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R E D A K T Ö R E N  R A L J E R A R

Annie Sääf 
Chefredaktör

”Ännu en mandatperiod har passerat och 
en ny tar vid.” Det var på det sättet jag 
valde att inleda mitt första nummer av Po-
lemiken. Och här står vi igen, ett år senare, 
tillbaks på det stället där cirkeln sluts.
 
Om det var med ödmjukhet jag antog mitt 
uppdrag som chefredaktör och ansvarig 
utgivare för FLiNS sektionstidning så är 
det med mer ödmjukhet än någonsin jag 
till sist överlämnar stafettpinnen och ger 
plats åt nästa generation.
 
Ett till kapitel ska skrivas till Polemikens 
historia och det kommer återigen att ske 
under ledning av ännu en ny redaktion. Jag 
är både nyfiken och spänd på att se vad 
framtiden har att bjuda Polemiken. Dess-
utom vill jag redan nu passa på att gratu-
lera dig, du som snart nog ska ha gjort dig 
förtjänt av att få kalla dig Polemikenredak-
tör 17/18, till ett fantastiskt roligt år!
 
Första året gick fort, det andra ännu 
fortare, kan jag känna. Fastän vi ännu inte 
riktigt är i mål med det så kan jag bara se 
fram emot vad som återstår. Med det sagt 
måste jag slå ett slag för Flakdagen som 
äger rum på gräsmattan bakom C-huset i 
början av maj. En hisnande festlighet. Det 
är en nyvunnen tradition sprungen från 
våra företrädare i redaktionen 15/16 som 
vi i vår tur har åtagit oss att upprätthålla. 
För att föra traditionen ett steg längre så 
bjuder jag härmed in min efterträdare och 
alla som vill dela denna förtrollande afton 
med ett flak av valfri sort.
 

På tal om festligheter så har vi ju den 
festligaste festligheten av alla festligheter 
som kommer upp här i dagarna, näm-
ligen Suntrip. En tillställning bara den 
riktigt solskygge skulle vilja missa. Det 
är bäst att dyka upp ...om inte annat bara 
för att få se redaktionen baka sandlåde-
kakor som aldrig tidigare skådats i ett 
hett Colosseum lördagen den 4:e mars.

Jag är tvingad att än en gång buga för 
min ofattbart outtröttliga klippa till 
redaktion, Veronica och Anna. Ni ska 
ha stor eloge. Jag är otroligt glad och 
tacksam över att få vara en del av det 
lilla stycke Pol. Kand historia som har 
skrivits detta år. Det är nu med både ve-
mod och tillfredsställelse jag lägger ned 
pennan för den allra sista gången. Tack 
för mig! Tack för allt!
 
Här kommer vårt sista mästerverk.



ORDFÖRANDE ORERAR
Vänner, 
Det är med ett visst vemod jag skriver 
denna text. Vetskapen om att det är för 
sista gången jag får orera här i Polemiken 
gör mig aningen sorgsen i själen. Vad 
hände egentligen med det här året? Det 
kändes som det var igår jag stod i ACAS 
på darrande ben och med skräckblandad 
förtjusning berättade för sektionens med-
lemmar varför just jag skulle bli vald till 
ordförande. 

Nu har vårterminen kickat igång med ryk-
ande fart och innan jag lämnar över detta 
ärofyllda uppdrag har jag, tillsammans 
med styrelsen, en del saker att uträtta för 
våra medlemmar. 

Våren kommer bland annat bjuda på en 
reunion med Bryssel-gänget, en sektions-
sittning för alla som har varit sektionsakti-
va under året och en studieresa till Stock-
holm. Det är med andra ord en hel del 
arbete kvar för FLiNS sittande styrelse. 

Mars månad kommer inledas med FLiNS 
årliga arbetsmarknadsdag där studenter 
från universitetet får möjlighet att nätver-
ka med framtida arbetsgivare. Jag vet hur 
mycket projektgruppen för arbetsmark-
nadsdagen kämpar för att få denna dag att 
bli perfekt och det vågar jag lova att den 
också kommer att bli. 

Mars bjuder även på årets BÄSTA fest. 
Våra blå-rosa vänner ska snart fatta spa-
darna och fylla Kårallen med sand för att 
sedan begrunda era skills i sandslottsbyg-
ge. Se till att skaffa er ett grymt lag och 
delta i livets, kanske enda, sandslottstäv-
ling. 

Om ni tror att mars kommer bli en sån där 
vanlig, lång och seg mars fylld med slask-

snö och grus ska ni alltså tänka om. Mars 
kommer bli fantastisk!

Innan jag har förbrukat alla mina tecken 
här i spalten vill jag passa på att tacka för 
det här styrelseåret. Till min styrelse som 
har gjort det absolut bästa jobbet även när 
energin svackat, till vårt sociala utskott 
FBI som har arbetat hårt med olika festlig-
heter för att skapa oförglömliga minnen, 
till alla er som engagerat er och bidragit 
till sektionens goda anda och sist men 
inte minst tack till våra medlemmar som 
stöttar oss i ur och skur. I slutändan är vi 
alla studenter som, i plugghetsen, bidrar 
till att detta blir en av de bästa stunderna i 
våra liv.

