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Redaktören.
Kära medstudenter, kamrater
och bekanta, nu skriver jag
mina sista rader till er som
redaktör för Polemiken, det har
varit ett stort nöje för mig och
förhoppningsvis även för
er.

studentlivet i Linköping till det
odiskutabelt bästa studentlivet i
hela Sverige. Från festerier
och mästerier till drivande styrelser och deras utskott alla jobbar
stenhårt tillsammans för att
det studiesociala och det utbildningsmässiga ska hålla en hög
standard. Ni är alla viktiga!

Det är sannerligen lite underligt
att blicka tillbaka, oavsett vad
det handlar om så går det
nästan alltid att se sådant som
varit lyckat och sådant som varit
mindre lyckat. Till mindre
lyckat hör första numret som
gjordes innan sommaruppehållet
som jag helt hade missats
skulle göras men fortfarande
höll en god kvalitet tack vare
kompetenta och pålitliga
styrelseledamöter och diverse övriga. Till lyckat hör sådant som
hela mitt fantastiska utskott:
Adam, Henrik, Fredrik, Oscar,
Jakob och Linnéa, ni är fantastiska och jag hoppas ni aldrig
förlorar ert driv och engagemang
för det kommer ett nytt verksamhets år och då behövs era
tjänster återigen.

Jag vill också rikta ett stort tack
till mina kära styrelsevänner, det
är aldrig tråkigt att ha möten
med er och ni är samtliga mycket
kompetenta personer och jag är
övertygad om att ni kommer
att gå långt (även om vissa valde
Nationalekonomi), sikta mot
stjärnorna.
Men främst vill jag tacka er sektionsmedlemmar för detta året,
det är ni som är de bärande
balkarna i vårt engagemang och
anledningen till att jag såg ett
syfte i det jag gjorde detta
verksamhetsår!
Vi ses kompisar!
Anton Johansson
Er chefredaktör 18/19

Det är en ynnest att få vara
sektionsengagerad och det finns
något speciellt med det hela, det
arbete som läggs ned av alla
sektionsaktiva på alla program
inklusive vårt eget gör
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Ordförande.
Hej igen!
Nu är det dags för åter en termin.
Under de kommande månaderna
har vi mycket att se fram emot. FBI
kommer hålla i årets bästa Kravall,
Suntrip. Dessutom kommer styrelsen att bjuda till föreningens valårsmöte där en ny styrelse ska väljas
(mer info kommer på er mail snart
<3). Trots att jag inte ska lämna över
de metaforiska tyglarna till sektionen förrän om några månader
känner jag redan nu att jag fått ut
otroligt mycket av det gångna verksamhetsåret. Inte bara att jag
hade en helt otroligt bra styrelse
som var lika rolig som driven i sitt
arbete, utan även otroligt
engagerade medlemmar.

Alla engagerade från faddrarna under N0lle-P, till UB- och
AMO-utskottens medlemmar,
PK-pubens organisatörer, Musikhjälpens änglar och Polemikenredaktionen. ETT STORT TACK
till er alla för allt ni har gjort. För
all tid och energi ni har lagt ner
under det senaste året för att göra
detta verksamhetsår till ett av sektionens bästa. Jag kan inte göra
något annat än att hoppas att
kommande verksamhetsår är fyllt
med minst lika mycket engagemang.
Så nu, med allt detta att se fram
emot finns det inte mycket för oss
att göra. Förutom såklart, att slita
med plugget, dra sig till campus
genom snöblandat regn, sjunga
Stad i Ljus med allt lungorna
håller för osv osv. Det jag vill säga
är att våren och dess solsken är
närmare än vi tror, glöm inte att
ha kul och cykla försiktigt.
Xoxo
Thomas Kästner
Ordförande
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Chefen.
Vi i FBI 18/19 ser fram emot en
sista termin tillsammans med
många roliga evenemang att
arrangera. Men självklart är det
även lite vemodigt att veta att
det här blir vår sista termin som
mästerister. Därför tänkte jag
ge en kort summering av vad vi
hittills har gjort under vårt år.
Vi drog igång året med N0lle-P,
en intensiv men otroligt rolig tid.
Det var där vi kom varandra som
grupp väldigt nära och äntligen
fick vi träffa de nya studenterna.
Därefter var det dags för den
årliga ovveinvigningen som blev
en grisig tillställning med många
skratt. Lyckan bland ettan var total av att äntligen få smaka livets
dryck, fulvin.

