POLEMIKEN
Chefsredaktör och Ansvarig utgivare
Fanny Ihrfeldt Eriksson
Kontakt
polemikredaktor@flins.org
Skribenter
Peter Andersson
Lovisa André
Linn Bergman
Oskar Bergström Koustas
David Hultgren
Fanny Ihrfeldt Eriksson
Mikal Jönsson
Linda Larsson
Alexandra Norlin
Johanna Näslund
Henrik Svensson

Design och Layout
Clara Karlsson Schedvin

Foto
Clara Karlsson Schedvin
Elin Skogsmo
Lovisa Hertzman

Polemiken är en medlemstidning för Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet och ges ut
av FLiNS.Tidningen publiceras fyra gånger per år inklusive specialnumret Nollemiken. FLiNS verksamhet är ideell och är politiskt,
fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för egna
personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till denne.
Polemiken 2018 nr.1

INNEHÅLL
Redaktören

4

Ordförande

5

Chefen

6

FLiNS

7

Pol Kand 10år!

8

Årskrönika 2017

13

Grön Sektion

15

UB & AMO

16

På G hos AMO

17

Årskrönika FLiNS

18

Årskrönika FBI

20

Koka Soppa På En Spik 23
Pol.Ar

26

ALUMNI porträtt

27

Redaktören
Det är dags för oss i FLiNS
att lämna över stafettpinnen
och även dags för mig att
som ansvarig publicera en
sista tidning.

det möjligt för mig att vara
en del av FLiNS då jag valt att
påbörja en helt ny bana.

Till er som bara har ett år
av studier kvar: var med på
Det känns som en lättnad att saker, häng för länge på KK,
lämna över då jag är övertystäng av mobilen och lev lite.
gad om att kommande redak- När jag kollar tillbaka på vad
tion kommer att göra ett strå- de här snart två åren har haft
lande jobb samtidigt som det att erbjuda är det jag minns
är tråkigt att inte längre få ha det spontana och oplaneradenna boll uppe i luften. Ett
de. Det behöver inte alltid gå
stort grattis till blivande styenligt planerna, helt enkelt.
relse och framför allt till dig,
blivande chefredaktör till det Tack för den här tiden, tack
spännande år du har framför till alla som varit med och
dig och till den chans du har skrivit i tidningen, tack till
till att låta fantasin flöda.
alla som läst tidningen och
ett slutligt tack för mig. Nu,
Snart har hela fyra terminer
likt som förra chefredaktören
passerat sen jag började på
en gång skrev, lägger jag ned
Liu och jag är evigt tacksam
pennan för sista gången och
över allt jag fått vara med om. här kommer vårt sista mäsTiden springer iväg och jag
terverk.
har haft svårt att hänga med.
Ännu en gång vill jag tacka
Fanny Ihrfeldt Eriksson
Clara för detta. Hon har gjort Redaktör FLiNS 17/18
Polemiken 2018 nr.1
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Ordförande
Hej kära medlemmar!

mer om ett företag för att få
uppfattning om var du kan se
dig själv arbeta i framtiden.
Veckan efter Pol.Ar väntar
valårsmöte och en ny peppad
styrelse ska väljas in och få ta
över stafettpinnen.

Vinterkylan är ett faktum.
Ni likväl som jag längtar
säkert efter vårsolen, fågelkvitter och allt vad det innebär. Men innan det har vi en
spännande månad framför
oss!

Att sitta som styrelsemedlem
i FLiNS har varit en otroligt
lärorik tid med många spännande utmaningar och jag är
så glad över vad styrelsen har
åstadkommit det här året. Jag
vill passa på att tacka alla fantastiska människor som har
engagerat sig under året och
bidragit till ett bättre studentliv. Jag och styrelsen får tacka
för oss och ser med blandade
känslor fram emot att lämna
över detta ärofyllda uppdrag
till ett nytt och taggat gäng.

