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OM POLEMIK:
Polemik är föreningen FLiNS medlemstidning som
ges ut fem gånger om året, inklusive specialnumret
Nollemik. FLiNS och Polemik är politiskt, religiöst
och fackligt oberoende. Tidningen leds av
Polemikredaktören som leder arbetet, övriga
redaktionen arbetar på frilandsbasis.

REDAKTÖRENS SPALT
Mörkret har lagt sig i Linköping
och jag sitter nu framför datorn
med en härligt varm kopp glögg
och några pepparkakor bredvid.
Det är något speciellt med känslan
man får så här års. Trots vädret blir allt
lite mysigare när alla hus blir upplysta
med ljusstakar och girlanger. Det är en
härlig känsla som jag hoppas ni också
känner.
I detta nummer är det lite blandad
kompott, exempelvis gästskribenten
Vinodh skriver om hans nystartade
företag och de drömmar han har, men
också lite lättsammare saker som
recept. Ett av recepten passar väldigt
bra in på detta nummerstema,
eftersom det som är tradition för
någon kan vara något nytt och
spännande för någon annan. Det är ju
faktiskt det vår utbildning går ut på,
att lära oss nya saker som vi ska ha
nytta av senare i livet (som att göra
egen snaps, man vet aldrig när det kan
behövas).
Temat är som tidigare nämnts
”Tradition och nytänkande” där
tradition står för något som från början
kommer ifrån något som överlämnas
från generation till generation. Det

syftar även på ritualer och seder, mest
inom kyrkan.
Nu är dock ordets betydelse mycket
bredare och används bland annat till
något man upprepar, och inte
nödvändigtvis något som lämnas från
generation till generation. Kanske är
det att klä granen dagen innan
julafton, baka på första advent eller att
ha en fest efter varje tenta. Visst är
traditioner bra!!
Nytänkande handlar om att tänka i
nya banor, testa nytt och utforska saker
man kanske inte är van vid. Att bryta
ett mönster och testa något nytt, när
det finns risk att misslyckas är aldrig
så dåligt som man kan tro, för när man
misslyckas med något, då vet man
precis vad man inte ska göra och då är
man ett steg närmare att lyckas. Så
våga testa nya saker i livet, det ger nya
erfarenheter.
Nu är glöggen slut (läs: en hel flaska)
men jag får hoppas att julkänslan sitter
kvar ändå.
Det bästa i Linköping just nu:
Vinterljus! Rekommenderar starkt att
ni går en promenad runt om i stan och
tittar på alla olika ljusuppsättningar.
Hanna Johansson
Polemikredaktör 09/10

FLiNS STYRELSENS SPALT
Kära Polemik-läsare!
Tänk, det är redan mitten på december och jag tror inte det är bara jag som förvånat
inser hur fort tiden går! Det var ju bara häromveckan som en ny termin påbörjades,
då gamla studiekamrater återsåg varandra efter sommaren och nya studiekamrater
träffades för första gången, säkert nervösa och förväntansfulla. Och nu sitter vi här,
julen stundar, ett nytt år hägrar och då passar det faktiskt bra med lite eftertanke.
Som sagt, en hel hösttermin har strax passerat. En hösttermin fylld av ihärdigt
pluggande, välbehövliga fikapauser i Baljan, roliga fester, diskussioner med vänner
om allt eller inget och allt annat som hör studentlivet till. Vi i FLiNS-styrelsen har
under höstterminen på olika sätt arbetat för våra medlemmar. Mycket glädjande är
ett ökat medlemsantal under hösten, något som vi tycker är väldigt positivt. Ju fler
medlemmar, desto mer kan vi göra för er! Jag vill också åt FLiNS vägnar passa på att
tacka FBI, programledning och Stuff för ett fint samarbete denna termin, och med
förhoppning att nästa termin blir lika bra. Vi är också väldigt glada och nöjda över
FLiNS-resan (Frankfurt – Strasbourg – Genève) som genomfördes i slutet av
september. Tack till alla som följde med, utan er hade det inte blivit så bra!

