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LEDARE

Jag har börjat fundera på vad jag skall göra nu när skolan börjar närma sig 
sitt slut och det är dags att ta de bestämda stegen ut i arbetslivet. Arbetsli-
vet är ett ord som kan få många studenter att rysa medan andra väntar på 
det som barn väntar på jultomten. Jag befinnner mig någonstans i gråzonen. 
Självklart vill jag ut i arbetslivet och försörja mig själv utan lån och kanske 
köpa lite kapitalvaror man gått och suktat efter. Vidare vill jag utvecklas och 
göra karriär, eller vill jag det? När jag börjar väga fördelar mot nackdelar 
känns det ibland som att jag borde kanske hoppa över en karriär i näringsli-
vet och driva ett pensionat, restaurang eller liknande i ett avlägset land med 
en avslappnad kultur. Där jag skulle kunna ta det lugnt och värdera fritid 
istället. Men efter att behandlat tanken ett tag verkar det ganska tråkigt i 
längden. Jag behöver stress runtomkring mig. Det är det vi blivit tränade för. 
Vi är fullblodsproffs på att hantera stress och klara av deadlines inom ibland 
orimliga tidsbegränsningar. Vi bara väntar på att få jobba ihjäl oss de närmsta 
fem-tio åren efter skolan i hopp om en bra position framöver. Vad är det 
som väckt dessa tankar på tvivel inför vilket val av karriär som skall göras. 
Kanske beror det på att många bränner ut sig, för lite tid spenderad med de 
nära och kära samt den oerhörda pressen som uppstår med karriär. Jag har 
nog gett mig fan på att jag skall klara av en karriär, fixa pressen samt ha tid 
över för nära och kära. Jag får helt enkelt planera bra. Problemet bottnar 
antagligen i att alternativen på arbetsmarknaden är tämligen få. I dagar som 
dessa kan det vara lätt att säga men svårt att genomföra, exempelvis en 
karriär på bank eller ett annat område som lockat innan du startade dina 
studier. Det kan hända att får ett extraarbete eller liknande, men är ingen 
garanti för anställning efter skolan. Det råder anställningsstopp i de flesta 
branscher. De arbeten som står till buds, vilka är få till antalet, är vi antingen 
överkvalificerade för eller traineetjänster. Självklart skulle en traineetjänst 
varit kul på ett renommerat företag. Det är dock ett par tusen som söker 
de här platserna och sannolikheten för att komma på intervju är liten. Jag 
pratade bland annat med företaget Elof Hansson som tar emot traineean-
sökningar och de sa att de inte hade tid att gå igenom alla ansökningar utan 
valde slumpmässigt ett gäng ur högen som de gick igenom med motiveringen 
att alla ansökningar var så lika. Det är väl inte speciellt märkligt eftersom det 
var ekonomer de sökte, men kanske förståeligt eftersom vi är väldigt lika. 
Vad skall man göra i den misär som råder för ekonomer just nu. Enligt Mar-
cus Wallenberg (VD Investor) och Klas Eklund (Chefsekonom SEB) kom-
mer inte situationen förändras det närmaste året (se intervjuer i tidningen). 
Klas Eklund sa vidare att livet är tufft vissa gånger. Det gäller att visa du är 
bäst. Visa att du är den rätte personen som de söker eller inte sökt ännu. 
Du motiverar din blivande arbetsgivare med att du älskar att resa och jobba 
skiten ur dig. Var aktiv och visa vilja, ingen vet hur det skall sluta. Vad som 
kan vara värt att tänka på är vad Klas Eklund sa: ”hade någon sagt till mig 
när jag gick ut skolan att jag skulle vara chefsekonom för SEB 26 år senare 
hade jag skrattat högt”. Sanningen är den att ingen vet vad som skall hända. 
Det är upp till dig att skapa vad som skall ske med ditt liv och de avtramp du 
kommer att göra under tiden. Tänk positivt, sträva framåt och visa vem du 
är men glöm inte din mjuka sidor på vägen. 

Att få jobb, ingen garanti

JIMMY WIKHOLM

CHEFREDAKTÖR

visa att 
du fi nns

FOTO: MARCUS G OLSSON
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Den 19 februari besökte justitieminister 
Thomas Bodström Handels. Även om besöket 
var mycket uppskattat fick han tåla en del 
burop… när han nämnde att han spelat för 
Stockholmslaget AIK…
 
Bodström började med att säga att han alltid 
tycker om att komma tillbaka till universitetet, 
därför att det får honom att känna sig yngre. Han 
tillade dock att han börjar känna sig allt äldre. Nu 
är inte Ekon den tidningen som säger hur gammal 
någon är… men vi har inget emot att säga när 
någon är född… (1962). Innan han blev justitiemi-
nister jobbade Bodström på advokatbyrå i tio år, 
varav fem som advokat. Dessutom har han som 
sagt varit allsvensk fotbollspelare. 
 Justitieministern talade mycket fritt om hur 
man påverkade människor. Han berättade att han 
tyckte att den perfekta pläderingen var när man 
fick åhörarna att tro att man var helt opartisk. 
Tips som att variera både ord och röstläge var 
uppskattade av publiken. Mest uppskattat var nog 

Justitieministern besökte juridikstudenter
när Boström avslöjade sitt favoritknep när det 
gällde debatter… Att kort och bestämt svara: 
- Det är fel…
 - Till exempel om Bo Lundgren säger till mig 
i en debatt att brottsligheten har ökat så svarar 
jag bara, -Det är fel, så lägger jag in en konstpaus 
som ger mig tid att tänka ut något.
 Efter det cirka 45 minuter långa föredraget fick 
studenterna möjlighet att ställa frågor till justitie-
ministern, och bland annat diskuterades studie-
medel, utbildningsfrågor och tingsmeriteringar. 
Efter besöket bjöd Juridiska föreningen på bagu-
etter, och vi gav Bodström ett nummer av Ekon 
#1 2003. Detta uppskattade han, och lät hälsa att 
han skulle läsa den på planet. Om han gjorde det 
kanske vi kan förlåta AIK-tiden. Kanske.

TEXT: MAGNUS FÄLT
FOTO: PAWEL FLATO

Studentkårens stora entréhall i den röda te-
gelbyggnaden är mer känd under benämning-
en Tanzania. Var namnet kommer ifrån brukar 
vara en vanlig nollningsfråga, men det facit 
som oftast erbjudits har varit tämligen otill-
fredställande. Kårexpeditionen i det angräns-
ande rummet kallas vanligtvis för Podesta, 
vilket kan härledas från latinets potestas som 
betyder ”makt”. Även om namnet på kårex-
peditionen också är en smula märkvärdigt så 
är ju kopplingen betydligt lättare att göra än 
när det gäller Tanzania. Vad har ett afrikanskt 
land med Handelshögskolans i Göteborg Stu-
dentkår att göra? 
 
För att få historien rätt från början kontaktade 
vi inspector emeritus Karl Erik Gustafsson, han-
delshögskolit sedan 1960-talet. Då såg Handels-
högskolan helt annorlunda ut än idag, nybygget 
med den stora gården invigdes ju först 1995. 
Innan dess fanns endast höghuset och de röda 
tegelbyggnaderna samt en rad mindre hus, som 
idag är rivna. Vid B-hissens gatuplan kan man se 
en modell av en av de gamla byggnaderna, näm-
ligen stadsarkitekt Victor von Gegerfelts epide-
misjukhus från andra hälften av 1800-talet. Det 
fick skatta åt förgängelsen när nybygget skulle 
uppföras, trots stora protester från kulturintres-
serade göteborgare. 
 Nåväl, i slutet av 1960-talet planerade Han-
delshögskolan i samarbete med SIDA en före-
tagsledarkurs i marknadsföring som var inriktad 
på östafrika. Det var från början inte klart om 
utbildningen skulle förläggas till Sverige eller 
Afrika, men man ansåg till slut att det var bättre 

att studera modern marknadsföring i ett i-land, 
för att bättre kunna tillämpa kunskaperna. En 
rekryteringsresa till Östafrika vidtogs och efter 
hård gallring och intervjuer kunde hundratals 
sökande reduceras till femton. Kursen riktade sig 
till personer som just tillträtt höga befattningar 
eller som kunde tänkas göra det framöver. 
 Den 1 mars 1970 togs kursdeltagarna emot på 
Torslanda flygplats och undervisningen fortgick 
fram till första juni. Kursen var skräddarsydd för 
de afrikanska deltagarna och huvudboken som an-
vändes var Philip Kotlers Marketing Management, 
om den möjligen känns igen. På Handelshögsko-
lan skedde undervisningen i en speciellt inredd 
lokal, det s k Tanzaniarummet. Man kan ju tro 
att historien är slut här, men icke. Det underliga 
i sammanhanget är att Tanzaniarummet var belä-
get på andra våningen, ovanför kårexpeditionen. 
GADDEN-rummet och börsrummet var då ett 
enda rum, och det var alltså där som afrikanerna 

höll till. Hur namnet har kommit att halka ner en 
våning har vi inte lyckats utröna, men vi hoppas 
att få svaret någon gång i framtiden. 
 Det var sannolikt på vippen att namnet på Tan-
zaniarummet kommit att bli ett helt annat. Av de 
femton kursdeltagarna kom tio från Kenya, fyra 
från Uganda, men endast en från Tanzania! Hans 
namn var James Chamba och var general manager 
för en grossistorganisation i livsmedelsbranschen 
i huvudstaden Dar es Salaam. Det är alltså denne 
man som kan sägas ligga bakom namnet på stu-
dentkårens entréhall. En uppföljning visade att 
kursdeltagarna hade haft stor glädje av kursen 
och en ny kurs planerades av SIDA för våren 
1972. Den kom dock aldrig till stånd. De afrikans-
ka kursdeltagarna från våren 1970 gick vitt skilda 
öden till mötes. Några hamnade i regeringställ-
ning, medan åtminstone en blev avrättad. Olika 
falla ödets lotter.  
 Både Tanzania och Podesta har nyligen fått var-
sin välbehövlig ansiktslyftning och HHGS förfogar 
nu över lokaler som bättre representerar landets 
största ekonomkår. I samband med avtackningen 
i januari 2003 för inspector emeritus Karl Erik 
Gustafsson invigdes ”nya” Tanzania och Karl Eriks 
porträtt kom då på plats. Kanske hade en tavla 
föreställande James Chamba passat ännu bättre, 
men från studenternas sida är vi rätt nöjda med 
sakernas tillstånd.   

TEXT: MARSKALKÄMBETET

FOTO: JENS EKEBLAD

Tanzania - rätt namn på fel lokal

REPORTAGE
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Le Grande Motte, 3656 m ö h tronar  utanför 
fönstret. Vi har just vaknat och blickar ut 
förbi bröd, ost, marmelad och juiceförpack-
ningar. Solens första strålar smeker snön i 
de lodräta couloirsprickorna. Klippsträngarna 
inemellan är svarta. Himlen är blå. Vinden 
stryker längs branterna.
 
Daniel, Marcus och jag är i Tignes i Franska al-
perna för att flyga skärm, pröva våra vingar och 
uppleva alpernas magi från ovan.
 Snart är vi ute ur våra sovsäckar. På med klä-
der. Skärmbyltet på ryggen.
 I kön till gondolen ser en väderbiten skidåkare 
på oss med granskande uppsyn. ”Ca march!?” 
fungerar den där?, frågar han och nickar mot 
skärmen på Daniels rygg ”Bien sûr!” Givetvis går 
det att flyga med en skärm, svarar vi leende. 
 Trängs in bland carvingskidor, snowboards, 
stavar, lukten av tobak, rödvin och tandkräm. 
Alpkokongen gungar, dörrarna stängs och färden 
längs vajern startar med ett ryck. 
 Startplatsen ligger nära toppen av Toviére all-
deles i sluttningen ner mot Val Claret där hotell-

komplexens vita svampar står tätt, framför oss 
tornar La Grande Casse´s nordvägg. Solen står 
redan högt på himlen men av alla skärmflygsentu-
siaster som brukar samlas här, tycks vi idag vara 
de mest morgonpigga.
 I den stampade snön läggs skärmen ut i båg-
form mot vindriktningen. Skärmens celler skall 
enkelt kunna fyllas av luft och linorna får inte vara 
ihoptrasslade, selen spänns på, liksom hjälmen, 
och mot den blå himlen syns alpseglare glida på 
graciösa vingar. Fågelns konstruktion studerades 
redan under medeltiden av vetenskapsmän. Men 
de lärda under denna tid studerade fåglarna i 
största hemlighet. För kyrkan var emot sådant 
som kunde betraktas som kätteri. 
 Att flyga skärm är visserligen inte helt enkelt 
men visst fungerar det enligt naturens lagar.
 Det är snarare vädret än modet, utrustningen 
eller galenskapen hos utövaren som avgör om det 
blir någon flygning eller inte.
 I alpin miljö, mer än på många andra ställen, 
påverkas och avgörs vädret och vindförhållan-
dena av bergen och dalgångarna.Vid flygning finns 
dalvind som blåser in i dalen, bergvind som blå-

Ensam i Lufthavet 

REPORTAGE
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ser ut i dalen, katabatiska vindar som stiger upp 
längs sluttningarna och anabatiska, fallvindar, att 
tänka på. När alpsluttningarna värms upp under 
dagen sätts lufthavet i gungning vindarna kommer 
att växla från medvind till motvind, till medvind 
igen. Väderomslagen i Alperna kan vara häf-
tiga, bergskammar och trånga passager kan or-
saka turbulens och venturieffekter som kan göra 
skärmflygaren till en vante som kastas omkring 
mellan hopp och förtvivlan. Men idag är vinden 
svag, snön ligger mjuk och solen lyser förföriskt 
– det kan inte bli bättre flygväder. 
 Daniel skall starta först av oss. Till synes lugnt 
men sammanbitet koncentrerad vänder han nä-
san mot dalen, fattar broms och bärremmar med 
händerna, sänker armarna bakåt och tar ett par 
steg framåt tills dess att linorna börjar sträckas. 
 ”Lycka till!”, ropar vi. Daniel lutar kroppen 
framåt, tvekar, som en avvaktande tjur på väg 
mot en skoningslös attack. 
  ”Jag startar!” Rösten sugs upp av naturens 
storhet. Daniel tar fart och låter benen löpa utför 
alpsluttningen i ett moln av snö. 
 Så hänger Daniel där under skärmen, vrålar 

glatt ”Tjoho!”, skär genom luften som en gnist-
rande knivsegg genom välfrusen sorbé. Med vana 
drag i bromshantagen styr han skärmen över lift-
systemets skrammel, svartnande klipputsprång 
och snöfyllda sprickdalar. Högt över vidderna.
 För ett ögonblick tycks alpvärlden stå stilla. 
Som i trans. Vi delar tystnaden med alla de som 
stannat upp i pisten och vänt blicken mot skyn. 
För att njuta av snökristallers blånande speg-
lingar, av den ljumma fönvinden och av bilden 
av en skärmflygare som i ensamt majestät syns 
försvinna mot Champagne-En-Vanoise, över 
bergsryggen invid Tignes-Le-Lac. 
 Snart flyger även jag, hänger fritt med benen 
mot en värld av prickar och mönster, berg och 
dalar, förnimmer luftmotståndet som ett tryggt 
sus kring skärmens framkant. Jag är ensam i 
lufthavet.

TEXT: STEFAN HARALDSSON

FOTO: STEFEAN HARALDSSON &
MARCUS HARALDSSON

REPORTAGE
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Några som verkligen har koll på detta är Jesper 
Åström, ordförande i Haga studentkår, samt 
Marcus Olsson, studerande på Handelshögsko-
lan. De är nuvarande studentrepresentanter 
i universitetets disciplinnämnd.  Disciplin-
nämnden behandlar fall där studenter fuskat 
eller trakasserat andra. Den påföljd som kan 
utmätas är tidsbegränsad avstängning från 
studierna.
 
