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Varmt välkomna till statistik- och 
dataanalysprogrammet 
Välkomna N0llan! 
 
Hoppas att N0llan har haft en angenäm sommar och att N0llan nu är redo för Linköpings 
studentliv! N0llan kan vara lugn: valet av stad, universitet och utbildning är alldeles excellent. 
Vi är övertygade om att N0llan kommer trivas väl.  
 
För att fira N0llans nya steg i livet anordnas något som på Linköpings Universitet kallas för 
N0lle-P (N0lleperioden). N0lle-P är N0llans två första veckor på Linköpings Universitet och är 
en tid N0llan sent skall glömma.  
 
Under denna period får N0llan möjlighet att träffa andra N0llan genom olika tillställningar 
men också under detta periodtillfälle att lära känna studenterna ovan N0llan vilket är 
uppskattat från bådas håll då statistiksektionen är ett utav de mindre sektionerna.  
På Statistik- och dataanalysprogrammet (som N0llan blivit antagen till) arrangeras och 
genomförs detta N0lle-P av SCB (StatLins Centrala Bärseri).  
 
SCB är statistiksektionens mästeri (se sida 4). Förutom N0lle-P kommer vi att anordna ett 
flertal fester och evenemang under ert första läsår på Linköpings Universitet, något ni ej vill 
missa.  
 
SCB har arbetat intensivt sedan februari och med blod, svett och tårar har vi skräddarsytt ett 
schema för att göra N0lle-P så bra och roligt som möjligt för N0llan! (se sida 10)  
Vi i SCB hoppas och vågar lova att N0llan kommer få en oförglömlig tid med oss!  
 
Givetvis är det frivilligt för N0llan att deltaga under dessa två veckor, men det är något vi i 
SCB uppmanar till och starkt rekommenderar, en tid som kan vara avgörande för N0llans 
fortsatta tid som student. 
 
Väl mött, Er General, Ert mästeri SCB. 
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SCB 21/22 

 Från vänster: BOB, Gyckel, Kassör, Spons, General, SHÄF, PR, Öl & Bar, Intendent & Transport, MOS 

Det är vi som är SCB, Statlins Centrala Bärseri! Vi anordnar flera evenemang och kommer se 
till att N0llan får den bästa tiden under N0lle-P samt ert första år här på LiU.  

FADDRAR 
Det är faddrarna som kommer ta hand om er lite extra, det är till dem ni hör av er om ni inte 
hittar, vet vad ni ska göra eller får något problem. Här har ni lite info om våra ”super”faddrar.  

 

  

Elias Forsblom 
Mail:  
forsblomelias@gmail.com 
Telefonnummer: 
0702975517 

Hugo Hennel 
Mail:  
Hugo.johansson@bahnhof.se 
Telefonnummer:  
0702975517 

Olof Gustafsson Liljefors  
Mail:  
Olof.liljefors@gmail.com 
Telefonnummer: 
0702816939 

Leon Norblad 
Mail:  
Norbad88@gmail.com 
Telefonnummer: 
0700477012 
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Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stu!_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:
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På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!
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BOSTADSTIPS 
Då LiU inte har någon bostadsgaranti för nya studenter kan det ibland vara svårt att 
hitta bostad inför terminsstarten. N0llan ska dock inte frukta det värsta och ta till 
drastiska åtgärder som att sova i ett träd eller i märkesbacken! Kom ihåg att vi i SCB 
finns här för n0llan och om det behövs ett tak över huvudet hjälper vi er!  

 

N0llan kan hålla utkik på dessa hemsidor samt olika grupper på Facebook som ska 
vara till hjälp: 

 

• LIU: ”FÅR JAG EN BOSTAD” 

• HEIMSTADEN: ”STUDENT-LINKÖPING” 

• STUDENTBOSTÄDER 

• WILLHEM: ”LEDIGA LÄGENHETER I LINKÖPING” 

• BOSTAD.KARSERVICE 

• BLOCKET: ”BOSTAD” 

 

FACEBOOK  
• FACEBOOK: "LÄGENHETER/RUM UTHYRES I LINKÖPING" 

• FACEBOOK: "BOSTAD LINKÖPING" 

• FACEBOOK: ”KÖPES/SÄLJES/BORTSKÄNKES LIU” 
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N0LLANS CHECKLISTA  
• Bostad – följ länkarna på föregående sida annars hör med oss, det löser sig 

alltid! 
• CSN – se till att registrera er för CSN, de kommande åren kommer det vara er 

främsta inkomstkälla! 
• CYKEL – cykel är otroligt viktigt då Linköping är en cykelstad. Vi kommer 

använda oss av främst cykel som färdmedel under N0lle-P och vi kan inte 
skjutsa alla! 