I egenskap av utbildningsbevakare i FLiNS vill jag tacka för de synpunkter över vår
utbildning som inkommit under hösten. Allting kan alltid bli bättre, så därför vill jag
understryka; tveka inte att höra av er till mig om ni har förslag, kritik, synpunkter
och idéer som rör utbildningen, vi finns till för er!
Så glöm nu för allt i världen att speeda ner under julhelgerna. Umgås med familj och
vänner, gör allt det som ni tycker hör julen till och kom sedan tillbaka till
universitetet med energi och nya, fräscha tankar och idéer.
En riktig GOD JUL till er alla! Snart drar jag till metropolen Markaryd (weehoo!) så
om vi inte ses innan dess, på återseende i det nya decenniet!
/ Emeli Mårtensson
Utbildningsbevakare, FLiNS 09/10

FBI-CHEFENS SPALT
Glögg, kakor, glögg och sedan
en rostad kanin. God Jul på er
alla.
Nu börjar vi närma oss julen, julen som
inte bara är barnens högtid utan även
FBI:s. Vi firar precis som alla andra, vi
åker hem och till våra föräldrar och
äter mat som annars är på tok för gott
för att kunna vara studentmat (med
undantag för Grönlund som är en
fantastisk kock).
Eftersom jag nu i skrivande stund inte
har en aning om när detta Polemik
nummer kommer ut så chansar jag att
vi redan har haft julsittningen och
då vill jag som en visionär säga att det
inte är coolt att vara den som tar alla
köttbullar, så du som satt närmast
dörren borde skämmas som sög i dig
minst 30 mamma Scans…
För övrigt så hoppas jag att alla har
märkt att Linköping har världens
sämsta vinterväder. För det första så
regnar det varenda dag och för det
andra så ser man aldrig solen.
Sedan så vill jag höja ett varningens
finger för halka. Förra året så låg man
ner i varenda kurva på väg till skolan
för att det är halt som bara ***. Det
beror på att vi är välsignade med regn
och plusgrader under dagarna som
sedan följs av minusgrader på
nätterna. Ni kan ju räkna ut resten
själva. Lägg sedan till lite saft på det så
kan man nog göra en Klinsman hela
vägen ner till stångån.
Vi har nu även fått inbjudan till
ettornas tackfest, vi tror att det
kommer bli legendariskt. Så bara att
ladda inför den.

Det har även blivit högtid att
välja ut nya FBI, vi kommer att skicka
ut ansökningsformulären till alla ettor
och vi hoppas verkligen att så många
som möjligt söker för det är hur roligt
som helst. FBI behöver alla typer av
personligheter så var inte blyga för att
söka. Det finns så många fördelar med
att vara en del av FBI familjen, man lär
känna en massa nya människor ifrån
andra program, gå på roliga fester,
arrangera ett nolle-P, en kravall, gå på
festerifester och en massa andra roliga
saker. Har ni frågor angående ansökan
så är det bara att rycka tag i oss och
fråga, vi har varit siktade i lastaren rätt
så ofta. På tal om lastaren så tycker jag
att det är alldeles för lite människor
som hänger där, var inte så blyga att
glida in och dricka kaffe, det är ju för
bövelen trevligt att umgås…

Ps: Detta är den enda bild jag hittade
ifrån förra årets julsittning, min
present var typ dadlar ifrån Kroatien.
Jag var ytterst nöjd med den…
Så i år vill jag ha en ponny!
xoxo
Philip Rasch
FBI Chef 09/10

"If cooking is an art, baking is a science"
Att baka är inte särskilt svårt, även om
många godsaker kan se svåra ut.
Knepet är att hålla de exakta mått som
anges. När man gör godis, som t ex
kolor, knäck eller praliner är måtten
väldigt viktiga för slutresultatet. Om
du t ex gör en chokladtryffel, som har
en bas på choklad och grädde, och
väljer att smaksätta den med t ex
Kahlúa måste du ta bort så mycket
grädde som Kahlúa du häller i.
Vätskemängden måste vara
densamma. Annars kommer tryffeln
bli alldeles för lös! Hänger ni med?
Men det klart att det finns möjlighet att
experimentera, du kan byta ljus mot
mörk choklad, mandel mot nötter,
kanel mot kardemumma osv…

