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Om Polemik 
Polemik är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och 
pol mag/kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut 
av FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt 
och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna  
personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på  
chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till  
chefredaktören för vidarebefordran 



Spalt redaktör  

Detta är sista gången som jag är redaktör för tidningen Polemik. Det har 

varit en mycket bra erfarenhet och som jag  verkligen har uppskattat. Men 

som med alla storhetstider så finns det ett slut. Det har varit mycket slit, det 

har varit mycket skratt, och det har varit en spännande upplevelse. Jag 

rekommenderar starkt att söka till nästa FLiNS styrelse 12/13, det har varit 

sjukt kul.  

Jag har lärt mig mycket utav att vara redaktör, jag har lärt mig att ge ut 

tidningen, att engagera andra till att bli skribenter, och försvara mina val av 

artiklar. Men detta är inte allt, inte nog med vad som ingått i min 

styrelsepost så har jag varit med i alla styrelseaktiviteter och vart med och 

påverkat åt vilket håll programet pol kand ska ta.  

Är du makt galen eller gillar att engagera dig så rekommenderar jag starkt 

styrelsearbete. Inte nog med det så kommer jag att skriva in detta på mitt cv 

så att jag kan få lite arbetslivserfarenhetsutdelning på det hela ;) 

Hoppas att den som tar över tidningen Polemik kommer att tycka att det är 

lika roligt som jag har tyckt, lycka till du som blir 

min efterträdare ;) 

Ha det bra alla Polemik läsare 

//Olivia Agneson 

För sista gången 

Polemikredaktör 

Polemik@flins.org



SPalt Ordföranden 

Tiden gick fort och här är nu min sista spalt som ordförande i FLiNS styrelse. 

Jag är väldigt nöjd med mitt år i styrelsen, både med vad vi lyckats 

genomföra, ex resa och en arbetsmarknadsdag, men också över hur mycket 

inflytande vi som sektion har över hur programmet utformas. I dagarna har 

jag och några till från FLiNS och av studenterna på Pol Kand varit med på Pol 

Kands programkonferens. Det har varit dagar med god mat, lära känna 

lärarna som mycket mer än föreläsare (visste ni till exempel att Helen är 

otroligt duktig på musikquiz?) och annat roligt, men det har framför allt varit 

väldigt bra diskussioner kring programmets utformning och framtid. Vi 

diskuterade hur vi ska locka fler sökande och konkurrera med framför allt 

Lund och Uppsala, hur vi ska behålla de studenter som påbörjar programmet 

och hur vi ska få alumner att ha kontakt med sitt gamla program. Det finns 

otroligt mycket nya idéer hos programledningen och lärarna, av vilka FLiNS 

kommer få ta del av utformningen av många av dem framöver. En sådan är 

att utveckla alumniarbetet, vilket vi i styrelsen hoppas att man kommer 

kunna satsa mer på nästa år, en annan är att utveckla 

utbildningsbevakararbetet.   

När vi först blev inbjudna till programråd och konferens så var jag skeptisk 
till hur mycket vi egentligen skulle kunna påverka och få chans att säga vad 
vi tycker. Jag blev väldigt positivt överraskad, framför allt under konferensen. 
Programledningen och lärarna lyssnar på våra åsikter och tar det till sig. Jag 
är imponerad över deras vilja att göra ett program som vi trivs med och får 
ut så mycket som möjligt av. Som student är det lätt att känna sig liten i 
jämförelse med programledning och föreläsare men genom bl.a. FLiNS har vi 
fantastiska möjligheter att ha inflytande. Jag är stolt över att jag pluggar på 
ett universitet som lyssnar på studenterna! 
 
Så, ta chansen att söka FLiNS styrelse 12/13 och få vara med och påverka! 
 



Spalt 

chef 

Suntrip närmar sig med stormsteg samtidigt som 
minusgraderna inte längre kryper allt lika långt in under 
jackan – jag tror bestämt att det snart är vår – nej vad fan säger 
jag? Det är svinkallt ute! Även om man blir lätt förvirrad när man pratar 
palmer och paraplydrinkar dagarna i enda.  

Nu när promotingen har dragit igång en gång för alla så väntar tre veckors 
cirkus på campus för att till slut eskalera i världens bästa suntrip‐helg. Om 
du bläddrar lite längre fram i tidningen kan du läsa mer om denna helg. 