• Kurslitteratur – För att få bästa pris på kurslitteratur är det bra att vara ute i 
god tid! Finns mycket begagnat från gamla studenter eller kolla Facebook 
grupper där det säljs relevant kurslitteratur titt som tätt! 

• Spara pengar – N0lle-P kommer inte att vara gratis tyvärr, se till att spara en 
slant extra för att vara med på allt det roliga! 

• Kläder – (Titta N0lle-P schema) 
o Finkläder för finsittning (Klänning eller kostym) 
o München Hoben klädsel (om man vill)  
o Kläder som kan förstöras 

Bra att ha generellt: 

• CYKEL(!!) 

• Legitimation 
• Pengar 

• Solkräm 
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PR-PRAT: 
Det är mycket viktigt att hålla sig uppdaterad på sociala medier innan, under och 
efter N0lle-P då det kan komma att ske lite ändringar i schema eller aktiviteter (men 
förhoppningsvis inte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: 

facebook.com/SCB-StatLin-Centrala-Bärseri 

Instagram: 

SCB_masteri 

instagram.com/scb_masteri 

Hemsida: 

statlinsektionen.se 

Om det är några frågor är det bara att skicka iväg ett 
meddelande så svarar  vi inom kort! 
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ROLIGT ATT TRÄFFA DIG! Vi ett konsultbolag som 
erbjuder digitala lösningar från tre affärsområden 
Solutions, Experience och Insight. Vår förmåga att 
kombinera kompetenser inom design och kommu-
nikation, managementkonsulting samt it, gör att vi  
skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att 
skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom 
digitalisering och innovation. 

Vårt medarbetarlöfte: Grow – Create a Difference 
– Together, beskriver oss som företag. Vi uppmuntrar 
innovation och engagemang. Hos oss får du stora 
möjligheter att utvecklas tillsammans med vassa 
kollegor.

Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 600 
medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och Tyskland. Knowit AB är noterat på Nasdaq 
Stockholm. 

Arbeta hos oss knowit.se/karriar
Lediga jobb knowit.se/jobb

För mer information besök gärna        
   knowit.se/linkoping

 !e"
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N0LLE-P SCHEMA 
Det kommer finnas överraskningar & ”superN0llan” kommer att utses, så ni vill vara med på 
allt!!  

VECKA 1 
DAG TID AKTIVITET PLATS 
MÅNDAG 23/8 10:15 Upprop Ada Lovelace 
 11:00-12:30 Campusvandring Campus 
 12:30-14:00 LUNCH C3 & C4 
 14:00-16:00 Gasquelogi C3 & C4 
 18:30-20:30 Brännboll                       M Vallamasivet 
TISDAG 24/8 13:00-16:00 Speeddating                  E SkålLand 
 16:00-19:00 Vilse i Ryd                      E Ryd 
 19:00-22:00 Fulsittning                     M, E Örat 
ONSDAG 25/8 14:00-18:00 Pluggstuga C7 & C8 
TORSDAG 26/8 10:00-11:00 Uthämtning av Liu-kort SH 
 11:00-19:00 N0lleläger                      M, T Blå Lagunen 
FREDAG 27/8 16:30-18:30 SCB-kampen C3 & C4 
LÖRDAG 28/8 18:00-22:00 Munchen Hoben          M, E Hoben tält 
SÖNDAG 29/8 15:30-17:30 LEK SkålLand 

VECKA 2 

DAG TID AKTIVITET PLATS 
MÅNDAG 30/8 16:30-20:30 LEK                                 M, E Vallamasivet 
 19:00-22:00 Mellanhäng                  T Vallamasivet 
TISDAG 31/8    
ONSDAG 1/9 16:30-18:30 Stadsvandring              E Linköping 
TORSDAG 2/9 18:30-19:30 Sektionsdag C1 & C2 
FREDAG 3/9 19:00- ColorFun                       E A2, A3, A4 & A5 
LÖRDAG 4/9 16:00-18:00 Picknick (N0llecermoni)  E2 & E3 
SÖNDAG 5/9 18:00-23:00 Finsittning                    M, E HG 

 

M = N0llan får mat T = Alkohol tillåtet att ta med E = Alkohol erbjuds (Alkoholfria alternativ finns) 
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N0LLE-P PAKET 
Kära N0llan! 