Chokladkola med kaffesmak
Antal: ca 65 st
3 dl vispgrädde
3 dl strösocker
2 dl mörk sirap (det går att använda
ljus sirap men den ger mer sötma)
3 msk kakao
4 msk pulverkaffe
1 tsk ättiksprit (12 %)
3 msk smör

Se bara till att hålla måtten så kommer
julgodiset bli en succé!
Lycka till i köket!
Enkla, söta marsipanhjärtan
Du behöver:
Marsipan (Jag gjorde på 500
g och det blir många
hjärtan)
Choklad
Ett litet hjärta-mått
Kristyr eller annan
dekoration

Kavla ut marsipanen och tryck ut
hjärtan. Smält chokladen, doppa
hjärtanen och låt stelna. Garnera med
kristyr.

Blanda vispgrädde, socker, sirap,
kakao och pulverkaffe i en
tjockbottnad kastrull. Koka massan i ca
20-30 minuter (tills den klarar ett
kulprov) och tillsätt sedan ättika och
smör. Häll upp massan i en långpanna
med bakplåtspapper. Låt svalna. Skär
eller klipp kolan i bitar och rulla in
bitarna i plastfolie.
Ps. Du kan även skippa pulverkaffet
och droppa i några droppar
pepparmintolja istället så får du
mintchokladkola. Ds.

En julig chokladtryffel med smak av
glögg.
Antal: ca 20 st
200 g mörk choklad (kakaohalt är helt
upp till dig, jag tycker att en choklad
med runt 50% kakaohalt är god)
½ dl grädde
½ dl vinglögg
Koka upp grädden och glöggen. Häll
det över den grovhackade chokladen
(Inte tvärt om, då blir chokladen för
varm!) Ställ att stelna i kylen ett par
timmar. När smeten är fast nog rullar
du den till små bollar och rullar dem i
kakao. Voilá, klart!
Jag brukar ibland gjuta pralinformar
och fylla med tryffeln, alternativt
spritsa den i ischokladformar. Men
hey, smaken är ju densamma vilket
som!

Angelica Hafdelin

Julens godaste snaps
70 cl sprit (neutralt brännvin eller
vodka)
9 kardemummakärnor
4 vitpepparkorn
4 svartpepparkorn
6 hela nejlikor
1 vaniljstång delad längs med
1 bit kanelstång grovt krossad
4 cm färsk skalad ingefära i skivor
rivet apelsinskal från 1/2 apelsin
(endast det orangea, inget vitt)
Läggs i senare:
2 msk mörk honung
1 msk mörkt muscovadosocker
(råsocker går också bra)
Blanda kryddorna & apelsinen med
spriten i en burk med lock och låt det
dra i 2 veckor. Därefter silas snapsen 2
gånger genom melittafilter.
Tillsätt honungen och muscovadsocker
efter de 2 silningarna. Häll upp på
flaska och lagra minst en månad innan
du dricker den.
Snapsen blir bara godare och godare ju
längre du lagrar den så se till att
blanda till den redan idag så blir den
god till jul.
Hanna Johansson

Beginnings…
AuraMind – thats what I call my
company, which is little more than
one year old in Sweden. Even though
it’s a knee-high to a grasshopper, the
seed has been sown long back. The
concept, the idea, dream, it all started
in 2001, after my days of graduation
in India.
After completing my schooling and
Engineering in Electronics in my
hometown, me along with set a set of
friends started searching for a job.
Unfortunately it was a recession time,
due to the Y2K problem and things
weren’t in our favour. With the
situation of Doom and Gloom, not to
waste time further, one of my friends
and me decided to start a small
company which offered electronics
training and designing. We shared an
office with another computer company
and had a few projects running right
from the first month. In the mean time
both of us managed to find a job as
well in another company locally. But
we never wanted to close down the
start-up and continued to run it
successfully, with a reasonable profit
right from the first month. This was
the beginning which made me think
deeper towards taking up business as
my career. But I felt things aren’t as
easy always, unless or otherwise the
foundation is laid strong enough and a
cluster of network is built to have a
cash-cow. Having said so, this phase of
my business, helped me how to walk,
before I wanted to run high globally.
So I decided to equip myself with a
master degree and to deepen the
contacts outside India to establish
globally, as to leap high to take a long
run. That made me to land in Sweden.