Ni är alla fantastiska!! 

Kramar från Linn

                    Linn Arnell 
                     Ordförande 
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B O S S E N  B A B B L A R

Evelina Roos 
FBI-chef

Ett år, kan både upplevas som en 
period med oceaner av tid eller som ett 
snabbt ögonblick. Jag kan inte riktigt 
bestämma mig för hur jag tycker att 
mitt senaste år har känts nu när jag 
tänker efter. För ett år sedan satt jag 
förväntansfull och ovetandes i min 
rosa fubbis-tröja och skrev mitt första 
inlägg till Polemiken. Nu med facit i 
hand så upplever jag det väldigt svårt 
att veta var jag ska börja i min sam-
manfattning av det senaste året...

Vi har varje månad under detta verk-
samhetsår arrangerat ett evenemang 
för vårt fantastiska Pol Candy. Det har 
varit allt från pub-häng, sittningar till 
en egen Pol kand fest. Just i skrivan-
de stund är vi FBI i full gång med att 
spika i de sista detaljerna inför Suntrip. 
Det känns surrealistisk att vi, tillsam-
mans med Läx och SM, äntligen ska få 
slå upp Kårallens portar efter nästan 
ett års planering. 

Inte nog med det så har vi också fått 
utökning, vi har äntligen fått presen-
tera våra fantastiska FuBbIsar. Det är 
ett otroligt härligt gäng som vi i FBI 
16/17 är övertygade kommer göra ett 
fantastiskt arbete med FBI. 

Slutligen så vill jag, med ett par väl 
valda ord, uttrycka min tacksamhet. 
Först och främst till våra päron i FBI 

15/16 som satte ihop ett helt underbart 
gäng. Med FBI 16/17 delar jag otroliga 
minnen som jag för alltid kommer se 
tillbaka på med glädje. Övriga festeris-
ter och fadderier på campus som jag 
fått chansen att lära känna, jag slutar då 
aldrig att imponeras av de själar som 
finns där ute och som arbetar stenhårt 
för att förgylla vårt campus året runt. 
Det är alla dem som har givit oss moti-
vation och vilja att ge tillbaka i stressiga 
perioder. 

Jag med FBI 16/17 vill tacka för oss 
och detta år. Förhoppningsvis har vi 
ställt till med några tillställningar som 
förgyllt er studietid. Nu är det snart 
dags för oss att möta nya utmaningar i 
patethimlen och lämna över uppdraget 
som blårosa agent till våra otroliga barn 
i FBI 17/18.

Kram från,
Evelina

 6    Polemiken  Nr.1 2017



Var arbetar du idag? Vad arbetar du 
med?
Jag arbetar som ekonom på Sveriges riks-
bank och tillhör Statistikenheten som är 
en del av Avdelningen för Penningpolitik. 
Jag arbetar bland annat med Riksbankens 
företagsundersökning, som genomförs tre 
gånger per år, och med analys av finans-
marknadsstatistiken. Det blir även en del 
resor till Frankfurt för att delta i interna-
tionella arbetsgrupper vid ECB.
 
Hur ser en typisk dag ut för dig på 
arbetet?
Det första jag gör på morgonen är att sva-
ra på mail samt se över om det skrivits nå-
got i media avseende de områden jag arbe-
tar med. Vanligtvis har jag minst ett möte 
under dagen, men det kan ofta vara två 
eller tre. Det kan t.ex. vara ett arbetsmöte 
för att starta upp kommande företagsun-

dersökning. Under dagen inkommer ofta 
frågor och beställningar både från externa 
aktörer och internt gällande den statistik 
jag arbetar med. Jag lägger även tid på att 
förbereda inför kommande presentationer. 
Inför de internationella mötena på ECB 
skickas ofta mycket dokumentation som 
jag behöver läsa.
 
Hur har din väg sett ut från examen till 
din nuvarande arbetsplats?
Efter examen arbetade jag som kre-
dithandläggare på Samhall i Linköping i 
cirka ett och ett halvt år, innan jag blev 
erbjuden en tjänst på Riksbanken. Jag har 
arbetat på Riksbanken i cirka fem år och 
har haft några olika roller inom Riks-
banken innan jag för cirka två år sedan 
började arbeta på Statistikenheten.
 

A L U M N I P O R T R Ä T T
Namn: Kimberly Doherty
Ålder: 32
Uppvuxen i: Linköping
Nuvarande bostadsort: Stockholm
Vilka år studerade du på LiU?  
2004-2010
Vilken inriktning valde du? Båda (magisterex-
amen i nationalekonomi och kandidatexamen i 
statsvetenskap) 
Upplever du att din master har underlättat 
ditt jobbsökande & i arbetslivet?
Jag upplever att det har varit en fördel att ha en 
magisterexamen när jag sökt jobb. 
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Hur kommer det sig att du valde att 
studera Pol. Kand på LiU?
Efter gymnasiet började jag läsa interna-
tionella ekonomprogrammet i Lund och 
fastnade för nationalekonomi. Eftersom 
jag alltid haft ett stort samhällsintresse ville 
jag kombinera nationalekonomi och stats-
vetenskap. Jag sökte därför till Pol. Mag. 
programmet i Linköping.  
 