Kort därefter var det dags för
brännboll och då blandades olika
årskurser av Pol.Kand vilket alltid
är kul!
Vi har även arrangerat olika typer
av sittningar där julsittningen
var den senaste. Men det största
evenemang vi styrt efter N0lle-P är
MonarKKen. Det var en intensiv
period med tidiga PR-morgnar och
mycket att göra i skolan. Men vi tog
oss igenom det och oj vilken rolig
fest vi fick till!
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Chefen.
När vi ser tillbaka på vår tid som
mästerister har vi hunnit med
mycket sedan vi blev invalda. Men
trots det är det med blandade
känslor som vi går in på vår sista
termin. När vi för ungefär ett år
sedan fick veta att vi var gruppen
som skulle vara FBI 18/19 kändes
det som att vi hade all tid i världen framför oss, men tiden har
flugit förbi och nu sitter vi här och
väntar på att få välkomna våra egna
efterträdare till världen. Det ska bli
så roligt och vi är alla övertygade
om att FBI 19/20 kommer göra ett
fantastiskt jobb som agenter!

Men innan det är dags att lämna
över stafettpinnen har vi i FBI
18/19 en hel termin kvar tillsammans. Det känns fantastiskt och jag
är övertygad om att vi alla kommer
ta vara på varje sekund som den
erbjuder oss. Något vi ser extra
mycket fram emot är årets upplaga
av SunTrip, att få lära känna FBI
19/20 bättre och att njuta av allt
roligt som kommer med att vara
mästerist.
Allt gott!
Olivia Dyvling
Chef FBI
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Årsmötet.

Allt du behöver veta.

Nu är det äntligen dags igen, nytt
årsmöte för sektionen!
För dig som inte varit på ett
årsmöte tidigare så har processen
komprimerats in i följande text,
allt du behöver veta om årsmötet!
Årsmöten för sektionen är av
tradition en seglivad tillställning där du som inte har sökt
ett uppdrag i sektionsstyrelsen
eller har blivit vald till mästeriet
funderar på varför du egentligen
är där. Du som enskild medlem
kommer snabbt komma underfund med att de enda närvarande i salen är den gamla och nya
styrelsen i FLiNS och FBI samt
deras ”barn”.
Du kommer få höra på en
presentation av den ekonomiska
berättelsen och verksamhetsberättelsen (här kommer floskler
som att FBI och FLiNS har haft
ett FANTASTISKT samarbete
under året som gått) med mera
och efter att du vaknat upp efter
detta inslag kommer mötet att
gå vidare till val av budget och
verksamhetsplan som också är en
kioskvältare. Efter detta så kommer valet av en ny styrelse. Detta
är ett fantastiskt inslag i mötet.

Valberedningen som består av ett
gäng tidigare aktiva medlemmar
(som råkade tacka ja till att sitta i
valberedning förra årsmötet) kommer ta ordet och förklara vilka de
har valt att nominera. Sedan kommer de nominerade (som nästan
aldrig har några motkandidater) gå
upp, presentera sig själva och förklara att de är dugliga. Sedan lämnar
dessa rummet och en stor ryggdunkningscermoni tar fart i rummet. Den
avgående styrelseledamoten kommer
inleda och gå i god för personen
med motiveringar som att personen
är okej för uppdraget för att den var
i samma nollegrupp som ledamoten
osv. Sedan hänger andra på med
att uttrycka hur bra denna person
kommer att vara för posten. Ceremonin tar sin tid och alla ska få sitt
sagt (detta är oerhört viktigt!!). Efter
ett långt om och men kommer valen
vara avslutade och du kommer nu få
höra på ett gäng bakfulla och nyblivna mästerister som ska presentera sig
själva.
Om du nu tror att möten kan vara
lite seglivade så kommer faktiskt en
ganska kul och rolig punkt, motioner. På den här punkten kan styrelsen lägga fram förslag eller enskilda
medlemmar lägga fram förslag.
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Årsmötet.

Allt du behöver veta.
Det har varit få medlemmar som
skrivit motioner till årsmötet
men de som skrivit har skrivit
desto fler (läs undertecknad). Det
är egentligen här det roliga och
konflikfyllda finns på ett årsmöte.
För några år sedan skickades det
in en motion om att sammanslå
herr och damsittningar på sektionen av undertecknad, något som
skapade två läger och faktiskt fick
vanliga medlemmar att komma på
mötet. Det har även varit andra
motioner som väckt uppståndelse,
ett år skrev en medlem en anonym
motion om att valet till FBI skulle
göras om (detta efter att valet av
FBI var gjort) vilket gjorde att krafter mobiliserades inom sektionen.
Blivande, aktiva och före detta
FBIare mobiliserades och motionen slogs ner, men idén levde i
viss mån vidare. Efter motioner är
det inte mycket som händer, folk
brukar vara ganska trötta efter att
en motion har diskuterats. Efter
detta går resten fort och du kan
snart gå hem från campus och
fråga dig själv, varför släpade jag
mig hit på en söndag?

