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David Blomgren

Skvallerspalten
Polemiken besöker SIA GLASS
I maktens korridorer

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Julia Grimberg

Polemiken är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och pol
kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut av FLiNS. FLiNS
verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.
Alla skribenter ansvarar för sina egna personliga åsikter. Det yttersta
ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer
skickas därför till Chefredaktören för vidarebefordran.
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REDAKTÖRNENS HÖRNA
Hej mina kära läsare, jag heter Julia

och är er nya redaktör. Jag är en
människa som älskar att pyssla och
dona. Därför tror jag att jag skulle
kunna göra denna tidning riktigt
bra med en touch av min favoritfärg
lila.
När jag blev vald som redaktör så
tänkte jag mycket på att jag aldrig
har strävat efter att vara en
redaktör eller att vara e n journalist men sen kom jag på!
Jag kom på att jag har väldigt
många kopplingar till detta yrke
som undermedvetet har följt med
mig de senaste åren. För några år
sedan följde jag Superman och
Smallville slaviskt. Delvis följde
jag dem för att jag ville vara Lois
Lane, tjejen som var en reporter
och jobbade med sin nördiga
kollega Clark Kent, som egentligen
var Superman och väldigt stark.

Sedan kom jag på att jag alltid har
velat vara Blair i Gossip Girl och
hon jobbade som en reporter på
en tidning. Dessa kopplingarna
gjorde att jag kände mig som
menad för denna roll och jag är
nu övertygad om att detta kommer
att bli jättebra.
Nu börjar det äntligen bli sommar
och det som jag tänker på allra mest
är att ligga på stranden en molnfri
dag. Helt bekymmerslös med en
bra bok i handen och skön musik i
öronen. Men nu är det bara att bita
ihop och köra in i det sista innan
sommaren.
Och inför sommaren kommer ett
reportage av Mosa som visar hur
man lagar en god Bolognese à la
Coloniá, en provsmakning av SIA
GL ASS ny a g l ass ar o ch en
presentation av nya FLiNS och FBI.

Och vem är jag, jag är chefsredaktören
XoXo Julia Grimberg
Chefredaktören 13/14
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SPALT ORDFÖRANDE
Jag, ordförande för FLiNS 13/14? Ja,
det blev tydligen så. Detta var inget
som jag hade planerat när jag nervöst
klev in i n0llningen i höstas, då många
ifrågasatte om Pol Kand var det rätta
valet. En höst och ett årsmöte senare
sitter jag nu här. Jag är otroligt glad och
det är med stor ödmjukhet jag tar på
mig det ansvar som ordförandeposten
i sektionen innehar. Det är mitt ansvar
att styrelsearbetet fungerar som det ska,
och mitt ansvar att vi ständigt siktar mot
högre höjder. Jag är otroligt taggad och
motiverad för att se FLiNS gå framåt,
inga hinder är för stora! Jag vet att detta
kommer bli ett väldigt lärorikt och roligt
år för mig personligen, med många
utmaningar.
Jag vill passa på att tacka föregående
styrelse för ett väldigt bra arbete, speciellt
med att öka medlemsantalet från 73 till
hela 118 st! Det måste ha krävts väldigt
mycket arbete och höga ambitioner. Den
nya styrelsen är peppad att göra minst
lika bra arbete, och jag är övertygad om
att vi kan uppnå bra resultat tillsammans.
Ett mål som jag själv väldigt gärna vill
uppnå är att i större utsträckning få med
frikursare, masterstudenter, och internationella studenter i sektionen. En annan
sak som jag gärna skulle vilja se utvecklas
är att FBI och FLiNS blir en enhet, det är
alltför många som separerar festeriet och
sektionen, när vi i själva verket arbetar
för samma saker. Redan nu i början av
styrelsearbetet känns det som om vi är på
god väg mot det målet.

I detta skede är det en del arbete runt
sponsorer, vi vill få starka och stabila
samarbeten. Vi har så smått
börjat planera vår FLiNS-dag
under Nolle-P, det ska bli väldigt kul
att få välkomna och lära känna nya
förväntansfulla studenter! Då är det
vår tur att ta på oss
Faddertröjor och göra n0llningen, och
FLiNS-dagen minnesvärd. Det kanske
största projektet just nu är FLiNS-resan
2013, som kommer gå till Haag!