Upplevde du det svårt att få arbete efter 
examen?
Jag fick jobb ganska snabbt efter examen, 
men som nyexaminerad får man räkna 
med att skriva en hel del ansökningar.
 
Var du engagerad i någon förening 
under din studietid?
Jag var utbildningsbevakare i FLiNS och 
var även aktiv i reseutskottet i UF. Jag 
upplever att det är en fördel att ha varit en-
gagerad i en förening eller i annan aktivitet 
under studietiden. Erfarenhet av att jobba 
med olika människor i olika sammanhang 
har man stor nytta av senare i arbetslivet.
 
Hur trivdes du med studierna? Vad var 
mest intressant?
Jag trivdes väldigt bra med studierna och 
tyckte kurserna i både nationalekonomi 
och statsvetenskap var intressanta. Jag hade 
svårt att välja inriktning och valde därför 
att läsa båda inriktningarna. Jag spendera-
de ett år vid WVU i USA vilket också var 
väldigt intressant och lärorikt.
 

Favoritminne från din studietid?
Det finns många bra minnen från studieti-
den - kravaller och frihetskänslan efter en 
avklarad tenta! Men favoritminnet är att jag 
träffade min sambo när vi läste Pol. Mag. 
programmet samtidigt i Linköping. 
 
Vilka kunskaper från din studietid har 
du haft mest nytta av i arbetslivet?
För min del har jag haft stor nytta av kursen 
finansiell riskhantering och framför allt erfa-
renheten av att arbeta med programmering 
i VBA (Visual Basic for Applications). I öv-
rigt har jag haft stor nytta av det analytiska 
förhållningssättet som man utvecklar under 
studietiden och hur man problematiserar 
och skriver rapporter.
 
Vad har varit den största omställningen 
med att gå från studier till arbete?
Jag upplever inte att omställningen var 
så stor eftersom jag jobbade extra under 
studierna och var motiverad att börja jobba 
efter examen. En omställning är att man inte 
kan styra över sin tid på samma sätt som när 
man är student.
 
Har du något tips till oss nuvarande 
studenter?
Ett tips är att komplettera sin utbildning 
med kurser i statistik. Det är en stor fördel 
att ha läst statistik oavsett om man i fram-
tiden arbetar som ekonom, analytiker eller 
utredare. Njut även av studenttiden!
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A L U M N I P O R T R Ä T T

Sammanställd av: Sofia Holmberg 
                               Alumniansvarig



G E N ! U S

GEN!US är universitetets ideella genusför-
ening. Föreningen är helt politiskt obun-
den, men utgår ifrån en intersektionell 
feministiskt värdegrund. 

GEN!US har som mål att öka medveten-
heten kring genusfrågor på universitetet. 
Vi har en intersektionell feminism som 
värdegrund, och vill väcka diskussion kring 
normer som finns runt omkring oss; både 
på universitetet och i samhället. Detta 
gör vi genom att anordna olika event för 
våra medlemmar, exempelvis genusfikor, 
föreläsningar, pubar och sittningar. En 
intersektionell feminism innebär att flera 
faktorer än enbart kön vägs in när en 
analys skall göras, såsom socioekonomisk 
bakgrund, sexuell läggning och etnicitet. 

GEN!US jobbar även med att ifrågasätta 
och granska traditioner på universitetet. 
Vi granskar event som olika föreningar 
anordnar. Så om någon skulle känna att 
ett visst event eller liknande som anordnas 
på universitet skulle vara diskriminerande 
av något slag, kan den vända sig till oss. Vi 
gör det yttersta vi kan för att påverka och 

förbättra, så att universitet blir så inklude-
rande för alla som möjligt. 
Alla som vill bli medlemmar i GEN!US har 
rätt till inträde i föreningen. Medlemskap 
är dock inget krav för att komma på event, 
givetvis är alla välkomna, men att vara 
medlem har sina förmåner ibland, exem-
pelvis vid sittningar har våra medlemmar 
förtur. För våra medlemmar, och övriga 
intresserade, anordnas event såsom genus-
fikor, sittningar, pubar, quizar och annat 
kul. I december anordnades vår sittning 
Revanschen på Kollektivet. Temat var då att 
vara utklädd till något som samhället inte lät 
en bli som barn, en fick alltså ta revansch. 
Några gånger per termin arrangerar vi ge-
nusfikor, då olika aktuella ämnen diskuteras. 
Ofta är ämnena kopplade till att ifrågasätta 
en viss norm i samhället eller på universi-
tetet. Bland annat har vi haft en genus-fika 
gällande alkoholnormen. Vi arrangerar även 
föreläsningar, exempelvis så anordnades en 
föreläsning i höstas med FATTA! Man då 
Shahab Ahmadian var och föreläste för oss 
om manskulturen.
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Om du tycker detta låter bra, och du vill stötta GEN!US så kan du bli medlem!  
För att bli medlem i GEN!US, så gör du en inbetalning på 50 kronor till 

PG 770441-4 och märker betalningen med ditt LiU-id. Skicka även ett mail 
med ditt namn till oss på geniusstyrelse@gmail.com. För att vara medlem i 
GEN!US finns det ingen krav på någon tidigare kunskap eller erfarenhet av 
frågorna som vi tar upp. Detsamma gäller för personer som vill attenda våra 
evenemang, ingen förkunskap krävs. Vi förespråkar ett klimat där alla skall 
våga uttrycka sina åsikter, men vi utgår även ifrån att alla visar respekt mot 

människor.