Alla universitet och högskolor i Sverige måste ha 
ett organ för detta ändamål. Disciplinnämnden i 
sig är inte något nytt, utan har funnits i varierade 
former inom universitetsvärlden sedan länge. 
 GU:s disciplinnämnd har fem ledamöter, varav 
alla är män. Den består av en ”lagfaren ledamot” 
i detta fall en fd domare från tingsrätten, rektor 
för Göteborgs Universitet Bo Samuelsson, en lä-
rarrepresentant samt två studentrepresentanter. 
Studentrepresentanterna väljs på ett år i taget. 
Det är bra om man sitter några år så man samlar 
på sig erfarenhet, säger Marcus. Dock bör man 
inte sitta mer än fem år, då det kan vara dags att 
lämna plats åt någon ny, inflikar Jesper. 
 Disciplinnämnden tar upp 1-2 fall i månaden,  
De flesta fall leder till påföljd, det senaste året 
togs 14 fall upp varav 9 fick påföljd. Sedan till-
lägget om lagen om lika behandling 1 april förra 
året, har disciplinnämnden även hand om fall som 
rör trakasserier. Mer om denna kan man läsa om 
i högskoleförordningens tionde kapitel. 

Hur det går till om du ertappas med att 
fuska?
Om läraren eller tentavakten misstänker att du 
fuskat, anmäler denne dig till prefekten på din 
institution. (Du får dock chans att skriva klart 
tentan och lämna in den.) Prefekten skickar ären-
det vidare till rektor, som beslutar om ett av tre 
alternativ. Antingen avskrivs ärendet, en varning 
utdelas, eller så hänskjuts ärendet till disciplin-
nämnden, vilket är det vanligaste. Göteborgs 
Kristina Ullgren, en av universitetets jurister 
utreder ärendet och alla parter i får yttra sig. 
Därefter sammankallas disciplinnämnden och 
studenten bereds plats i detta möte. Det är frivil-
ligt att närvara, men det ligger i ens eget intresse 
att komma dit.
 Kristina Ullgren fungerar som föredragande 
för nämnden, och alla parter får möjlighet att ytt-
ra sig. Alla ledamöter har rätt att ställa frågor till 
studenten och representanter för institutionen 
och övriga kallade och därefter har de enskild 
överläggning. Nämnden beslutar då antingen om 
att avskriva ärendet eller att utdela en påföljd i 
form av varning eller tidsbegränsad avstängning. 
För att påföljd skall bli fallet måste det dels be-
visas att det verkligen skett en överträdelse av 
reglerna för vad som är tillåtet, dels måste det 
bevisas att uppsåtet verkligen varit att fuska. Vad 

som är tillåtna hjälpmedel skiljer sig mellan olika 
institutioner, en del tillåter hjälpmedel i form av 
böcker eller stödlappar, andra gör det inte.
 Om nämnden finner att studenten fuskat så 
tas ett beslut om avstängning på en viss tid och 
avstägningen träder oftast i kraft med en gång. 
Den vanligaste påföljden är sex veckors avstäng-
ning, men lagen ger möjlighet ända upp till sex 
månader. En avstängning innebär att du inte har 
tillträde till någon av universitetets lokaler i dina 
studier under tiden. Dock kan detta ibland vara 
svårt att kontrollera. Givetvis kommer du inte 
att kunna tentera under denna period. Jesper 
poängterar att disciplinnämnden är det enda 
organ som har rätt att avstänga en student från 
studier, lärare och föreläsare har aldrig rätt att 
stänga av någon. Avstängningen rapporteras till 
CSN, vilket medför att man ej får studiemedel. 
under perioden man är avstängd. Här menar Jes-
per att man måste vara medveten om att straffet 
slår olika hårt mot olika grupper. Det är värre att 
få sina utbetalningar inställda om man finansierar 
sina studier med enbart lån och bidrag, jämfört 
med någon som även jobbar vid sidan av. Marcus 

påpekar att man inte anmäler någon för fusk 
för skojs skull, och de flesta anmälningar är väl 
underbyggda. Få studenter upprepar sitt bete-
ende och återkommer till disciplinnämnden men 
det har hänt att en och samma student kommit 
tillbaka. Nämndens beslut går att överklaga till 
länsrätten.
 Det vanligare fusket är kopierade hemtentor 
och uppsatser, att man skrivit i en medhavd bok, 
eller vanliga fusklappar. Det vanligaste motivet till 
att man fuskar är att man varit stressad och inte 
hunnit läsa. De flesta ångrar sig och erkänner när 
de ställs inför rätta, men somliga är fräcka och 
kör riktiga lögnhistorier i stället för att erkänna. 
En del underliga fall och bortförklaringar har Jes-
per och Marcus råkat ut för. Vid ett tillfälle då en 
uppenbart kopierad hemtenta inlämnats, hävdade 
studenten att orginaltentan legat bredvid datorn 
som stöd och hjälpmedel, men ”händerna tog 
över”, och studenten skrev av hela orginaltentan. 
Ytterligare ett konstigt fall var då sju dataskrivna 
fusklappar upptäcktes ”fastklistrade” under en  
påse med kanelbullar hos en student som satt 
och skrev en tenta. Lapparna satt där av en 
slump, hävdade denne.  

Andra skolor
I utlandet finns motsvarigheter, men hur de 
fungerar närmare vet inte Jesper och Marcus. I 
USA och England avstängs du helt och hållet från 
utbildningen om du ertappas med att fuska, vilket 
innebär att den svenska varianten är ”snällare”. 
I och med att universitetet är en myndighet i 
Sverige åtnjuter studenterna förhållandevis stor 
rättssäkerhet. Men exempelvis Handels i Stock-

Vet du vad som händer om man åker fast för att ha fuskat på en tenta? 

REPORTAGE
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Det har hänt mycket i skolan. Vi har sett det, 
regerat och undrat. Vilka är det som slagit 
sönder automaterna runt omkring i skolan? 
Det kan väl inte vara som så att de som un-
derhåller kaffeautomaterna glömt sin nyckel 
och därefter gjort det näst bästa och löst det 
med lite våld? Vad är det som har skett?

Brottsplats Handelshögskolan

des orörda. Det finns ingen misstänkt för brottet. 
Podesta (kårexpeditionen) samt rummet bredvid 
har dock haft påhälsning vid andra tillfällen där 
datorer och skärmar stals. Även här finns det ett 
mönster mellan brotten eftersom brytmärkena 
ser likadana ut och är gjorda med precision. Det 
finns inga misstänkta. Det största inbrottet gick 
av stapeln söndagen den 16 februari klockan 
18.33. Förövarna hade antagligen gått utanför i 
mörkret och tittat efter var ljuset var på i perso-
nalens lokaler. De märkte antagligen att det satt 
folk och arbetade i B- och C-huset. Därefter gick 
de in i skolan och bröt sig in i totalt 32 rum i C4, 
C5, C6 och A6 och stal produkter till ett anskaff-

ningsvärde av 150.000 kronor. Även här var det 
samma typ av brytmärken som fanns att finna på 
kårexpeditionen. Det finns ingen misstänkt. När 
det  kommer till våra godis- och dryckesautoma-
ter runt omkring i skolan har dessa brutits upp 
cirka 10 gånger under de senaste två åren. Senas-
te trenden är att använda ett stort brytverktyg, 
antagligen en kofot, och med den demolera ma-
skinerna. Vi på skolan får väl vara glada så länge 
maskinerna är kvar eftersom det inte är lönsamt 
att ha dem kvar på grund av all reparation. Det 
finns ingen misstänkt. Som ni märker finns det 
inga misstänkta för något utav brotten. Det är 
således upp till oss att hjälpa till med information 
om vi ser eller sett något. Om du ser att ett brott 
pågår skall du ringa patrullerande vakt på direkt-
nummer 0709 – 226 681. Om du vet något om 
tidigare brott skall du kontakta Lamberg på num-
mer 0707 – 800 600 alternativt besöka honom i 
J-plan 2. Lamberg har dock tillsatt åtgärder för 
att råda bot mot den ökade brottsligheten. Bland 
annat förses inventarierna med GPS-sändare och 
direktlarm om exakt plats där brottet begås. Det 
här är dock inte det enda utan Lamberg har även 
lite andra överraskningar för de som försöker 
göra något dumt. Det enda positiva med allt det 
tragiska är att skolan fick rabatt på de två 42 tums 
plasmaskärmar som fick köpas in extra efter att 
föregående blivit stulna efter några dagar. 

TEXT: JIMMY WIKHOLM

FOTO: MARCUS G OLSSON
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För att reda ut frågeställningarna besöktes fast-
ighetsintendent Ulf Lamberg. Lamberg säger att 
det pågår stölder och inbrott på skolan. Därmed 
föll teorin om dåligt underhåll. Han säger att 
stölder och inbrott periodvis förekommer på 
skolan. Det senaste halvåret har det dock skett 
osedvanligt många. Eller som Lamberg uttrycker 
det: ”det är förmodligen toppen på en puckel” 
för nuvarande brottsvåg. Stölder som förekom-
mit i år är skärmarna på våning tre och fyra. 
Brottslingarna hade dock för avsikt att ta dato-
rerna också, men efter att ha brutit upp boxen 
de ligger i visade det sig att dessa var gamla och 
därav inte av intresse. Stölden har genomförts 
när skolan varit öppen på kvällstid. Det finns 
inga misstänkta. Juridiska Föreningen som har sin 
lokal bredvid kårdirektionen har haft påhälsning 
fyra gånger i år. Samtliga inbrott har genomförts 
på samma sätt. Det finns ett samband mellan alla 
brotten samt att de alltid har begåtts i samband 
med att juristerna skall ha studentfest. Vid första 
tillfället bröts fyra skåp upp för att finna det de 
sökte. Följande tillfälle bröts endast två skåp upp 
och under de sista två inbrotten bröts endast ett 
skåp upp. De övriga rummen och skåpen lämna-

holm är en stiftelseskola, och lyder därmed inte 
under högskoleförordningen. Även Chalmers är 
en stiftelseskola, men har inrättat en form av 
disciplinnämnd i alla fall. Deras dom kan dock 
inte överklagas.
 Relativt sett ligger Handelshögskolan tillsam-
mans med den samhällsvetenskapliga fakulteten 
och Odontologen, i fusk-toppligan hos GU. Det 
förekommer fler fall av fusk på vissa institutioner, 
och vissa typer av tentamina befrämjar fuskande, 
exempelvis salstentor och hemtentor. Övriga 
tentamensformer är svårare att fuska på (som 
muntliga seminarier), vilket egentligen är den 
bästa examinationsformen man vill undvika ris-
ken för att studenter fuskar. Dock finns andra 
brister i denna form av examination. GU i jämfö-
relse med övriga universitet i landet ligger unge-
fär i mitten av statistiken då det avstängningspe-
riodens längd. De fall då ärendet överklagats och 
gått vidare upp i länsrätten, har den nya domen 
oftast gett nämnden rätt, vilket är ett gott betyg, 
tycker Jesper och Marcus. 

Disciplinnämndens framtid
I stort anser Jesper och Marcus att disciplinnämn-
den fungerar bra, de upplever att alla ledamöter 
har lika mycket att säga till om. Oftast är ledamö-
terna eniga om beslutet. Principen att hellre fria 
än fälla fungerar även här. Jesper önskar dock att 
det hade kunnat gå att ge direktiv till institutio-
nerna hur de ska göra med en student som det 
går dåligt för att hjälpa denne, att kunna sätta in 
specialresurser och punktåtgärder. Det senaste 
året har skett en ökning av fall, vilket beror på 
flera orsaker. Dels har mindre anslag till universi-
teten i landet lett till större studentgrupper, vil-
ket kan ha medfört en sänkning av kvaliteten på 
utbildningen. Dels ”försvinner” man lätt i en stor 
grupp och får minskad kontakt med föreläsaren 
eller läraren. Större anonymitet främjar fusk då 
det känns – och i vissa fall är – lättare att komma 
undan. Men i och med att fler och fler väljer att 
vidareutbilda sig idag ökar mängden studenter, 
och därmed fuskfallen.  Dock kan det vara så 
att vissa läser en utbildning för att de ser sig 

som ”tvungna” att vidareutbilda sig, och inte för 
att ämnet är roligt eller intresserar dem. Då är 
det lättare att tillåta sig själv att fuska. Även det 
ökande användandet av datorer gör det enklare 
att komma åt gamla tentor och uppsatser, tilläg-
ger Marcus.
 Det kan också ha att göra med värdegrunden, 
funderar Jesper. Om fusket breder ut sig, gör 
även toleransen mot fusk det, och studenter ser 
då inte fifflandet som så allvarligt. Man kan kanske 
tycka att det är skillnad att fuska på en tenta i 
ekonomi, jämfört med att fuska sig genom en ut-
bildning i till exempel hjärnkirurgi. Själva graden 
av hur allvarligt man ser på fusket, kan disciplin-
nämnden påpeka i själva utslaget av domen, men 
straffet är inte hårdare bara för att det är i vissa 
ämnen och institutioner. Det är upp till studenten 
själv att inse vad konsekvenserna av ens fusk kan 
bli för andra människor.  Har man så bråttom att 
bli klar med en utbildning att man inte gör den or-
dentligt, då bör man nog stanna upp och fundera 
om man verkligen är redo att genomföra den. 
TEXT: SANNA LINDFORS
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När jag kom till Kanada var det över 30 grader 
varmt. Igår var det 35 grader kallt. Idag är 
det nollgradigt. Vädret i Kanada är minst sagt 
omväxlande. Omväxlande är också livet som 
utbytesstudent i Montréal.

Det är inte bara vädret som förändrats sedan den 
16 augusti då jag tog mina första steg på kanaden-
sisk mark. Tänk så mycket jag inte visste då, som 
jag vet nu. Om Kanada, om marknadsföring, om 
fransmän, om grupparbeten och om livet. Precis 
som min pappa fortfarande kan dra en gammal 
lumparhistoria kommer jag nog alltid vilja berätta 
om mina minnen från Montréal.

under lektionstid är mest dumt upptäcker man 
snart, för det är alltför lätt att surfa bort sin kon-
centration. (Jag tänker inte tala om att jag är på 
föreläsning just nu.)
 Som heltidsstudent läser man fyra eller fem 
kurser per termin. Alla kurser läses parallellt 
med två tentaperioder per termin. Varje kurs 
har en tre timmar lång föreläsning i veckan och 
det är mycket grupparbeten, ofta med direkt an-
knytning till näringslivet. De flesta kurser kräver 
att du läser rätt mycket på egen hand, vilket inte 
förvånar oss svenskar men som bland annat det 
stora antalet fransmän här tycker är jobbigt då 
man i Frankrike arbetar mer med läraren än på 
egen hand med böckerna.
 Trots att jag har så kul i Montréal att jag be-
stämde mig för att stanna en termin till är det 
inte någon semesterresa jag är på. Att läsa fem 
krävande kurser på en gång på ett språk som jag 
behärskar så där tar mycket tid. Det har blivit 
många långa timmar i det stora biblioteket och 
det är inte bara en gång som vi arbetat med 
grupparbeten in i det sista tills skolans ordnings-
vakter med sina skottsäkra västar bokstavligt 
talat kommit och kört ut oss, för skolan stänger 
klockan tio. 
 Men att åka iväg som utbytesstudent innebär 
så mycket mer än bara själva studierna. Livet runt 
omkring är minst lika viktigt. Det gäller att passa 
på att göra så mycket som möjligt för att få ut 
det mesta möjliga av sin utlandstermin. När jag 
träffar kanadensare som varit på utbyte i Sverige 
förundras jag över hur mycket de under en ter-
min hunnit se av Sverige och Europa och skäms 
lite över att de har sett fler delar av mitt land än 
jag själv. Men samtidigt när jag berättar att jag 
varit vid Niagara-fallen, i Toronto, i parlamentet i 
Ottawa och på valsafari i Tadoussac kommer det 
fram att det är samma sak här, man tar sig ofta 
inte tid att turista i sitt eget land.
 Jag har precis som så många andra fallit i utby-
tesstudentfällan och de flesta av mina kompisar 
är inte alls kanadensare utan utlänningar som jag 
själv, med en ganska stor övervikt på fransmän. 
Därför uppskattades det varmt när en kompis 
från skolan bjöd med mig på tur till hans hemstad 
Québec city där det var vinterkarneval. Visst har 
jag hur kul som helst med alla mina galna frans-
män, mexikaner och italienare, men det riktiga 
Québec upplevs bäst tillsammans med en riktig 
québecois.
 Vad är då det riktiga Québec och det rik-
tiga Montréal? Montréal är världens näst största 
franskspråkiga stad. Av stadens cirka 3 miljoner 
invånare beräknas 70 procent ha franska som 
modersmål och 15 procent engelska. Trots vissa 
ganska komplicerade politiska spänningar lever 
de två språkgrupperna sida vid sida men ändå 
ganska uppdelat. Båda grupperna ser sig själva 
som minoriteter. De fransktalande som en mi-

noritet i Kanada och de engelsktalande som en 
minoritet i Québec. Men detta är ingenting man 
känner av i det dagliga livet i Montréal. Det är en 
glad stad, en levande stad och kanske framför allt 
en mångkulturell stad. Franska och engelska är 
långt ifrån de enda språken som talas här och det 
sägs att närmare 40 procent av invånarna i Mont-
réal kommer från ett annat land än Kanada.
 Som utbytesstudent är man inte unik. Här finns 
närmare 16 000 utländska studenter på stadens 
fyra universitet. Och Montréal välkomnar oss alla 
med ett tal av stadens borgmästare uppe på ber-
get Mont Royal, som mitt i staden är utmärkande 
för Montréals stadsbild.