Förutom Suntrip så händer mycket annat just nu; ansökningarna till 
utbytesterminen är med nöd och näppe inskickade, tentan närmar sig med 
stormsteg och FLiNS‐styrelsen ska snart skifta till nytt och fräscht blod – 
nämligen 12/13. Vi i FBI har utsett våra efterträdare (vilka går under namnet 
FuBbIsar till invigda), ett gäng som jag tror kommer göra året 12/13 ett 
alldeles utmärkt år för oss polkandare.  

För ett år sedan hade jag inte trott att min kalender någonsin skulle kunna 
vara så här fullklottrad och inte heller min hjärna så här virrig. Trots att min 
hjärna går på högvarv dygnet runt i princip och trots att jag inte har haft 
många lugna stunder det senaste året så tycker jag att det här är galet kul. 
Det är inte bara kul att vara festerist, vi är också en stor del i att Linköping 
har ett bra studentliv och ett bra mottagande av sina nya studenter. Jag är 
jätte nöjd med att jag får vara med och engagera mig och göra Linköping till 
den studentstaden den är idag!  
 



Hej Kära Polemiken läsare,  

Jag blev ombedd att skriva ett par rader om studentlivet i detta nummer 
utav Polemiken. Så sant som det var sagt så satte jag mig beväpnad med 
kaffe och tangentbord och började klura på termen studentliv. Vad innebär 
det? Har jag upplevt det? Vilken färg har det? Efter mången tanke, 
betraktande och letande i ordböcker kom jag fram till att studentliv är allt 
från att vara engagerad i någon utav alla de föreningar som finns till att sitta 
en halv dag och sörpla kaffe i baljan. Eller varför inte besöka någon utav alla 
de studentpubbar som finns?  

Möjligheterna är tusen och det enda som sätter gränser är tid och ork. 
En av de sakerna jag har varit glad att slippa än så länge är lånet, så frågan är 
om jag verkligen får definiera mig som riktig student? Jag har trots detta i 
min torftiga matlagning upptäckts nudelns potential och att ketchup mycket 
väl kan klassas som en krydda.  

Andra studentiga saker kan ju vara att dansa på toan på hg, att gå på kravall 
och därmed slippa alla icke-studenter som florerar ute i den verkliga världen, 
att gömma sig på humsambibblan i ren skräck för verklighet. 
Nedan följer lite idéer vad man kan göra en vårig dag på campus: 

 Utforska b-huset som faktiskt innehåller så fascinerande saker som 
Café Java och TekNat-bibblan 

 Gå med i olika föreningar och se till att man kan använda fika som 
substitut för mat i en vecka 

 Att supa bort både tentaångest och alla andra möjliga problem  

Så det gäller med andra ord att få ut det mesta med den minimala 
insatsen utav både tid och hjärnbark.  
Nu har jag två och ett halvt år kvar av att släpa sig uppför märkesbacken 
i snålblåst och solsken, och jag ska försöka njuta av det varje dag. 

 
Linus Nilsson, betalare av kåravgift 



  



UF 

Utrikespolitik är allt oftare ett vågspel där rätt och fel inte alltid är 
uppenbart. UF Linköping är föreningen för dig som försöker förstå varför 
världen ser ut som den gör idag, med alla dess egenheter och problem. De 
frågor som debatteras har aldrig ett tydligt svar och det finns alltid två sidor 
av samma mynt. Det är här UF fyller sin funktion. Som unik politisk plattform 
i Linköping erbjuder vi en opartisk diskussionsmiljö där alla ges möjligheten 
att ventilera och diskutera. Med hjälp av föreläsningar, debattkvällar, 
filmvisningar, resor och fester gör vi allt vi kan för att väcka ett politiskt 
intresse men framför allt skapa en nyfikenhet gentemot omvärlden och alla 
de tankevväckande händelser som utspelar sig där. Homosexuellas kamp i 
Uganda, Kinas finnansiella muskler, USAs presidentval, förtrycket mot fri 
press, döende världshav och hotet om ett stundande cyberkrig, allt är 
exempel på utrikespolitiska frågor som UF Linköping satt på agendan.  