Skribent: Dorna Farrahi
Styrelseledamot i GEN!US

G E N ! U S



R E D A K T Ö R E N  M Ö T E R

Jörgen Ödalen är en av de första vi möts 
av som ännu oinvigda Pol. Kand studen-
ter. Han befriar oss från vår okunnighe-
tens slöja och för oss in i världen av Pla-
ton, Aristoteles och kontraktsteoretiker. 
Vi faller pladask för både Pol. Kand och 
LiU. Nej ingen annan lärare efter honom 
tycks undervisa med hans självklarhet och 
engagemang. Men nu plötsligt står han 
inte längre där och välkomnar våra nästar 
till programmets första kurs i politisk 
teori.
 
Jag tror att jag talar för de allra flesta av 
oss när jag säger att han kommer vara 
saknad, när han nu efter tre år, lämnar oss 
för ett nytt jobb i Stockholm. En saknad 
som också han tycks dela. ”En av de, för 
mig, viktigaste anledningarna till att jag har 
tyckt om att undervisa på LiU så mycket är den 
väldigt positiva återkopplingen jag har fått och 
de positiva relationer jag har haft med studenter. 
Det har också varit väldigt roligt att undervisa. 
Jag kommer att sakna den enormt mycket, det är 
jag helt säker på.”
 
”Jag tycker väldigt mycket om att interagera, 
diskutera med studenter, och höra hur de över tid 
växer intellektuellt. Deras argument blir bättre, 
mer finslipade, de blir bättre på metod, på att 
analysera och så vidare.” Det är det här som 
är unikt med Pol. Kand-programmet, 
säger Jörgen, just att han har möjlighet att 
följa vår utveckling över hela vår utbild-
ning.

Det första som ska sägas om Jörgen är att 
han har varit en flitig pendlare. Det kan 
tyckas som ett udda livsval att spendera 
närmare en halvtidstjänst tidsmässigt 
varje vecka på ett tåg mellan Uppsala och 
Linköping, men när familjen och jobbet 
befinner sig på olika ställen är det så det 
är tvunget att bli, menar Jörgen. Men nu 
har han tröttnat, och pendlandet har fått 
ersättas av andra aktiviteter. ”Jag orkade 
tre år ungefär, sen kände jag att jag behövde 
en paus, och försökte fundera på om jag skulle 
göra något annat.” Högt upp på listan över 
alternativa sysselsättningar står SKAM, 
diverse zombieserier, styrketräning och 
läxläsning med barnen, 8 och 10 år gamla.
 
Jörgen har en imponerande meritlista 
i ryggen; magisterexamen från Lund, 
disputerad statsvetare 2008 och lektorat i 
politisk teori. På det följer diverse forsk-
ningsprojekt som framförallt behandlar 
rättviseteori, modern politisk teori och 
klimatmigration. Trots det var det inte 
statskunskap som gällde från början. 
Intresset för statskunskap är från första 
början sprunget ur en fascination för 
praktisk filosofi, berättar han, där politisk 
teori utgör en central del. ”Jag tänkte att 
wow då kan jag få läsa mer politisk teori genom 
att läsa statsvetenskap, och dessutom en statsve-
tenskaplig utbildning som lät mycket mer att det 
kan man få ett jobb på efteråt.”, förklarar han 
och fortsätter; ”…så gled jag in på statsveten-

                 Polemiken  Nr.1 2017   11



R E D A K T Ö R E N  M Ö T E R
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skap och tyckte att det var väldigt roligt, och sen 
rullade det på och blev statsvetenskap hela vägen 
till forskarutbildning och lektorat.”
 
Till LiU kom Jörgen 2013 för ett lektorat 
med profil mot politisk teori varpå han 
snabbt skulle komma att bli en hyllad 
föreläsare. Till lovord och superlativ ställer 
sig Jörgen synnerligen ödmjuk. ”Jag har  
varit lycklig nog att få positiv återkoppling, och 
det har ju gjort att jobbet har känts mycket 
roligare; att man får känna att man faktiskt 
gör någonting riktigt bra.” Samtidigt medger 
han att han har varit mån om att hålla god 
kvalitet på sin undervisning, ”Efter att jag 
blev universitetslektor och verkligen började enga-
gera mig, och reflektera kring min egen undervis-
ning så har jag utbildat mig pedagogiskt på ett 
ganska målmedvetet sätt.” Denna målmedve-
tenhet har resulterat i att han har utbildat 
andra universitetslärare i högskolepeda-
gogik och bedrivit forskning om villkoren 
för universitetslärare, som har varit en 
av anledningarna till att Jörgen har valt 
att byta riktning i sin karriär, ”Den lilla 
forskningstiden som vi hade i tjänsten har blivit 
mindre. Det är inte självklart att mer forskning 
gör att det blir bättre undervisning men det bör i 
alla fall finnas en rimlig chans att hålla sig à jour 
med aktuell forskning inom ämnet.”
 