Att plugga i Kanada

Den allra första tiden i Montréal tillbringade 
jag och två andra handelsstudenter, Linda och 
Rebecca, i ett hett och bullrigt hotellrum i stans 
kanske fulaste kvarter. Första kvällen, när vi svet-
tiga och jetlagade försökte leta rätt på ett café 
bland alla sexbutiker, strippklubbar och mystiska 
kinesiska affärer, undrade vi nog alla tre vad vi 
gett oss in på. Men redan nästa dag kom vi på 
bättre tankar när vi letat oss fram till skolan och 
välkomnades av skolans aktiva internationella 
förening. Där fanns också en snäll monsieur med 
en stor nyckelknippa som såg till att alla vi utlän-
ningar fick någonstans att bo och snart kunde 
Linda och jag flyttade in i en lägenhet precis bred-
vid skolan i ett hus fullt av mer eller mindre galna 
utbytesstudenter.
 Skolan, HEC, är inte helt olik Handels i arki-
tektur och inredning. Fräsch och modern med 
många fönster, sköna fåtöljer i korridorerna och 
en stor skärm i matsalen som ständigt håller oss 
uppdaterade om börskurser och kanadadollarns 
ställning. Skolan har ett gott rykte och många 
av Kanadas fransktalande politiker och närings-
livsprofiler har gått här. Datorer är en viktig del 
av skolans profil och undervisningsmetoder och 
alla studenter har en egen laptop. Vid varje plats 
i föreläsningssalarna finns ett eluttag och ett nät-
verksuttag. Kursanteckningarna görs ofta direkt 
in på datorn till lärarens powerpoints. 
Men att vara uppkopplad 

Kanada är också det stora  vildmarks- och även-
tyrslandet. Och äventyren har varit många. Jag 
har gjort det mesta från att ramla i forsarna när 
vi provade på rafting på La Rivière Rouge till att 
efter en halvlyckad date med en kanadensisk gris-
farmarson (som pratade med en så kraftig québe-
cois-accent att jag nästan inte förstod någonting) 
köra fast i den första novembersnön där vi snällt 
fick sitta och vänta tills snöplogen kom och drog 
loss oss. Jag har nyårsskålat i rom och cola på en 
ljummen gata i Havanna tillsammans med Linda, 
två kanadensare och en kuban som hette Elvis. 
När kylan intar Kanada är Kuba ett av de populä-
raste solresemålen bland kanadensarna, och det 
gäller ju att ta seden dit man kommer. 
 Den här vintern har varit den kallaste i Mon-
tréal på flera år. De iskalla vindarna har fått mig 
att hylla varenda gram av mitt underhudsfett och 
när kaffet fryser i koppen och ögonfransarna blir 
vita av is är det bara till att glömma all utseende-
fixering kring mössor och termobyxor. Men tack 
vare att vi är på sydligare breddgrader än Sverige 
är dagarna längre och solen skiner så gott som 
varje dag. Trots kylan tycker jag mycket bättre 
om en riktig vinter som här i Montréal än Göte-
borgs gråa himmel och fuktiga vindar. En av de få 
engelsktalande kanadensarna som jag känner här 
uttryckte det så fint:
 ”We don’t fight winter. We invite it, play with 
it, welcome it.”
 Kanske är den meningen det allra bästa sättet 
att sammanfatta Montréal och attityden i Qué-
bec. Play. Welcome. Bienvenue!
 
/ SARA LIF, ICU FRANSK INRIKTNING

REPORTAGE
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För ung för att komma in på Nivå? För pank för 
28+? Börjar stamkrogens personal att kalla dig 
vid förnamn och veta när du har tvättid? Har 
du ingenting att ta på dig? - VÄLKOMMEN!
 
Etthundra enkronor; under denna rubrik kom-
mer vi att låta allt ljus flöda på de krogar som 
ofta (alltid?) förbises i uteätarguider. Det område 
vi denna gång valt att skanna av är Masthugget 
och Majorna. För er som inte bor i dessa kvarter, 
lugn, vi kommer även till er del av sta’n så tipsa 
oss gärna (mat@purecore.com)!  
 En liten brasklapp bara… Om publiken sitter 
vant tillbakalutad, sippandes ”årgångsdompa” 
samt håller en initierad diskussion om bildvalet 
på senaste yogbg.com är detta stället fet-ute, åt-
minstone i denna guiden. Det skall vara sjahvigt!

Etthundra enkronor – restaurangguiden som skiljer sig. Markant.
Restaurang Västerhus, Karl Johansgatan 11
Husmanskost
Kändisfaktor: Hög! Skådespelaren Kent Anders-
son satt två bord längre bort och tjôtade. Han 
har för övrigt slagit sönder en bil tillhörande 
skribentens fader någon gång i tidigt 70-tal under 
förevändningen ”imperialistisk komplott”.  Dylika 
tilltag ger plus.
Raggfaktor: Två tatuerade danskor som kedje-
rökte och en full tant.   
Jack Vegas: Fem stycken.
Öl: 32 kr
Mat: Mattias slog till på en Västerhusburgare till 
det facila priset av 42 kronor. Serverades med 
stekt potatis, rödlök, sallad, dressing och smör-
stekt bröd. Portionen var riklig och smaken var 
utmärkt. Pether var något mer restriktiv och be-
ställde klassikern köttbullar med brunsås för 60 
kronor jämt. Kokt potatis och lingon i god ord-
ning men till vår stora förtjusning visade sig kött-
bullarna vara ”hemmaluade” och mycket goda! 
Ducka: Ketchupen.

Restaurang Persikogården Stigbergstorget 5
Kinesiskt (samt en ”kontinental” meny?)
Kändisfaktor: You’ve got to be kidding!
Raggfaktor: Enda kvinnan var ägarinnan.
Jack Vegas: Inga
Öl: 30 kr
Mat: Kinamat brukar ju vara väldigt mättande, 
så vi delade på en portion stekt ris special á 63 
kr. Specialiteten innebär att riset uppbär räkor, 
kyckling och ”pork”. Ingen smaksensation, men 
av normal standard och portionen var av måttet 
”pubertal kille”.  Budgeten räckte därför även till 
en Dry Martini, med fyndpriset 38 kr! Billigare än 
Handelspuben, alltså, tjohoo! En flarra rödtjut, 
alternativt vitt eller rosé för en hundring går 
också att få. Svårslaget till beppemössa och T-
skjorta med tryck. 

Ripper’s Inn, Stigbergsliden 7
Sportbar? Tja, storbild, biljardbord och flipper-
spel.
Kändisfaktor: Historisk. Fritjof Nilsson Piraten 
författade ”Bombi Bitt och jag” i huset på 1930-
talet.
Raggfaktor: Negativ och avtagande.
Jack Vegas: -”Dom slängde vi ut för länge se-
dan”.
Öl: 38 kr
Mat: Ducka! Pether fick in en smaskig tunn-
brödsrulle fylld med keso, skinka, räkor, ananas 
och rödlök för 58 kr. Den var toppen! Själv rå-
kade jag sätta tänderna i en platta nachos med 
smält ost, guacamole, aioli och tomatsalsa för 
55. Nachosen var mjuka, osten närmast plastisk 
och guacamolen att likna vid, förvisso grön men 
ändock, pappersmassa.

Haket, Första Långgatan 32
Cross-over
Kändisfaktor: Fetischfester med jämna mellan-
rum. Kanske något nyhetsankare på besök från 
Stockholm bakom lädret? Swedish Leather Men 
Gbg kommer att fira sitt nioårsjubileum på Haket 
lagom till att ni läser denna text. Skynda på! 
Raggfaktor: Bögklubb på fredagar och lördagar.  
Jack Vegas: Inga. 
Öl: 34 kr
Plus: Bartendern gjöt ett cementgolv samtidigt 
som han fightades med tappkranen.

Kellys Bar,  Andra Långgatan 28
World food
Kändisfaktor: Nära till Skivhugget, där de har 
signering ibland… Tunt alltså.
Raggfaktor: Tre piercade kvinnliga anarkofe-
minister som delade ut flygblad om ”kreativt 
motstånd”. Nog var det motstånd alltid - snacka 
om svårraggat! Svaret blev ”nej”, oavsett om det 
gällde McDonald’s, EMU, köttprodukter eller 
män.  Övrig publik höll ordinärt ”svårt” snitt.
Jack Vegas: Många! 
Öl: 33 kr

Kvarterskrogen Sejdeln, Andra Långgatan 28
Husmanskost? 
Kändisfaktor: Även här nära till Skivhugget men 
även original som krigaren Singh (Jodå! Han häv-
dade på fullaste allvar att han var krigare!). 
Jack Vegas: Njet. 
Öl: Gin och tonic för 62 kr.
Plus: Kraftiga huggmärken på toalettdörrens 
insida.
 
Summering: Majorna och Masthugget måste helt 
enkelt besökas! Antingen om ni väljer att se det 
som en kul utflykt, förberedelse inför arbetslivet 
(Blivande truckförarämnen?)eller helt enkelt inte 
orkar laga mat och bara vill kolla på folk. Vi ses 
i Majorna!
 
TEXT & FOTO : 
PETHER BÄVERSJÖ & MATTIAS PERSSON
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Att äta för en hundring är ju ingen konst, men 
som student vill man ju både äta och dricka för 
samma belopp. Samt det viktigast av allt; upp-
levelsen! Människor, beteenden, och faktiskt, 
en kultur du inte trodde fanns. Skrämmande? 
Tvivelsutan… Men det är i dessa avseenden våra 
krogar excellerar. Inget annat. 
 Kriget på Avenyn om vem som har den under-
givnaste VIP-kön, flest kromade värdinnor och 
mest solbränd dörrvakt når aldrig ut till dessa 
kvarter. Så ta på dig utstyrseln du hade senast 
det var maskerad med tema ”Sällskapsresan” och 
skratta dig fördärvad i gôa gubbars lag! Vad kan 
du om spelmissbruk? Ingenting? Det kunde inte 
vi heller förrän efter detta reportage. Man kan 
säga att Jack-Vegas maskiner är som en ISO-cer-
tifiering över ”korrekt kvalité” i denna krogvärld, 
därav deras framträdande roll vid omdömet.
 Ekons reportrar besökte sex krogar på samma 
tisdagskväll. Och oavsett hur försiktig man är 
vid inmundigandet så tar det stopp. Förr eller 
senare. Efter tredje näringsstället och lika många 
huvudrätter var vi proppmätta, vilket ju faktiskt 
var tur eftersom köken hade stängt när vi anlände 
till de övriga ställena. Tyvärr bidrog detta till svå-
righeten att bedöma maten på de sista etablis-
semangen, men eftersom våra magar redan var 
sprängfulla är risken överhängande att betyget 
likväl hade blivit oförtjänt dåligt. Fast ärligt talat, 
vem bryr sig om maten på sådana här ställen?
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EGBG anti-telemarketing Motmanuskript

Direktmarknadsförare ser telefonen 
som ett av sina mest värdefulla 
verktyg. Konsumenter upplever te-
lemarketing helt annorlunda: mer än 
92% ser kommersiella telefonsamtal 
som en kränkning av deras privat-
liv. Telemarketingagenter använder 
ett manuskript - en vägledning för 
telefonsamtalet. Det manuskriptet 
skapar en obalans i samtalet mel-
lan agenten och konsumenten. Det är 
den obalansen som mest av allt gör 
telemarketing så effektivt. EGBG 
har tagit fram ett Motmanuskript 
som försöker återställa balansen.

Lycka till!
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Det finns inga gränser för vart du kan nå, så 
varför sätta några? Du vet vad jag vill göra med 
ditt liv,men hur kommer du dit?

Ekon hjälper dig på traven. Vi ger dig tips om 
hur du skriver en bra CV och vi har pratat med 
personer från andra sidan. Från verkligheten: 
Marcus Wallenberg, Klas Eklund och Peter 
Sundfeldt. Läs om deras tankar om karriär; 
inspireras och forma dig själv.
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Hur kom du i kontakt med Kanal 5?
Fotograf är mitt egentliga yrke och jag gick Foto-
skolan i Göteborg mellan 1982-84. Assisterade 
både utomlands och hemma i flera år och drev 
fotografverksamhet fram till det att vi började 
med motorprogram på Kanal 5 1995. Hela 1994 
hade jag varit i Barcelona och plåtat för Nissan 
Europe och jag tillfrågades av en tillfällighet om 
jag ville provfilma för jobbet som testförare för 
det nya tv-programmet Teknikens Värld på Kanal 
5. 1998 blev jag dessutom programledare för Mo-
torjournalen som bytte namn till då, och sedan 
dess har det rullat på. Och att ha kunskaper i foto 
är definitivt en fördel i det här jobbet.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
Mina arbetsdagar är mer av en tillvaro. Jag skriver 
alla manus själv, helst kvällstid. Utöver det skall 
det göras research,  förberedelser,  inspelning, 
lista och logga (titta igenom alla band och plocka 
ut det som ska vara med), redigera  och till sist 
ljudbearbetning. Arbetet tar totalt ca 3-5 da-
gar  och engagerar  förutom mig själv, fotograf, 
redigerare,  ljudtekniker och redaktion för 5-8 
min färdigt sändningsmaterial. Blanda sedan in all 
annan tid som har med intresset och entusias-
men för ämnet att göra och du har en bra bild av 
tillvaron…

Tror Du att stressen är lika hög på din arbets-
plats som på andra arbeten?
Det är, som så många andra  kreativa tillstånd, 
inget nio-till-fem-jobb och jag upplever ingen 
egentlig stress i mitt arbete eftersom jag har 
ett behov att göra det jag gör. Givetvis finns det 
uppsatta deadlines som ska hållas, höga krav som 
ska uppfyllas och självklart kan jag också känna 
hets när produktionen blir sen i förhållande till 
sändningen. 
 Avkoppling för mig är till exempel att spela 
tradjazz. Intresset för det började när jag var 
med i Mistluren på Handels och har därefter 
fortsatt. I slutet av 80-talet var vi några student-
orkestermusiker som började lira ihop på initia-
tiv av mig och kravalljazzorkestern med namnet 
HejåhåmedPeter blev till. Så småningom höjdes 
både nivån och antalet medlemmar (tre har gått 
musikhögskolan). Numera är vi 6 stycken med 
sättningen banjo, klarinett, tvättbräda, trombon, 
tuba och trumpet. Vi gigar bland annat på bröllop, 
företagstillställningar, födelsedagsfester, pubar 
och gärna på gator & torg om sommaren. Hejåhå-
medPeter spelar bara o-i, det vill säga akustiskt, 
och sjunger i megafon för att få ett rätt burkigt 
20-talsljud. Men visst tar vi i en mikrofon om det 
finns en på stället. Kravalljazz? Tja..., en vildare, 
skojigare och svenskare form av dixieland. Med 
distans, självironi och bedårande sång.