Jag skulle vilja skicka med en uppmaning till
alla FLiNS medlemmar, om det är något som
ni vill förbättra med programmet, eller har
idéer till styrelsen, tveka inte att höra ev er, vi
finns till för er!

Matilda Hjalte
Ordförande FLiNS 13/14
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SPALT CHEF FBI
Lite drygt tre månader har gått sedan
kvällen i februari. Tiden går fort.
Mycket har hänt. Mycket glädje och
många nya ansikten. Tiden som FuBbIs
och blivande FBI 13/14 har tagit sin
början. Ett år ligger framför oss med
mängder av planering, upptåg och
framförallt Nolle-P!

Att vara FBI-chef innebär, något
som min ”pappa”, Erik, redan har
berättat för mig, mycket möten.
Mycket möten ser jag som en chans
till att kunna påverka saker och ting
som sker på campus. ”Flest möten
vinner” är ett talesätt som lever
vidare även hos mig!

Som nybliven FBI-chef känner jag
mig både stolt och hedrad. Att få
möjligheten att föra vidare den fina
tradition FBI har är både något stort
och fint. Tillsammans med mina sju
kamrater i rosa & blått ska vi göra
vårt yttersta för att det kommande
året ska bli underbart. För tillfället
pågår planeringen av Nolle-P och
nyligen anordnade vi även vår första
fest som blev väldigt lyckad!

Slutligen vill jag önska alla
polkandare, masterstudenter,
frikursare och lärare en riktigt
trevlig sommar!

Framför oss väntar nu ett år av
möjligheter, där den största uppgiften
vi har är att anordna Nolle-P för de
nya studenterna. Jag vill redan nu
rikta ett stort tack till alla som har
anmält sig att vara fadder, utan er
kommer nollningen aldrig att kunna
genomföras!
Jag, som FBI-Chef, har även äran att
få sitta med i FLiNS styrelse där jag
ska fungera som länk mellan styrelsen
och festeriet. De nya medlemmarna
av årets styrelse är engagerade,
positiva och beslutna till att göra ett
bra jobb under det kommande året.

Vi ses i höst!

Andreas Lindmark
Chef FBI 13/14

5

PRESENTATION AV FLiNS STYRELSE 13/14
Anna Matilda Hjalte - Ordförande

Hemort - Sävsjö, i de småländska skogarna
Beskriv dig själv med tre ord - Ambitiös, positiv och social
Bästa minnet från första året - Nolle-P
Dold talang- Övertalningsförmåga
Snyggaste kändis - Måns Zelmerlöw och Bamse
Vad är din studieteknik? - Föreläsningar och att diskutera
Din favoritkurs hittills? - SPS och makroekonomi
Vem vill du helst hångla med? - John Maynard Kaynes
Vem förtjänar en käftsmäll? - Tror inte på våld, bara om det sker
mentalt
Vilket är ditt favorituteställe? - Lätt NH!
Vad skrattar du åt? - Allt som inte gör ont

ELin Erna Linnea Lager - Vice Ordförande

Hemort - Stockholm, Uppland
Beskriv dig själv med tre ord - Glad, hängiven och nyfiken
Bästa minnet från första året - Nolle-P såklart!
Dold talang- Riktigt bra på att montera IKEA-möbler
Snyggaste kändis - James Lefferty
Vad är din studieteknik? - Aldrig lyssna på saker i stil med ”jag
hörde att en i tvåan gjorde så här förra året”.
Din favoritkurs hittills? - Politiska system i jämförande perspektiv
Vem vill du helst hångla med? - James Lefferty
Vem förtjänar en käftsmäll? - Slåss är aldrig bra, men skulle gärna
ge Björklund en lång kvarsittning
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - Amanda Heynes

Anna Martina Johansson - Kassör

Hemort - Hedemora, Dalarna
Beskriv dig själv med tre ord - Glad, tantig och barnslig
Bästa minnet från första året - Nolle-P
Dold talang- Tar mig genom låsta dörrar
Snyggaste kändis - Dean i Supernatural
Vad är din studieteknik? - Sista minuten är bästa minuten
Din favoritkurs hittills? - Har tyckt om de flesta
Vem vill du helst hångla med? - Sådant snusk väntar jag med till
efter bröllopet
Vem förtjänar en käftsmäll? - Jag är fredlig och delar bara ut sådana
när det kommer till sport
Vilket är ditt favorituteställe? - NH
Vad skrattar du åt? - Det mesta
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Helena Chaomar - Sekreterare