Som Pol.Kandare är det inte bara roligt, 
utvecklande och meriterande att vara en del 
av UF det är också viktigt. Ofta har vi redan ett 
intresse för dessa frågor där vi vill vara med 
och influera och med all vår övertygelse och 
entusiasm har också vi ett ansvar att sprida 
förståelsen för den utrikespolitiska 
verkligheten som den ser ut 2012. Därför vill 
jag uppmana alla intresserade statsvetare och 
nationalekonomer att ta del av UF Linköpings 
breda utbud av kunskap och fascinerande 
infallsvinklar samt hjälpa till att sprida 
kunskapen vidare. Som aktiv medlem finns det 
många roller du kan ta inom vår förening. Du 

kan arrangera fester, leda debattkvällar, boka föreläsare, ringa stats- och 
utrikesministrar, skriva tankeväckande artiklar, intervjua spännande 
personer, sätta upp teaterpjäser och besöka främmande länder med 
intressanta människor. Men framför allt ger en aktiv roll inom UF dig 



chansen att vara med och driva fram de ämnen som du 
brinner för och som du anser behöver diskuteras än 
mer.  

Som en av universitetets största och mest företagsamma studentförening är 
en aktiv post inom UF Linköping en fin merit på ditt CV. Om du har ett 
intresse för omvärldsfrågor och kanske drömmer om ett jobb inom området, 
ta då chansen och spela en aktiv roll inom vår förening. Vi kommer inom 
kort öppna upp för ansökningar till kommande styrelseposter men redan nu 
finns tusen uppgifter att ta tag i. Kom på någon av våra föreläsningar för mer 
information eller ta en titt på vår hemsida www.uflinkoping.org 

Oscar Granbom 
Ordförande 
UF Linköping  

 



OM KÅRRULLEN 

Kårrullen är en filmförening vid Linköpings Universitet och 
Hälsouniversitetet. Föreningen är ideell och vår främsta verksamhet är 
filmvisningarna i Forumteatern på Nationernas Hus. Verksamheten drivs av 
studenter, men visningarna är öppna för alla som är över 15 år och vill se bra 
film. Vi söker alltid folk som vill engagera sig i föreningen! Om du tycker att 
det verkar trevligt att träffa nytt folk och gå på bio gratis kan du passa bra i 
vår förening. Ta kontakt med oss i styrelsen vid någon av våra visningar eller 
skicka ett mail till vår personalansvarige på personal@karrullen.nu. 

Besök gärna våran hemsida, www.karrullen.nu 

 



MEDLEMMAR DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA KÅRRULLENMINNEN 

”Även om jag var livrädd och trodde att jag skulle dö så tyckte jag det var 
skojsigt och spännande att klättra upp i byggställningen (läs takhöjd i 
forumteatern) för att rätta till vajern när duken hängde snett :)” 
– Mikael Åkerlind 

”Jag skulle nog säga Kårrullens första kombinerade grill- och bastukväll som 
pågick natten lång samt alla mysiga filmbestämmarmöten genom åren.” 
– Alexander Faxå 

”Första utevisningen vid HG var häftig. Pirates of the Caribbean eller någon 
av Shrek (tror det var Pirates). Knökfullt och folk släpade ner 
korridorssofforna. Senaste jubileet var också en höjdpunkt. Främst festen 
efteråt när hela gänget med grundare och styrelsefolk från Kårrullens första 
år var med. =)” 
– Oskar Törnqvist 

”Mitt bästa Kårrullenminne är nog när vi hade Disney-kväll hemma hos mig. 
Vi tryckte in 18 personer i min 23m

2
 stora lägenhet och tittade på Disneyfilm. 

Det fina med det hela var att alla tagit med sig bakverk och vi hade även ett 
Disney-quiz innan vi såg på filmerna. En superhärlig kväll verkligen! Måste 
göras om!” 
 – Lina Ericsson 

”Ett minne som har satt sig var när ett gäng tappra Kårrullare ägnade en hel 
dag åt att rensade ut förrådet i A-huset. Arbetet belönades med glass från 
Bosses Glassbar i solskenet och följdes av en spontan filmkväll.” 
– Melina Wiklund 

  



Östgöta nation har ordet 
På Linköpings universitet är det sektionerna som härskar över 

studenternas liv. Likt blodtörstande rovdjur hugger de fast i 

studenterna och sväljer dem i sitt gap. Deras auktoritära styre kan 

nästan ses som Nordkoreas totalitära diktatur. Ur mörkret och all 

förtvivlan reser sig nu åtta modiga östgötar med ett mål, att ge den fria 

viljan tillbaka till studenterna och att visa att studentlivet har så mycket 

mer att erbjuda. 