Lesson learnt at this phase: Chance
favours the prepared mind.
Strategy: Success is a journey not a
destination.
Across Traditions
I was in a mood to start my company
in Sweden around 2006 after my
master courses at LiU, but I wasn’t
sure if I should go for it or should I
wait some more. Even though I got
used to the Swedish cold and dark
winters for almost couple of years by
that time, I felt I am not very much
used to Swedish work culture and
environment, apart from some vague
experience through the academic
projects during my masters. I realized
that there is a huge difference between
the social as well as work culture
among the Asian and European
countries. So I decided to delay my
proposal for another couple of years,
until I gather some real time
experience in the industry to explore
and understand the reality behind the
cultures. I travelled to France for
almost a year for a project work and
explored the culture and business
scope there, but I realized Sweden is
far better place for me and my business
compared to France. After more than a
year of work experience with a
Swedish company, I decided to end
my long waiting game and go for
starting up the company around the
last quarter of 2008.
Lesson learnt at this phase: Do not be
afraid of growing slowly, be afraid
only of standing still
Strategy: Failing to plan is planning to
fail.

Between a rock and a hard place
I wanted to stick with my same old
business plan and model to be used in
establishing my new company – to be a
bridge between Sweden and Asian
market (specifically India) in IT and
technological domain. When I started
the process of registering my company,
I was ignorant of the underlying
governmental process. But all
appreciation goes to the Swedish
system of making things simpler and
easier.
Once again, the time period during
which the company was started wasn’t
the best of times, as the financial
market was down under, but still I was
stubborn in going forward and try it
out. AuraMind Technologies AB was
registered and started to be in action.
Suddenly I realized after few months
that I was in-between a rock and a
hard place. Yes! Read it as Sweden and
India. In spite of going through the
background phase of understanding
the Swedish as well as Asian business
market and its culture for around
seven to eight years before starting up
the company, I felt the pinch of it in
reality once the company came into
operation.
I meant Sweden as “Rock” and India
as “Hard Place” in an optimistic as
well as in a pessimistic point of view.
In my opinion, I felt the Swedish
market is as solid as Rock, which it is
quite difficult to break and get into it.
Right from convincing the prospective
client till the circular decision making
process, it’s as hard as a rock to pierce
into. But at the same time, once the
contact is established and faith grows
on you, the relationship is as solid as a
rock to break it, and most of the time it

works out a long standing business
relationship. On the other side of the
coin, it’s a hard place to do business
with India, its hard to understand the
culture, bureaucracy and as hard to coordinate things, but at the same time
the people are extremely hard workers,
to deliver exactly that the client needs.
I find it quite interesting for me to take
up this role to implement what I have
explored in the past. Each day proves
to be a lesson in my book of business
experience and I do not want to have
my head in the clouds. We cannot
change the culture of a country but we
can always tune ours accordingly,
Lesson learnt at this phase: You can’t
change the wind, but you can adjust
your sails.
Strategy: A bird in the hand is worth
two in the bush.
Conclusion
I feel its quite early for me to come to
any conclusion with respect to my
business and its prospects as its quite
young, but it has been a great learning
curve even to start it up – running
across cultures and I hope for further
progress in the coming years. I
personally feel, I have transformed
from the stage of “opportunity is no
where” to the stage
of “opportunity is
now here”. I realize
success is not a
destination, it’s a
journey and I have
miles to go before I
sleep in this
journey, miles to go
before I sleep…
Vinodh S Veeravalli
CEO, AuraMind Technlogies AB,
vinodh@auramindtech.com
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JULVERS
Julens lagar
Julens happening är på ingång,
med en massa pepparkakor och lussesång.
Julklappar man köpa och glögg förtära,
och så ska man den debatterade skinkan skära!
Julen är en traditionsenlig högtid,
och allt för att en viss Maria för 2009 år sen blev gravid!
Men för mig är detta inga problem,
det här med julen har jag satt i system,
Den 24 juni faller jag min första kommentar:
att till julen är det bara ett halvår kvar!
När sen pynt kommer upp i oktober är det dags att räkna ner.
Jag är lite besatt det är något jag medger.
Men visst är det mysigt med tomtar, gran och must,
tyvärr är det många som bara ger ut en pust.
Det finns många som även inte förstår julens lagar,
bryter mot dessa och bara klagar!
Så för att dessa inte ska glömmas bort,
vill jag med denna vers sammanfatta dem lite kort.
För det första är det detta med allas vår chokladkalender,
det finns många som inte på rätt sätt denna använder!
Strängt förbjudet att öppna en lucka förtidigt
tyvärr är detta ännu inte grundlagsstridigt!
Att inte följa tv-kalendern är också nåt man måste göra,
visst kan det va svårt att inte med gamla tider jämföra.
Alla håller nog med att tv-kalendern nu för tiden suger som bara den.
Vad har hänt? En utredning borde göras, ta in Säpo-män!
I varje hem en gammal tv-kalender på DVD bör finnas,
hatet mot tv-kalendern kommer då att övervinnas.
Torra och smaklösa många tycker om lussekatter,
men minst en ska man äta, annars detta kommer tas upp i debatter.
Klockan tre på julafton alla ska titta på Kalle Anka,
och nåde den som istället tittar på trean och ser Ankan Anna svanka.
Nej, bevara jultraditionen vikigt är,
Tänk på det när du om nån vecka granen klär.
Glömt är då alla tentor och cykelns punkade framhjul.
Nu vill jag bara säga GOD JUL!
Av Jennie Bardosson