Kort lista av för- och nackdelar av att
gå på årsmötet
Fördelar:
- Du kan få gratis (bakis)mat
- Du är med och påverkar sektionen
- Du får rösta om motioner och
följa dramatiken inom sektionen
live
- Du får kanske ta med dig överblivna rester av maten och ha som
matlåda på måndag
Nackdelar:
- Det är på en söndag
- Du är bakis
- Du kan råka hamna i styrelsen ;)

Henrik Svensson
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Styrelsemötet.
Vissa tänker säkerligen att FLiNS-styrelsens möten är fulla av intriger
och maktspel, precis som i riksdagens olika utskott. Vissa tänker antagligen att det är det tramsigaste mest ointressanta i hela världen. Jag
skulle vilja påstå att det varken finns ett rätt eller fel svar.
Det är snart dags för en ny styrelse att ta över för att driva sektionen
genom verksamhetsåret 19/20, jag hoppas det går bra för er! Jag tänker ge
er en försmak av hur mötena kan vara och hur de olika posterna i styrelsen fungerar. Först en Sant eller falskt fråga:
Mötena brukar alltid gå till på följande sätt:
Ordförande öppnar mötet och fördelar ordet, alla
är givetvis på plats en kvart innan för att förbereda sina anteckningar.
Ingen pratar på mötet utan att räcka upp handen och få ordet tilldelat av
ordföranden. Det finns två talarlistor så alla får chansen att yttra sig om
sektionens styrning. (Sant eller falskt?)
Eller: Ordförande öppnar mötet och säger att han inte har så mycket att
ta upp. Därefter fortsätter hen att prata i 20 minuter om allt hen gjort de
senaste två veckorna samtidigt som hen alltjämt blir avbruten av fullständigt irrelevanta inflikningar. Tryck och spons kommer lagom till att ordförande är klar, 20 minuter sent. Alla pratar utan att räcka upp handen
och ingen fördelar ordet, men har någon snusdosan på bordet kanske
ordförande ryter till. (Sant eller falskt?)

Ordförande:
Du gillar att vara auktoritär och att alltid ha sista ordet, hade du
varit en dörrvakt hade du njutit av att avvisa en person som råkade vända LiU-kortet på fel håll i dörren. Du blir alltid förbannad
om någon avbryter dig men pratar alltjämt med bordsgrannen
på mötet när polemikenredaktören påminner om att du ska skriva ordförandesidan och hör därför inte när hen behöver sidan,
du skickar därför in den sent eftersom du sedan har glömt.
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Styrelsemötet.
Vice ordförande:
Du är reseansvarig och styr upp allt som har med
olika bussar att göra, du är vice ordförande
så om ordförande skulle gå och bli påkörd av en av
dina bussbokningar får du ta över men det vill du
verkligen inte. Du vill egentligen inte ens gå på baljans årsmöte om ordförande får förhinder. Du gillar
givetvis att prata mer än du behöver.
Kassör:
Du är styrelsens ensamstående förälder och håller alla i
skinnet, INGET KVITTO INGA PENGAR! Kassören
är också expert på att prata länge även om det inte alltid
behövs. Banken är en av kassörens bekymmer och det
svenska bankväsendet skojar inte, tur att det oftast är en
tuff jävel som söker posten.
Sekreterare
Är det inget som är fel med STaten, förråden eller
musikhjälpengruppen så har du inget att
säga förutom om du har frågor till någon annan
post och det har du alltid, speciellt ofta till
kassören eller vice så dessa får chansen att prata
lite till. Annars skriver du ju protokollet som ingen förutom justerarna läser, ibland inte de heller.
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Styrelsemötet.
Utbildningsbevakare
”Ja alltså, jag har inte så mycket idag, jag har gått på ett par utvärderingsmöten och har ett nästa vecka”
Ingen i styrelsen verkar bry sig om vad utbildningsbevakaren
gör förutom om de har kuggat en tenta och tycker det var
lärarnas fel. Sanningen är att denna posten antagligen är en
av de mest betydelsefulla men det är det ingen som fattar, det
är ingen som söker till ditt utskott heller. För let’s face it, det
verkar inte så himla sexigt.
Masteransvarig
Här behöver du vara masterstudent för att sitta och utvärd... NEJ det behöver du inte, du kan gå på dagis och
vara masteransvarig, du gör samma sak som utbildningsbevakaren fast för masterstudenter, där du dessutom inte
känner en enda person, det kan ju bara bli succé eller hur?