 

Östgöta nation har funnits på LIU sen urminnes tider. Nationens 

gamla anor går ända tillbaka till den ärorika Folkungaätten och hade 

sin storhetstid under slutet av 1900-talet. Östgöta nation kämpade 

länge och väl emot sektionernas infernon, men bördan var för stor för en 

nation att bära och gick under när de demoniska eldarna grep tag i 

nationens innersta väsen. 

Folket på Östgöta slätten har länge talat om en legend att efter två 

kalla vintrar som även får Moder jord att frysa till is, kommer den 

nästkommande vintern vara mild och en ljummen decemberkväll kommer 

nationen att resa sig ännu en gång, för att kämpa för studenternas 

valmöjlighet att kunna hava sittningar på skytte c utan att vara 

sektionsbunden. 

 

Den 9 december 2011 blev denna legend besvarad. Vi är Östgöta 

nation, vi har rest oss ur askan, vi är starkare än någonsin och vi 

behöver dig. 

 

En gång i tiden fans det ingen nation. Då plötsligt kom en check liten 

pojke, en luddig liten pojke, en tapper liten pojke och en soffpotatis. Den 

östgötska nationen startades upp på nytt. Östgöta nationen försvann 

från LiU år 2004 och lämnade få spår efter sig. Lyckligtvis med hårt 

arbete och mycket hjälp fick den nya styrelsen både det ena och det andra 

som den gamla nationen lämnat efter sig. Nationen hade fötts och 

planerna för olika aktiviteter och event började smidas. 



  

Väldigt snart kommer den första sittningen äga rum och de nya märkena 

har precis anlänt. Några är även i full gång med att försöka hitta en 

lokal som ska finnas tillgänglig för medlemmar både kvällar och helger. 

Planen är att man ska kunna umgås och ha det trevligt där utan krav på 

varken det ena eller det andra. För oss är det viktigt att så många som 

möjligt är med och skapar en god stämning både på och utanför skolans 

lokaler. Det är nämligen så att en glad student är en bra student! 

  

Nationer har ett stort inflytande på de flesta universitet men på LiU 

är fallet inte riktigt så. Vi vill se det här som början på förändringen. 

Med starkt stöd från både kommunen och elever på skolan ska vi 

tillsammans med ER skapa en bättre miljö för studenter i Linköping.  

  



 

Moderata Studenter i Linköping (MST) är studentföreningen för de 
studenter som studerar vid campus Valla och campus HU som delar 
moderaternas värderingar. MST är en del av Moderata Ungdomsförbundet 
(MUF) och verkar för att öka fokus på den politik som berör studenter. 

Föreningen startades i Linköping under mitten av 2000-talet och har vuxit 
från en mycket liten förening till en riktigt stor. Med över 500 medlemmar 
skapar föreningen rum för nätverkande, påverkansmöjligheter och politisk 
dialog.  

Moderata Studenter i Linköping är en viktig aktör för att förbättra 
studenters olika situationer och förmedla en politik som gynnar studenter. 
Därför är viktigt att många olika sorters studenter engagerar sig oavsett om 
de är statsvetare, ekonomer, ingenjörer, läkare, lärare eller kulturvetare, för 
att det är genom engagemang som du kan förmedla den politik som du 
anser vara viktig som student. 

Eftersom allt politiskt engagemang utgår från enskilda individer är det 
naturligt att formerna kan se olika ut. Vi menar att varje människas förmåga 
och erfarenheter skall lyftas fram i syfte att skapa en bred studentpolitik. 
Därför är vi i MST Linköping lyhörda för just dina tankar kring hur ditt 
politiska intresse kan se ut. Hur mycket tid du lägger på ditt engagemang 
och formerna kring det är givetvis upp till dig själv. Vill man lämna 



engagemanget till andra men fortfarande stödja föreningen genom ett 
medlemskap går det också bra. Du är precis så aktiv eller inte aktiv, som du 
själv vill. 

Som medlem i MST Linköping får du möjligheter att utvecklas genom politisk 
idéutveckling, kvalitativa utbildningar och föreläsningar med intressanta 
talare. Ifall du har ett politiskt förslag i en fråga har du möjligheten att skriva 
en motion till någon våra stämmor så att den kan bli en del av moderaternas 
studentpolitik.  