Nu börjar det sista styrelsearbetet mynna ut i resultat. Den
kommande månaden är något
att verkligen se fram emot.
Under första veckan bjuder
vårat kära festeri FBI på storhelgen SunTrip, som vi har
längtat! Veckan därpå följer
FLiNS årliga arbetsmarknadsdag Pol.Ar, som vi har arbetat
med de senaste månaderna.
Kul! Kom dit och mingla med
företag som kan bli din framtida arbetsplats. Här har du
chansen att ställa de frågor du Kram!
har och be om råd eller tips
Johanna Näslund
av olika typer av arbetsgivaOrdförande FLiNS 17/18
re. Eller om du bara vill veta
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Chefen

Ett år kan beskrivas som mycket
långt, och ibland känns det som
ett ögonblick där man knappt
hunnit med någonting. När jag
sitter här ungefär ett år sedan jag
skrev min första krönika i rosa
fubbis-tröja kändes det som om
jag hade all tid i världen och som
att året aldrig skulle ta slut. Men
likväl sitter jag nu här och ska
summera ett år fullt av utmaningar och fantastiska minnen.

helt ny generation som snart ska
få ta över stafettpinnen. Vi i FBI
17/18 är helt övertygade om att de
kommer göra ett fantastiskt arbete
nästa år.
Som lite avslutning vill jag säga
tack till FBI 16/17 som valde ut sju
fantastiska människor som jag fått
lära känna och arbetat med, men
även ett stort tack till FLiNS, alla
festerister, fadderister och mästerister som gör ett stort jobb och
lägger ner en stor del av sin fritid
på att se till att Linköping har Sveriges bästa studentliv, och är glad
att även jag fått vara en liten del av
det under det gångna året.

Vi i FBI 17/18 har varje månad
haft olika arrangemang för vårt
kära program och sektion vilket
har varit fantastiskt roligt och
lärorikt, allt från pub-häng till
finsittningar och ett helt nolle-p.
Men ännu är det inte slut, för som
jag sitter här och sammanfattar ett
år av händelser så är vi i full gång
med PR inför Suntrip tillsammans
med SM och Läx, en helg som jag
ser fram emot som bara den, att
äntligen få öppna upp dörrarna på
kårallen för vårt bidrag till det som
är Linköpings fantastiska studentliv.

Jag med FBI 17/18 vill tacka för
oss. Förhoppningsvis har vi fått till
några arrangemang som förgyllt
eran studietid under det gångna
läsåret. Nu är det snart dags för oss
i FBI 17/18 att inträda i patethimlen och testa nya utmaningar, och
därmed lämna över uppdraget
som blårosa agenter till våra barn i
FBI 18/19.

Mikal Jönsson
Chef FBI 17/18

Och som om inte allt detta som
redan skrivits vore nog har vi även
fått tillökning inom FBI med en
Polemiken 2018 nr.1
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FLiNS Årsmöte 2018
17:e Mars, kl 10.15
ACAS, Campus Valla
Halloj alla polemiken-läsare!
Nu börjar valårsmötet närma
sig och därför tänkte jag ge er
lite mer info kring vad som
kommer att behandlas på mötet!

år. Det går även bra att lämna
motioner innan årsmötet. Detta
kan göras till och med den 3:e
Den 17:e mars är det dags för
FLiNS årsmöte 2018. Det kom- mars och styrelsen kommer att
besvara dessa via yrkanden. Det
mer att hållas klockan 10:15 i
salen ACAS, i A-huset. Jag upp- är sedan upp till mötet att besluta om att godkänna eller avslå
muntrar er alla att delta då det
de eventuella motionerna. De
ger en inblick i sektionens arbete och du har även möjlighet som kan rösta och påverka är
att påverka de beslut som tas. På FLiNS medlemmar. Icke-medlemmar är välkomna att delta
mötet kommer FLiNS styrelse
på årsmötet men kommer alltså
för verksamhetsåret 18/19 att
inte att ha rösträtt. Vi kommer
väljas in samt en ny valbereddessutom att bjuda på fika till
ning och revisorer. Nominealla er som kommer på mötet.
ringarna till posterna kommer
Jag hoppas att vi ses där!
att presenteras en vecka innan
årsmötet. Motkandidera gärna
Varmt välkomna!
om du inte har blivit nominerad! Det som sedan står på
agendan är att besluta om verk- Johanna Näslund
Ordförande FLiNS 17/18
samhetsinriktning och budget
inför kommande verksamhets-