Alumniansvarig
Alumniansvarig finns också, helt korrekt, det är dock
på tiden att denna post görs om. Du arrangerar en
eller två sittningar varje verksamhetsår (minns inte)
och rår över alumninätverket som inte går att få tag
på längre nu efter att GDPR-förordningen trädde i
kraft. Du krigar på dock, dumt att låta en bagatell
som den europeiska unionens förodningar stoppa
dig! Eller hur?

12

Styrelsemötet.
Arbetsmiljöombud (AMO)
”Jag har inte så mycket, jag var på AMO-möte förra veckan, det nämndes att det var kallt i Ukorridoren i C-huset”
Som AMO fyller du givetvis en funktion: Du ser till
att det finns mikrovågsugnar! TILL ALLA! Och gud
bevare den som inte skriver ut dubbelsidigt om
arbetsmiljöombudet märker det. Du har inte upplevt
skräck förrän det inträffar.
Tryck och spons
”Jag fortsätter att förhandla om kontrakten”
Du är sponsorernas kontaktperson i styrelsen och
får sköta allt materiellt, väskor, sponsorer till våra
event (som ingen går på) och allt annat som ingen
oansvarig vill göra. Posten beskrevs som sexig en gång
då undrar jag vilken sorts fetish den personen hänvisade till. Du kan ibland bli uppläxad av ordföranden
om du krånglar till någon förhandling, men värre blir
det om du gungar på stolen då riskerar du misstroendevotum.
Kommunikatör
Klick, klick, klick. Ser du något som rör sig, är stationärt eller en
avliden grävling vid sidan av malmslättsvägen har kommunikatören
garanterat tagit ett foto av det och lagt upp det på Flinstagram. Det
är du som sköter de sociala kanalerna och alla andra posters arbete
hänger på att du kommunicerar det. Du sköter även om hemsidan,
som absolut ingen vet hur den fungerar, knappt kommunikatören
själv vet eftersom den är framställd av en tredje part.
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Styrelsemötet.
Polemikenredaktör
Du är den där riktigt jobbiga typen som bara ska ha in texter hela
tiden. Ingen vill skriva texterna och ingen vill läsa dem heller.
Sanningen är att du inte bryr dig så mycket om styrelsearbetet i
stort utan vill bara skriva töntiga texter och klippa och klistra i
svindyra redigeringsprogram som du knappt kan använda, men
du har i alla fall den roligaste posten så det är dumt att klaga.

Extern samverkan
Du är den som åker på flest resor för sektionens räkning, det händer till exempel att du reser så långt som
till Lund eller Karlstad för att delta i ett 25 minuter
långt möte och sen krökar du resten av kvällen. Du
ringer även massa företag och myndigheter för att
arrangera Pol.ar. Du har en miljon flikar uppe på
datorn samtidigt och du jobbar med sektionen mer än
vad du jobbar med skolarbete.
HEJ DET ÄR JAG, FÖRFATTAREN.
Jag vill avslutningsvis påpeka att ovanstående framställning är avsedd
helt i underhållningsyfte!
Jag har inget annat än respekt för mina kära vänner som slitit hårt under
vårt verksamhetsår för att göra vår sektion till Linköpings universitets
allra bästa sektion. Varenda styrelsepost är betydelsefull och låt inte ens
mig få er att tro annorlunda!

14

Anton Johansson

Vad försigår egentligen
på nordpolen?.
Årligen så får barn som, enligt
okända kriterium varit snälla
under året julklappar av jultomten
och detta är givetvis något som
väcker väldigt många frågor. “Hur
organiseras allt detta? Hur kan det
finansieras? Hur är arbetsförhållandena för de som arbetar där?”
och många andra frågor behöver
besvaras!

