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Om Polemiken
Polemiken är en medlemstidning för 
Föreningen Linköpings Nationaleko-
nomer och Statsvetare vid Linköpings 
universitetet. Tidningen publiceras fyra 
gånger per år, inklusive Nollemiken vilket 
är ett specialnummer. Verksamheten hos 
FLiNS är ideell och partipolitiskt, fackligt 
samt religiöst obunden. Alla skribenter 
ansvarar för sina egna personliga åsik-
ter. Det yttersta ansvaret ligger dock på 
chefredaktör och eventuella kommenta-
rer skickas därför direkt till denne.
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REDAKTÖREN 2.0
Ännu en snöfattig jul stun-
dar och än en gång dissar 
Mariah Carey oss genom 
att inte önska sig så mycket 
eller något märkvärdigt i jul-
klapp för att sedan avslöja 
att det är dig hon önskar sig. 
Juletiden är sig lik.

Men något som inte är sig 
likt är att det numera är jag, 
Patrik, som är redaktör för 
polemiken! Efter, låt oss säga 
intressanta händelser, har 
förtroendet nu fallit på mig 
att ta över rodret och det är 
jag mycket tacksam för. Jag 
ska försöka tillsammans med 
mina MS Paint skills att leve-
rera upp till förväntningarna.

För mig följer julafton ett ofta 
förutsägbart schema. Farfar 
tar fram julölen och börjar för 
tjugoandra året i rad berät-
ta om hur han kunde blivit 
hockeyproffs om det inte 
vore för den där knäskadan 
han åkte på mot Södertälje 
SK. Därefter börjar Kalle där 
jag och mina bröder reciterar

varje replik utantill, pappa 
säger ”en sån där målarfärg 
skulle man allt vilja ha” och 
sedan är det julmat följt av 
julklappsutdelning. 

Men oavsett om du har en 
vit eller färgglad jul så får 
du inte glömma Karl-Bertil 
Jonssons julafton på SVT 1 kl 
19:05! Det är tametusan den 
finaste tradition vi har på 
julen.

Avslutningsvis vill jag passa 
på att önska er en riktigt god 
jul och ett gott nytt år! 

/Patrik Johansson, 
Chefredaktör

Den här bilden har ingenting att 
göra med julen förutom att jag 

njuter lika mycket av denna 
baguette som av Karl-Bertil Jons-

sons julafton



ORDFÖRANDE.
Tiden går fort när man har 
roligt och nu står det nya 
året runt hörnet. Det har 
minst sagt varit en händel-
serik höst. Allt ifrån Mo-
narkken, extrainsatt årsmöte, 
PK-pubar och förhoppnings-
vis pluggande till klarade 
tentor.

En rolig nyhet inom 
sektionen är att vi har ett nytt 
ansikte i styrelsen - mannen, 
myten, legenden Patrik 
Johansson! Vi i styrelsen 
välkomnar honom med 
öppna armar som Redaktör 
och hoppas att ni studenter 
inom sektionen även gör 
detta.

Från en nyhet till en annan. 
Kapten Polkand, Peter 
Andersson, har seglat färdigt 
som programansvarig på S/Y 
Politices och lämnar över 
rodret vid årsskiftet.

Med sin starka personlighet 
och brinnande engagemang 
kommer Peter vara saknad, 
men vi känner stort förtroen-
de i att skutan vilar i trygga 
händer.

Det barkar även mot ansökan 
till FBI men gör som er ord-
förande och skit i den! Efter 
den ansökan kommer näm-
ligen Styrelsen att söka sina 
efterträdare och det vill ni 
inte under några omständig-
heter missa. (Skämt åsido, vi 
ser fram emot att välkomna 
nya agenter och hoppas att ni 
alla tar chansen att söka till 
LIU:s finaste mästeri)

Med det sagt önskar jag er 
alla en god jul och gott nytt 
år!

/ Linnéa Gullarbergs 
Ordförande Styrelsen 19/20



CHEFEN.
Med julen runt knuten 
tyckte jag det var på sin 
plats för en liten julhälsning 
till alla i vår härliga sektion!

Min förhoppning är att alla 
studenter får en paus från 
allt vad BNP, elasticiteter och 
hypotesprövningar heter. 
Kanske passar du istället på 
att jobba in en och annan 
krona inför årets fattigaste 
månad som stundar när ni 
kommer tillbaka till Linkö-
ping. Kanske passar du på att 
vila upp dig ordentligt och 
umgås med nära och kära. 
Oavsett hur du spenderar 
julledigheten tycker jag att 
du ska frossa i julens alla 
härligheter, både på julbordet 
och i glädje med de du håller 
kärt. Kom dock ihåg att den 
enda julskinkan som är värd 
att nämna är den du tränar 
upp med hjälp av benböj på 
gymmet i mellandagarna.