Annan fritid tillbringar jag gärna med dykning och 
på telemarksskidor.

Har du vanlig semester?
Nja, vi producerar fram till december och får 
anpassa semestern lite efter hur inspelningarna 
hamnar. Det kan vara i princip när som helst un-
der året, men visst försöker jag varje år att lägga 
några veckor i juli.

Fördelar med att arbeta med det du gör?
Hur ofta får jag inte frågan: ”Hur får man ett jobb 
som ditt? Du har världens bästa jobb!” Jag har 
inget fast jobb utan driver min egen verksamhet. 
Visst är det bra, men allting har en baksida. Osä-
kerheten från säsong till säsong, korta kontrakt 
och snäva budgetar. Det är ofta jag ifrågasätter 
detta faktum inför mig själv. Men... jag är privile-
gierad som arbetar med mitt intresse och som jag 
sa innan är min sysselsättning en tillvaro. Det är 
mitt liv och om jag någon gång tvingas att jobba 
för att jobba och bara för pengar blir livet svårt.
Har lite svårt att se storheten i det jag gör och 
är för övrigt en dålig ekonom. Jag har också svårt 
att se stora ekonomiska sammanhang och tar 
hjälp utifrån när det gäller ekonomi. Handels gav 
mig vänner och kunskapen om att det finns andra 
som är bättre på det.

Vilken typ av personlighet behöver man ha för 
att arbeta med det du gör?
I mitt fall var racerföreriet  klart avgörande. Det 
är också viktigt med god kunskap och glädje i det 
svenska språket, att kunna berätta en historia 
samt att tycka om att prata inför andra männis-
kor. Själv var jag alltid clownen framför kameran 
när vi gick på Fotoskolan.

Peter Sundfeldt, testförare och programledare för Motorjournalen, Kanal 5

Ålder: 41 år

Utbildning: Pluggat till fotograf på Fo-
toskolan, läst kurser i Företagsekonomi 
och Management på Handelshögskolan i 
Göteborg

Yrke/karriär: Fotograf, racerförare, och 
arbetar sedan 1995 med motorprogram på 
Kanal 5.

Favoritbil: Bilar som tycker om att köras 
hårt, det vill säga ofta bilar för banan.
Har själv: Audi 200 Quattro 20V Avant –
90, Alfa Romeo SuperTouring –98, Citroën 
2CV6 Charleston-87 & 2CV6 Club –82, 
Heinkel Kabine/Trojan –57, -56, -62 & 64, 
Heinkel Tourist –54, MG Midget –65, Ford 
V8 –46 brandbil samt ett par exemplar  av 
kultmoppen Crescent 2000.

Namn:Peter Sundfeldt
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Det bästa med jobbet?
Jag gjorde ett reportage om JAS 39 Gripen för 
Motorjournalen i höstas, där jag som första 
civilist flög med samma belastning som strids-
piloterna. Det har varit några journalister som 
flugit innan men jag är den första som suttit med 
utan några begränsningar. Vägen till reportaget 
tog nästan ett år innan alla tillstånd och tester 
var klara, men det var värt att vänta på! Annars 
är det bästa alla tävlingsfordon som jag får smaka 
på.

Det sämsta med jobbet?
Tja, jag körde sönder ett korsband vid ett snö-
skotertest för några veckor sedan, och så var 
resten av skidsäsongen förstörd…

Kommer Du att fortsätta karriären inom TV?
Jag vill och hoppas att jag kommer att vara kvar, 
men att arbeta inom TV är osäkert då det är alltid 
svårt att förutsäga hur många säsonger ett pro-
gram ska visas. Om jag blir kvar så har jag flera 
idéer på hur det går att utveckla programmet 
mer. Men jag skulle gärna utveckla min fotografi, 
musiken eller kanske se om det gick att hitta 
några motorTV-jobb utomlands.

Vilka erfarenheter kommer Du ha med dig vi-
dare i livet, privat och/eller professionellt?
Tjaha…, kanske en skådespelarutbildning där vi 
bland annat fick lära oss hur man fångar män-
niskors uppmärksamhet när man talar! Men mest 
naturligtvis all erfarenhet, kunskap och kontakter 
som åren med Motorjournalen gett mig.

Hur går man tillväga om man vill arbeta med 
det Du gör idag?
Tillfälligheter avgör, men i vårt program är det 
förstås viktigt med de kunskaper som krävs i 
ämnet. När man jobbar framför kameran i TV är 
det viktigt med karisma som ”går genom rutan”, 
vilket är omöjligt att avgöra innan man provat för 
det. Annars är folkhögskololornas utbildningar 
med inriktning mot media en vanlig väg.

Vilka andra alternativ finns det om man vill 
arbeta hos Er?
Vi är inte så många som jobbar med det här. 3-4 
reportrar, en producent, en redigerare  och 1-2 
allmänna redaktionsmedlemmar, det flödar inte 
av möjligheter direkt.

Vad ska Du göra precis efter den här inter-
vjun?
Direkt nu? Fika med Mats, vi skruvar med några 
Heinkel MC-bilar tillsammans, efter det kolla ett 
manus och förbereda en inspelning av ett test på 
Audi A8. Och den inspelningen gör vi i Genève- 
och Chamonixtrakten…

Ett sådant påstående tyder på att man inte 
ser konflikten som ett gemensamt problem 
utan som ett fel som helt hör hemma hos den 
andre. Det är han som ska ändra ståndpunkt 
och det finns inget att diskutera, kompromis-
sa eller förhandla om. (Ett plågsamt tydligt 
exempel är ju hur en viss president ständigt 
hänvisar till att det är den rent igenom onde 
motståndaren som har fel.)

 Är det realistiskt att den andre helt plötsligt 
inser att han har fel och då ändrar inställning? 
Risken är väl snarare att ni båda har den här 
inställningen. Här kan det exempelvis vara idé att 
fundera på vad som händer (eller inte händer) om 

Jag har rätt och du har fel - bara du inser det så 
är problemet ur världen

Tänk också på att du inte säkert vet varför den 
andre agerar som han gör. Försök att se konflik-
ten ur hans synvinkel. Var öppen och ställ frågor 
i dina möten med honom. Vid en hetsig konflikt 
kan det kännas som om du tvingas svälja din stolt-
het om du försöker inleda konstruktiva samtal. 
I själva verket visar detta snarare på storsinthet 
- att du kan bortse från påhopp och låta bli att ta 
konflikten personligt.
 Det kan vara att lätt att kritisera och anklaga 
den andre, men att tänka på är att detta enbart 
försämrar för er. Han försvarar sig och anklagar 
dig tillbaka och konflikten eskalerar ytterligare. 
Undvik att lägga in negativa värderingar om din 
motpart, säg inte ”så här är du” vilket kan uppfat-

Vidare läsning:

arbetsplatskonflikt.av.gu.se

ni håller fast vid era attityder. Hur kommer situa-
tionen att se ut om en en vecka eller en månad? 
Troligtvis kan det vara bra om du försöker göra 
något konstruktivt, men detta innebär inte nöd-
vändigtvis att du behöver ge efter. Om du inte 
anser att du skulle kunna ändra din inställning i 
sakfrågan kan du istället försöka att förbättra 
er relation. Försök också förstå vilka behov och 
intressen som ligger bakom den andres stånd-
punkter. Om man utgår från att en lösning på 
konflikten innefattar att tillfredsställa parternas 
behov är det förmodligen lättare att komma fram 
till en, för båda, acceptabel lösning. Det är lätt att 
låsa sig om man ser konflikten som en situation 
där den ena parten vinner och den andre förlo-
rar, eftersom en av er då måste ”ge sig” eller bli 
överkörd.

tas som ett personligt påhopp. Säg istället ”så här 
gör du”. På så sätt undviker du att bli personlig 
och det blir förmodligen också lättare att få ho-
nom att hålla med när du istället är saklig.
 Lyssna på din meningsmotståndare och försök 
göra det lätt för honom att vara konstruktiv. Var 
hänsynsfull och visa motparten respekt där du är-
ligt kan göra det. Erbjud dig att gå med på något 
litet som kanske inte är så viktigt för dig, men de-
sto viktigare för honom. Detta skapar förtroende 
och uppmuntrar honom till att göra detsamma 
och relationen kan då förbättras

/ JOHAN HAMNEGÅRD
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men Wallenberg och den Skandinaviska Enskilda 
Banken överlevde kraschen. Wallenbergs filosofi 
var att företagen skulle vara väl konsoliderade och 
långsiktigt ägda företag. Han talar vidare om att 
Investor överlevt börskrascher, säkerligen till stor 
del för att minska oron kring det faktum att Inves-
tor förlorade halva sitt börsvärde förra året. 

Fokusera på företagens bästa
När Marcus Wallenberg tar över ordet talar han 
om börsmarknaden ur ett historiskt perspektiv 
och påpekar att 2002 års börsfall var nästan lika 
stort som det på 1930-talet och under tredje kvar-
talet till och med ändå större. Några av orsakerna 
till bubblan var ny teknik, upptrissade förväntning-
ar, orealistiska förväntningar, låga räntor och en 

Handelshögskolan i Göteborg firar 80 års ju-
bileum, firandet påbörjades den 12 mars med 
Senior Partners Day. Värd för dagen var SEB och 
det anordnades två seminarier. Under förmid-
dagen talade Marcus Wallenberg om ”Investor 
- företagsamheten och framtiden” och på 
eftermiddagen höll Klas Eklund ett föredrag 
om ”Euro – himmel eller helvete?”. Efter pre-
sentationerna träffade vi på, Ekon, Wallenberg 
och Klas Eklund, för samtal om utbildning och 
karriär. 

Karriären har baksidor
En arbetsdag som VD på Investor AB säger Wal-
lenberg är väldigt varierande. Han reser mycket 
och arbetar med företagen som Investor engage-
rar sig i. En del av arbetet går ut på att sitta med 
i styrelser på de företag som Investor är invol-
verade i. Nackdelen med arbetet är att han inte 
alltid hinner träffa sin familj såpass mycket som 
han vill, men Wallenberg drivs av att arbetet är 
kul och att det hela tiden uppstår nya utmaningar. 
Att han trivs med sitt yrke märkte vi när vi träf-

Marcus Wallenberg om karriär och Investor

”viktigt att behålla sin 
personliga integritet”

Född: 1956-09-02

Familj: Gift med Fanny Sachs samt har 
fyra barn.

Intressen: Segling, tennis, skidor och jakt

Utbildning: Bachelor of Science of 
Foreign Service, Georgtown University, 
Washington D.C. 

Arbete: VD på Investor AB samt samt 
innehar styrelseuppdrag i bl a Astra 
Zenica, LM Ericson, Saab AB, Scania AB 
och SEB. 

Namn: Marcus Wallenberg

Vill se högre grad av specialisering 
Marcus Wallenberg utbildade sig i USA och har 
bott utomlands i 14 år. Det som är utmärkande 
för utbildningssystemet i USA är enligt Wallen-
berg att det förekommer en positiv syn på studier 
och att föreläsarna är väldigt hjälpsamma. Skolan 
försöker stödja eleverna och sprida engagemang. 
När Wallenberg utbildade sig var han aktiv inom 
sporter som tennis och segling. När vi talar om 
de svenska skolorna säger han att det gäller att 
Sverige inte halkar efter och att vi hela tiden 
måste jämföra oss med andra länder. Han skulle 
också vilja se högre krav på specialisering. 

Börja din karriär hos en bra chef
Vi frågar sedan Wallenberg om han har några bra 
tips när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Han berättar att hans första arbete var på en bank 
i New York. Efter det har han arbetat för olika 
företag i Frankfurt, Hamburg, London, Hongkong, 
Düsseldorf och nu i Stockholm. Wallenbergs råd 
för den som ska ut i arbetslivet är att man ska 
börja arbeta för en bra chef, en person som man 
respekterar och någon som förmedlar kunskap. 
Han säger också att det gäller att bli duktig på 
något speciellt. För att klättra på karriärstegen 
gäller det att vara en nyfiken person som vill lära 
sig så mycket som möjligt. Samtidigt är det viktigt 
att behålla sin personliga integritet. 

fade honom. Han var inte stressad utan var väldigt 
avslappnad, skämtsam och verkade tycka om vårt 
samtal. När Wallenberg höll sitt föredrag disku-
terade han kring Investor - företagsamheten och 
framtiden.

Investor har förlorat halva sitt börsvärde
År 1916 var det en högkonjunktur och då bildades 
det företag som Marcus Wallenberg idag är VD 
för, Investor. Perioden var en omvandlingstid och 
samhället hade utvecklats dynamiskt i 10-15 år 
tidigare. Omvandlingstiden var även en grundartid 
och Investor bildades för att ta hand om företa-
gen kring SEB.  År 1919 kom dock börskraschen, 

flockmentalitet. Han talar vidare om att mönstret 
upprepar sig. För att klara nedgångar och ekono-
miska depressioner har och är Investors strategi 
att ha ett långsiktigt engagemang i innehaven och 
fokusera på företagens bästa i ett långsiktigt 
perspektiv. Investor AB:s kärninnehav återfinns 
i företagen: Saab, Scania, ABB, SEB, Ericsson, 
Gambro, WM Data och Atlas Copeo. Kärnin-
nehaven utgjordes 1999 av 87% och hade år 2002 
minskat till 80%. Investor fortsätter trots 2002 års 
nedgång att investera bl a  i 3G. Motiveringen till 
det är att alla mobiltelefoner kommer att ha hö-
gre teknologi i framtiden med bl a  videokamera, 
som kommer innebära stora förändringar. Om en 
historisk tillbakablick görs går det att urskönja att 
bakslag och stillaståenden är naturliga delar av en 
långsiktig utveckling. 

Krävs rätt inställning för tillväxt
När framtiden kom på tal nämnde Wallenberg att 
Sverige har halkat efter både gällande välstånd och 
tillväxt. Det som krävs för att få tillväxt är: före-
tagsamma individer som väljer att satsa på Sverige, 
riskkapital, engagerade långsiktiga ägare och en 
positiv mental inställning. 

Sverige och EMU
Marcus Wallenberg talade även om att han tycker 
att man ska ge svenska företag samma förut-
sättningar för att konkurrera på den europeiska 
marknaden som andra länder som är medlemmar 
i EMU. Han menar att vi genom Maastrichtfördra-
get redan förbundit oss att vara med i EMU, och 
han ser inte hur Sverige skulle kunna fortsätta att 
stå utanför en monetär union. 
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Klas Eklund är utöver chefsekonom på SEB 
mest känd för oss studenter som författaren 
till ”Vår Ekonomi”, en bok som alla ekonom-
historiker på skolan har i sina studier. Som 
person är han varm och trevlig. Han har bland 
annat kallats för nationalekonomernas svar på 
Leif ”Loket” Olsson, en bild som verkar stäm-
ma ganska bra, men den lilla skillnad att ”Lo-
ket” brukade dela ut pengar och Klas Eklund 
räknar dem. Han levde mer än väl upp till att 
besitta de varma sidor som ”Loket” har. Han 
svarade öppenhjärtigt på alla frågor samt gav 
ut konkreta råd, gällande vad som är viktigt 
att tänka på när skall gå ut i arbetslivet.

Intervju med Klas Eklund, nationalekonomernas egen ”Loket”
läsa ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. 
Under sin tid på handelshögskolan märkte han 
att ekonomer som t ex Keynes hade än mer att 
säga och kom således att överge de marxistiska 
tankegångarna.