MST Linköping är en förening för alla människor och tillsammans kan vi 
utföra avgörande förändringar. Moderata Studenter i Linköping söker dina 
kunskaper för att skapa en slagkraftig studentpolitik som bygger på att 
främja framtiden och students bästa. Vi tror på att alla människor oavsett 
utbildning eller härkomst har egenskaper att utveckla landets mest 
slagkraftiga politik.  

När du blir upprörd över din situation som student i frågor som CSN, 
bostadsbrist, sjukersättning eller bristande kvalitet på högre utbildning bör 
du bidra med dina erfarenheter för att hjälpa oss att skapa en bättre politik 
som motsvarar ditt liv som student. Därför kan ett engagemang i Moderata 
Studenter skapa en politik som speglar olika studenters livssituationer. 

Att engagera sig inom en politisk ungdomsorganisation, såsom Moderata 
Studenter, ger dig också flera möjligheter till att kunna skapa kontakter med 
politiskt aktiva i hela landet.  

Vill du veta mer om föreningen? Då kan du:  
- gilla oss på Facebook www.facebook.com/MSTlinkoping  
- följa oss på Twitter www.twitter.com/MSTlkpg,  
- eller skicka ett mail till oss på mstlinkoping@gmail.com  

Annars kan du alltid komma och snacka med oss när vi kampanjar på 
campus eller komma förbi vårt kontor på tredje våningen i Kårallen. 

Med vänliga hälsningar 
Moderata Studenter i Linköpings styrelse 

http://www.facebook.com/MSTlinkoping
http://www.twitter.com/MSTlkpg
mailto:mstlinkoping@gmail.com


Liberala studenter  

Törstar du öppna diskussioner över en drink? Skulle du uppskatta politiska 
rollspel med retoriska utmaningar och mycket humor? Vill du testa att 
vara Lars Ohly i syfte att läxa upp Margaret Thatcher? Liberala Studenter 
Linköping arrangerar regelbundet Pub-Liberal och debattkvällar utifrån en 
frihetlig förfriskningspolicy. 

Lets get the party started! F h Krögarnas skräck Johan Karlberg, vår 
balkankorrenspondent Ademir Zilic, avregerlingarnas statsman Jonas 
Brynhildsen och skolpolitikern tillika jämställdhetens kvinna: Mariam 
Omeirat 
  



Vår filosofi är högt tak och låga trösklar. Vi maximerar det personliga 
utrymmet och söker det öppna samtalet. Vi är liberalism och mångfald i 
praktiken. 

 

Goliat och David på kalasmottagningen  

Hitta oss på Facebook :) 

https://www.facebook.com/LSLinkoping 
 
https://www.facebook.com/groups/LSLinkoping/ 

Skrivet av: Emanuel Svensson 

  

https://www.facebook.com/LSLinkoping
https://www.facebook.com/groups/LSLinkoping/


Vänsterns Studentförbund (VSF) är ett partipolitiskt obundet 
förbund. Vi organiserar studenter och doktorander till en 
förändring av universitetet och samhället. Alla studenter som 
delar vår dröm om ett bättre samhälle och delar våra åsikter är 
välkomna! 
 
Vårt mål är ett samhälle fritt från förtryck, fattigdom och 
orättvisor. Ett samhälle och en högskola där solidaritet och 
rättvisa präglar grundvalen, där människans behov går före 
marknadens. 

VSF står på tre ben – socialism, feminism och antirasism. Vi är ett förbund 
som utgörs av lokalföreningar som finns på de flesta universitet och 
högskolor i landet. 

På Linköpings Universitet finns det två stycken VSF-föreningar; VSF 
Linköping och VSF Norrköping, man går med i den föreningen som ligger i 
den stad som man bor i. 

Vad gör vi i VSF? Förutom den trevliga gemenskapen att som vänsterstudent 
organisera sig med likasinnade så anordnar vi en rad aktiviteter bland annat; 
studiecirklar för våra medlemmar, debatter, föreläsningar, sociala aktiviteter 
och manifestationer. Höjdpunkter på året är Internationella kvinnodagen, 1 



maj och v. 48 då vi arrangerar en feministvecka i Linköping. En del VSF-
medlemmar verkar politiskt i kårerna genom att ställa upp i kårval, just nu 
har vi mandat i StuFFs kårfullmäktige. 