Hemort - Lund, Skåne
Beskriv dig själv med tre ord - Skämtsam, modegalen och
diplomatisk
Bästa minnet från första året - Nolle-P!
Dold talang- Det sägs att jag är bra på att massera
Snyggaste kändis - James Franco, sådär slarvigt snygg
Vad är din studieteknik? - Lämna FB och instagram ifred
Din favoritkurs hittills? - Jöken
Vem vill du helst hångla med? - Chris Brown
Vem förtjänar en käftsmäll? - Kassörskan som leggade mig när
jag skulle köpa nässpray
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - När man överdriver ett skämt så det hinner
bli så torrt att det blir roligt igen

Martin Lars Thomas Lilja - Utbildningsbevakare
Hemort - Väddö, Uppland
Beskriv dig själv med tre ord - Glad, gedigen, galant!
Bästa minnet från första året - Parisresan med FLiNS!
Dold talang- Hålla andan under vatten!
Snyggaste kändis - Sarah Shahi
Vad är din studieteknik? - Arbetar effektivast under press, så ju
närmare tentan ju bättre!
Din favoritkurs hittills? - Ekonomisk Politik
Vem vill du helst hångla med? - Madeleine!
Vem förtjänar en käftsmäll? - Är pacifist så ingen!
Vilket är ditt favorituteställe? - NH!
Vad skrattar du åt? - Väldigt mycket, särskilt skämt som är på
gränsen till förbjuda

Agnes Mikaela Risfelt Arbetsmiljö och Aktivitetsansvarig

Hemort - Täby
Beskriv dig själv med tre ord - Matglad, Generad & Djurgårdare
Bästa minnet från första året - Nolle-P.
Dold talang- Min dolda talang är dold av en anledning
Snyggaste kändis - Måns Zelmerlöw, lätt!
Vad är din studieteknik? - Kanelknäcke & Humsam
Din favoritkurs hittills? - Makroekonomi, slitsam men sjukt rolig!
Vem vill du helst hångla med? - Justin Bieber
Vem förtjänar en käftsmäll? - Alla som går i skolan i gråa mjukisbyxor
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - Allt och alla
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Regina Paet- Alumniansvarig

Hemort - Falun/Tallinn
Beskriv dig själv med tre ord - Lojal, sällskaplig och innerst
inne kavat
Bästa minnet från första året - Nolle-P, Fortes utedisco
Dold talang- Jag döljer inte mina talanger
Snyggaste kändis - Kvinnlig-Mila Kunis, Manlig-Jonathan Rhys
Meyers
Vad är din studieteknik? - Att alltid vara förbered inför föreläsningarna!
Din favoritkurs hittills? - Makroekonomi!
Vem vill du helst hångla med? - Hemlis
Vem förtjänar en käftsmäll? - Alla hundägare som inte plockar upp
efter sin hund
Vad skrattar du åt? - Alla de gånger jag har skrämt folk som jag har
trott att jag har känt men som råkat vara främlingar

Jacob Peter Vilhelm Österlund - Masteransvarig
Hemort - Falköping, Västergötland
Beskriv dig själv med tre ord - Stark och snabb
Bästa minnet från första året - Luciakraballen
Dold talang- Schweizertyska
Snyggaste kändis - Björn Ranelid
Vad är din studieteknik? - Prokrastinering
Din favoritkurs hittills? - Politisk teori, makroekonomi
Vem vill du helst hångla med? - Mila Kunis
Vem förtjänar en käftsmäll? - Kvällstidningsjournalister.
Öppen dörr men det förtjänar att upprepas.
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - Allt och alla

Filippa Maria Pyk - Tryck & Spons

Hemort - Nacka, Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord - Hungrig, varm och morgonpigg
Bästa minnet från första året - Våren är underbar!
Dold talang- Jonglera
Snyggaste kändis - Jude Laaaw
Vad är din studieteknik? - Plugga lagom hela tiden
Din favoritkurs hittills? - Tror det blir Internationell Politik
Vem vill du helst hångla med? - hehehehehehehe
Vem förtjänar en käftsmäll? - Hollywood-frun Gunilla
Vilket är ditt favorituteställe? - NH är festligt när det är event
Vad skrattar du åt? - När folk är klantiga
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David Blomgren - Info & Webb