Vad mer som är fascinerande
är hur effektiv tomten är på att
leverera alla dessa gåvor, ett logistiksystem så avancerat så att bara
själva tanken på det får Amazons
grundare Jeff Bezos att komma.
Varför används detta supereffektiva
transportsystem endast två gånger
per år? Är julklappsutdelningen
kanske bara ett hemligt test för detta system? Det kanske är Jeff Bezos
Finansieringen av alla dessa presen- som i själva verket står bakom detta
ter måste givetvis ske på något sätt, och inom en snar framtid så komfrågan är bara hur. Enligt första käl- mer Amazon att ta över världen när
lan som jag hittade på Bing så firar de implementerar detta system in i
ungefär två miljarder människor jul företaget.
varje år, och förutsätter man att 25%
av dessa är barn så behöver tomten Amazon är inte heller kända för
alltså leverera julklappar till 500 mil- deras utmärkta arbetsförhållanden
joner människor varje år. Förutsatt och oavsett om det är Amazon som
att varje barn får i genomsnitt två
står bakom julen eller inte (vilket
julklappar var och att varje gåva kos- denna författare är övertygad om
tar 100 kronor styck att producera
att de är) så kan man nog förstå att
och frakta (något vi kommer disku- arbetsförhållandena är ännu värre
tera mer) så innebär det att tomtens på Nordpolen. Tänk er, en enorm
utgifter ligger på 100 miljarder
mängd människor som är isolerade
kronor per år. Dessa pengar kommer på en öde och okänd ö i mitten av
någonstans ifrån, men frågan är från Norra ishavet och som måste provem och vad deras motiv med en
ducera en miljard julklappar per
sådan gåva är? Cynikern i mig säger år. Vilken sund människa skulle
att det finns ett dolt motiv, men vad någonsin acceptera sådana arbetsär det? Det kanske är Coca Cola
förhållanden?
som står bakom det för att sälja mer
läskeblask under julen eller så är det
en konspiration av världens regeringar för att hjärntvätta folk? Vem
vet? Men det är något som måste
förklaras!
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Vad försigår egentligen
på nordpolen?.
Detta får mig att komma till slutsatsen att de antingen är tvingade att vara där och lever under
slavliknande förhållanden eller att
de kanske inte ens är människor?
I själva verket så brukar arbetarna
i tomtens enorma fabriker bli beskrivna som nissar, mytomspunna
varelser vars historia inte är känd
förutom från sägner. Kanske så är
detta ytterligare en av Amazons
planer! Istället för att ersätta alla
deras arbetare med robotar i framtiden så kanske de experimenterar
med dessa nissar för att kunna
göra det. ”They Took Our Jobs!”.
Dessutom, tänk på all förorening
som tomtens fabriker orsakar!
Man hör alltid om hur mycket
utsläpp USA, Kina och de andra
stora producenterna runtom i
världen orsakar men man hör aldrig någon klaga över hur mycket
utsläpp som tomten orsakar! Detta måste ändras och jag föreslår
att vi beskattar tomten kraftigt för
hans utsläpp!
Fredrik Jansson
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Nobba närcon.
Den som sätter fot på campus Valla märker snabbt att Linköpings
universitet är ett lärosäte med en
talrik grupp studenter som härstammar från Stockholm eller dess
många närliggande städer. Vad är
det som gör att så många av dessa
stockholmsstudenter söker sig till
Linköpings universitet istället för
exempelvis Stockholms universitet?
Det finns en eller annan illvillig
röst som skulle hävda att emigranterna från Stockholmsregionen
aldrig hade kommit in på SU om
de hade försökt. Linköping är enligt dessa dissidenter inte mer än
ett bekvämt fjärdehandsval. Lögn
och förtal säger jag. Anledningen
till att Stockholmarna vill till Linköping är för människorna som
rör sig runt SU är en hög torrbollar. Det finns inte en människa i
världen med gråare vardag än en
student på Stockholms universitet,
det är allmän kännedom. Linköpings universitet lever gott för att
vi vet att LiU är en sagolikt mycket festligare tillvaro än tre år på
Stockholms Universitet.

Dessvärre rullar mörka moln in över
Östergötland mellan tjugofemte och
tjugoåttonde juli varje sommar. Då
strömmar tiotusen nyktra pajasar in
för att ockupera campus Valla. Tillställningen kallas Närcon och borde
genast förbjudas då den strider mot
allt vad god smak innebär. Personerna som vallfärdar hit vägrar använda
deodorant, har av någon anledning
fortfarande en tumblr och beskriver
sig själva som “quirky”. Dessutom
är många av dem väldigt förtjusta i
att klä ut sig till antropomorfa djur
(kanske lite för förtjusta) och kallar
sig furries. Det är fullkomligt oanständigt.
Är det furries och svett vi vill att
Sverige ska associera Linköpings
universitet med? Är det den typen av
studenter vi vill ha i framtiden? Nej
givetvis inte. Om vi inte är försiktiga
och vårdar Linköpings anseende
kommer det gå som det gjort för
Stockholms universitet, torrbollarna
kommer ta över och innan vi vet
ordet av har LiU ett sämre studentliv
än potatisrondellen i Mjölby.
Därför kommer ni hitta mig den
tjugofemte Juli i märkesbacken med
sopkvasten i hand för att mota bort
alla illaluktande nykterister och
vuxna karlar utklädda till disneydjur.
Jag uppmanar alla våra läsare att
göra mig sällskap. Tillsammans räddar vi Linköpings goda rykte.