7

Polemiken 2018 nr.1

Pol Kand 10år!
Den första helgen i februari
firade vi att Pol Kand-programmet fyllt tio år. Ett
åttiotal alumner, femtiotalet nuvarande studenter,
professorer, lärare, annan
personal, ja till och med
rektor deltog i firandet. Det
blev återträff för många
gamla studenter och chans
till mingel mellan nya och
gamla. På eftermiddagen
hölls korta föredrag och en
quizpromenad och på kvällen var det finsittning på KK.

grupp i oktober där Johanna,
Linn, Linda från FLiNS, Linnea från FBI och studievägledar-Malin engagerat jobbat tillsammans med mig för att styra
upp allt. Det har varit härligt
att möta entusiasmen inför jubileet från alla, och spännande
att se hur det hela skulle gå.

Jag hade nöjet att tillsammans
med Johanna vara värdar och
toastmasters. Det gav många
härliga ögonblicksbilder. Roligast var nog att själv återse så
Idén till firandet väcktes vid många studenter som jag haft
mitt introduktionsmöte med under de tio åren, även om tinya FLiNS-styrelsen i april i den inte räckte till för att prata
fjol. Sedan tanken grott över med alla. Fint också att se alla
sommaren drog vi igång en återseenden alumner emellan
Polemiken 2018 nr.1
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men också när studenter av
idag passade på att nätverka
med sina föregångare.
Festligast var nog att se glädjen när alla pateter inbjöds
att sjunga med i Partivisan på
scenen. Den har aldrig framförts med sådant tryck! Mikael och jag försökte ”levla upp”
våra gyckel med att spela
bas – med begränsad framgång? – och bjuda in FBI som
entusiastisk kör. Roligt var
också att få med publiken på
sång. Kanske blir ”Brevet från
kolonien” en ny tradition som
kan avslöja kompisens innersta!? Och bakom kulisserna
släpade morgontrötta FBI-are
ståbord genom snödrivorna,
Malin och Linn bryggde kaffe
till 120 pers, Linda med flera
sorterade 150 namnbrickor i
bokstavsordning, allt medan
Johanna och jag försökte memorera våra presentationer.
På dagen berättade rektor hur
framgångsrika LiU-alumnerna är på arbetsmarknaden.
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Janne Lindvall lärde oss att
Pol Mag-examen tillkom
1935, ersattes av förvaltningslinje 1978, en fyraårig
Pol Mag återkom 1994 innan
Bolognareformen införde
kandidatprogram 2007 och
Pol Mag blev Pol Kand. Professorerna Elin Wihlborg och
Ali Ahmed vittnade om sitt
brinnande engagemang för
forskning om policyfrågor
och diskriminering. Hanna Julin, Pol Kands första
FLiNS-ordförande, berättade
om sina och studiekamraternas erfarenheter från jobb i
Polemiken 2018 nr.1