Hemort - Lilla London aka Göteborg
Beskriv dig själv med tre ord - Naiv, pragmatisk och blond
Bästa minnet från första året - Nolle-P
Dold talang- Kan spela fiol!
Snyggaste kändis - Mila Kunis
Vad är din studieteknik? - Wikipedia ska vara bra har jag hört
Din favoritkurs hittills? - Jöken
Vem vill du helst hångla med? - Margaret Thatcher
Vem förtjänar en käftsmäll? - Radiotjänst
Vilket är ditt favorituteställe? - NH, utan tvekan
Vad skrattar du åt? - Förbjuden humor. Spädbarnsskämt
ligger mig värmt om hjärtat

Julia Veronica Thérese Grimberg Polemikredatör

Hemort - Falkenberg, Halland
Beskriv dig själv med tre ord - Ambitiös, envis och tävlingsinriktad
Bästa minnet från första året - Nolle-P! När perdut vann.
Dold talang- Min dolda talang som kanske inte är så dold är att
jag alltid vinner ”Vem kan få plats med flest saker i sin mun” På
något konstigt sätt är mina kinder väldigt töjbara.
Snyggaste kändis - Robert Pattinson
Vad är din studieteknik? - Skriva allt om och om igen
Din favoritkurs hittills? - Internationell Politik
Vem vill du helst hångla med? - Robert Pattinson
Vem förtjänar en käftsmäll? - Folk som säger emot mig
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - Jag skrattar alltid åt Jessica Drugges skämt,
jag är alltid hennes stödskrattare annars skrattar jag mycket åt
pinsamma saker.
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PRESENTATION AV FBI 13/14
Andreas Joakim Lindmark - FBI Chef

Hemort - Söderköping, Östergötland
Beskriv dig själv med tre ord - Positiv - Pålitlig - Lagspelare
Bästa minnet från första året - Nolle-P & Dra´t i Spat
Dold talang - Gå på tårna, bokstavligen på tårna.
Snyggaste kändis - “Tentatantan”
Vad är din studieteknik? - Plugga i grupp och upprepningar
Din favoritkurs hittills? - Jöken - Lungt tempo med bra info
Vem vill du helst hångla med? - Husmor
Vem förtjänar en käftsmäll? - Telefonförsäljare dagen efter!
Vilket är ditt favorituteställe? - Kravall på Kårallen
Vad skrattar du åt? - “Skadeglädjen är den enda sanna glädjen”

Anna Sofia Stigmar - General

Hemort - Växjö, Småland
Beskriv dig själv med tre ord - Vinnaren tar allt
Bästa minnet från första året - Nolle-P(speciellt när perdut vann)
Dold talang- Kan vika tungan på sjuka sätt
Snyggaste kändis - Måns Zelmerlöw
Vad är din studieteknik? - Humsams tysta avdelning, där sker mirakel
Din favoritkurs hittills? - Politisk teori och makroekonomi
Vem vill du helst hångla med? - Anakin Skywalker(innan han blir
Darth Vader)
Vem förtjänar en käftsmäll? - Vinter, snön, kylan och dunjackan
Vilket är ditt favorituteställe? - Flamman
Vad skrattar du åt? - När man verkligen inte får skratta då människor som snubblar, ramlar eller klantar sig (dock inte gör sig illa)

Johanna Eva Kristina Nilsson - Kassör

Hemort - Falun, Dalarna
Beskriv dig själv med tre ord - Dalkulla, godisråtta och basket
Bästa minnet från första året - Nolle-P såklart!
Dold talang - Det ska vara seriöst... Jag är en hejdundrare på
att skriva.
Snyggaste kändis - Channing Tautum
Vad är din studieteknik? - “Vi tar det som den kommer” har
ingen speciell
Din favoritkurs hittills? - Makroekonomi
Vem vill du helst hångla med? - Channing Tautum
Vem förtjänar en käftsmäll? - Folk som säger att basket är
mesigt
Vilket är ditt favorituteställe? - Lätt Flamman
Vad skrattar du åt? - Shan da man och Lilla Al-Fadhji
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Anna Maria Birgit Rydén - Gyckelansvarig

Hemort - Västkustens pärla - Halmstad, Halland
Beskriv dig själv med tre ord - Glädjespridare, uppmärksam
och livsnjutare
Bästa minnet från första året - Nollningen, Paris-resan, alla
olika sittningar, parkhäng, kravaller, kaffepauser
Dold talang- Jag kan teatergråta
Snyggaste kändis - Jon Kortajarena
Vad är din studieteknik? - Att ha kul samtidigt som jag pluggar, det funkar inte annars!
Din favoritkurs hittills? - Internationell politik
Vem vill du helst hångla med? - Ryan Gosling
Vem förtjänar en käftsmäll? - Makrotenta!
Vilket är ditt favorituteställe? - Husfest på NH!