Nytt år och nya möjligheter 
därtill, har vi tur står vi inför 
en nytappning av ”det gla-
da 20-talet” när vi kliver in i 
2020! Kanske har du satt upp 
mål för dig själv och ambitio-
ner är bra, men se till att inte 
ta dig an orimliga nyårslöften 
du inte kan hålla! Jag har en 
liten utmaning som du mer än 
gärna får pröva: veganuary. 
Testa att ät helt vegetabiliskt 
i en månad och se hur din 
kropp påverkas! Recept och 
tips är bara en googling bort.

Innan jag närmar mig allt för 
mycket propagerande ska jag 
återgå till att hälsa er alla en 
riktigt god jul och ett gott nytt 
år. Och vad gäller alla första-
årselever- glöm för tusan inte 
att söka FBI!

Allt gott! Mvh Alva, FBI-Chef



NOSTALGI ELLER 
ALLERGI?

Det är inte bara året 2019 som går mot sitt slut, utan också 
2010-talet sjunger på sin sista refräng. Det fick mig att tänka på 

vilka refränger jag sjungit med i det gångna decenniumet. Jag tog 
en titt på topplistorna från varje år detta årtionde och här kom-
mer de fem mest populära låtarna från respektive år. Vilka låtar 

tänker du tillbaka på med en härlig nostalgi känsla och vilka 
låtar ger utslag på kroppen för varje uttjatad ton?

2010
1. TiK ToK - Ke$ha

2. Need You Now - Lady Antebellum

3. Hey Soul Sister - Train

4. California Gurls - Katy Perry ft. Snoop Dogg

5. OMG - Usher ft. will.i.am

2011
1. Rolling in the Deep - Adele

2. Party Rock Anthem - LMFAO ft. Lauren                                                                                                                              
Bennet, GoonRock

3. Firework - Katy Perry

4. E.T - Katy Perry ft. Kanye West

5. Give me Everything - Pitbull ft. Ne-Yo,
Afrojack, Nayer



NOSTALGI ELLER 
ALLERGI?

2012
1. Somebody that I Used to Know - Gotye ft. 
Kimbra

2. Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen

3. We are Young - Fun ft. Janelle Monáe

4. Payphone - Maroon 5 ft. Wiz Khalifa

5. Lights - Ellie Goulding

2013
1. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis ft. 
Wanz

2. Blurred Lines - Robin Thicke ft. T.I, Pharrell 
Williams

3. Radioactive - Imagine Dragons

4. Harlem Shake - Baauer

5. Can’t Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis 
ft. Ray Dalton



NOSTALGI ELLER 
ALLERGI?

2014
1. Happy - Pharrell Williams

2. Dark Horse - Katy Perry ft. Juicy J

3. All of Me - John Legend

4. Fancy - Iggy Azaela ft. Charli XCX

5. Counting Stars - OneRepublic

2015
1. Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

2. Thinking Out Loud - Ed Sheeran

3. See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

4. Trap Queen - Fetty Wap

5. Sugar - Maroon 5 



NOSTALGI ELLER 
ALLERGI?

2016
1. Love Yourself - Justin Bieber

2. Sorry - Justin Bieber

3. One Dance - Drake ft. Wizkid, Kyla

4. Work - Rihanna ft. Drake

5. Stressed Out - Twenty One Pilots

2017
1. Shape of You - Ed Sheeran

2. Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. 
Justin Bieber

3. That’s What I Like - Bruno Mars

4. Humble. - Kendrick Lamar

5. Something Just Like This - The Chainsmo-
kers & Coldplay



NOSTALGI ELLER 
ALLERGI?

2018
1. God’s Plan - Drake

2. Perfect - Ed Sheeran

3. Meant to Be - Bebe Rexha & Florida Georgia 
Line

4. Havana - Camila Cabello ft. Young Thug

5. Rockstar - Post Malone ft 21 Savage

2019
1. Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray 
Cyrus

2. Sunflower - Post Malone & Swae Lee

3. Without Me - Halsey

4. Bad Guy - Billie Eilish

5. Wow. - Post Malone 

/ Patrik Johansson



Julen och nyår står för dör-
ren och jag tror vi alla tycker 
julledigheten kommer väl-
digt lägligt i tiden.

Efter att några av oss i ettan 
och tvåan avklarat (ännu) 
ett Nolle-P, bland de värsta 
kurserna hittills och en utred-
ningskunskap som var tuf-
fare än vi först trott får vi änt-
ligen lite ledigt (knappt två 
veckor, men ändå). Nu är det 
dags att säga herrå till Linkan 
och universitet för ett tag.

Det är något fint med att 
åka bort och hem över julen 
och sålunda få längta lite till 
det och dem som tar upp i 
princip hela ens vakna liv. 
Å andra sidan brukar den 
känslan infinna sig dagarna 
innan och när man väl varit 
hemma ett par dagar snarare 
en känsla av rastlöshet och 
otålighet.

Men trots att det inträffar bör 
denna jul - för alla - ägnas åt 
vila, tillbringa tid med någon 
du håller kär och framförallt; 
julmat! För alla borde lägga 
bort fokus från det som tär 
på en och försöka att njuta av 
avkoppling och tillgivenhet, 
åtminstone för ett tag. Det är 
ni ALLA värda.