myndigheter, politiken, facket, som egenföretagare och
med bistånd i Rwanda.
Några missöden har förstås
skett bakom kulisserna, men
som nog ingen märkt, förutom att vi i gruppen fick hjärtat i halsgropen. Exempelvis
när inbjudningarna var upptryckta, rektor och professorer var inbokade, meddelade
KK en dag före vi skulle posta
inbjudningarna att lokalen
var dubbelbokad och vi var
tvungna att byta datum. Lyckligtvis kunde alla medverka
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även den dagen, och nya
inbjudningar trycktes upp. På
själva jubileet hade dörrarna
till salarna gått i lås så vi inte
kom in! Vi fick ringa väktare
som kom och låste upp minuterna innan programmet
skulle börja, men alla åt snällt
sin lunch och minglade i godan ro så ingen märkte säkert som deltog. Synd att det är så
hur nära det var att vi varit
långt till 20-årsjubileet, men
utelåsta.
då får jag hoppas bli hedersinbjuden som pensionär och
Allt som allt var det en minf.d. programansvarig.
nesvärd dag för mig och förhoppningsvis för alla andra
Peter Andersson
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Årskrönika 2017
2017 var ett år med många
intressanta händelser. En
var när nuvarande amerikanske presidenten Donald
Trump svor eden den 20 januari och klev in i en framtid där han hade mycket att
bevisa.
Storbritannien började det
stora steget att förhandla sig
ur EU efter att de röstat igenom Brexit 2016 – ett beslut
som kom att demonstrera
hur majoriteten av britterna var missnöjda med EU
medan de mest högljudda
helst hade velat stanna kvar.
Ständiga kärnvapenhot från
Nordkorea och fortlöpande
gensvar från USA. Kriget
mot terrorn utövas fortfa-

rande och folk dör varje dag
i krigen i mellanöstern och
Afrika. Vi kämpar fortfarande
för fred – genom krig.
En av de större händelserna som kom att prägla 2017
var ett avstamp där kvinnor
offentligt gick ut med och
krävde gehör för de sexuella
trakasserier de upplevt, dels
offentligt och även privat. En
helt ny bild ritades upp där
Sverige, som tidigare setts som
ett land med bra och jämlika
värderingar, nu visade en helt
ny sida – hade dessa anklagelser bara sopats under mattan?
”#Metoo” förändrade inte bara
omvärldens syn på vad som
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sker, utan det bevisade också
för kvinnor och flickor att
detta är någonting de inte ska
behöva stå ut med. Det är det
viktiga i den debatten.
Det var under året val i Nederländerna, Frankrike,
Iran och Tyskland. I de tre
europeiska länderna kantades hela valåren av hot från
EU-ifrågasättande högerorienterade partier och inte
minst i Frankrike var det
nära att Front National-ledaren Marine Le Pen blev
vald till president. I samtliga
länder gick de nationalistiska
partierna framåt, men lyckades inte själva nå hela vägen
fram till att bli regerande
parti.

get spelade till sig en plats i
fotbolls-VM som kommer att
anordnas i Ryssland i sommar.
Filmer som ”Borg”, ”Solsidan – filmen” och ”Star Wars
episode VIII” har haft premiär på biosalongerna bland
många andra. Artister som
Kaliffa har fått oss undra om
vi, helt seriöst, kommer få
något bättre musikår någonsin. Gammal musik har blivit
ny genom Kampferdrops och
det finns nog ingen som inte
sjungit med till Luis Fonsis
Despacito. Zara Larsson har

Sportåret 2017 kom att bjuda
på många karameller, inte
minst för Sarah Sjöström,
Tove Alexandersson och Peder Fredricson. En av de som
dock fick hela Sverige att rysa
inträffade den 13 november
när det svenska herrlandslaPolemiken 2018 nr.1
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fortsatt att glänsa precis som
Ed Sheeran och Shawn Mendes. Drake och The Weeknd
har också fortsatt i stabil takt,
och det här får mig verkligen
att fundera. Kommer 2017
någonsin att toppas?

Ja, i musikväg kommer 2017
vara svårt att toppa, men på
andra arenor finns mycket att
förbättra. Jag hoppas att #metoo kommer att fortsätta vara
en väckarklocka och påminna
om fortsatt nolltolerans. Krigen världen över där tusentals
civila dör måste få ett stopp.
Lovisa André