 
Foto: Ellen Nilsson 
 

Är du intresserad av att veta mer eller gå med i vårt förbund? 
Konaktuppgifter VSF Linköping: 
www.vsflkpg.org 
linkoping@vansterstudenterna.se 
Gilla vår facebooksida VSF Linköping för uppdateringar  

Kontaktuppgifter VSF Norrköping: 
www.vsfnorrkoping.wordpress.com 
norrkoping@vansterstudenterna.se 
Gilla vår facebooksida VSF Norrköping för uppdateringar 

  

http://www.vsflkpg.org/
mailto:linkoping@vansterstudenterna.se
http://www.vsfnorrkoping.wordpress.com/
mailto:norrkoping@vansterstudenterna.se


Allmänna 

FootballsAkademin 
 
Naturdokumentärer. 

BBC-producerade kvalitetsalster, eller Animal Planets mysiga 
populärvetenskapliga program ger oss inblickar i livet hos flera av vår 
planets mest fascinerade invånare. 

Att hanarna hos åtskilliga av världens djurarter gör stora ansträngningar för 
att imponera på sina artfränder är nog å ena sidan känt även för dem som 
inte lyssnat till Sir David Attenboroughs förtroendegivande stämma. 

Elefantsälens blodiga strider om honornas gunst, den bengaliska tigerns 
sexmetershopp och Monarkfjärliens otroliga vandringar är alla exempel på 
enastående prestationer runt om i djurriket. 

Vad som kanske inte är lika vida känt är vad den asiatiska jättevesslan 
årligen genomgår för att få acceptans bland de egna. 

När den unga vesslan närmar sig könsmogen ålder väcks en instinkt som 
endast dessa djur besitter. 

Självuppoffrande, i grupper om ett halvdussin individer beger de sig ut för 
att testa sin mentala styrka, fysik och mod när de trotsar Gobiöknens 
piskande sandstormar. 

Vid foten av Altaibergen samlas de. 

Inte är det för honornas lystna blickar. 

Inte heller för ära och rikedom. 



Det kampen i sig som får dessa tappra individer att trotsa kyla eller hetta, 
brutna ben och blödande sår. 
Sida vid sida står de. Två flockar på vardera sida av en vidsträckt tundra. 
Förenade i kampens sötma. 
 
Det finns bara ett syfte. Att föra en liten äggformad läderboll från den egna 
planhalvan till motståndarens målområde långt bort i fjärran. Ett delikat spel 
som kräver precision, samarbete och styrka. Blockade tacklingar. Kastad boll. 
Spring. Spring Spring. För vesslorna handlar det om att vara en del av 
någonting större. Någonting betydelsefullt. 

För att hedra dessa modiga mårddjur har vi skapat en förening. Varje helg 
träffas vi och spelar vår variant av denna ädla sport. Vissa kallar den 
Amerikansk Fotboll. Vi kallar den frihet. 

 
Hör av dig för mer information. 
Emil Edgren  
Spelande Coach 
Allmänna FootballsAkademin 

footballsakademin@gmail.com 

 

Skrivet av: Emil Edgren  



Gör er redo för Suntrip 2012!  

FBI har varit med och ordnat Suntrip troligtvis så många år som vi själva 

existerat – inget vet exakt. Vad som först bara var kravallen Suntrip växte 

förra året till att även bli ett eftersläpp. Vi bestämde detta året att följa 

tillväxttrenden och öka den lilla kravallen till en stor – alltså för 400 personer 

till.  

FBI tillsammans med SM och Läx har i år förvandlat SunTrip‐helgen i 

kårallen till en kryssning utan dess like! Vi pratar inte om någon 

endygnskryssning till Åland med ett gäng lastbilschaufförer utan en helg 

fylld av palmer, exotiska drinkar, solbrända sjömän och blått hav á la 

Karibien. Vad kan vara mer efterlängtat i vinterkylan?  

Vi har på torsdagen byggt om Kårallen till M/S SunTrip-skeppet och kastar 

loss kl. 22. Under denna kväll är det ovve som gäller, och om du tycker detta 

verkar lite för enkelt för din smak så går det bra att hämta inspiration från 

diverse studentkryssningar. Var inte oroliga, det finns ingen risk för 

kapsejsning. 