17

Jakob Segerlind

Tre sätt du kan tjäna pengar
på närcon.
I detta nummer går att läsa en
mycket svidande kritik av den
årliga snuskfesten som genomförs
här på campus Valla i Linköping,
det som i folkmun kallas Närcon.
Även om jag i stort håller med
textens skribent att Närcon och
allt som har med nördkultur att
göra bör hållas långt bort från
samhällsviktiga institutioner vill
jag med denna enkla guide visa
på de fördelar detta arrangemang
medför er studenter. Här nedan
följer alltså tre enkla tips på hur
du tjänar pengar på Närcon:
För det första kan du alltid se
till att hyra ut din bostad. Även
om jag har fått höra ryktesvägen
att de flesta konventare (som
de kallar sig själva) hyr in sig i
Terrahuset och nyttjar byggnaden
som sovsal måste det finnas en
och annan tomte med föräldrar
så glada att bli lämnade ensamma
en helg att de gladeligen finansierar en helg i en etta. Bra att de
få en trygg plats att sova på, säger
föräldrarna. Utmärkt tillfälle att
tjäna in en månadshyra, säger jag.

Om uthyrning av någon anledning
inte fungerar eller om du känner
dig obekväm i tanken att någon
som har klätt ut sig till en pokémon sover i din säng kan jag istället varmt rekommendera LiU:s
alldeles egna 3D-printer. Ladda
upp några filer om drakar, mangafigurer eller häftiga symboler som
du tankat hem från internet och
tryck på play. Bunta sedan ihop
plastfigurerna i påsar och sälj för
minst hundra spänn påsen utanför konventlokalerna. För bästa
resultat ska du nog också fråga
någon som använt en 3D-printer
åtminstone en gång i sitt liv innan
du sätter igång.
Det tredje och sista sättet du kan
tjäna lite fin kosing på alla nördar
kan jag av juridiska skäl inte gå in
i detalj på. Däremot kan jag säga
att det kommer många törstiga
gymnasieungdomar till konventet
och om du har åldern inne (och
moralen ute) finns enkla pengar
att tjäna.
/En okänd välgörare
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Du underbara själ; du är
saknad.
Överlag så har införandet av det nya Ladoksystemet varit tämligen
lyckat och det nya systemet har onekligen lyckats med att inkorporera Studentportalen in i Sharepoint (Lisam). Det finns dock ett stort
undantag till detta och det är något som, enligt denna författare,
hotar att skaka om hela moralen på universitetet, nämligen mordet
på tentamensresultatstjänsten.
Tentamensresultatstjänsten mördades den 10 december av Linköpings universitet och det enda som är kvar av denna underbara funktion är ett erkännande av mordet från universitetet.

Tentamensresultatstjänsten var en
väldigt omtänksam själ och skänkte
både glädje och tröst till universitetets studenter. I tid av glädje så var
denne gode själ där och gav beröm
till de personer som hade uppnått
ett exceptionellt resultat som resten
av kurskamraterna hade svårt
att matcha, något som fick dessa
människor att känna sig upprymda
och stolta. I tid av sorg så var denna
underbara själ återigen där och tog
hand om de sorgsna och visade att
de inte var ensamma med att ha
kuggat tentan.
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Allt var dock inte en dans på rosor
och vissa sadistiska tendenser fanns
tveklöst djupt inne i dennes annars
så fina själ. Det inbringade stolthet
att veta att man var den enda som
uppnådde ett visst resultat och det
var tröstande att veta att man inte
var den enda som misslyckades.
Det var dock inte särskilt roligt att
veta att man faktiskt var den enda
som misslyckades och att man därmed var sämst av alla.
Fredrik Jansson
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Changing attitudes.
Changing attitudes är en ungdomsorganisation med målet att eliminera attityder som leder till sexköp. Organisationen består av lokala
team runt om i landet och sedan förra terminen finns även ett team i
Linköping.
Sara Tegnelöv, 21 år med hemhemma i Uppsala, var med och startade Changing attitudes i Linköping. Genom att svara på några frågor
får vi ta del av det viktiga arbete som organisationen gör.
Kan du berätta lite mer om Changing attitudes arbete? Hur är det
ni arbetar mot målet att förändra
attityder som leder till sexköp?
“Vi arbetar genom att prata med
ungdomar om sexköp och porr
i skolan, på event och i media.
Genom att utbilda om de skadliga normerna, ojämställda och
sexistiska attityder som leder till
sexköp med vetenskap, forskning
och berättelser från verkligheten
skapar vi utrymme att fatta medvetna beslut.”