Jessica Maria MikaelaDrugge - Tryck och Spons

Hemort - Bjärnum, Skåne
Beskriv dig själv med tre ord - Kul, busig & stenhård
Bästa minnet från första året - Nolle-P var riktigt bra!
Dold talang- Kan inte berätta, då blåser jag mina ess i rockärmen till
nästa partaj
Snyggaste kändis - Zlataaaaan
Vad är din studieteknik? - Att alltid vara mätt när du pluggar annars
tänker man bara på mat
Din favoritkurs hittills? - Svenska politiska systemet
Vem vill du helst hångla med? - Zlataaaaan
Vem förtjänar en käftsmäll? - General Stigmar när hon inte sköter
sig(vilket enbart händer när hon spelar “Med andra ord”
och blir otroligt hetsig)
Vad skrattar du åt? - Det mesta men gärna sköna karaktärer

Tintin Caroline Linnea CharlotteLiljegren Spons och Tryck

Hemort - Stockholm, Uppland
Beskriv dig själv med tre ord - Social, glad och busig
Bästa minnet från första året - Nolle-P och att jag kom med i FBI
Dold talang- Limboexpert
Snyggaste kändis - Ryan Gosling
Vad är din studieteknik? - Anteckna och diskutera med andra
Din favoritkurs hittills? - Politiska system i jämförande perspektiv
Vem vill du helst hångla med? - Ryan Gosling
Vem förtjänar en käftsmäll? - “Våld löser inga problem”
Vilket är ditt favorituteställe? - NH
Vad skrattar du åt? - Jessica Drugge kan få mig att skratta så jag får ont i
magen, speciellt när hon härmar stockholmska
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Per Emil Gjein - Husmor

Hemort - Östergörlands pärla, Finspång
Beskriv dig själv med tre ord - Skäggig, cynisk och allmänbildad
Bästa minnet från första året - Det fantastiska nolle-p och det
blöta draget!
Dold talang- Bli utkastad från kårallen
Snyggaste kändis - Emma Watson
Vad är din studieteknik? - Gruppdiskusioner och kaffe i
humsam
Din favoritkurs hittills? - Politisk teori
Vem vill du helst hångla med? - Tom Waits
Vilket är ditt favorituteställe? - Kravall på kårallen eller öl på
villevalla
Vad skrattar du åt? - Svart humor!

Lena Amanda Julie Mathilda Henyes Info/Foto/Webb

Hemort - Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord - Glad, aktiv och ärlig
Bästa minnet från första året - Mitt bästa minne var en kväll på
förfest hos en fadder, den kvällen lärde jag känna några
personer som nu är väldigt viktiga i mitt liv idag. Värdefullt
minne.
Dold talang- Sjunga som Shakira(sjunger inte nykter)
Snyggaste kändis - Jag skulle dö för att få ligga i Johannes Huebls
armar, men dem har ju Olivia Palermo snott. Kul motstånd.
Vad är din studieteknik? -Självdiciplin med vinnarinstinkt, man
ger inte upp förens man klarat det. Glöm inte påfyllning av
energin, tråkigt att slagga i böckerna.
Din favoritkurs hittills? - Juridisk översiktskurs, även kallad
jöken, är min favorit hittills. Bara för att det var så sjukt enkelt.
Vem vill du helst hångla med? - Jude Law, mums.
Vem förtjänar en käftsmäll? - Jag skulle vilja säga, personen som
uppfann politisk teori
Vilket är ditt favorituteställe? - Jag har aldrig haft en tråkig kväll
på Flamman, det är så trångt och mysigt där
Vad skrattar du åt? - Ett gott skratt förlänger livet, jag är odödlig

12

Lös verkliga
samhällsproblem
Samhällsvetar-SM är en uppdragstävling där samhällvetarstudenternas
kompetens möter näringslivets- och samhällslivets utmaningar.
Genom Samhällsvetar-SM kommer dina styrkor som samhällsvetare
synliggöras för arbetsgivare, du kommer att upptäcka nya styrkor hos
dig själv och du får vara med om problemlösning på hög nivå.