Grön sektion
Hur kan vi på Linköpings
Universitet göra så lite avtryck på miljön som möjligt?
Det är sådana frågor vi som
Grön sektion funderar över.
FLiNS jobbar som Grön
sektion med att våra aktivitetar ska vara så hållbara som
möjligt för miljön. Detta gör
vi bland annat genom att
källsortera, välja ekologiskt,
fairtrade, närodlat och/eller

vegetariskt, använda så lite
engångsmaterial som möjligt
med mera. Har du några förslag på hur vi kan jobba mer
hållbart eller har förslag på
något roligt ”grönt” event vi
kan arrangera borde du höra
av dig till mig som
arbetsmiljöombud.
Linda Larsson

Arbetsmiljöombud FLiNS 17/18
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Utbildningsbevakare
Ibland uppstår det frågor
och problem angående din
utbildning. Kanske har du
problem med något tentaresultat eller upplever att kursplanen inte stämmer överens
med det ni lär er. Om något
sånt här dyker upp så kan du
alltid vända dig till Utbildningsbevakaren inom FLiNS.
UB finns till för att säkra
kvaliteten på vår utbildning

och är en kontakt mellan studenter och programansvarige,
exempelvis genom att utvärdera alla kurser tillsammans
med berörda lärare och utbildningsutskottet.
Upplever du att det är något
problem med din kurs, hör av
dig till: utbildningsbevakare@
flins.org

Arbetsmiljöombud
Är bordet för litet eller är det
för mycket plugg som känns
stressande? Kanske är lamporna trasiga eller känner
du dig otrygg på väg till eller
från skolan?

har kring den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Inga frågor
är för små eller för stora för att
lyfta fram.

Om du upplever att något inte
står rätt till med arbetsmiljön
Till arbetsmiljöombudet kan på campus, tveka inte att höra
du vända dig med alla frågor, av dig till: amo@flins.org
funderingar och åsikter du
Polemiken 2018 nr.1
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På G hos AMO
Vad gör en AMO? Vad ÄR
en AMO?? Många frågor
som knappt jag som AMO
eller arbetsmiljöombud
kunde svara på i början.

Under resten av veckan
kommer ni även få lära er
mer om stresshantering, Lika
villkor och återhämtning
samt andra spännande och
användbara tips i vardagen
för att du ska må så bra som
möjligt.

På grund av detta arrangeras
vecka 15 AMO-veckan! Under denna vecka kommer det
hållas i mängder med lunchföreläsningar och aktiviteter
för att lyfta kunskapen kring
fysisk och psykisk arbetsmiljö på olika sätt.

Mer info hittar ni senare på
FLiNS sociala medier och
även på StuFF och LinTeks
sociala medier.
Vi ses vecka 15!

Veckan börjar med LiUs
kanske största klädbytardag!
Dagen går i Grön Sektion
anda.

Linda Larsson

Arbetsmiljöombud FLiNS 17/18

AMO-vecka!
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Årskrönika FLiNS
Att jag sitter och skriver
just denna text är något
som är lite svårt att ta in. En
årskrönika över vårt verksamhetsår…det känns inte
så länge sen den första april
förra året när vårt gäng
tillsammans började lotsa
FLiNS framåt.

rar och träffa alla nya studenter, och visst levde det upp
till våra förväntningar. Det
var intensiva men väldigt roliga dagar och ett perfekt sätt
att starta upp terminen på.
Masterstudenterna passade
vi också på att hälsa välkomna genom en sittning på KK
där bland annat FBI bjöd på
gyckel.

Något ovana att samarbeta
med varandra, kanske lite
nervösa i våra nya roller
men väldigt laddade började vi året med ett besök i
huvudstaden som våra kära
företrädare i styrelsen 16/17
hjälpt till att planera. Vi fick
äran att besöka både Finansdepartementet och Statskontoret och hade en trevlig och
lärorik dag tillsammans.