På lördagen går vi i land på någon idyllisk, sandfylld paradis-ö för att 

anordna 

sandslottsbyggartävling i typisk SunTrip-anda. Här gäller det att bygga 

fantastiska konstverk och motivera varför just ni ska vinna. Skulle man bli 

torr i halsen finns det möjlighet till återfuktning i baren. 

Till kvällen väntar en fantastisk lagsittning på Kårallen med prisutdelningar 

och 

klockan 22 börjar eftersläppet och det är nu det är dags att visa upp sin allra 

bästa utklädnad till tonerna av Den Svenska Björnstammen. 

 

Julia Callh Ann-Sofie Englund  Simon Hellman 

FBI  SM   Läx 



FBI undersöker 

Vi i FBI har förmånen att gå på många kravaller och andra suspekta fester. 

Fördelarna är många! Med det sagt så kan vi även säga att nackdelarna kan 

vara bittra små hemskheter som händer på dansgolvet. När folk är lagom 

glada och självsäkra så beger de sig nämligen ut för att dansa och resultatet 

brukar alltid vara förödande. Vi i FBI har sett ett mönster hos Linköpings 

studenter och har i detta nummer av polemiken valt att just recensera 

studenternas Dansstil! 

* De som har sett alltför mycket Let´s Dance 

Denna dansstil ser man väldigt sällan på fredagar. Men allt för ofta på 

lördagar och andra helgdagar då Let´s Dance-programmet inte går på tv. 

Individerna som försöker bemästra denna dansstil har en tendens att ta över 

dansgolvet genom att försöka dansa Paso Doble efter att Måns Zelmerlöw 

dansade den dagen innan. Denna dansstil gillar vi i FBI. Den visar en mognad 

och självdistans som är mycket starkare än alla andra. Vi vill ge denna 

dansstil 3/5 fred flinta! helt ok!  

 

* De fanatiker som hävdar sig kunna texten och dansstegen till alla 
Grease-låtar 
Dessa människor kan vara vilka som helst. Din far, din kusin eller du! De har 
som helt normala människor skor, kläder och en oduglighet att bemästra sin 
alkoholtolerans. Men när en Grease-låt börjar spelas, det är då 
förvandlingen sker… Det behöver knappt gå två sekunder så blir dessa 
vanliga individer en helt annan människa. De börjar plötsligt skrika med i 
texten (Som de inte kan) och försöker så gott de kan dansa som i 
filmscenerna som de inte alls egentligen kommer ihåg. Allt detta är en 



baksida av människans natur. Vi brukar inte se detta allt för ofta i Linköping 
då det oftast händer där det bara finns Spotify till DJ och billig sprit. På 
charterresemål är detta däremot ingen ovanlig syn. Vi i FBI tar ett starkt 
avstånd till denna dans då den inte kan bemästras av någon annan än John 
Travolta! Alla som dansar denna stil förtjänar -5 / 5. om det inte är John 
travolta, då får han oss i FBI. 

 

* Alla dansar runt i en ring och klappar händer, till slut kommer en person 
och ställer sig i mitten och gör roboten 
Vi i FBI ska inte ljuga. Vi har varit där och vi skäms. Vi skäms så enormt. 
Denna dans förekommer ofta under enorm osäkerhet och en fattig 
alkoholmängd i kroppen, men... Vi ska ju ändå ha roligt på dansgolvet, 
försöker vi tvinga våra hjärnor att tänka. Men det blir alltid kaos. Att dansa 
med många människor i ett ganska upplyst rum där man inte riktigt känner 
människorna. Man har inget annat riktigt större val än att stå i en dum ring, 
klappandes händerna som att det skulle lätta på stämningen, eller nåt? Till 
slut kan kanske en lustig krabat försöka bryta isen genom att dansa själv i 
form av roboten eller "breakdance". Vi i FBI känner smärtsamt för denna 
dansstil. Vi vill inte förknippas med den, vi flyr fältet när den upptagas. Men 
vi ska hylla alla hjältar som försöker bryta dessa ringar, det brukar vara 
fasligt svårt då ringarna är gjorde av osäkerhetens svenskhet. 

0/5 fredflintas! 