SCB har efter mycket blod, svett och tårar planerat massor med roligheter för att välkomna N0llan till 
Linköpings universitet på bästa sätt. Bland annat kommer N0llan få möjligheten att lära känna andra N0llan, 
vara med på roliga aktiviteter och självklart lite festligheter på kvällskvisten men tyvärr är detta inte gratis. Vi 
i SCB vill såklart att så många N0llan som möjligt är med på våra aktiviteter och därför har kassören 
konstruerat 2 paket som N0llan kan välja mellan så N0llan kan bestämma vilket som passar dem bäst. Första 
dagen kommer N0llan att följa med sina mästerister och äta lunch på campus, till den kan det vara bra att ha 
med sig en hundring/matlåda. Kassören hoppas att alla N0llan väljer att vara med på allt SCB planerat och 
om N0llan har några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till en av våra fantastiska 
superfaddrar! (se sid.4) 

 

Stora N0lle-Paketet 1000: - 

Stora paketet är ett väldigt förmånligt erbjudande där man får tillgång till alla aktiviteter under hela N0lle-P. 
Lekar, sittningar, eftersläpp, you name it! 

Lilla N0lle-Paketet 400: - 

I lilla paketet ingår det dagsaktiviteter som brännboll och N0lle-läger. Det ingår också mycket lek som bland 
annat SCB kampen och N0llekampen. 

 

Betalning sker till Statlins PG 98 96 65-5 (Stalin mottagare) senast fredag den 20/8. 
 

Märk betalning med namn, personnummer och paket 
Till exempel: Vanja Gilbert, 990115-**** Stora  

Eller Swish, till Sandra Vesterling  
Nummer: 072-542 82 98  
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SAS® Institute – Your Future Starts Here

SAS is a statistical software 
program designed to process 
data and make advanced 
analyzes.

The amount of data in the world 
increases each day. Accordingly, 
the demand for people who 
understand and know how to 
work with data has never been 
bigger.

As student you can expand your 
opportunities with SAS skills  
and become an analytics expert 
- and it’s FREE!

®

Check out the SAS® Software Certified Young Professionals program 
described below. You can also find more information on 
www.facebook.com/SASforStudents. 

SAS® Software Certified Young Professionals®
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Nolle-P Reglemente 
Detta reglemente skall av N0llan memoreras utantill. Vid problem av inlärning skall 
detta häfte alltid bäras med. 
 
 
§1 Från och med att N0lle-tröjan erhålls skall N0llan alltid bära denna väl 

synlig. 

 
§2  Brott mot §1 kan medföra konsekvenser bortom N0llans kontroll. 
 
 
§3 N0llan skall endast rikta sina konversationer till faddrar och inte SCB. 

 
§4  N0llan ser upp till dem som är längre än N0llan. 

 
§5 Mästerister har tolkningsföreträde. 

 
§6 N0llan tycker om att dela med sig av mat till äldre kursare. 

 
§7 Fjäsk ger alltid rätt. Kreativitet är av högsta prioritet och belönas rikligt. 

 
§8 Vid eventuellt brott mot reglementet kommer hänsyn tagas till 

förmildrande omständigheter (såsom fjäsk) om sådana föreligger. 

 
Vid tveksamheter hänvisas till §5. 
 
 
N0llans uppförande kommer att protokollföras under hela N0lle-P. 
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OVERALLINFORMATION 
N0llan kommer senare i höst att introduceras till detta fantastiska plagg vi studenter 

sedan länge burit under festligheter. Traditionen härleds till någonstans runt 20–30- 

talet då studenter bar en frack vid festligheter. För att kunna behålla en frack i fint skick 

hade man också̊ en andra frack som fick agera svamp (motsvarande) vid lite blötare 

festligheter där man också̊ riskerade att råka ut för markens handgemäng. 

På 70-talet kom några studenter vid KTH på̊ att vägarbetaroveraller är ju slitstarka och 

praktiska. De bytte därmed ut sin program-t-shirt mot denna. Succén var given och det är 

härifrån overallen sägs härstamma. 

 
Här nedanför ses StatLins ögonfallande overall, det snyggaste plagget på̊ campus (Näst efter 

SCBs stass!). Och används med fördel på̊ kravall eller andra evenemang utan klädkod! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overallen får inte tvättas (om den inte sitter på̊ ägaren). Overallen är du, du är overallen. Låt 

den spegla din personlighet!   