Härifrån har inte steget varit så pass långt 
som en från början har kunnat tro till att 
han idag sitter som utbildningsanalytiker 
på Stockholms stads utbildningsför-

valtning. ”Det känns som om jag får bedriva 
forskning nästan mer nu än under en del av tiden 
som jag jobbade som universitetslektor.”, förkla-
rar Jörgen, ”dessutom är uppdragen inom ett 
område som allt mer har kommit att engagera mig, 
nämligen utbildning och lärande.”, fortsätter 
han, “...och inte bara i utbildning på högskole- 
och universitetsnivå, utan även på grundskole- och 
gymnasienivå, som jag tycker är så väldigt viktigt 
ur ett samhällsperspektiv.”
 
En övervägande del i uppdraget går ut 
på att bedriva forskning om olika slags 
kvalitetsutveckling i skolan och att utre-
da effekter av nationella och kommunala 
insatser på grund- och gymnasieskolan. ”Så 
det är inte bara av rent praktiska personliga skäl 
som jag hamnade här, utan även ett engagemang 
för skolfrågor som har vuxit fram över tid.”, 
menar han.
 
Drömmen, inför en inte allt för avlägsen 
framtid, är, så länge Trump inte hunnit 
ställa världen på sin ända, att bemästra nå-
gon typ av chefsposition. Samtidigt har han 
inte helt och hållet gett upp tanken på en 
fortsatt akademisk karriär ”om det skulle vara 
så att det dyker upp något lockande erbjudande.” 
I så fall, hade det ”väl kanske”, varit önsk-
värt att lägga till ’professor’ till meritlistan, 
inom tio år. Dessutom visar det sig att även 
om han inte kommer leda några fler före-
läsningar på LiU så är det inte helt omöjligt 
att någon av oss, någon gång, råkar springa 
på honom i A-husets korridorer. Som vi 



Skribent: Annie Sääf
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alla kan förstå har han svårt att fullkomligt 
slita sig från LiU och kommer tillsvidare 
bli kvar som så kallad adjungerad lektor 
några timmar per vecka för att bland annat 
handleda en doktorand.
 
Trots ett och annat orosmoln över läges-
bilden i världen så känns Jörgen, samman-
taget, tämligen optimistisk inför framtiden. 
Vi önskar Jörgen lycka till med alla hans 
framtida åtaganden och lyssnar till hans 
sista talan;

 

”Ibland brukar jag avsluta politisk teori ettan 
med lite råd till de nya studenterna, att inte sluta 
vara intellektuellt nyfikna. Att behålla den där 
lusten, att få lära sig mer, att läsa mer, och tänka 
mer… och att de tänker på hur viktigt det är, i en 
demokrati, att vi har kritiska medborgare, att det 
är liksom ens demokratiska plikt att fortsätta vara 
kritiska medborgare, inte minst i de tider vi lever i 
nu av faktaresistens.”

R E D A K T Ö R E N  M Ö T E R
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S U N T R I P - L A G
Det börjar närma sig den tiden på året när 
det dagas för Pol. Kands i särklass största 
och mest mästeriet. Hela härligheten firas 
till sist, som grädden på moset, av med den 
årliga sandslottsbyggartävlingen där den 
eminenta juryn ska kröna en vinnare.

Lotta, Vice ordförande i FLINS 15/16, är 
en trogen anhängare av Suntrips festlig-
heter och en uppmärksammade högtid; 
Suntrip. Den andra mars bär det av, en 
tredagarsfest som semihostas av allas vårat 
eget och älskade mästeri FBI tillsammans 
med LÄX och SAKS flitigt återkomman-
de tävlande. Och i år är det dags igen att 
greppa hink och spade och dyka ner bland 
sanddynorna under den gassande solen i 
Colosseum. Trots tappra och åter tappra 
försök de senaste två åren har det inte gått 
riktigt hela vägen och hon hoppas på att 
i år is the år och att det för tredje gången 
gillt blir Lottas lag som tar emot det efter-
längtade förstapriset.
 
(Vad hon bara inte har räknat med är att de 
kommer få oväntat motstånd i form av Po-

lemikenredaktionen med vänner, som med 
spaden i högsta hugg planerar att glida in 
och sopa banan med de andra tävlande.)

Varför ska man ha lag på Suntrip?
För att kunna maximera graden av fuck out 
med sina bästa polare under årets roligaste 
kravall!!
 
Vad ska man akta sig för?
Bli påkommen av FBI, LÄX eller SM 
med att sno fulvin från stationerna under 
fulvinsspåret. Sand i ställen där solen inte 
skiner.
 
Hur taggar ni inför årets upplaga av 
Suntrip?
Genom att bomba gruppchatten med 
alkoholrelaterade .gifs och slänga ihop en 
massa random spellistor på Spotify.
 
Vad är era tankar om årets tema “Mia-
mi Vice”?
Att vi kommer kröka till jäkligt mycket 
80-talsmusik och Markoolio på förfesterna 
och får en ursäkt att ha solglajjor inomhus. 
Nice.
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Kan ni säga något om tankarna bakom 
ert lagnamn och koncept?
Man brukar ju försöka fixa något lagom 
oseriöst och fyndigt som går att koppla till 
kravellens tema!
 