Sara Tegnelöv

Vart tror du dessa sexistiska attityder
uppstår?
“Många av det sexistiska attityder
som sexköpare har gemensamt
produceras av porren, vilket är varför Changing attitudes inkluderar
porr i arbetet att förebygga sexköp.
Att kolla på porr kan leda till att
våra attityder förändras och den
som kollar på porr kan tex trivialisera sexuell aggression. Sexköpare
tycks även kolla på mer aggressiv
porr och många som köper sex berättar att de köper den sortens sex
som de antingen inte vågar fråga
sin partner om eller som partnern
inte vill ställa upp på.”
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Changing attitudes.
Finns det statistiskt en ”typisk”
sexköpare, eller är det varierande
mellan åldrar, kön och ekonomisk
bakgrund?

På er hemsida står det att ni även vill
utbilda allmänheten om hälsoeffekterna av pornografikonsumtion. Vilka är
dessa hälsoeffekter?

“Det finns tre sorters sexköpare
i Sverige: Allkonsumenten - vill
inte ha djupa relationer utan
främst vill komma i kontakt
med kvinnor. Den här typen
har oftast ett sexberoende. Relationssökaren- den här gruppen
sexköpare har oftast svårt med
relationer. Kompletteringsköparen- på ytan är det här en
vanlig person som upplever att
den sexuella relationen med ens
partner inte längre tillfredställer
en. Den här gruppen har oftast
en familj och är ofta den mest
typiska sexköparen.”

“Mer än 50 år av forskning visar
starka samband mellan porrkonsumtion och sexuellt aggressiva
attityder som i sin tur är en riskfaktor för sexualbrott. Att kolla
porr ökar dessutom den statistiska
sannolikheten för sexköp. Ytterligare en anledning är att porrkonsumtion kan ha en inverkan på
unga konsumenters hälsa: sexualitet, livstil, relationer och attityder.
Många unga upplever t ex en press
från porren: vad förväntas jag ställa upp på och hur förväntas jag se
ut? Det finns gott om exempel där
unga även drabbats av ett porrberoende, vilket naturligtvis får stora
hälsokonsekvenser i sig.”

Finns det något sätt att stötta erat
arbete på?
“Om du vill stötta vårt arbete
får du jättegärna bli medlem
genom att gå in på vår hemsida
changingattitudes.co/medlem
eller gå med i CA Linköping.
Vi finns även i en massa andra
städer för den som eventuellt
inte bor i Linköping. Vi har
mycket på gång under 2019, och
är alltid taggade på nya medlemmar!”
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Linnéa Gullarbergs

POl.kand alumn.
Namn: Charlotta Franklin
Ålder: 30
Nuvarande ort: Stockholm
Vilka år studerade du på LiU?
2009-2014
Vilken inriktning valde du?
Nationalekonomi
Läste du en master och i så fall
vilken?
Mastersprogrammet i nationalekonomi på LiU, inriktning
ekonomisk analys.
Var du engagerad i någon förening under din studietid?
Nej. Hängde mest i barer och på
campushallen. Var iofs med på
Tutopia några gånger när de
hade ont om folk. (Tutopia var
ekonomernas räknestuga, där
studenter som kommit längre
stöttade studenterna på tidigare
terminer, vet ej om den finns
kvar).
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POl.kand alumn.
Har du någon drivkraft för ditt
arbete, i så fall vilka?

Det bästa med mitt arbete är den
stora göra-skillnad-känslan jag får.
Varje vecka hjälper jag som
rådgivningskonsult (alltså, jag e väl
managementkonsult men det låter
så stereotypt trist)
kommuner, regioner/landsting och
myndigheter att effektivisera sina
verksamheter och skapa
nytta. Som konsult får man också
göra så många olika saker, och det är
viktigt för mig. Dels rör
mina uppdrag olika verksamheter,
och dels krävs olika metoder för att
komma till resultat.
Utöver det är min drivkraft mina
ljuvliga kollegor. Eller, jag kan typ
säga kompisar, så bra är de.
Vi har väldigt fin sammanhållning
och hjälper varandra extremt mycket. Eftersom vi reser en
del och alltid arbetar i team, blir
man som konsult tajt med kollegorna.