❶
❷
❸
❞

Gör en anmälan för två eller fyra studenter med namn, epost, skola,
telefon till sm@akademssr.se senast den sista oktober.
Vi ringer er, svarar på era frågor och hjälper till med det praktiska.
Vi tar er till vårt kansli i Stockholm där ni tävlar om priser värda 16 000 kr
och nätverkar med andra samhällsvetare och arbetsgivare.

Som uppdragsgivare får man en möjlighet att granska sin organisation
kritiskt och får väldigt bra input från de tävlande.”
Anna Nubäck, Generalsekreterare Röda Korsets ungdomsförbund

Mer information, regler och anmälan hittar
du på www.akademssr.se/samhallsvetarsm

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet med 62 000 medlemmar.
Läs mer om oss på www.akademssr.se
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ALUMNPOTRÄTTET
Henrik Jonsson, 34 år.
Tjänsteman på Arbetsmarkanadsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet
-Var är du uppvuxen?
Ingelstad - ett litet samhälle utanför Växjö
- Bostadsort?
Älvsjö söder om Stockholm
- Vilka år du studerade vid LiU?
1998–2004 (inkl. ett år som vice kårordförande i
StuFF)
- Inriktning (stats/nek)?
Politices magisterexamen med statsvetenskaplig
huvudinriktning 2004
- Arbete (berätta gärna närmare exakt
vad ditt arbete innebär)?
socialfonden i Sverige (Svenska
Jag jobbar på Arbetsmarknadsenheten
ESF-rådet). Enheten ansvarar för en
på Arbetsmarknadsdepartementet
budget på cirka 70 miljarder kronor.
som opolitisk tjänsteman. Inom
Detta belopp täcker bl.a. Arbetsregeringskansliet är cirka 95 procent förmedlingens förvaltningsanslag,
eller cirka 4500 personer anställda
bidrag till arbetslöshetsersättning
som opolitiska tjänstemän. Att jobba och aktivitetsstöd, lönebidrag och
inom regeringskansliet innebär att
Samhall AB samt kostnader för
stödja regeringen i dess uppgift att
arbetsmarknadspolitiska program
styra riket och förverkliga sin politik. och insatser.
Arbetsmarknadsenheten har cirka
30 anställda och enheten ansvarar
bl.a. för myndigheterna Arbetsförmedlingen (AF), Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF) och Rådet för Europeiska

Arbetet inom regeringskansliet och
kanske särskilt på Arbetsmarknadsdepartementet styrs till stor del av
budgetprocessen. Arbetet med en
ny statsbudget påbörjas i januari
och pågår som mest intensivt under
våren och fram till midsommar.
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I augusti pågår de sista förhandlingarna
inom regeringskansliet och i
september fattar regeringen
beslut om en ny budgetproposition
och överlämnar denna till riksdagen. I
december fattar riksdagen beslut
om statsbudgeten och först då
kan regeringen besluta om alla
myndigheters regleringsbrev.
Regleringsbreven preciserar den
av riksdagen fastslagna budgeten
mer i detalj.
Som tjänsteman har jag ofta
varit involverad i departementets
budgetarbete. Utöver budgetarbetet
ansvarar varje tjänsteman för
sina respektive frågor. I mitt fall
har jag bl.a. haft tjänsten som
myndighetshandläggare för
Arbetsförmedlingen och hanterade
inom detta område bl.a. frågor
som rörde departementets
kontakter med Arbetsförmedlingen,
styrningen av myndigheten och
myndighetens budget och
prognoser.
Utöver respektive portföljfrågor
och det återkommande budgetarbetet
så skriver tjänstemännen
underlagspromemorior till den
politiska ledningen, interpellationssvar och svar på riksdagsfrågor.