Den mörka hösten och stressen över pluggandet drabbade sen de flesta av oss och
att då få åka iväg till Berlin
tillsammans med ettan var
fantastiskt. Efter mycket planering bar det av och vi hade
riktigt bra dagar tillsammans

Efter sommaren var det äntligen dags för n0lle-p och två
av de bästa veckorna på hela
året. Vi var så peppade på att
få möjligheten att vara faddPolemiken 2018 nr.1
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med våra nya medlemmar.
Vi hann göra studiebesök
på Sachsenhausen, German
Institute for International
and Security Affairs och den
svenska ambassaden, testa
Berlins shopping & uteliv
och göra pol.kand-skålen
tillsammans med välfyllda
sejdlar i händerna.
Hemma i Sverige igen klädde
styrelsen sig i finkläder och
anordnade årets examenssittning. Kvällen beskriver man
bäst med pampiga lokaler,
uppklädda alumner och
många minnen.

glömma. Timmar av möten,
taco-mys, planerande, julklappslekande och allt arbete
som ligger bakom aktiviteterna. Den där tiden som har
tagit oss från nervositeten i
våra poster och ovanan i hur
vi samarbetar tillsammans,
till att helt plötsligt vara ett
mycket tryggare och mer
sammansvetsat gäng.

Under året har vi också
räknat marknadsekonomins
grunder (så gott vi kunnat)
med ettan, haft gästföreläsningar, blivit certifierade som
grön sektion igen, utvärderat
kurser och fått vara med och
fira att vårt program fyllde
10 år.

Jag talar för oss alla när jag
passar på att verkligen tacka
alla som varit med på ett
eller annat sätt och deltagit i
vårt år, det har varit ett nöje!
Nu laddar vi för den sista
tiden och ser fram emot våra
kommande event som vi
hoppas att vi får dela med er.

Och så alla de där stunderna som det är så lätt att

Linn Bergman
Kassör FLiNS 17/18

Årskrönika FBI

Ett år i den blå-rosa stassen
Det har kommit till den tiden på året då alla tar sats för
slutspurten innan den välförtjänta sommaren. För oss
studenter innebär det många
olika saker. För vissa innebär
det en jakt på pluggmotivationen för att ta sig in i
terminsslutets mål, för andra
handlar det om att klämma
ut det sista av vad studentlivets nöjen har att erbjuda
innan hemortens bekanta
vyer väntas. För mig och
mina sju kompanjoner i FBI
handlar det om allt detta och
lite till. Med denna krönika
av året som gått vill jag göra
mitt bästa för att beskriva
en upplevelse som jag aldrig
trodde att jag skulle få men
är oändligt tacksam för att
jag tackade ja till.

på riktigt. Linköping är en
ganska ödmjuk stad att växa
upp i, som en definition av
ordet lagom om ni frågar mig. Lagom stor, lagom
fartfylld och lagom ambitiös
med sin längtan att bli mer
som Stockholm men med
en önskan om att ändå bevara den trygga småstadskänslan. Efter 22 år i samma
lagom-smakande stad var jag
sugen på något större, och
det fanns närmare än vad jag
trodde. Linköpings universitet med Campus Valla är
som en gömd pärla mellan
Ryd och Lambohov som

För ett drygt år sedan förälskade jag mig i min stad
Polemiken 2018 nr.1
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betraktas med mest beundran inifrån. Som vår rektor
Helene Dannetun talade om
under tio-års jubileet av Pol.
Kand-programmet kan vi
Linköpingsstudenter vara
stolta över vår ledande placering i statistiken över studenter som påbörjar en utbildning och fortfarande är kvar
på utbildningen år två. För
mig känns den statistiken
högst trovärdig och logisk
när man ser till vad vårt universitet har att erbjuda sina