Namaste!

/ Isadora Freberg

JULEFRID



ALUMNIPROFIL
Namn: Emeli Mårtensson

Ålder: 31 år

Nuvarande ort: Stockholm

Vilka år studerade du på 
LiU?
Mellan 2008-2011 (Sjukt att det 
är över 10 år sen jag började 
plugga!!)

Vilken inriktning valde du?
Statsvetenskaplig inriktning

Läste du en master och i 
så fall vilken?

Jag läste en master i stats-
vetenskap, men bytte 

lärosäte efter kandidaten 
och pluggade i Lund. 

Var du engagerad i någon 
förening under din stu-

dietid?
Jajjamen, FLiNS såklart! 
Hade posten som utbild-

ningsbevakare.



ALUMNIPROFIL
Har du någon drivkraft för 
ditt arbete, i så fall vilka?

Drivkraften för mig i mitt 
nuvarande jobb är att få så 
bra koll som möjligt på den 
offentliga förvaltningen och 
dess utveckling och utma-
ningar. Men också att skriva 
bra rapporter och att utveckla 
projektledarskapet. En annan 
väldigt viktig sak är att ha bra 
kollegor och en bra chef, har 
man inte det spelar det knappt 
någon roll hur intressanta 
arbetsuppgifterna än är. Att ha 
kul på jobbet är inte att under-
skatta.

Var arbetar du idag? Vad 
arbetar du med?

Jag jobbar sen två år tillbaka 
som utredare på Statskontoret. 
Vi gör analyser, utredningar 
och utvärderingar på uppdrag 
av regeringen inom samtliga 
departementsområden. Upp-
dragen handlar i huvudsak 
om ledning, styrning och

organisering av statlig verk-
samhet. Just nu jobbar jag med 
en analys av Arbetsförmed-
lingens ledning och styrning.

Hur har din väg sett ut sedan 
examen till din nuvarande 
arbetsplats?

När jag läste Pol kand gjorde 
jag en praktiktermin på Ram-
böll Management Consulting. 
I samband med att jag tog 
min masterexamen sökte de 
konsulter och jag fick chan-
sen att börja jobba där. Det 
var ett riktigt bra förstajobb 
för jag fick snabbt ta mycket 
eget ansvar och jag lärde mig 
otroligt mycket. Det var tack 
vare praktiken som jag fick 
jobb där, så just praktik kan 
jag varmt rekommendera! 
Efter 3,5 år på Ramböll kän-
de jag mig sugen på att testa 
myndighetssvängen och sökte 
mig till Statskontoret där jag 
fortfarande jobbar.



ALUMNIPROFIL
Hur ser en typisk arbetsdag 
ut för dig?

Det är såklart olika från dag 
till dag och beror rätt myck-
et på i vilken fas i projektet 
man jobbar i. Idag (dvs. när 
jag skriver det här ) har jag 
skrivit intervjufrågor till en 
intervju på Arbetsförmedling-
en, läst igenom vårt utkast på 
rapport, haft möte med min 
projektgrupp och diskuterat 
revideringar av rapporten och 
påbörjat nästa vända med att 
fixa med texterna. Vi ska av-
rapportera vårt uppdrag om 
drygt en månad och nu går vi 
in i slutfasen. Det kan ibland 
bli intensivt på sluttampen 
men när slutresultatet blir bra 
känns det ändå värt!

Vilka kunskaper från din stu-
dietid har du haft mest nytta 
av i arbetslivet?

Ärligt talat är det inte direkt 
sakkunskapen jag har använt 
mest utan det är mer en gene-
rell förmåga att läsa och ta till 
sig mycket information för

att sedan sortera och kritiskt 
värdera informationen. I ett 
jobb som utredare eller mot-
svarande är det också bra att 
ha hyfsad koll på metod. 

Favoritminne från studentli-
vet?

Tror inte att jag är ensam om 
att säga det men nollningen 
var himla kul och ett så bra 
sätt att lära känna många på 
kort tid. Min insats som fusk-
nolla var väl kanske inte den 
mest trovärdiga men extremt 
kul . De två FLiNS-resorna till 
Bryssel respektive Frankfurt/
Strasbourg/Genéve var också 
ett minne för livet.



ALUMNIPROFIL
Har du några tips till studen-
ter som läser pol.kand idag?

Svårt…men som jag nämnde 
tidigare är praktik en superbra 
erfarenhet, dels för att få lite 
bättre koll på vad man som 
Pol kand-student kan jobba 
med och dels för att det kan 
vara nyckeln till första jobbet. 
Jag tycker också att man bör 
välja inriktning i första hand 
efter intresse och inte vad man 
tror ger bäst jobbchanser. Sist 
men inte minst, plugga lagom 
mycket och ha roligt under 
tiden! Jobba kommer vi ändå 
göra massor med år sen. 

Intervju gjord av Lydia Wallin
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