Exempel på tankegångarna i Team 
Lotta:
”Okej temat är Vilda Västern, typ cowboys, 
och cowboys har kossor, och i barerna drack 
man bourbon men det är äckligt så vi kör 
tequila (close enough). Sen skapar vi ju alltid 
kaoz vart vi än går så Tequila Caowz it is! 
BOOM drop the mic.” Ett annat exempel 
är Los Fyllos Turistos (temat var självklart 
Egyptens gåtor).
 
Hur ska ni göra för att överträffa tidigare 
resultat?
Vi hoppas på att alla andra lag lämnar walk-
over. Annars:
1. Se till att ALLA i laget släpar sig upp ur 
sängen och tar sig till tävlingen!
2. Se till att inte halva lagets cyklar blir snod-
da igen och därmed minskar chansen för att 
alla i laget dyker upp.
 
Hur känns det att möta ett annat Pol. 
Kand-lag?
Det känns AWESOME!! Polcandy är ju kär-
lek, och ju fler pol.kandare med på Suntrip 
desto bättre! #spreadthelöööv #allaskamed 
#pppppoolkaaandbbbbiiiiraaaa
 
Tips till framtida tävlande?
Prio 1 är att dra ihop ett skönt gäng att köra 
lag med. Fixa bra mellanfest efter fredagens 
fulsittning medan man väntar på att efter-

släppet kickar igång! Kör en shotfrukost 
eller liknande innan lördagens tävling – trust 
me, man vill INTE vara nykter eller bakis i 
sandlådan (been there done that).

Vad har ni att säga till de andra lagen?
Det som händer i sandlådan stannar i sandlå-
dan.
 
Varför har du varit med i lag under 
Suntrip i alla dessa år?
“I alla dessa år?” Antyder du att jag blivit 
gammal? #oldbutgold. Nej men självklart 
så har jag kört lag snart 3 år i rad för att det 
är så in i baljan roligt! Av alla kravaller och 
lagtävlingar på campus är Suntrip den enda 
som inte kräver någon egentlig  
kompetens - detta passar givetvis mig och 
mina teammates som handen i handsken.
 
Sen så är det ju extra roligt att det är FBI 
som är med och anordnar eventet! Känns 
fint och tryggt  att de blå-rosa poliserna 
håller ögonen på en när man slirar runt på 
Kårallen. #lastnightinSweden
 
Hur länge brukar ni köa för biljetter?
Vi rustade för en rätt så lång natt; sitta ute 
och frysa redan från midnatt. Lagsläppet 
är vid 06:00, så blir alltså cirkus 6 timmars 
köande. Thank GOD för att Donken Ryd 
har öppet 24/7! Tror att vi brukar köa 4-6 
timmar, och då har vi alltid hamnat i övre 
halvan av kön.
 
Ses i dimman - Lotta out!

S U N T R I P - L A G

Skribenter: Annie Sääf  & 
Charlotte Aspegren
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Vi tjejer är himla bra på mycket och 
självklart ska vi få cred för det. Vi kan 
sminka oss i två timmar innan en utekväll, 
ta trehundra ego-pics för att få till den 
perfekta vinkeln (oavsett om det tar tim-
mar) och undvika den där chokladen som 
lockar så ofantligt mycket under en PMS-
vecka. Men varför? Jo men såklart, vi ska 
ha ”rätt” kost, en riktigt snygg profilbild 
och ”rätt” sminkning för att passa in i det 
”rätta” samhället. Inte sant?

Men vem bygger då egentligen upp det 
här ”rätta” samhället? Jo, kära tjejer, 
det är ju just vi. Det är vi själva som är 
bovarna i dramat när det kommer till att 
kunna få vara oss själva. Det är vi som 
anpassar oss istället för att bryta trenden. 
Vad skulle hända om vi slutar med det 
vi identifierar som rätt och visar alla våra 
sidor? Jag menar, vi är ju helt fabulösa 
precis som vi är. Det jag gillar mest hos 
mina tjejkompisar är inte det ”rätta” utan 
snarare det som idag identifieras som 
orätt i samhället. 

Det är våra egna små detaljer som gör oss 
till individer och ger oss unika personlig-
heter. Hur kul skulle det vara om alla var 
identiska med varandra? Vi måste sluta 
vara rädda för vad andra tycker, sluta bry 
oss om sånt som egentligen inte spelar 

någon roll. Istället ska vi ge varandra 
mer komplimanger och se och uppskatta 
olika sidor hos människor. Bara för att 
personen du träffar inte är identisk med 
dig eller delar dina värderingar så betyder 
det inte att personen i fråga är sämre. Vi 
kanske helt enkelt bara har olika priorite-
ringar, smak och tankar.

Om jag äter nutella-mackor till frukost, 
har ett veck här och där på magen, kanske 
inte den smexigaste profilbilden, så gör 
det inte mig till en fulare eller konstigare 
människa. Jag skulle snarare säga att det 
är mänskligt. Så från och med nu vill 
jag att ni ger era vänner komplimanger 
eftersom vi är så bra på att påpeka vad 
som är fel istället för att uppskatta alla 
människors egna personligheter. Det är 
dags att bryta trenden på det här ”rätta” 
samhället, orätt är nog både roligare och 
definitivt mer spännande!