”Det viktigaste är att 
lära sig ekonomins 
grunder väl och att lära 
sig läsa och skriva”

”Säg att du älskar att 
resa och jobba som 
en galning”

Vi talade med Klas Eklund om vad som är viktigt 
att tänka på när man studerar och han gav oss 
tydliga råd om vad man som student verkligen 
ska koncentrera sig på. Det viktigaste är att lära 
sig ekonomins grunder väl och att lära sig läsa 
och skriva. Att kunna tala och skriva engelska 
flytande är ett krav. På SEB som är en av världens 
största banker är koncernspråket engelska och 
han sade att han skriver på engelska och talar 
mer engelska än svenska i sitt arbete. Eklund 
sade vidare att förr var andra språk som t ex 
tyska och franska viktigt att kunna, men idag är 
det engelska som gäller. Dessutom är det viktigt 
att kunna hantera datorprogram och att lära sig 
att göra bra presentationer. 
 Klas Eklund har haft allehanda arbeten, han har 
t ex arbetat som sopgubbe. Det första arbetet 
efter utbildningen var som forskarassistent och 
lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Där 
stannade han under 70-talet, men på 80-talet 
började han arbeta i kanslihuset, som ekonomisk 
politisk rådgivare åt statsministrarna Olof Palme 
och Ingvar Carlsson m m. Han blev sedan på 
90-talet chefsekonom på Posten och rektor på 
Posthögskolan. 1994 började han på nuvarande 
arbete som Chefsekonom på SEB. Hur ska man 
då göra för att ta sig här långt? Jo, man blir helt 
enkelt tvungen att ”jobba häcken av sig”, med 
långa arbetsdagar och många resor. Enligt Eklund 
finns det ett misstag som många gör och det är 
att ens kunskap är för snäv, att man riktar in sig 
på en speciell kunskap. Det är det väldigt få som 
kan komma undan med och det viktigaste är att 
skaffa sig en bred kunskapsbas. 
 Klas Eklunds arbetsdag är uppemot 18 timmar 
och en vanlig arbetsdag består av kundmöten el-
ler föreläsningar likt den när vi träffade honom. 
Hans arbete går ut på att vara ”ögon och öron” 
att läsa in kopiösa mängder information för att 
sålla fram det viktigast. Det bästa med arbetet 
är också det att han tvingas lära sig allt om allt, 
men det är även det som är baksidan eftersom 
det är en enorm arbetsbörda. Vi talade vidare om 
dagens arbetsmarknad och att det är så svårt att 
få arbete idag och på det ser han ingen ljusning 

Klas Eklund arbetar idag som chefsekonom på 
SEB, men när han var liten ville han bli kartri-
tare och favoritämnet när han gick småskolan var 
således geografi. Han säger att vara kartritare 
handlar om att se mönster precis som det gör för 
en ekonom. Han övergav dock geografiintresset 
och började intressera sig för Marx tankar och 
eftersom marxismen säger att ekonomi är basen 
för resten av samhället valde Eklund att börja 

utan han tror att det kommer vara kärvt åtmins-
tone ett år framöver. Så för oss blir det bara att 
fortsätta att studera. Han framhävde dock att du 
inte får se på situationen negativt, livet bjuder 
på motstånd och det gäller att vara aktiv för att 
motverka. Du måste visa vem du är för arbetsgi-
varna och intala dem att det är dig de söker. Säg 
att du älskar att resa och jobba som en galning. 
Det finns inget du inte klarar av. Han påpekar att 
han förstår vårt dilemma men påpekar att ing-
enting är omöjligt och förtydligar sitt argument 
med ”hade någon sagt till mig att jag skulle vara 
chefsekonom på SEB 26 år efter studenten hade 
jag skrattat åt det”. Men om framtiden är han 
tämligen säker och säger att om cirka tio år har 
han antagligen slutat arbeta som chefsekonom på 
SEB (där är ett ledigt arbete då) och har tillsam-
mans med sin fru flyttat till en gård i Skåne, där 
de ska avla hästar. Klas Eklund avslutar samtalet 
med att önska oss alla lycka till.

Född: 1952-07-16
Familj: Gift med Pernilla Ström. Två 
barn från ett tidigare äktenskap och 
under vår intervju den 12 mars, blev Klas 
Eklund farfar för första gången. 

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm 1975. Fil. Kand. 1980 
i Ekonomisk historia, ryska och kulturge-
ografi. Ekonomie Licentiat i nationaleko-
nomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Arbete: Chefsekonom på SEB.

Motto: har inget direkt motto, men han 
strävar alltid efter ”att vara bäst”.

Författare: Vår Ekonomi m fl

Namn: Klas Eklund

www.klaseklund.com
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TEXT: MARIA PERVIK
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Servera dig själv på
En bra CV kan placera dig högst i 
högen av ansökningar till ett jobb 
på samma sätt som en dålig kan 
få din ansökan att hamna i pap-
perskorgen. Vad är det då som 
utmärker en bra CV? 
 
Vad det egentligen handlar om är att 
servera dig själv på silverfat, d v s 
bjuda på de bästa bitarna av dig själv. 
Gör det så enkelt som möjligt för 
rekryteraren att se vem du är och 
vad du kan. En CV ska innehålla all 
information som är relevant för din 
ansökan, och här är nyckelordet re-
levant. Att rapa upp en massa meri-
ter som egentligen inte är relevanta 
för det sökta jobbet är egentligen 
onödigt. Om du ändå vill ta upp 
en merit som kanske inte verkar så 
väsentlig att ha med kan du ”styrka” 
denna genom att förklara varför du 
tagit med den i ditt personliga brev. 
Att ha varit au Pair i USA kanske 
inte direkt är en merit för att söka 
ett ekonomjobb. Samtidigt kan 
vistelsen ha lett till kunskaper som 
är av stor betydelse i ett framtida 
arbete som ekonom, t ex goda kun-
skaper i engelska. Så fundera över 
de meriter du har och på vilket sätt 
de kan vara något positivt för den 
plats du söker. Meritförteckningen 
ska helst inte vara mer än en sida 
lång (både utbildning och meriter 
inräknat) och dela upp utbildning 
och arbetslivserfarenhet för sig.
 Det personliga brevet då, möjlig-
heten att berätta vem du är utöver 
det som meriterna och utbildningen 
säger. Det är här du ska bre på om 
att du är positiv, förändringsbe-
nägen, snabbtänkt och gärna kan 
tänka dig att arbeta utomlands. 
Eller? Skämt åsido, vad det handlar 
om är att berätta varför du vill ha 
just det här arbetet, varför just du 
ska få det och vilka tidigare erfa-
renheter som kan hjälpa dig i det 
eventuellt kommande arbetet. Men 
inte att förglömma handlar det om 
att berätta vem du är. Var inte allt 
för generell utan fokusera hellre på 
ett fåtal bitar som är av störst vikt 
för det sökta arbetet. 
 Fånga rekryterarens uppmärk-
samhet, få denna intresserad av dig, 
vare sig det är med hjälp av endast 
VG i betyg eller en skojig och upp-
seendeväckande första rad i ett 

Den första februari tog den nya 
kårdirektionen över. Klockan tolv 
på natten lämnades kårordfö-
rande-kedjan över från Kristoffer 
Engström till Bianca Britten-Aus-
tin. Ekon har träffat henne.
 
När vi först bad Bianca beskriva sin 
bakgrund berättade hon att hon 
alltid studerat mycket och ägnat 
mycket tid åt att läsa, men samtidigt 
dansat både streetdance och balett. 
Hon gick i dans och dramaklass och 
fortsatte med baletten till och med 
gymnasiet. Nu i efterhand ångrar 
hon att hon lämnade baletten. 
 Hon har nästan alltid varit yngst 
med vad hon hållit på med och 
nu som tjugoåring styr hon alltså 
över en kår med nästan 4500 med-
lemmar och samordnar flertalet 
utskott och föreningar. Efter gym-
nasiet jobbade hon ett halvår på ett 
konferenshotell och sex månader 
på Handelsbankens utlandsavdel-
ning i Stockholm. Därifrån är hon 
nu tjänstledig för att studera ICU 
fransk inriktning där hon går tredje 
terminen. Dessutom var hon eko-
nomiansvarig för GADDEN.

Vad tänkte du när du fick veta att 
du blivit nominerad till kårordfö-
rande?
Jag kände att det verkligen var något 
som jag ville göra. Jag tänkte dock 
länge och väl… man tänker på vad 
man kan göra istället under det 
året. Under GADDEN växte mitt 
intresse för ledarskapsfrågor, och 
jag visste att det skulle bli ett kul år.
 
Vad är då den viktigaste egenska-
pen för en ledare?
Svår fråga! Jag var på ett ledarskaps-
eminarium förra veckan och vi kom 
fram till 40 svar på den frågan, och 
du vill bara ha en egenskap… Men 
otroligt viktigt för en ledare är att 
vara lyhörd, lyhörd på verksamhe-
ten och personalen.
 
Vilka mål har du med ditt äm-
betsår?
För det första är det att få infor-
mationsflödet att börja fungera, 
mycket av utvecklingen för kåren 
bygger på det. För det andra så vill 
vi få personer att förstå och känna 
att kåren är en aktuell, modern or-

ganisation. Som personligt mål vill 
jag också bli en bättre ledare.
 
Hur skall direktionen göra för att 
öka engagemanget i kåren?
Vi ska se till att informationsflödet 
fungerar så att man vet vad som 
händer och vad som finns. Dessut-
om vill vi ge personer möjlighet att 
engagera sig mer i projektform, och 
på så sätt inte behöver binda upp sig 
för ett helt år; vi söker intresserade 
bland annat till valborgsfirandet, fö-
retagsbesök och idrottsevenemang. 
Sedan skall vi anordna fler studieso-
ciala saker.
 
Vad gör du om 5 år?
Då har jag gått ut för två år sedan… 
Jag hoppas att jag jobbar inom en 
dynamisk organisation där jag job-
bar med mina intressen.
 
Och vilka är dina intressen?
Organisationsfrågor, personalfrå-
gor, turism och evenemang.... Jag vill 
ha långa sommarsemestrar!
 
Vilka karriärsplaner har du?
Inga planer, jag tänker göra vad jag 
vill göra, och om det inte leder till 
en spikrak karriär så får det vara…
TEXT & FOTO: MAGNUS FÄLT

Från dancing queen till kårregent

Namn: Bianca Britten-Austin

Ålder: 20

Civilstånd: Singel

Familj: Mamma, pappa, 
storebror

Kommer från: Stuvsta 
utanför Stockholm

Valet:
Sommar/Vinter
Sandstrand /Klippstrand
Kostym /Heltäckande bäverny-
lonsoverall
Landet/ Storstad
Karriär/Familj
Hund /Katt
Kvinnlig chef/Manlig chef
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Chalmers Entreprenörskola ger dig förutsättningar för att

skapa din egen framtid. Du behöver ingen egen idé, bara 

ambition, vilja och drivkraft.

Vi söker dig som är ekonom, jurist, ingenjör, arkitekt eller 

industridesigner med minst 100 högskolepoäng idag. 

Sista ansökningsdag är den 15 April!

Vill du veta mer? 

Gå in på www.entrepreneur.chalmers.se, maila till 

info@entrepreneur.chalmers.se eller ring 031-772 19 13
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personligt brev. Var inte för hård 
mot dig själv, men samtidigt inte för 
skrytsam, vem vill ha en besserwis-
ser i rummet bredvid? Även det 
personliga brevet skall vara ungefär 
en sida långt
 Att ansökan är snygg, korrekt 
och utan stavfel är ett måste. Tänk 
på att din ansökan är företagets för-
sta kontakt med dig, du vill väl inte 
verka slarvig? En lite bild på dig själv 
är heller aldrig fel. Mitt tips är att 
leta reda på några redan existeran-
de CV: s, om du t ex har en kompis 
som fått jobb kan du ju kolla på den. 
Det kan ge många idéer. Låt gärna 
några vänner läsa igenom din CV 
när du är klar och ta åt dig av vad de 

silverfat - bjud på en bra CV

+ Snygg och ordentlig ansökan.
+ Namn och personnummer på varje blad
+ Lättöverskådlig ansökan  
+ Rätt tidsordning, d v s det du gjort senast först.
+ Dela upp yrke och utbildning. 
+ Om du haft kontakt med någon på företaget som du har namnet på     
   nämn gärna detta. (Någon du pratat med på telefon eller på Gadden).  
+ 1 sida CV och 1 sida personligt brev
+ Be någon läsa igenom din ansökan
+ Jfr med någon annans ansökan 
+ Ring och fråga företaget hur det gått med ansökan ungefär 3 veckor   
   efter det att du skickat in den. (Räkna inte med att rekryteraren lä 
   ser alla ansökningar över en natt). 

+ PLUS  

- Skicka inte in en ansökan med vikta hörn och helst inte handskriven. 
- Börja helst inte det personliga brevet med ”Jag heter…”
- Ansökan får ej vara över 3 sidor lång.
- Skicka inte ansökan på CD eller diskett om du inte först kontrolle   
  rat att det är ok med företaget
- Betyg är ej nödvändigt att skicka med från början. Ta med dessa  
  först vid eventuell intervju.
- Använd inte en familjemedlem eller kompis som referens. (Tänk på  
  att referenser inte är ett måste vid en ansökan utan kan lämnas på  
  begäran).
- Skicka inte in en halvfärdig ansökan, det syns om du inte lagt ner tid  
  på den.

- MINUS

tycker. Det är ofta universitet er-
bjuder ett seminarium à la ”Så skri-
ver du en vinnande ansökan”. Missa 
inte denna chans att få prata med 
rekryterare från olika företag. Kom 
väl förbered (för din egen skull) och 
ha t ex med dig ett första utkast till 
en CV som de kan titta på. På sko-
lan kan du få din CV kontrollerad på 
Career Service (vid informationen). 
På deras hemsida finns även utlagt 
PowerPoint-presentationen från se-
naste CV-seminarium med Deloitte 
and Touch. 
 Lycka till! 
 

/ IDA HEDEGÄRD
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Sedan ett antal år anordnar den globalt ak-
tiva revisionsfirman Öhrlings Pricewaterhou-
seCoopers International Leadership Summit 
(ILS). Ett evenemang där studenter från hela 
världen samlas för att under en vecka till-
sammans med representanter från företaget 
jobba med casestudier i multikulturella team 
och delta i olika sociala aktiviteter.
 
Drygt sextio studenter som representerade sju 
olika länder, från Norge till Sydafrika. En vecka 
fylld av olika casestudier, teambuilding, jeepsa-
fari och sena nätter på dansgolvet. ILS var för 
undertecknade en oförglömlig upplevelse. Syftet 
med ILS: att ge en insikt i företagskulturen och 
hur företaget arbetar, att utveckla de färdigheter 
som krävs av en professionell business advisor, 
att betona vikten av teamwork och gemensam 
problemlösning och att ha roligt!

Inledningen på en intensiv vecka
Torsdagen den femte september samlades vi 
tillsammans med 18 andra glada och förvän-
tansfulla studenter på Arlanda. Efter ett antal 
timmar i luften landade vi på den lilla flygplat-
sen i Faro för vidare transport till Albufeira 
på den portugisiska Algarvekusten. Med höga 
förväntningar anlände vi till Sheraton Pine Cliffs 
Hotel. Efter incheckning och välkomnande av 
de svenska representanterna från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers hade vi möjlighet att 
se oss omkring på hotellanläggningen, som var 
belägen med en fantastisk utsikt över Atlanten. 
Våra förväntningar på omgivningarna besannades 
och överträffades.

Teambuilding och caselösning
Lördagsmorgonen inleddes med att vi studenter 
delades in i team för att arbetet sedan skulle 

International Leadership Summit 2002

TEXT: HENRIK RABELL & ANDREAS SVENSSON

kunna börja. Den inledande uppgiften behandla-
de Risk Management. Caset var väldigt realis-
tiskt uppbyggt kring ett fiktivt företag vars olika 
delar och funktioner gicks igenom. Det var spän-
nande och givande att se hur var och en fann sin 
roll i teamet och bidrog med det de var bäst på. 
Alla grupper blev klara i tid till deadline och det 
var imponerande att lyssna på resultatet från de 
team som valts ut att hålla sina presentationer. 
Denna intensiva dag avslutades med middag och 
en efterföljande karaokekväll i baren.