 

* Svenska Björnstammen-dansen 
Denna härliga dansstil bör upptäckas av fler snarast! Att tjuta ut sin glädje 
till Björnstammens fantastiska hits är alltid en succé på dansgolvet. 
Dansrörelserna är lätta och kan hanteras i vilket tillstånd som helst. Till 
skillnad från Grease-människorna så får man skrika med i denna fantastiska 



text. (Nu refererar vi främst till låten Vart jag mig än i världen vänder). 
Under verserna ska man bara hoppa runt med endorfintrippande känsla. 
När refrängen börjar dåna ska man vara beredd att lyfta armarna mot skyn 
för att sedan krama sig själv eller sin närmaste. Då detta är en fantastisk låt 
så rekommenderar vi att du friar till din självfrände, köper en trisslott eller 
gör något drastiskt!. SUNTRIP SUNTRIP SUNTRIP!!  

5/5 fred flintas 

 

* Den nyktra dansen 
Denna fasanfulla dansstil ser man på långt avstånd och är oftast väldigt 
förvirrande. Dessa människor är motvilligt ute på krogen eller kravallen pga. 
grupptrycket, för att kunna behålla sina närmaste partypinglor till kompisar. 
Man ser deras obekvämhet långt innan man har hunnit ta av sig sin jacka vid 
garderoben. När de står just på dansgolvet så brukar deras blickar gå runt 
som en orkan för att hitta en fast punk i taket att hålla blicken på. När de 
sen försöker "släppa loss" så börjar deras händer stelt gå upp diggandes som 
en gammal jazzmusiker vid en nedstängd jazzklubb och fötterna långsamt 
haltandes i någon form av takt till musiken som spelas. Man ser hur de lider. 
Man ser hur de vill bort från dansgolvet och hem till sina tusentals katter. Vi 
i FBI älskar denna dansstil och tycker det är otroligt meta! Vi uppmuntrar 
alla att ta efter denna känsla som den nyktra dansen så kraftigt avger. 
Dagens moderna dans är så opersonlig och har ingen känsla. Den nyktra 
dansen har inte bara känsla, den har en känslostorm. Vi älskar dig Den 
nyktra dansen. 

Vi ger dig 4/5 fred flintas  

 



Pol. Ar 2012 

Den andra februari 2012 ställde FLiNS-styrelsen till med ännu en 
medlemsaktivitet och denna gång stod det arbetsmarknadsdag på schemat.  

De många framtidsmöjligheterna som denna utbildning leder till kan vara 
motiverande, men också irriterande, då det inte allt för sällan känns som att 
yrkeslivet är lite för distant när man stressar runt mellan tentor och kravaller 
här i LiU:s egna, fantastiska bubbla… 

Målet med dagen var alltså att bringa lite större klarhet i vad man kan 
arbeta med efter en pol.kandutbildning i statsvetenskap eller 
nationalekonomi. 

Under dagen kunde man lyssna på tre olika talare. Lars Ekstedt, pol.kand. 
alumn i statsvetenskap, öppnade dagen med en två timmar lång föreläsning 
i hur det var under hans tid i Linköping, hans karriär, om att tävla i 
ballongflygning, att vara officer och mycket mer. Kontentan av föreläsningen 
kan tolkas som att man inte behöver oroa sig över var man ska hamna 
senare i livet för det löser sig ändå, men se till att ha kul på vägen!  

Därefter bjöd FLiNS på lunchmackor och deltagarna minglade runt utanför 
salen där många olika montrare bland annat från STuFF, Actic, ICA, 
Utrikespolitiska studentföreningen och Moderata Studenter väntade på att 
få prata med deltagarna.  

Efter lunchen fortsatte dagen med en föreläsning av Johan Brandström som 
är pol.kand alumn i nationalekonomi. Han berättade om hur hans arbete på 
Riksrevisionen ser ut och hur det egentligen går till på arbetsplatsen. Han 
betonade vikten av att kunna jobba i grupp, ge/ta konstruktiv kritik och att 
skriva bra rapporter och uppsatser enligt konstens alla regler.  



Efter det bjöds det på fika innan vi inledde dagens sista föreläsning som hölls 
utav Daniel Jarblad från akademikerförbundet SSR. Han gav oss tips om hur 
man söker jobb på ett proffsigt sätt. 

Efter detta möttes en del pol.kandare och smälte dagen på Torsdagskröken 
och vissa taggade VSR-kravall. För mig så känns det som universitetslivet i 
ett nötskal, en himla massor allvar men också en himla massor kul. 

Skrivet av: Julia Fredheim 

  



 

Detta är baksidan 
 den kan verka en anning intetsägande  

detta är inte baksidans fel 