 

Revärer 
Svarta röda synes glöda 
Inte utan revärerna. 
Säljes i tygaffär 

Namn 
Skrives i teddytyg 
 

Guide för att göra Ovven super Awesome!!! 
Den bör standard utrustas med sektionen vackra ryggmärke, röda revärer 

och Namn i rött teddytyg. 
De viktigaste markerna hamnar närmast skrevet. 

Ryggmärke 
Sektionens vackra 
ryggmärke  

VÄNSTER HÖGER 
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ORDBOK 
Akademisk 
kvart 

 

= 

Om en föreläsning startar klockan kl. 10:00 
enligt schemat börjar den i verkligheten 
10:15. Dock gäller detta inte vid tentor. 
(INTE FÖR N0LLE-P!!!!) 

Gyckel = Underhålling av studenter för 
studenter i form av sång och dans. 
Sker mycket under N0lle-P annars 
är det vanligt under de flesta 
sittningar. 

Brunte = En legendar, före detta gunghästmaffia 
som vi nu håller så kär.  

Finsittning = Fest då man ska vara väldigt uppklädd 
och det bjuds på fin mat och gyckel 

XCB = Skumma åldrade mästeristpateter som 
stryker runt på N0lle-P och de mörkaste 
salarna på Campus. Var snälla mot dem 
N0llan, de har varit med om mycket. Vi kan 
dock inte lova att de alltid är snälla tillbaka, 
men för det mesta är de helt underbara! 

Fulsittning = Lite stökigare sittning ofta med ett 
speciellt tema, inga speciella krav på 
klädsel eller mat förutom att  det 
uppskattas om man håller temat. 
Också där finns gyckel. 

Fadderi = De som anordnar N0lle-P för varje sektion. 
De brukar bära spännande och snygga 
utklädnader 

Kravall = KRAV på overALL. Stor fest då overall 
ska bäras. Dock är det inte ett 
faktiskt krav men det är många 
som följer det. 

Festeri = Alla sektioner har även ett festeri, som 
anordnar fester, sittningar osv. 

Gasquen  = En festlokal i Kårallen. Nedre plan. 
(Gasque = fest) 

Mästeri = Vi i SCB är ett mästeri, alltså både fadderi 
och festeri. De brukar kalla oss mästarna 
över campus. 

Flamman = Ett litet mindre 
studentbostadsområde där det 
även finns en omtalad studentpub 
som har vissa fester på kvällarna. 

Sektion = Föreningen för alla studenter som 
studerar samma utbildning, till exempel 
StatLin för Statistik och 
dataanalysprogrammet. 

Herrgårrn 
[hg] 

 

= 

Studentkrog i Ryd där festen är 
igång nästan alla dagar i veckan. 
Finns även god mat för en billig 
slant.  

Slumpen = Sektionens maskot, den gröna 
drakvarelsen som valdes 1985 och syns på 
SCB:s västar. 

KK = Kårhuset Kollektivet, ligger inne i 
stan på Ågatan. Utmärkt 
studieplats på dagen, utmärkt 
festställe på kvällen! 

PC-
Pularna 

 

= 

För tre år framöver kommer detta vara ditt 
andra hem. Här hänger vi statistiker för att 
plugga eller bara umgås. PC-pularna ligger 
i E-huset. 

Ryd: = Det stora studentområdet där de 
flesta studenter bor. Här finns 
beachvollybollplan, tennisplaner 
och Skåland. 

Klägg = Billig och god fika som finns att köpa i 
baljan för 6kr.  

SkålLand = En stor fotbollsplan och fält mitt i 
Ryd där många studenter samlas. 

CSN = N0llans huvudsponsor (tillsammans med 
föräldrarna) 

Baljan/ 
Byttan 

 

= 

Student café där du kan köpa 
kaffe och klägg för en 
studentanpassad summa. 
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Webropol - stolt sponsor till statistik och dataanalysprogrammet!

Visste du att nästan hälften av oss som jobbar på Webropol har gått i samma 
korridorer där du går just nu och lärt oss om statistik och dataanalys?

Precis som du är vi intresserade av siffror och vi är nyfikna på vad man kan göra med 
stora mängder data. Den data vi arbetar med samlar vi oftast in själva i form av digitala 
undersökningar och den analyserar vi och presenterar för våra kunder.
Allt detta gör vi från vårt fina kontor precis vid Stora torget.