Hur har din väg sett ut sedan
examen till din nuvarande arbetsplats?
Under masterprogrammet arbetade jag extra på Svenskt Näringsliv,
och under min master fick
jag en plats som ”sommar-trainee”
hos Länsförsäkringar AB. Även
om arbetena i sig inte lärde
mig mängder, så tror jag att det
var bra att ha två stora och erkända arbetsgivare på mitt CV
inför jobbsökandet efter examen.
Jag hade länge (sen jag var typ 15)
vetat att jag vill arbeta med
välfärdsfrågor, och eftersom
kommunerna är huvudaktör för
området sökte jag mig efter
examen till Sverige Kommuner
och Landsting, där jag anställdes i
deras projekt Arena för
Tillväxt. Jag tror i och för sig jag
sökte runt 30 jobb runt examen, i
likhet med alla andra i min
klass. Men alla blev ju anställda
efter lite tålamod! Sen stannade
jag förvisso bara i 10 månader i
SKL-huset, det var verkligen inte
en arbetsplats som passade mig.
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POl.kand alumn.
Var arbetar du idag? Vad arbetar du
med?
Jag hade redan tidigare sneglat mot
konsultbranschen och just PwC:s
Public sector-avdelning, så när jag sa
upp mig från SKL sökte jag mig till
PwC. Här arbetar jag nu sedan fyra år
och jag älskar det! Stortrivs verkligen
(jag har på riktigt en bild av min chef
och fem andra kollegor på kylskåpet). Jag började mitt konsultliv som
kommunal revisor främst med verksamhetsrevision, (kolla upp det, en
fantastiskt lärorik erfarenhet!). Idag
arbetar jag i mer fria rådgivningsuppdrag, som utredare/utvärderare. Jag
arbetar mycket med ledning/styrning
och organisationsfrågor, ofta inom
socialtjänsten och skolan.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i
arbetslivet?
Det analytiska. Att ifrågasätta,
vara kritisk och söka lösningar
som håller och är robusta.
Favoritminne från studentlivet?
Alla quizkvällar på NH (nationernas hus). Mitt lag ”Topp Tunnor”
var great! Och vi vann en del
gånger (en älskar ju att vinna).
Har du några tips till studenter
som läser pol.kand idag?

Gällande ditt kommande arbetsliv; var inte för orolig och var inte
för kräsen. Din examen är inte
slutet, det är början så karriären
Hur ser en typisk arbetsdag ut för
kan du glatt forma efteråt. Det
dig?
går jättebra att byta jobb och
tom byta bana! Jag jobbar tillOmöjlig fråga, beror helt på vilken
typ av uppdrag jag är inne i. Datorn sammans med nekare, statsare,
fekare, jurister, socionomer,
är i regel alltid i väskan, så jag kan
medicintekniker, civilingenjörer,
soff-jobba eller åka iväg. Skulle säga
att jag är i snitt 50 procent på konto- en kulturgeograf, en agronom...
ret med mina skojiga kollegor, och 50 Och gillar du ett när det
procent ute hos kunder. Jag reser en händer mycket och att göra skillhel del, både över dagen och längre. nad, så bli konsult! Det är urkul.
En måste tycka om förändring om en
ska trivas i mitt jobb!
Charlotta Franklin
På beställning av Daniel
Samuelsson
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Pol.Ar 2019 kommer gå av stapeln 6 Mars mellan kl. 09:00-16:00, missa inte denna möjlighet att få närmare kontakt med framtida arbetsgivare!
Denna upplaga kommer gå i ett helt nytt stuk då vi i år valt att ändra
konceptet från en regelrätt men något ytlig arbetsmarknadsmässa med
en blandning av aktörer till ett mer fokuserat forum med ingående
föreläsningspresentationer av utvalda aktörer. Exempelvis PWC och
Statistiska Centralbyrån. Självklart kommer det även att finnas alumner
från programmet som kommer att tala och berätta om sina erfarenheter
och karriärval. Denna förändring innebär att aktörerna kommer att ha
en mycket bättre möjlighet att presentera sig själva och ge en tydligare
bild av vad det innebär och vilka möjligheter det finns i att vara verksam
hos dem, samt vilka kunskaper och kompetenser de eftertraktar hos er i
framtiden.
Både vi i Pol.Ar-gruppen och föreläsarna är övertygade om att detta kommer vara ett utmärkt sätt att utveckla Pol.Ar i tiden, och jag ser personligen fram emot att träffa er alla där!
Rikard Lindholm
Extern Samverkan FLiNS 2018/19
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FÖR ETT FANTASTISKT
Verksamhetsår