Tjejers värsta fiende

Skribent: Fanny Ihrfeldt

D E B A T T
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T J E J E R  F Ö R  T J E J E R 

Facebookgruppen ”Tjejer för Tjejer 
Lkpg” ger trygghet åt unga tjejer i 
Linköping. Sedan starten i fjol har 
gruppen värvat närmare 10 000 med-
lemmar vilket kan sättas i kontrast till 
stadens totala population på ca 150 000 
invånare.
 
Nycklarna mellan fingrarna, spetsade öron, 
rusande hjärta, skälvande ben och järns-
mak i munnen. Alla sinnen är på helspänn 
när en ung tjej rusar hem ensam genom 
natten.
 
Trots att brå:s årliga trygghetsundersök-
ning för 2015 visar på en stabilt positiv 
trend för både brottsstatistiken och oros-
nivån i samhället så finns trots allt en stor 
oro hos vissa grupper för att vistas ensam 
ute på kvällstid. Framförallt gäller det unga 
tjejer i åldern 20-24 år, visar brå:s rapport. 
Linköping är en av Sveriges största stu-
dentstäder och hem till många unga tjejer. 
Tidsvisa oroligheter har satt skräck i många 
ungdomar på senare tid och ett nytt med-
borgarinitiativ har spridit sig som en löpeld 
över landet.
 
Den slutna facebookgruppen ”Tjejer för 

Facebookgrupp ger trygghet åt ensamma tjejer

Tjejer Lkpg” utger sig för att vara en frizon 
där tjejer och icke-män i Linköping kan dra 
iväg ett inlägg klockan 03:00 en lördagsnatt 
och fråga om någon ska åt samma håll eller 
vill ta sällskap en bit.
 
Två stycken varnar för en blottare, någon 
talar för en självförsvarskurs för tjejer, Sara 
erbjuder skjuts hela kvällen.
 
Änglavakt
Oktober 2016: “Någon som ska från stan mot 
Valla eller Ryd under kvällen? Jag går eller cyklar 
och tar gärna sällskap!”

Kvinnan som svarar på mitt inlägg heter 
Madeleine och är på väg från sitt jobb på 
en fritidsgård i Berga hem till sin sovande 
man i Ryd. Klockan är 23:48 och det är lör-
dagskväll i centrala Linköping.
 
Bilen som ska hämta upp oss är en röd 
liten Golf  och vi tränger ihop oss i baksä-
tet. Kvinnan som kör heter Julia hon har 
erbjudit skjuts den här kvällen.
 
- Jag känner det nästan som en skyldighet 
att skjutsa tjejer ifall de behöver det och jag 
kan. Det kan vara otäckt att gå hem själv.



Centrum till Linköpings största student-
bostadsområde i Ryd, en sträcka på knappt 
4 kilometer, över kyrkogården och sedan 
Malmslättsvägen fram till Mc Donalds. Det 
är den vägen de flesta studenterna tar.
 
I höjd med kyrkogården får vi en varning i 
kommentarsfältet till mitt inlägg, ”Finns en 
clown i Ryd, så gå inte själva.”
 
- Åh fy jag har sån jäkla fobi, utbrister 
Madeleine.
 
Diskussionen sätter igång om orolighe-
terna i Ryd och de hyllar båda initiativet 
till sådana här grupper. Ingen av dem går 
gärna hem själv efter att det är mörkt.
 
Bilen svänger in vid Mc Donalds, vi klara-
de oss hem utan några incidenter den här 
gången, något långt ifrån alla kan skratta 
sig lyckliga med.

Polisen
Linköpingspolisen ser ingen anledning för 
oro, deras uppfattning är att det är lugnt på 
gatorna.
 
- Den övervägande majoriteten säger att de 
känner sig säkra på gatorna.
 
Samtidigt framhåller de medborgarinitiativ 
som får folk att samarbeta och uppmanar 
till att röra sig bland folk och hålla kontakt 
med nära och kära.
 

Skribent: Annie Sääf
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T J E J E R  F Ö R  T J E J E R 
Facebookgrupp ger trygghet åt ensamma tjejer
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Som vilsen student kan man ibland be-
höva spirituell guidning från ovan. Vill 
du veta när det är som mest gynnsamt 
att skriva till den där snygga personen 
på tinder, vilken vecka det kommer att 
vara extrapris på lösgodis på Hemköp 
i Ryd eller när det är dags att börja köa 
till nästa kravall? No worries – Polemi-
kens egna astrolog har läst och tolkat 
stjärnornas positioner i timmar och 
sammanställt vad de säger om ditt 
tecken i vår.

Väduren
Våren blir intensiv för dig lille vän, den 
bjuder på mängder av flirt, nöje och nya 
individer att sammanstråla med. Flera 
kraftfulla energier samverkar och det ser 
ut som om det kommer mycket lycka av 
att hänga på Kårallen både natt som dag. 
Mindre varning för viss skam inblandad i 
någon typ av nattlig aktivitet, men frukta 
icke tiden läker alla sår.