Jeepsafari
Dagen inleddes med att två av medarbetarna 
på PricewaterhouseCoopers höll ett intressant 
föredrag om det första året som business advi-
sors. Förmiddagen fortlöpte med en frågetävling 
om företagets verksamhet samt ett föredrag om 
affärsområdet Transaction Services. Veckans 
huvudcase, som gick ut på att utföra en Due 
diligence, presenterades i samband med detta. 
Teamen fick därefter under ett par timmars tid 
bekanta sig med caset, som handlade om två 
fiktiva telekomföretag. Därefter var det dags 
för en av veckans stora höjdpunkter – jeepsafari 
på Algarvekusten! Safarin var en stor teambuil-
dingövning där vi utförde olika uppgifter såsom 
bergsklättring, kanotpaddling och praktisk 
problemlösning. På kvällen samlades alla till en 
gemensam middag i en liten gemytlig bergsby.

Fokuserat arbete
ILS-äventyrets fjärde dag var kanske den tuf-
faste på hela veckan. Efter ytterligare en tidig 
frukost var det dags för teamen att väl förvalta 
de sju timmar som fanns tillgängliga för att lösa 
caset. En svår och minst sagt utmanande övning 
– kantad av enorm tidspress, ett komplicerat 
case och diverse språksvårigheter, för att nämna 

några hinder. Även detta case var mycket rea-
listiskt uppbyggt då medarbetarna agerade vd, 
finanschef och diverse andra ledande befatt-
ningar i både det förvärvande och de förvärvade 
företagen. Efter heta diskussioner och en del 
kompromissande presenterade grupperna sina 
förslag för den fiktiva företagsledningen. Det var 
mycket givande att verkligen få använda tidigare 
och i synnerhet veckans förvärvade kunskaper 
för att bidra till det slutliga resultatet. Av de tre 
bästa presentationerna utsågs en vinnare vid 
kvällens stora galamiddag. Denna kväll avrunda-
des på dansgolvet, en fest som pågick ända till 
gryningstimmarna!

Utvärdering och hemresa
Dagarna avlöpte hela veckan i ett rasande tem-
po. Under tisdagen var det redan dags att bryta 
upp och summera veckan med utvärdering, både 
individuellt och i grupp. Återstoden av dagen gav 
dock utrymme för personlig rekreation och ett 
par timmars välbehövlig vila vid poolen, innan 
det tidigt nästa morgon var dags för hemresa.
 

Ta chansen
Veckan i Portugal var en helt fantastisk upplevel-
se. Att företaget nyligen blivit korade till landets 
mest attraktiva arbetsgivare är på intet sätt för-
vånande. Vistelsen i Portugal bestod av en god 
balans mellan hårt arbete och nöjen. Det är ut-
omordentligt lärorikt att arbeta i multikulturella 
grupper på ett så intensivt sätt – man blir varse 
sina starka och, inte minst, sina svaga sidor. Att 
dessutom få en insikt i hur det är att arbeta i ett 
globalt revisionsföretag blev ett mycket välkom-
met avbrott från vardagen på Handels. Därför 
vill vi avslutningsvis uppmana alla intresserade 
ekonomistudenter att skicka in en ansökan till 
ILS 2003 – det blir ett minne för livet!

ILS
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Den 7 mars hade handelsspexet Sitting Bull sin 
premiär, och ekon var naturligtvis där! Årets 
spex utspelar sig i 1870-talets Amerika, där in-
dianerna ännu försöker leva på ett traditionellt 
sätt, utanför marknadens osynliga hand. Siouxer-
nas hövding Sitting Bull och Förenta Staternas re-
gering har undertecknat ett avtal där indianerna 
har rätt till marken vid Black Hills, men nu för-
söker den amerikanska regeringen, med General 
Custer i ledningen, krångla sig förbi detta avtal 
för att komma åt det guld man funnit vid platsen. 
Custers desperata plan för att få indianerna att 
flytta blir slutligen ett försök att supa bort dem. 
Men att tillämpa ”management by booze” visar 
sig inte vara någon bra lösning eftersom USA 
ännu inte lyckats lösa ägandefrågan beträffande 
Black Hills...
 Karaktärerna i skådespelet består av den 
rullstolsbundne hövdingen Sitting Bull (John 
Karlsson), hans pryltokiga hustru Håriga Bävern 
(Katarina Sandström), medicinmannen Fåniga 
Älgen (Olof Adrian) samt den uppblåste General 
Custer (Paul Mühr). Dessutom kommer den 

präktiga Kristina Persdotter (Maria Hansson), 

en småländsk missionär, och den manhaftiga Ca-
lamity Jane (Maria Johansson) och blandar sig i 
handlingen. 
 Från början till slut är föreställningen ett 
humor- och fartfylld spex med roliga och väl 
framförda sångnummer. Nämnvärda inslag som 
får ögonen att tåras av skratt är Kristina Persdot-
ters tolkning av Madonnas Like a virgin i ”Mission 
Impossible” med tre dansande nunnor i kören, 
omtaget när General Custer ”förvandlas” till 
prostituerad i Full Metal Jacket och när ”Bullen” 
oväntat flyger ur sin rullstol samt Fåniga Älgens 
tekno-inspirerade regndans. 
 Årets spex, som är det 23:e i ordningen, har 
sysselsatt 45 personer ända sen uttagningen 
efter ”Funkraggen” i höstas. På audition testas 
sång- och teaterfärdigheter hos de sökande. 
Just sångförmågan är av stor betydelse eftersom 
musikinslagen är viktiga och traditionella i spex-
sammanhang. Fördelningen av stämmor måste 
vara rätt.
 Att vara engagerad i spexet kräver att man läg-
ger ned mycket tid. Ensemblen övar någon gång 
i veckan under hösten och i stort sett varje dag 

Spex: underhållningsform där 
man utifrån en historisk händelse 
eller person spinner en humoris-
tisk berättelse med inslag av sång 
och dans. Speciellt för spex är 
omtagen, där publiken genom att 
uppmana till omtag får skådespe-
larna att improvisera en repris. En 
annan tradition är att det bjuds på 
punch bakom scen i pausen.

Sitting Bull
*23:e i ordningen
*45 spexare
*4 föreställningar
*2,5h lång
*åtgång, 5liter punch per föreställning
totalt: 79,5 enheter underhållning!

under våren. Förutom de som står på scen består 
spexet bl a av manusförfattare, festkommitté, 
kostym- och sminkgrupp, rekvisitatillverkare, 
ljud och ljus samt ackompanjerande band.
 Förutom de fyra fasta föreställningar som ges i 
Stenhammarsalen görs turnéresor till olika orter 
där man träffar och spelar för andra spexare, 
något som brukar vara mycket uppskattat. Årets 
ensemble ska eventuellt åka till Stockholm och 
Jönköping. Om resan betalas av spexet eller om 
deltagarna får ta ur egen ficka beror på spexets 
ekonomiska situation. Intäkterna som spexet har 
består av sponsring och sålda biljetter. På grund 
av minskat publikintresse har ekonomin vacklat 
under de senaste åren, något som är mycket synd 
eftersom spexet är en fin tradition som ger en 
mycket underhållande upplevelse för en billig 
peng. Härmed vill vi uppmana alla Handelsstu-
denter att gå och se spexet den 25 april, för det 
är väl värt pengarna!

TEXT & FOTO:

MALIN JOHANSSON & SARA BOIJE AF GENNÄS

HANDELSSPEXET
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”Loppmarknad: marknad (urspr. 
i Paris) där gamla saker av skif-
tande ursprung säljs.” 
 
Sugen på att göra om hemma men 
tomt i plånboken? Då är kanske 
loppmarknader något för dig. Med 
en skopa fantasi och tummen lite 
utanför handen så kan lägenheten 
förvandlas från ett kalhygge till ett 
skönt hem. Är du en sakletare och 
en visionär, ja då kan du se möjlig-
heterna och fynda bland ett brett 
utbud av ”containerfynd” och anti-
kviteter. 
 Ingen loppmarknad är den andra 
lik och det är sakerna och män-
niskorna som sätter dess egna och 
speciella prägel. Och kanske är 
det det som är det roligaste med 
loppmarknader, att man aldrig vet 
vad man hittar när man går dit. 
Det finns inga beställningskataloger 
och inga lager med storlekar från 
S-XXL. Visst kan behovet av något 
speciellt leda en dit, men oftast är 
det nog något annat man kånkar 
hem, för att vid ett senare tillfälle 
hitta det man egentligen behövde då 
man var på jakt efter något helt an-
nat. För priserna är långt under de 
normala och bland skrot och gamla 
antikviteter hittar man nya behov 
som man aldrig trodde man hade. 
 Det gäller att ha ögonen med sig, 
det handlar om att vända och vrida, 
leta i lådor och hitta det där lilla 
extra mitt i ett hav av skit. För det 
är mycket skit och antalet gånger 
man frågar sig själv; ”Vem köper en 
sådan här?”, går inte att räkna (när 
man sen ser någon komma kånkan-
de på just den där saken så tänker 
man, ”jasså en sån”). Men kanske är 
det just det som är så kul, det blir 
lite som ett museum, en blandning 
av nutid och dåtid. Gamla tennis-
racketar i trä blandas med neonrosa 
pjäxor från det ljuva åttitalet. Och 
lika blandat som sortimentet är, lika 
blandade är besökarna, gamla som 
unga. Det är här som en hockeyfril-
lad man blir kär i ett par neonrosa 
pjäxor. Så att gå på loppmarknad är 
inte bara en shoppingtur utan även 
ett nöje utöver det vanliga som inte 
kostar någonting alls, men som ga-

Är du en sakletare?
ranterat leder till många skratt.   
 När du sedan släpat hem allt från 
gamla Emmafåtöljer till glasburkar 
av storlek XXL så gäller det att för-
vandla de gamla stolarna med fult 
tyg till egna Howardfåtöljer med 
egen touch och glasburken till en 
vas finare än Orrefors. Om du har 
bristande inspiration och inte en 
trave med inredningsböcker hemma 
så är biblioteket en guldgruva. Där 
kan du botanisera i en hel hög med 
böcker och tidningar med tips. 
 I Göteborg finns ganska många 
loppmarknader, för att hitta fler 
än de nedan angivna så sök dig ut 
på nätet. Men här finner du ett ax-
plock av loppisar att börja med. Så 
ta på dig sakletarskorna och ge dig 
ut i djungeln av bråte och leta efter 
skatter som gör ditt hem lite mer 
unikt än en IKEA-katalog. 

Lycka till! 
 
/ IDA HEDEGÄRD

REPORTAGE

Saronkyrkan 
LÖRDAG 10-13, TORSDAG 16-19 (EJ 
MÖBLER). BRUNNSGATAN 5, OVANFÖR 
MATCENTER. WWW.SARON.SE

Min personliga favorit, främst för 
att det har betydligt bättre möbel-
sortiment än de andra ställena och 
därför att priserna är väldigt för-
månliga. En pinnstol kostar runt 20 
kronor och en soffgrupp runt 250 
kr. Här finns även en stor avdelning 
med husgeråd, där man kan fynda 
gamla nysilverfat och syltburkar för 
en tia. Är man ute efter något spe-
ciellt kan man gå på möbelvisningen 
på torsdagar så slipper man knata 
upp i ottan på lördagsmorgonen. 
(Tro det eller ej men det är kö). 

Emmaus fyndmarknad
MÅN-FRE 11-18, LÖR-SÖN 11-15. ÅNG-
PANNEGATAN 5, VID BACKAPLAN. 
WWW.EMMAUSBJORKA.SE

Emmaus har också ett bra möbel-
sortiment (en trappa ner). Priserna 
är något dyrare än på Saronkyrkan, 
men här går det att pruta. 

Myrorna
MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-
16. JÄRNTORGSGATAN 10. 
WWW.FRALSNINGSARMEN.SE 

Tre våningar med prylar, möbler 
och kläder. Ett ganska bra utbud  
och humana priser. En gammal klas-
siker och dessutom går ju pengar 
till behövande (ger pluspoäng hos 
Sankte Per). 

Kommersen
LÖR-SÖN 10-15. MITT EMOT
MASTHUGGSTORGET 

Kommersen är ett ställe för pri-
vatpersoner som vill hyra ett bord 
och göra sig av med lite skåpvältare. 
Här är utbudet väldigt varierande, 
nästan inga möbler men massor av 
prylar. Här finns allt från gamla Elle 
och hoppstyltor till datorer från 
1800-talet.  

Kvibergsmarknad
LÖR-SÖN 10-15. FÖR VÄGBE-
SKRIVNING VÄNLIGEN BESÖK 
WWW.KVIBERGSMARKNAD.SE

Ligger lite längre från stan och 
tillhör inte direkt en av mina favo-
riter. Även detta är en marknad där 
allmänheten kan hyra ett bord och 
kränga sina saker. Här är det mest 
serietidningar, videofilmer, färglada 
mobilskal och langos. 
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Vad tycker du om andras negativa syn på att 
du ska träffa en östeuropiska?
De är fördomsfulla, saknar insikt och inte fan vet 
de vad de pratar om. Det här är inte frågan om 
något köp, jag vet att vi båda är ute efter kärle-
ken. Vår kontakt har ju varit mycket öppen och 
serös. Dessutom har hon ju möjlighet att ha kon-
takt med andra män om hon vill, varefter jag inte 
är något desperat val.

Hur genomförs det rent praktsikt?
Nu har jag bestämt mig för att åka dit och träffa 
henne och hennes familj. Om allt verkar lika lo-
vande som i dagsläget så kanske vi ska satsa på ett 
förhållande, enda chansen för att vi skulle kunna 
ha ett förhållande är just att hon flyttar hit och vi 
gifter oss. Men vi får se vad denna så kallade date 
i hennes hemland leder till.

Vad anser du om handeln med kvinnor?
Jag tycker den är vidrig. I mitt fall förekommer 
det definitivt ingen handel. Det förekommer sä-
kert fall där det rör sig om just handel, men det 
finns  fall som absolut inte kan kallas för handel. 
Men som jag brukar säga, alla rum har smuts i 
sina hörn.

Skulle du rekommendera detta som ett bra 
sätt att hitta livspartners på?
Ja, för den som vet vad den gör. Så skulle detta 
kanske kunna vara ett enastående alternativ. 
Detta kanske kan vara ett bra alternativ för den 
som på ett lite mer spännande sätt vill hitta en 
livspartner. Då de uzbekiska kvinnorna lever ett 
mycket enkelt liv ställer de ej stora krav, allt de 
begär är ett varmt hem och omsorg.

 Daten kommer att äga rum i maj, det är då 
göteborgaren kommer åka lite drygt 420 mil 
fågelvägen för att träffa sin internet-flört. Han 
kommer att åka till ett land som få västerlän-
ningar har sett, staden Samarkand även kallad 
mellanösterns juvel är målet för resan. Det kan 
tyckas stötande, underligt eller bara rent idio-
tiskt. Åsikterna varierar, men vem är du eller jag 
att döma? Alla söker vi efter något eller någon 
som kan göra oss lyckliga.
En del har funnit vad de söker, andra får leta 
vidare.

TEXT: RIKARD ÅHREN

FOTO: KATARINA EKLUND

Trafficking är ett begrepp som på senare tid 
har framkommit mer och mer i medierna. Det 
syftar till handel med kvinnor från då främst 
östeuropa. I filmen Lilja 4-ever  får vi se hur 
denna hemska och äckliga industri utnyttjar 
och förgör den ryska flickan Lilja. 
 Men finns det en annan sida, Ekon har träf-
fat en tjugoettårig kille från Göteborg som har 
träffat en tjej över Internet, hon bor i Uzbekis-
tan en forna sovjetstat. 