studenter. Jag kan tyvärr inte
hävda att jag är särskilt insatt i hur våra utbildningars
kvalitéer mäter sig mot andra
universitet i Sverige men en
sak vill jag bestämt hävda, att
vi har de absolut bästa studentengagemangen i Sverige!
Iklädda en rosa FuBbIströja
började vi vår tid i just ett
utav dessa engagemang, med
starten av planerandet av
n0lle i februari och PR:andet av Suntrip 2017. Att stå
i märkesbacken och skrika
”Tagga Suntrip!” och dunka
Markoolio var å ena sidan
roligt, å andra sidan aningen
mycket för de morgontrötta.
Men för en gång skull var
Linköping aningen mycket
istället för lilla staden lagom.
När FuBbIströjan äntligen
förvandlades till en stass var
varenda en utav oss orimligt
taggade på att få ta över facklan från våra företrädare i
FBI 16/17 och sätta vår egen
prägel på det n0lle-p som
väntade. Möte efter möte
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oss alla i FBI 17/18 ett minne
för livet, och förhoppningsvis
i viss mån bidragit till nöjena
för alla fantastiska ovveklädda studenter vid Linköpings
universitet.
I denna stund väntar åtta
FuBbIsar på att få ta över
facklan och fortsätta arbetet
med att värna om den pärla
som är Campus Valla, men
de får vänta lite till. Suntrip,
sittningar och en vår av upptåg är kvar innan vår generation tackar för oss. Ett år i
den blå-rosa stassen har gått
alldeles för fort och är snart
över.
Alexandra Norlin
General FBI 17/18

växte grovplaneringen till en
detaljplanering och slutligen
stod vi där i attityd i augusti
med pirriga magar och sällsynt rena stassar. Sedan dess
har vår tid kunnat beskrivas
som en fylld kalender med
både toppar och dalar, jobb
och nöjen, FBI och plugg.
Oavsett topp eller dal har
erfarenheten gett mig och
Polemiken 2018 nr.1
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Koka soppa på en spik
Husmors topp 10

Har ni tänkt på hur många foodtrucks det finns på campus?
Vilken har den godaste kebaben och vilken är mest prisvärd?
Låter det intressant? Det kanske är ett ämne för en artikel i
polemiken? (intar Lars Nicklassons pose med ett funderande
finger över munnen) Det tänkte i alla fall jag, så jag kontaktade redaktionen om min idé, fick i uppdrag att skriva om det.
Gjorde jag det? Mjaaae, tyvärr inte, jag strula till det lite med
CSN och fick prioritera. Så istället kommer en liten lista på
mat och tips för dig som också har svårt att få ihop budgeten i
slutet av månaden.
Blodpudding 4,5kr/portion - Perfekt för dig som går
emot den veganska trenden.
Servera med lingonsylt om
ekonomin tillåter. Här finns
två falanger inom blodpuddingsätande, blodpuddingsliberalerna menar på att det
går bra att kombinera blodpudding med keso, vilket
starkt motsätts av de konservativa blodpuddingsätarna
som håller hårt i ”Lingonsyltslinjen”. Jag tänker inte ta
ställning i frågan men tyck-

er att det skall tillsättas en
utredning så vi äntligen kan
gå till botten med vad som
egentligen är rätt.
Vegansk Blodpudding Som vanlig blodpudding fast
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du tar bort blodet och äter
enbart lingonsylt/keso, du är
ju redan en pudding själv?
ÄM AJ RAJT?
Spela martyr när andra
äter matlåda - Säg: ”Nej jag
glömde” och se så ynklig ut
som möjligt, resten får du
lämna över till dina studiekamrater. Ser de igenom
dig eller kommer de falla
för tricket? OBS du kan inte
glömma matlådan i en hel
vecka, då kommer folk börja
undra!

till det). Koka pasta, addera
pesto, njut av ditt gastronomiska mästerverk.
Ägg - Fördel kan varieras till
oändligheten, nackdel svårt
att hitta veganska alternativ.
Bästa alternativet här är att
äga en egen höna och så ”cut
out the middleman” i det
hela. Nackdelen är att hyres-

Nudlar - En kliché är en
kliché utav en anledningen.
Men vill du inte likt William
i Skam bli anklagad för att gå
runt som en studentkliché
bör du undvika maträtten.
Men har du inga problem
med att vara en kliché, så
kört hårt. Finns mycket roligt att göra med nudlar..?
PP - Pasta pesto (lite dyrare alternativ som fungerar
på helgen när man vill lyxa
Polemiken 2017 nr.4
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värden kan ha invändningar
och att dina veganska hipstervänner ser det som att du
gynnar köttindustrin genom
att kapitalisera på andra djur.
Så det här blir en fråga som
handlar om vilka vänner du
har och hur bra relation du
har med din hyresvärd.