PolAR 2010
Den 5 februari är det dags för arbetsmarknadsdagen för
statsvetare och nationalekonomer.
Tid: 10-15
Plats: ACAS
Vi är inte riktigt färdiga med alla föreläsare och planering men
presenterar här de som är kommer att delta:
Per Westerberg, Riksdagens talman
Riksgälden
Emma Berntsson och Per Nilsson, Alumner som kommer att
berätta om sina karriärval
Mer information om dagen kommer efter jul!
/FLiNS

INTRESSERAD AV ATT SKRIVA

?

Polemik redationen söker ständigt nya skribenter som
vill vara med att bidra med artiklar, reportage, idéer och
debattinlägg.
Så ta chansen att vara med och utveckla tidningen
tillsammans med andra frilansskribenter.

Polemik ges ut vid fem tillfällen per år och riktar sig till
blivande nationalekonomer och statsvetare vid
Linköpings universtitet.

FliNS ÖNSKAR GOD JUL

Hanna och jag (Emeli) var tyvärr inte närvarande när denna fantastiska bild togs

vi önskar er en riktigt finfin jul
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar FLiNS styrelsen

FBI ÖNSKAR GOD JUL

God Jul på flera språk
Albanian: Gezur Krislinjden
Argentine: Feliz Navidad
Brazilian: Boas Festas e Feliz Ano Novo
Bulgarian: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo
Chile: Feliz Navidad
Chinese: (Cantonese) Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun
Chinese: (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
Croatian: Sretan Bozic
Czech: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Danish: Glædelig Jul
Dutch: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
or Zalig Kerstfeast
Finnish: Hyvaa joulua
Flemish: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar
French: Joyeux Noel
Greek: Kala Christouyenna!
Icelandic: Gledileg Jol
Indonesian: Selamat Hari Natal
Iraqi: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irish: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat
Italian: Buone Feste Natalizie
Japanese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Jiberish: Mithag Crithagsigathmithags
Korean: Sung Tan Chuk Ha
Latin: Natale hilare et Annum Faustum!
Latvian: Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!
Lithuanian: Linksmu Kaledu
Macedonian: Sreken Bozhik
Maltese: IL-Milied It-tajjeb
Norwegian: God Jul eller Gledelig Jul
Philipines: Maligayan Pasko!
Polish: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie
Portuguese: Feliz Natal
Rumanian: Sarbatori vesele
Russian: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Serbian: Hristos se rodi.
Spanish: Feliz Navidad
Thai: Sawadee Pee Mai
Turkish: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Vietnamese: Chung Mung Giang Sinh
Källa: Julsaker.nu