Frågan alla ställer sig, Varför?
Det blev bara så! Det började som en kul grej för 
att kolla vad det egentligen var för något.  Men 
efter jag hade inlett kontakten med den här tjejen 
så vände allt och blev mycket seröst. 

Hur kom du i kontakt med henne?
Jag hittade henne på en kontaktförmedlingssida 
för just uzbekiska kvinnor. Det började med att 
jag gick in på en svensk kontaktsida och hittade 
en tjej som visade sig bo i Thailand. Då vår kon-
takt inte ledde någonvart tänkte jag vidareforska 
internationellt. Just den här sidan kom jag och 
tänka på efter det att jag kunde minnas då jag för 
några år sedan sett en debatt på tv om detta i 
programmet Folkhemmet.

Varför inte träffa en svensk tjej över liknande 
kontaktförmedling?
Jag anser att detta är lite mer spännande och 
kryddstarkt. Detta är ett mycket enkelt folk som 
ser och uppskattar de små tingen i livet. 

Dating över gränserna - trafficking eller äkta kärlek?
Vad kan hon erbjuda som inte svenska tjejer 
kan?
Det är lite mera äkta vara, östeuropeiska tjejer 
är lite mer seriösa, de har trots allt ett mål i 
livet. De är knappast korkade. De har tagit ini-
tiativet till att hitta en man i västvärlden. Det är 
ett mycket stort beslut som kan förändra deras 
liv. I Sverige kan det beredas större möjlighet till 
utbildning och en lovande karriär. Arbetslösheten 
är mycket stor i Uzbekistan. Men jag personligen 
är övertygad om att dessa kvinnor inte enbart är 
ute efter en karriär och pengar utan även kärle-
ken. Kan de finna kärleken och få ett bättre liv 
så är väl lyckan gjord. Det är just med den anled-
ningen av detta som jag anser att dessa kvinnor 
är mycket seriösa.

”…östeuropeiska tjejer
är lite mer seriösa”

Är du inte rädd för eventuella kulturkrockar?
Nej, inte för min del. Det gör det hela lite mer 
spännande då vi lever olika liv i olika kulturer. En-
ligt min filosofi så är det likheterna som förenar 
oss och olikheterna som berikar oss.

Måste kärlek vara inblandad?
Jo, för min del måste det absolut det. Jag hoppas 
att det speciella intrycket jag fått av henne hittills 
visar sig vara hennes rätta jag i det verkliga livet. 

REPORTAGE
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Sveriges import har på några år ökat från ca
300 000 handrullade cigarrer till lite över en 
miljon det senaste året. Det är inte att undra på 
att vi ser allt fler cigarrökare på krogen och att 
allt fler tobaksbutiker specialiserar sig mot just 
de handrullade små dyrgriparna. Det är nämligen 
inte bara ansenligt att handskas med cigarrer, det 
är också en lukrativ marknad.
 Det finns en mängd olika cigarrer på den svens-
ka marknaden och det är den här artikelns syfte 
att förtydliga vad du bör tänka på när du köper 
en handrullad exklusiv cigarr. Om inte mycket, i 
alla fall litegrann.
 Innan du går till en cigarrhandlare eller lägger 
in din beställning på en av de otaliga näthandlare 
som finns bör du har bestämt dig för tre saker.
A) Hur lång tid har du på dig att röka tingesten?
B) Hur massivt ska den smaka?
C) Och hur mycket vill du spendera?
 Cigarrer finns i alla möjliga och omöjliga stor-
lekar av en anledning, nämligen för att det skall 
finnas en storlek till varje tillfälle. De varierar från 
vanliga cigariller till de riktigt gigantiska sakerna. 
En ”corona” som är den mest sålda storleken i 
Europa tar ca en halvtimme att puffa sig igenom 
medans en ”double corona”, som är i storlek med 
en riktigt överdimensionerad morot, kan ta upp 
mot ett par timmar. Eftersom cigarren mer eller 
mindre förstörs om du släcker ner den för att 
senare tända den, så bör du välja storleken nog-
grant. Size matters helt enkelt. 
 Om du aldrig rökt en cigarr eller kanske är 
osäker på huruvida den du vill ge bort cigarren 
till verkligen gillar cigarrer eller ej, bör du kan-
ske som en ren försiktighetsåtgärd köpa en mild 
cigarr. En cigarr med en massiv, kraftig smak kan 

sätta skräck i vilken ickerökare som helst medans 
en mild kan bli en trevlig bekantskap. Problemati-
ken ligger i att de bästa cigarrerna smakar myck-
et, men har en balanserad smak, medans många 
av de mildare bara är, just det, milda. Enkelt sagt 
kan man säga att mildare cigarrer inte kommer 
från Kuba, medan de med lite substans gör det. 
Dock är detta inte en regel utan undantag.
 Cigarrer från Dominikanska Republiken, Hon-
duras, Jamaica, Nicaragua, med flera, är i regel 
lite mildare än de från Kuba. Detta beror på vä-
derförhållandena och jordmånen som är perfekta 
för just cigarrer i Kuba. Speciellt perfekt är det i 
Vuelta Abajo i Pinar del Rio provinsen som anses 
producera den absolut bästa tobaken i världen. 
Problemet med kubanska cigarrer är att de är in-
konsistenta, man kan med andra ord ha lite otur 
och köpa sig en dålig cigarr. Om så är fallet finns 
det bara en sak att göra; lämna tillbaka till den där 
du köpt den. Detta kan, som ni förstår, bli ett litet 
problem om du köpt den på nätet. 
 När en cigarr är inkonsistent, i betydelsen att 
det är svårt att röka den på grund av för hög 

Cigar Buyers Guide
densitet, kan det bero på att din tobakshandlare 
har för hög luftfuktighet i sin humidor. I de flesta 
fall, då cigarren helt enkelt inte smakar bra, har 
du fått en falsk kubansk cigarr i dina händer. Det 
här händer oftast om du köper en låda ”billigt 
på stranden på semestern” eller köper den hos 
Mehmet i jourlivs runt hörnet. Du är relativt safe 
om du handlar från en välrenommerad tobaks-
handlare. Om du får dåliga cigarrer gång på gång 
från din handlare, byt handlare.
 När du köper en cigarr bör du inspektera den. 
Den ska vara hel, inte ha några sprickor eller lösa 
blad. Du kontrollerar fukthalten i cigarren genom 
att klämma försiktigt på den. Den ska ha svikt, 
med andra ord inte för hård. Ett svagt knaster är 
ok, men knastrar den mycket och är hård så är 
den för torr för att rökas.
 En stor fet kuban kostar runt 5 % av pengarna 
du får ifrån CSN varje månad, om du tar lån det 
vill säga. En stor cigarr från något annat land 
kostar ofta inte över en hundralapp. Eftersom 
det finns en sådan variation på storlekarna mel-
lan länder och tillverkare är det svårt ge direkta 
riktlinjer mer än att priserna tenderar att kor-
relera med storleken och korrelera negativt med 
avståndet från Kuba. En cigarr i tub kan man få i 
Pressbyrån för någon tjugolapp, men förvänta dig 
inte att den är ifrån Kuba.
 Avslutningsvis ett citat från Mark Twain. På sin 
70-årsdag klargjorde han; ”Jag har gjort det till en 
regel att aldrig röka mer än en cigarr i taget, jag 
har inga andra restriktioner mot rökning. Det har 
alltid varit en regel för mig att aldrig röka när jag 
sover, och att aldrig avstå när jag är vaken”.
TEXT: CIGAR AFICIONADO ANTTI J. NIEMI

FOTO: MICKE SMÖGEN

REPORTAGE

Ekon söker redaktionsmedlemmar   
kontakta ekon@hhgs.gu.se

FOTO KVIBERG: JENS EKEBLAD
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Sol, fåglar, värme, uteservering, 
glädje, hösnuva, korta kjolar, 
utesex, brännboll, allsvenskan, 
listan kan göras lång med vad vi 
förknippar med våren. Vi ställde 
olika vårfrågor till några av våra 
studenter.

Välkommen sköna vår

Namn: Erik Hjulström
Läser: Nationalekonomi C-kurs
Vad förknippar du med våren?
Nya kläder och framförallt att de är 
mindre och mer tajta.

Namn: Ebba Grönberg
Läser: Jur kand 4:e termin
Hur är det med vårkänslorna?
Det känns toppen, sommaren är 
nära. - ”man ser ljuset i tunneln”

Namn: Karin Gunnarsson och 
Josefin Nilsson 
Läser: Magisterår Internationell 
Marknadsföring
Vad förknippar ni med våren?
Sol, glada människor, Tussilago, 
uteservering, rensopade gator och 
naturligtvis lyckorus av härliga pro-
menader, utefika och känslor.

Namn: Jessica Lund
Läser:Turism b-kurs
Hur är det med vårkänslorna? 
Jag blir lycklig när det är vår, det 
spirar på känslorna lite extra.

Namn: Kristoffer Mattson och 
Anna Wiberger (är ett par)
Läser: ICU 4:e och 2:a termin
Vad förknippar ni med våren?
Promenader, picknick och resor till 
Europeiska städer

Namn: Charlie Ibrahimovic 
Läser: Statistik b-kurs
Vad är bäst med våren?
Att brorsans fotbollssäsong med 
Ajax snart är över och då blir det 
fest.

Namn: Charlotta Johansson 
och Anna Ståhlberg
Läser: Management av tillväxtföre-
tag c/d kurs
Vad är bäst med våren?
Att man blir lycklig och lätt får 
vårkänslor  för att solen skiner och 
det är mycket folk ute och rör på 
sig och naturligtvis för man slipper 
ha på sig varma kläder.

Namn: Anna Björkqvist
Läser:  Nationalekonomi c-kurs
Vad är bäst med våren? 
Att det är varmt!!!!!!

VÅRFRÅGOR

TEXT & FOTO: STEFAN KRISTENSSON
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Dokumentären är tillbaka!
Dokumentärfilm förknippas ofta 
med tråkig faktafilm. Visst finns 
det exempel på sådana doku-
mentärer, men detta är en genre 
som är grovt underskattad. Alla 
större TV-kanaler har nu för tiden 
minst en dokumentär i veckans 
tablå. Allt från berättelser om 
förintelsen och världsekonomin 
till bantning och sexmissbruk, så 
vi kommer i ständig kontakt med 
begreppet dokumentärfilm. 
 
Dokumentärfilm har alltid varit en 
av mina stora passioner ända sedan 
jag såg Stefan Jarls klassiker Dom 
kallar oss mods för första gången. 
Det luriga med dokumentärfilmen 
är dock att den utger sig för att 
representera ”verkligheten”. Men 
vilken verklighet är det egentligen 
som skildras? När man hör ordet 
dokumentär tänker man genast på 
att detta är något som har hänt, 
något som är ”på riktigt”. Är det 
verkligen så? 
 I början av 1900-talet så fanns där 
en man vid namn John Grierson i 
Storbritannien som senare skulle 
komma att kallas den brittiska do-
kumentärfilmen fader. Enligt honom 
var dokumentära filmer ”ett verktyg 
i samhällets och demokratins tjänst, 
där den kreativa behandlingen av 
verkligheten var ett av flera medel 
som skulle bidra till att ge åskådarna 
större insikt i samhällsfrågor och 
därmed bli bättre samhällsmedbor-
gare”. (Forsyth, Hardy, 1946)
 Det är just denna ”kreativa be-
handling av verkligheten” som gör 
att man bör ställa sig frågan  hur 
objektiva filmerna egentligen är. 
En dokumentärfilm är alltid, hur 
man än ser det, en presentation 
av en subjektiv sanning, nämligen 
filmarens. Då filmaren väljer vad 
som skall filmas, hur klippningen 
skall göras, vad som skall tas bort 
o s v blir det filmarens bild av verk-
ligheten. Tydliga exempel finns det 
mängder av i dokumentärfilmer, 
ex i redan nämnda Dom kallar oss 
mods där filmaren Jarl använder sig 
av iscensättningar, manipulationer 
och t.o.m. skrivna repliker i vissa 
scener! Betyder detta att Jarl, el-

ler andra dokumentärfilmare begår 
etiska brott och presenterar en 
verklighet som inte finns? Absolut 
inte enligt mig. Detta p g a att syftet 
med dessa grepp görs för att påvisa 
och förstärka händelser för att få 
folk att öppna ögonen och bry sig. 
 Något som man också bör ha i 
åtanke när man ser dokumentärfilm 
är frågan om att vara källkritisk. Var 
kommer uppgifterna ifrån? Låter 
det rimligt? Jag var häromdagen och 
såg Michael Moores nya film Bow-
ling for Columbine, en film om den 
fruktansvärda vapenindustrin och 
vapenhysterin i USA. En fullkomligt 
fantastisk film som alla verkligen 
borde se för att få inblick i vad som 
sker, inte bara i USA men också i öv-
riga världen. Men just i Moores fall 
bör man extra noga granska, fram-
förallt de siffror som presenteras. 
Moore har nämligen, tyvärr gjort 
sig känd för att inte ha 100 % koll 
på dessa siffror. Men bortsett från 
detta så är filmen bland de bästa jag 
sett inom den dokumentära genren 
och ger alla som ser den en ordent-
lig tankeställare. Dokumentärfilmen 
är nu på framfart och får allt mer 
plats tillsammans med ”den vanliga” 
spelfilmen. Men glöm aldrig bort 
att ställa dig frågan: vems sanning 
är detta? Men å andra sidan, vem 
skulle kunna presentera en enda 
riktig sanning, en enda riktig verklig-
het, när en sådan inte existerar...
 Denna text tillägnas Kent ”Kenta” 
Gustavsson som avled förra måna-
den. Kenta bidrog till att ge svensk 
dokumentärfilm ett ansikte genom 
sin medverkan i Modsfilmerna.

Bra dokumentärer:
”Mods-trilogin” (Dom kallar oss 
mods 1968, Ett anständigt liv –79, 
Det sociala arvet –83)
-Stefan Jarls berättelse om ”mod-
sen” Kenta och Stoffe och deras 
liv i drogernas värld. Ett anständigt 
liv är den helt klart mest tragiska av 
filmerna och i Det sociala arvet får 
vi följa vad som hände med ”mod-
sens” barn.
 
Forgotten silver (1995)
-Peter ”Sagan om Ringen” Jacksons 
”mockumentary” (skojdokumen-
tär) om en mystisk filmmakare vid 
namn Colin McKenzie. En man som 
påstods ha gjort talfilm 1908 och 
färgfilm redan 1911! Otroligt rolig 
och välgjord. 

Roger & Me (1989)
-Michael Moores film om hur hans 
hemstad Flint påverkas av beslutet 
från General Motors att lägga ned 
sin fabrik i staden. Något som får 
förödande konsekvenser och filmen 
handlar om hur Moore försöker få 
en intervju med GMs dåvarande VD 
Roger Smith. 
 
Bowling for Columbine (2002)
-Moores film om vapenindustrin 
och dess vansinne i USA. Stor del av 
filmen handlar om de fruktansvärda 
dödsskjutningarna som ägt rum 
vid skolor i USA. Förmodligen den 
bästa dokumentär jag sett.

/ JONAS ERIKSSON

FILM

ILLUSTRATION: JENS EKEBLAD

FOTO: AMPAS

Michael Moore
vann häromdagen en Oscar 
för bästa dokumentärfilm
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Tillbyggnaden av Handelshögskolan, som vi skrev 
om i förra numret av Ekon, har nu påbörjats. 
Ställningar har rests inne på gården och baracker 
för byggarbetare har ställts upp utanför hus C ut 
mot Lilla Bergsgatan/Sprängkullsgatan. Under de 
kommande veckorna påbörjas monteringen av nya 
fasader på plan 5 och 6. Detta kommer att orsaka 
en del olägenhet på olika sätt, men vi hoppas att 
de inte blir alltför omfattande. Inga arbeten kom-
mer att utföras i huskropparna före vecka 24, så 
tills dess finns all personal på sina vanliga platser. 
Bullrande verksamhet skall ske före kl 8 och efter 
kl 16. Veckorna 24 - 30 kommer betongarbetet 
att utföras, vilket kan bli störande.