Jag har jobbat på Webropol i ungefär nio år och är sedan tre år tillbaka VD. Innan det 
jobbade jag som chef för vår analysavdelning och innan det jobbade jag som analytiker 
både på offentliga och privata företag. Utöver statistiken har jag ett stort intresse 
för gymnastik, något som jag hållt på med länge och ett tag övervägde jag att bli 
elitidrottstränare.

Jag har alltid varit intresserad av ledarskapsfrågor och övergripande ansvar vilket 
visade sig passa bra ihop med min fallenhet för tabeller och Excel. Såhär i efterhand 
känner jag att jag valde rätt i att bli statistiker istället för elitidrottstränare, 
statistikprogrammet är en bra startplatta för yrkeslivet!

Josefin Linebäck | VD

Tre snabba

• Vilken kurs har du haft mest användning för?
 - Surveymetodik

• Vad var det bästa du fick med dig från programmet?
 - Att tänka kritiskt!

• Vad är det bästa med statistik?
 - Att det går att använda till allt!

Har du några generella tips?

• Ta kontakt med företag och visa intresse redan när du läser.
• Var vidsynt, arbeta hårt och var öppen för att prova olika uppgifter. 
• Fokusera på de värdefulla kurserna på Statistikerprogrammet.

Webropol Sverige AB | Storgatan 50 | 013-470 72 11

Vad kan jag göra efter examen?
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SEKTIONSSTYRELSEN INFORMERAR 
Hej och hjärtligt välkommen till Statistik- och 
Dataanalysprogrammet! Du har valt en gedigen utbildning som är 
högaktuell och uppvisar stora möjligheter för framtiden. 

  

Vi är Tove Lövgren och Elias Bill, ordförande respektive vice 
ordförande i sektionsstyrelsen för StatLin, sektionen vid Linköpings 
universitet för studenter på kandidatprogrammet Statistik och 
dataanalys samt mastersprogrammet Statistics and Data Mining. 

 
StatLin är en gammal studentsektion i ständig utveckling. Bakom 
sektionsutskottet SCB som ni kommer få veta om i resten av boken 
finns även många andra sektionsorgan. Vi har utbildningsutskottet 
UBU där studenter är med och bevakar- och utvecklar 
utbildningen. STIG och E-STIG är vårt idrotts- respektive e-
sportsutskott och arbetssociala utskottet SASU underhåller 
banden mellan utbildningen och företagen. 

 
En sektion byggs av sina studenter och som ny student kommer du snabbt få möjlighet att engagera dig som 
sektionsmedlem genom att gå med i studentkåren StuFF genom vilken vår sektion opererar. StuFF-
medlemskapet löses genom https://www.stuff.liu.se/medlemskap/medlemskap och gör att du kan delta i 
vårt gemensamma arbete för att främja studenternas intressen både innanför- och utanför programramarna 
- Detta genom att exempelvis kandidera till något av våra utskott och erhålla rösträtt på våra 
medlemsmöten. Medlemskapet ger också många förmåner via studentkorten STUK och Mecenat.  

 
För mer information om sektionen vill jag tipsa om vår hemsida statlin.com och även vår Facebook-sida, som 
båda tillhandahåller nyheter och kontaktinformation till alla i styrelsen. Om ni har några som helst frågor 
eller funderingar kan ni gärna kontakta oss. Annars hoppas vi alla i styrelsen att vi får träffa er under dessa 
fantastiska mottagningsveckor som SCB arrangerar i augusti! 

Vi passar på att rekommendera: 

• Skaffa en cykel – Linköping har utmärkt kollektivtrafik men är först och främst en cykelstad.  
• Begagnad kurslitteratur – Det finns många kronor att spara om man är ute i god tid. 
• CSN – Om du ämnar söka CSN så gör det snarast för att kunna skicka in studieförsäkran i samband 
med terminsstart. 
 

 

         Tove Lövgren                               Elias Bill  

           Telefon: 073-4333001                                 Telefon: 076 187 80 70  

           Mail: ordforande@statlin.com                     Mail: vice.ordforande@stalin.com 

 

Till vänster: Ordförande Tove Lövgren (åk.2) 
Till höger: Vice ordförande Elias Bill (åk.2) 
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ARBETSMILJÖOMBUD INFORMERAR 
HEJ BLIVANDE STATISTIKSTUDENTER! 
Jag heter Victoria, pluggar mitt andra år på Linköpings 
Universitet och är AMO (Arbetsmiljöombud) för StatLin 
sektionen. 