Kornmackor - serveras i flytande form för 20kr i Baljan
på torsdagar och fredagar
från 15:00. Köper man flera blir man mätt och glad.
Dämpar också till viss del
din ångest över plugg och
ekonomi.
Panta mera - förena miljötänk med din tajta budget,
om du varit smart så har du
sparat på dig din pant till
dagar som denna.

Chili cheese - två för 20 med
donkendealz, du kommer
antagligen hålla dig borta
från detta alternativ när du
är nykter, dock är det svårt
att göra det under berusade
former efter en kravall kl
03:15.

Henrik Svensson
Husmor FBI 17/18

Bortamatch - Gratis frukost
kanske? Passa på att äta så
mycket som möjligt om det
bjuds, man vet aldrig när
man får mat igen.
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Missa inte chansen att träffa din framtida arbetsgivare
på FLiNS egna arbetsmarknadsdag, Pol.Ar onsdagen
den 7 mars klockan 10:00–15:00!
I år så kommer representanter från bland annat Regeringskansliet, Transportstyrelsen och PwC finnas
med på mässan. Det kommer även att finnas en alumnipanel med gamla pol.kand studenter på plats som
kommer att beskriva deras resa i arbetslivet.
Mässan brukar ofta innehålla en föreläsning, vilket vi
även i år kommer ha med ingen mindre än tankesmedjan Timbro som gästföreläsare!
David Hultgren
Extern Samverkan FLiNS 17/18
Polemiken 2018 nr.1
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ALUMNI porträtt
Namn: Hannah Eriksson
Ålder: 29
Nuvarande ort: Helsingborg
Uppvuxen i: Boxholm
Vilka år studerade du
på LiU? 2011-2014
Vilken inriktning valde
du? Statsvetenskap
Hur kommer det sig att du
valde Pol Kand? Dels så har
jag alltid varit intresserad av
samhällsvetenskap och dels så
tyckte jag att blandningen av
kurser lät spännande.
Var det svårt att få jobb efter
examen? Nej, det vill jag inte
påstå. Det tog några månader
men i slutändan hade jag flera
erbjudanden att välja mellan.
Hur har din väg sett ut sedan
examen till din nuvarande
arbetsplats? Detta är mitt
första jobb efter examen.
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Vart arbetar du idag och
vad arbetar du med? Jag
arbetar med verksamhetsutveckling och utredning på
socialtjänsten i Höörs kommun.
Hur ser en typisk arbetsdag
ut för dig? En arbetsdag är
beroende av vilka uppdrag
socialnämnden ger sektorn
och består till stor del av
rapportskrivning och ärendeberedning. Den innehållPolemiken 2018 nr.1

Favoritminne från studentlivet? SOF! Roligare evenemang finns inte.
Har du några tips till studenter som läser polkand
eller frikurser i statsvetenskap/nationalekonomi
idag? Lägg tid och energi på
utredningsarbetet! Det ger
dig en fördel när det är dags
att söka jobb eftersom du kan
ge arbetsgivaren ett exempel
på vad du kan leverera.

er också uppföljning av att
synpunkter och avvikelser
hanteras av respektive chef,
rapportering till IVO, intern
kontroll, förberedelse inför
samverkan med fackförbund
och möten med kommunens
rådgivande organ.
Vilka kunskaper från din
studietid har du haft mest
nytta av i arbetslivet? Statistik, utredningskunskap och
utredningsarbete har varit
guld värda.

Oskar Bergström Koustas

Alumniansvarig FLiNS 17/18

Vad var det största skillnaden när du gick från student till arbetsliv? Att ställa
om från att ha en minsta
gräns för antal tecken eller
ord till att hålla det så kortfattat som möjligt tog ett litet
tag.
Polemiken 2018 nr.1
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