Tillbyggnad pågår
Jubileumsåret 2003
Handelshögskolans 80-årsjubileum startade på 
bästa sätt den 12 mars med Senior Partner´s 
Day med SEB som värd. Förmiddagen bjöd på 
ett mycket intressant Executive Seminar med 
Marcus Wallenberg och under eftermiddagen ta-
lade Klas Eklund, chefekonom på SEB, om sin syn 
på en svensk övergång till euro inför en fullsatt 
Malmstensal. Jubileumsåret fortsätter och under 
resten av våren häder det mycket.

3 april – ”Versioner av verkligheten - forskare, 
filmare och författare om företagsvärlden”
En temaeftermiddag arrangerad av Handels-
högskolan och Stiftelsen Richard C. Malmstens 
minne. 
Skandiaprofessor Barbara Czarniawska, GRI: 

”Svenska företag i deckarromaner, 1943 – 2001”.
Docent Rolf Solli, Förvaltningshögskolan: ”Fiktiva 
förebilder – reflektioner kring filmhjältar som le-
dare”. Dessutom presenteras Handelshögskolans 
Malmstenforskare. 
Tid: 13.00 – 17.00 
Plats: Malmstensalen 
Anmälan till ingela.wettre@handels.gu.se 

4 april – ”The Development of a Knowledge 
Community”
Föreläsning med en av världens främsta forskare 
inom organisationsteori – professor James G 
March från Stanford University, USA. Professor 
March tar oss med på en exposé över orga-
nisationsforskningens utveckling sedan andra 
världskriget, hur den influerats av skeenden i 
samhället och hur den påverkar utformningen av 
det framtida kunskapssamhället. Föreläsningen 
ingår i Handelshögskolans serie ”Wisdom in 
Knowledge Society”
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Malmstensalen

12 maj - Ledarskapsdagen ”Ledarskap för 
tillväxt - vågar svenska chefer växa?”
Med Anette Brodin Rampe, VD Senea AB, Hans-
Olov Olsson, VD Volvo Cars och Handelshög-

Ansökningstiden för att läsa utomlands nästa 
läsår gick ut i februari och vi kan konstatera att 
intresset för att skaffa sig en merit utöver det 
vanliga är stort. Störst är intresset för att läsa i 
de engelskspråkiga länderna, t ex Australien, och 
konkurrensen om dessa platser är stor.
För dig som inte har sökt utlandsstudier och som 
har möjlighet att åka till ett icke-engelsktalande 
land, finns det fortfarande platser kvar, i t ex Tysk-
land och Frankrike.  Kontakta Utlandsavdelningen 
så får du veta mer, exchange@handels.gu.se, tel 
773 4649/4494, www.handels.gu.se/utland 

Fortfarande chans att 
läsa utomlands

Rektorn har ordet

HANDELSHÖGSKOLANS SIDA

Sammanställt av Maria Norrström
Informatör på Handelshögskolan

www.handels.gu.se/80

skolans Assar Gabrielsson-professorer Marcus 
Storch (styrelseordförande Nobelstiftelsen), 
Claes Dahlbäck (styrelseordförande Investor 
AB) och Björn Wolrath (Direktör Momentum). 
Paneldebatt med docent Östen Ohlsson, Han-
delshögskolan, fil. dr. Maria Tullberg, Handels-
högskolan, och studenterna Joanna Freme och 
Fredrik Lindstål från Entreprenörsutbildningen.
Moderator: Ulf Wickbom
Imitatör: Anders Mårtensson
Tid: Kl 09.00 - 11.30
Plats: Malmstensalen

Efter en positiv avslutning av 2002 års verksam-
het, med en ekonomi i balans, har jubileumsakti-
viteterna dominerat agendan för Handelshögsko-
lans ledning nu under våren.
 De senaste åren har vi successivt flyttat fram 
våra positioner, och av alla utvärderingsresultat 
stärks min personliga övertygelse att vi skall 
fortsätta att utveckla våra kärnområden -  utbild-
ning, forskning och samarbete med näringsliv och 
förvaltningar. Jag vet att Handelshögskolan nu har 
en unik chans att befästa sin ställning som en le-

dande forsknings- och utbildningsinstitution.
 Ett område vi satsar mycket på är finans och 
den 4 april invigs Centrum för finans (CFF), en 
centrumbildning där vi samlar vår finansiella 
kompetens inom främst företags- och national-
ekonomi. Den västsvenska finanssektorn växer 
snabbt och det är viktigt att vi har en avancerad 
utbildning i finans vid Handelshögskolan. Till hös-
ten startar en ny magisterutbildning i finansiell 
ekonomi vid CFF – Advanced Finance, 40 p. En 
central del i CFF, vilket även kommer den nya ut-
bildning tillgodo, blir ett finanslaboratorium med 
tillgång till realtidsdata från olika börser, model-
ler och analyser av bolag, risksystem som gör det 
möjligt att utvärdera realistiska positioner av 
krediter och värdepappersinnehav mm.
 I början av april offentliggörs Veckans Affärers 
kartläggning av ekonomiutbildningarna i Sverige. 
Resultatet av rankingen får inte avslöjas, men jag 
är väldigt glad och stolt över vår mycket framstå-
ende placering. Detta är ytterligare ett bevis på 
att vårt arbete ger resultat.
 Som ni kan läsa om på denna sida pågår vårt 
80-årsjubileum för fullt. Jubileumsbanketten 
den 5 april kommer att bli höjdpunkten på vårt 
firande, som vi även hoppas skall ge oss en bra 
start inför de närmaste 20 åren.
 Titta gärna in på vår nya jubileumswebb! Vi 
tycker att det vore roligt om ni studenter vill 
delta i våra många och fina jubileumsaktiviteter. 
Det är ju för er studenter som vi vill skapa en 
av Europas mest spännande Handelshögskolor. 
Hjälp oss gärna med detta arbete!

Vårhälsningar från Rolf Wolff, rektor
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Uppkrupen i min soffa så här på 
kvällskvisten, tänker jag tillbaka på 
dagens underbart sköna förmiddag. 
Tolvtimmars arbetspassen hade 
börjat kännas i kroppen och på 
humöret och jag kände att det var 
dags för en liten time out på Haga-
badet. Få nu inga villafarelser om att 
min kårarvodering har kapacitet att 
täcka sådana lyxiga inslag i dagen. 
Nej nej, snälla föräldrar är vad det 
kallas…
 Sagt och gjort, iklädd min fluffiga 
morgonrock och med handuken i 
andra handen, gick jag in för att 
njuta fullt ut av allt vad Hagabadet 
hade att erbjuda denna förmiddag. 
Först på schemat var en simtur. 
Långa, starka simtag. Simning är 
bra, tankarna kan bara flöda fritt 
tills jag har tömt huvudet på tankar 
helt och hållet. Simmandes på rygg, 

Eucalyptusbad+fruktdrink = Y
med öronen precis under vatteny-
tan var mina egna andetag det enda 
jag hörde. Ingen stress, ingen ring-
ande telefon, inga möten, ingenting. 
Bara mina egna andetag. Stilla och 
lugnt. Härnäst var det dags för ett 
eukalyptus bad med hårbottenmas-
sage. Jag vet vad ni killar tänker 
nu….löjligt…men när jag låg där, i 
det varma vattnet, under ett tjockt 
lager av lyxigt skum och fick hårbot-
tenmassage tyckte jag minsann inte 
att någonting var löjligt. När sedan 
den ovannämnda fruktdrinken kom 
in i bilden visste jag inte om livet 
kunde bli mycket ljuvare just då. Två 
timmar och en helkroppsmassage 
och ett bastubad senare var jag mer 
avslappnad än på mycket länge. 
 Väl utkommen från Hagabadet 
upptäckte jag till min glädje att solen 
sken från en klar himmel även idag. 

Vi kan väl ganska lugnt konstatera 
att våren har kommit till Göteborg 
nu och ingen är gladare för det än 
jag. I vår händer det en hel del saker 
på kåren. I dagarna går till exempel 
ReKon av stapeln i övre Handels-
rätten den 3 april, ganska tätt följt 
(fyra veckor går fort på kåren) av 
GAIUS den 28 april. Och även om 
solen skulle skina dessa dagar, hop-
pas jag att se många av er där.  Men 
aktiviteterna tar inte slut med det, 
snart är Valborg här och tack vare 
valborgs kommittén ser vi fram-
emot ett valborgsfirande med lite 
nya grepp och idéer.

Vårliga hälsningar
BIANCA BRITTEN-AUSTIN

KÅRORDFÖRANDE

Ja ja, vad är en bal på slottet? 
Den kan ju vara tråkig eller lång-
tråkig eller dötrist eller…eller 
alldeles underbar!
 
Traditionellt sett har valborgsfiran-
det på Handelshögskolan bestått 
av 3-5 evenemangsdagar där olika 
overallsaktiviteter och vårbalen 
varit populära inslag. Men tiderna 
förändras och de aktiviteter som 
drog flera hundra deltagare för 

Askungen! ASKUNGEN!
några år sedan är inte de aktiviteter 
som i huvudsak efterfrågas idag. 
Tanken med Valborgsfirandet i år 
är att utveckla några av de gamla 
aktiviteterna och tillsammans med 
nya idéer skapa ett evenemang 
för ALLA studenter på Handels. I 
skrivande stund är inte allt färdig-
planerat, men två saker kan avslöjas 
redan nu. Valborgsfirandet kommer 
att starta lördagen den 26 april då 
en beachvolleytävling med efter-

följande beachparty kommer gå av 
stapeln i Högsbo inomhushall. Ons-
dagen den 30 april avslutas Handels 
valborgsfirande med den mytom-
spunna Vårbalen. Det kommer bli 
en kväll fylld av överraskningar. God 
mat & dryck kommer blandas med 
medryckande dans & musik, som i 
sin tur varvas med fantastiska fram-
trädanden. Så självklart gör vi allt 
för att tillfredställa Askungen och 
göra årets Vårbal alldeles underbar.

Det är söndag förmiddag och ut-
anför fönstret steker vårsolen mot 
Handelshögskolans röda rämnande 
väggar. Några tappra blåklädda 
arbetare trotsar den dallrande het-
tan men också det faktum att det 
är söndag och egentligen vilodag. 
Det är dock inte bara på utsidan 
som skolan genomgår en ansikts-
lyftning. Nere i Handelspuben har 
tejp dragits, penslar svepts och 
rollers rullats. Resultatet? En lokal 
där ljusare färger och nya möbler 
skapar en pub med mysig atmosfär 
och ett dansgolv som lämpar sig lika 
bra för sittningar som för dans. Men 
självklart är renoveringen bara en 
förbättring av förutsättningarna för 

att göra Handelspuben till en under-
hållande och avslappnad mötesplats 
för er studenter. För ytterst är det 
just ni som skapar den stämning och 
den atmosfär som alla efterfrågar. 
Så ta en kväll med några kompisar 
och kom ner till Handelspuben. 
Självklart säljs det fortfarande billig 
öl och god, prisvärd mat. Pubens 
öppettider är onsdagar 18-24 och 
varannan fredag 21-03. Håll utkik 
efter pubens affischer.

Välkomna
SEXMÄSTERIET OCH DJ TEAM GÖTES

FOTO: JENS EKEBLAD

Och kom ihåg! Antalet platser till de 
olika aktiviteterna är begränsade så 
först till kvarn…
 

Väl mött
VALBORGSKOMMITTÉN

Nytt i Handelspuben

Varning: Nymålat

KÅRENS SIDA
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AIESEC
Ordförande
Helena Almqvist
0737 - 33 37 86
helena.almqvist@aiesec.net

Bolagstämmorna
Ordförande
Christian Dernroth  
0739 - 83 91 70     
cdernroth@hotmail.com

Börsgruppen
Ordförande
Daniel Liljeblad
0704 - 96 23 94  
a01xpres@student.informatik.gu.se

DatorSektionen
Ordförande
Marcus Olsson
0704 - 89 46 18       
marcus.olsson@gfs.gu.se

El§a
Ordförande
Erik Reinert
0704-572228
erik.reinert@tiscali.se

Företagsbesök
Tillfällig kontaktperson
Kristoffer Mattsson
0705-475546
nu@hhgs.gu.se

Gadden 
Projektledare
Rebecka Lasard
0701-709477
lasard@gadden.com

GBS
Ordförande
Jonas Aldenbratt
0709-960650
aldenbratt@yahoo.com

Gosskören
Überknabe
Pontus Weinar 
0702 - 09 39 09     
pontus_weinar@ hotmail.com

Götes Luftspray
Ordförande
Frida Haavisto
0733-446560 
tgifrida@hotmail.com

Handels Consulting AB
VD
Mikael Åhlqvist
0708 - 45 56 36
mikael@handelsconsulting.se

Handels Vänner
Ordförande
Göran Lundin 
0708 - 21 90 36    
glundin@volvocars.com

HGSS
Ordförande
Timothy Conroy
0702 - 43 51 48    
timothy.conroy@home.se

HIC
Ordförande
Anndala  Ehrstedt
0703 - 65 66 54
anndala.ehrstedt@hgus.gu.se

ICG
Ordförande
Jonatan Söderström
0708-144445
kinesjonte@hotmail.com

Idrott
Ordförande
Mathias Collén
0704-491811
pinnevik@hotmail.com

Juridiska Föreningen
Ordförande
David Ersmarker
0708-209281
david.ersmarker@gfs.gu.se

Marskalkämbetet
Öfvermarskalk
Mårten Westlund
0739 - 86 73 27
morty76@hotmail.com

Misstagen
Ordförande
Philip Dahlgren
0708 - 29 51 48
philip.dahlgren@gfs.gu.se

Mistluhren
Ordförande
Mattias Gyllström
0708-363982
mattiasgyllstrom@hotmail.com

Mistlåhren
Tillfällig kontaktperson
Johanna Nilsson
0708 - 34 82 92
johanna.nilsson@gfs.gu.se

P.LOG
Ordförande
Emilie Larsson
0702-660266
larsson_emilie@hotmail.com

ReKon
Ordförande
Caroline Löjdquist
0702-057502
caroline.loejdquist@hgus.gu.se

Sexet
Sexmästerist
Anders Skarle
0709-924069
anders.skarle@gfs.gu.se

SMIL
Tillfällig kontaktperson
Anders Bohman
0704 - 01 19 41
mr_anders_bohman@hotmail.com

Spanska Klubben
Ordförande
Sara Svedberg
0702 - 31 08 21     
spanskaklubben@hotmail.com

Spexet
Spexgeneral
Elisabeth Wanngård
0701 - 71 83 73
elisabeth.wanngard@gfs.gu.se

Tre Ess
Ordförande
Susanne Jonasson
0709-669181
susanne.jonasson@gfs.gu.se

ÖP
Kontaktperson
Håkan Sandegård
0702 - 21 82 28       
håkan.sandegård@gfs.gu.se

Kårexpeditionen
Tel: 031 - 711 13 83
Fax: 031 - 711 53 87
Öppet: 9-15.15 (fre 9-13)

Kårordförande
Bianca Britten-Austin
0739-011100
ko@hhgs.gu.se

Vice Kårordförande
Maria Joumal
0736-100305
vko@hhgs.gu.se

Studiesociala Utskottet
Fredrik Billström
0709-493230
su@hhgs.gu.se

Näringslivsutskottet
Kristoffer Mattsson
0705-475546
nu@hhgs.gu.se

Förvaltningsutskottet
Johanna Österberg
0706-294510
fu@hhgs.gu.se

Internationella utskottet
Jenny Glansk
0706-075664
intu@hhgs.gu.se

Programutskottet
Niklas Delersjö
0739-871064 
pu@hhgs.gu.se

Föreningar och sektioner Direktionen

Box 680
405 30 Göteborg
Telefon 031 - 774 14 84
Fax 031 - 711 22 84
E-post: ekon@hhgs.gu.se

Ekon

Mer information
www.hhgs.gu.se

TELEFONLISTA
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