Som AMO ansvarar jag för den fysiska samt psykosociala 
arbetsmiljön och finns här för att hjälpa programmets 
studenter inom dessa frågor. Känner du dig till exempel 
stressad, inte mår bra eller har blivit diskriminerad på 
något vis så kan du alltid kontakta mig. Jag har givetvis 
tystnadsplikt så allt stannar hos mig.  

 

Du kan även höra av dig till mig gällande om universitetet tillgångar inte fungerar som det 
ska så gör jag mitt bästa för att det ska bli åtgärdat. Det kan vara till exempel tangentbord 
som är trasigt eller klassrum som är för kallt. 

 

Jag finns här för att prata ut om allt som kan bidra till en bättre studietid på Linköpings 
Universitet, så tveka inte på att skicka iväg ett mail eller boka in ett möte.  

Min tystnadsplikt gör att ni kan känna er säkra i mina händer! 

 

Victoria Hedlöf  

Arbetsmiljöombud  

StatLin 20/21, Statistiksektionen vid Linköpings Universitet  

amo@statlin.com 
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UTBILDNINGSBEVAKARE INFORMERAR 
HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL STATISTIK OCH 
DATAANALYS! 
Mitt namn är Mikael, pluggar andra året på 
programmet och jag är utbildningsbevakare (UB) för 
StatLin-sektionen. 

Som UB ansvarar jag för att bevaka kvalitén på 
programmet och dess kurser. Detta innebär att hålla i 
kursutvärderingar, informera studenter om deras 
rättigheter och skyldigheter samt svara på frågor kring 
utbildningen. Jag finns även till för att stötta studenter 
om de upplever problem kring utbildningen, vilket 
exempelvis kan vara att man inte tycker att kursen reflekterar kursmålen på ett adekvat sätt. 

Har du frågor kring utbildningen eller problem som tynger dig är det bara att kontakta mig! 
Det går att göra anonymt via sektionens hemsida.  

 

Som utbildningsbevakare har jag även tystnadsplikt 

så du kan känna dig trygg i att kontakta mig även icke-anonymt. 

 

Mikael Montén  

Utbildningsbevakare 

StatLin 20/21, Statistiksektionen vid Linköpings Universitet  

ub@statlin.com 
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”Norstat Sverige AB är ett företag som arbetar med datainsamling till undersökningar. 

 Företaget har kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Norstat-koncernens  

huvudkontor ligger i Oslo. Företaget är verksamt på 18 europiska marknader.” 

  



 22 

CAMPUSKARTA 
Vi kommer skicka ut beskrivning över vart vi kommer befinna oss mer eftersom.  
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GYCKEL 
Att gyckla innebär att underhålla som student. Det är ett humoristiskt framträdande i tre 
olika delar som framförallt förekommer på sittningar. Förutom planerade gyckel finns även 
så kallade spontangyckel, som är just det, spontana. Gyckel ska inte vara kränkande för 
någon och är inte obligatoriskt, gyckel ska vara roligt. Kom ihåg det N0llan! 

Efter varje gyckel sjunga en tackvisa, de går såhär: 

EFTER FÖRSTA GYCKLET: 
”Omstart, omstart, omstart […]” 

EFTER ANDRA GYCKLET  
”Det där, det gjorde de fan så bra, hej! 
En skål uti botten för N.N* vi tar. 

Hugg i och dra, hej! 

Hugg i och dra, hej! 

En skål uti botten för N.N vi tar 

Och alla så dricka vi N.N till” 

EFTER TREDJE GYCKLET: 
”För det var i vår ungdom fagraste vår, 

vi drack varandra till och vi sade gutår! 

Skål!” 

 

EFTER ETT EXTRA BRA GYCKEL: 
”Det där var det bästa, det bästa, det bästa vi har hört 

Folkets jubel, woooooo!” 

 

Vid extra uppskattade gyckel kan denna tackvisa framföras mellan någon av de tre delarna.  

 

*N.N – Personerna eller gruppen 
som framför gycklet 
Exempelvis: SCB 
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Detta är en viktig tid för er n0llan för att lära känna varandra, 

binda kontakter med andra programs n0llan och viktigast av allt, träffa oss!  

Vi syns på uppropet och vi hoppas ni är taggade på 

att påbörja era tre roligaste och mest givande år.  

 

 

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA ER! 