Oxen
Liksom CSN kommer våren som en förlö-
sande flodvåg för dig kära Oxe. Det kanske 
var grått och trist i höstas, och i vintras. 
Men bättre tider väntar! Oväntade bonusar 
både ekonomiskt och karriärsmässigt plop-
par upp ur jorden likt tussilagos. I aprilmå-
nad lyckas du alltid missa lunchruschen i 
microrummen på campus.

Tvillingarna
Studierna under vinter tog det bästa av 
dig och i marsmånad väljer du att leva mer 
autentiskt. Heta tips är att ta jägarexamen, 
investera i ett mikrobryggeri och enbart 
leva av naturen. Väljer du inte denna alter-
nativa väg föreslås att under Valborg hänga 
i Trädgårdsföreningen för att bli av med 
dessa BearGrills-drömmar och känslan av 
att vilja ”uppleva något verkligt”. 

Kräftan
Du går mot en lättsam period i vår vad 
gäller studierna. Många kräftor kommer 
att minnas våren 2017 som tiden då de 
fick VG på allt vad de tog sig för. Det är 
dock svårt att hålla många bollar i luften. 
Träning, skola, vänner, kärlek och ekonomi 
är alla kategorier som bör underhållas. I 
majmånad runt tidsperioden då Flakdagen 
går av stapeln, står din Luna i linje med 
Merkurius, i och med detta är chansen stor 
att en vinst av någon sort hägrar.  

H O R O S K O P



Lejonet
Du är inne i en expansiv period vad gäller 
det sociala planet, vilket hittills har lett 
till ett tio tal nya vänner på Facebook och 
dubbla antalet följare på Instagram. Många 
likes helt enkelt. Liten varning för över-
mod i samband med kvällar på KK, där du 
kanske bör tänka två gånger innan du pos-
tar någonting. Men det finns inget som inte 
går att reparera med lite silvertejp – nästa 
gång du är ute och är skön kan du bara 
lägga ut en bild med någon fyndig hashtag 
så är du tillbaka igen. 

Jungfrun
Frukta icke lilla jungfru, hösten skakade 
om dig i och med en period som ur ett po-
litiskt perspektiv varit minst sagt turbulent. 
Nu är tiden för att finna tröst i sin omgiv-
ning - kanske
gå med i någon förening på universitetet 
eller utanför, i Flamman till exempel. Det 
kommer att finnas mycket tröst att hämta 
i dina medmänniskor om du bara öppnar 
upp ditt hjärta för möjligheten. 

Våg
Fina fina fina våg, December var ingen 
månad i gourmet-måltidernas tecken. Här 
skall inte ljugas och säga att det blir bättre. 
Dina matlådor kommer kanske inte att 
smaka gott i fortsättningen heller, men du 
får se möjligheterna och utmana dina grän-
ser. Mycket inspiration finns att hämta på 
Campus. Bland annat i Gasquen på olika 
pubar som festerister anordnar men också 
hos kamrater. Mycket talar för att du borde 
bjuda in till ett knytkalas för att finna sann 
inspiration. 

Skorpion
Mycket talar för att en viss känsla av tris-
tess trollas bort i och med att solen tittar 
fram allt mer. Det blir din intensivaste 
party-period hittills och det håller i sig. Vi 
får se dig på tillställningar som kanske inte 
ens är för Pol.kand. Du blir en mästare 
på att gestalta olika typer av studenter vid 
universitetet. Allting går bra tills ungefär 
mitten av maj då en 
i-student synar din bluff  och du får återgå 
till torsdagskvällar på KK. Njut medan du 
kan kära Skorpion.

H O R O S K O P
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Skytt
Väldigt kraftiga energier från Jupiter säger 
att Ryd blir en central del av ditt liv, eller 
redan är det. Antingen genom en visit, fast 
bosättning eller det faktum att du aldrig 
varit där. Hur som talar mycket för att du 
kommer att möta en utbytesstudent på 
International Night på HG under våren, 
som kanske men även kanske inte kommer 
att bli din vän. 

Stenbock
Vi har alla varit där, man går mil efter 
mil i universitetslokaler och letar efter en 
plats att slå sig ned på och försjunka i sina 
studier. Det är som man spenderar mer 
tid med att leta efter en stol än att faktiskt 
studera. Den här våren lyckas du alltid 
hitta ett bord att studera vid, mot alla odds. 
Ingen vet hur du gör men det tycks alltid 
finnas en ledig plats när du anländer vilket 
resulterar i stora framgångar akademiskt. 
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H O R O S K O P

Skribent: Anna Råholm

Vattuman
I maj köper du en ny fräsig cykel med 
två hjul  och en ram som visar sig ha stor 
framgång hos crushen. Möjligheter finns 
till att dennes cykel går sönder och du får 
chansen att erbjuda skjuts – TA DEN. Det 
är dock av största vikt att du investerar i ett 
riktigt bra lås, annars står du tomhänt. 

Fisk
Kära Fisk, du lyckas med att förverkliga 
dina idéer och planer under våren, oavsett 
vad de är. I juni lyckas du till exempel av-
sluta din termin för sommaren. Innan dess 
ligger dock lite arbete framför dig. Se till 
att vara noga med deadlines och anmälan 
till salstentamer, det är lätt att glömma! 
Om du kommer ihåg detta kommer uni-
versums krafter att samarbeta för att du 
ska få delta vid tentan. 
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