I min roll som tjänsteman har
jag täta kontakter med tjänstemän
på andra enheter på departementet
och med tjänstemän på andra
depar tement och myndigheter
i olika frågor.
-Hur har din karriär sett ut efter
examen? Vad har du arbetat med?
Upplevde du det som svårt att få
arbete efter examen?
När jag tog examen 2004 var
arbetsmarknaden för akademiker
rätt tuff och en flytt till Stockholm
kändes väldigt aktuellt för att
kunna få ett arbete. Jag sökte
jobb relativt brett och hoppades
på att få erfarenhet från svensk
statsförvaltning. Jag hamnade
rätt omgående som anställd på
ett lokalt arbetsförmedlingskontor
i Stockholms innerstad. Det ska
erkännas att det kanske inte var ett
jobb som arbetsförmedlare jag hade
tänkt mig när jag började plugga i
Linköping, men med facit i hand så
är jag enormt glad för den erfarenhet
som detta jobb har gett mig. Efter
nästan fyra år som arbetsförmedlare
sökte jag mig till Arbetsförmedlingens
huvudkontor och en tjänst som
utredare.
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Där stannade jag i 18 månader
och fick därefter ett vikariat på
Arbetsmarknadsdepartementet,
ett vikariat som sedan blev en fast
tjänst. Erfarenheten från flera års
arbete inom Arbetsförmedlingen
har för mig varit helt avgörande
för den tjänst jag i dag har på
Arbetsmarknadsdepartementet.
-Hur trivdes du på LiU, med
studierna? Vad kände du var
mest intressant?
Inte någon dag under de sex
år som jag bodde i Linköping
ångrade jag att jag valt att flytta
till Linköping eller börja plugga
på LiU. Det är dock svårt att
inte nämna det år som vice
kårordförande i StuFF som ett
av de mest intressanta åren i
Linköping. Jag blev invald i
kårstyrelsen efter att jag hade
avslutat min kandidatuppsats
i Statsvetenskap och kände då
att jag behövde någon form av
studieuppehåll. Jag hade tidigare
varit engagerad i både FBI och i
StuFF:s fullmäktige och kände
ett starkt intresse av att företräda
studenterna gentemot universitetet.

-Har du några specifika minnen/
anekdoter från din tid påPol.mag./
LiU som du minns särskilt?
Det är svårt att undvika att nämna
alla fester. Året som festerist i FBI
är för mig oförglömligt och den
rosa och blå overallen bars med
stolthet. Att vara med och anordna
SunTrip - vilket gensvar när kön
ringlade sig långt utanför C-huset
klockan 07.00 på morgonen när biljetterna skulle släppas först klockan
12:00. Alla sittningar och framför
allt FBI:s julfester. Att delta under
Nolle-P och sedan året efter få vara
med och ordna Nolle-P för alla
nya studenter. Att lämna in min
D-uppsats och känna att nu är jag
klar med mina studier. Att fortfarande ha en nära relation till en
mängd personer från LiU och Pol.
mag. programmet.
Senast vi flyttade undrade min
sambo vad det var som luktade så
illa i en av flyttkartongerna i förrådet.
Det visade sig vara min blå och
rosa overall… även om jag inte
har använt den på många år finns
det inte på kartan att slänga den.
Regina Paet
Alumniansvarig
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QUATTROBALL
Tisdagen 23/4 2013 hade vi i
styrelsen vår första aktivitet för
alla våra medlemmar. Aktiviteten
var Quattroball som var väldigt
uppskattad av deltagarna.
Vår Quattroball var en blandning
av fotboll, basket och innebandy
som vi spelade i lag mot varandra.
Det lag som gjorde mål först i
den sporten som spelades fick ett
poäng. När den matchen var slut
startade direkt nästa sport.

Ibland när det inte blev mål
slängdes det in en ny boll så att
man fick spela både t.ex fotboll och
innebandy. Vilket var väldigt jobbigt
och ansträngande. Vi i styrelsen
var väldigt nöjda över aktiviteten.
Vi var även glada över att många
ville delta och vi alla kände att vi
måste oftare göra aktiviteter för våra
medlemmar.

Julia Grimberg
Chefsredaktör 13/14
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Science and Politics – Utrikespolitiskt Konvent 2013
Det är väldigt intressant att vara
ordförande för Utrikespolitiska
Studentföreningen vid Linköpings
Universitet. Våra systerföreningar runt
om i landet blir alltid lika förvånade
när jag berättar om vår styrelse –
en salig blandning av ekonomer,
statsvetare och teknologer. Teknologer? I en förening som har som syfte
att sprida kunskap om och intresse
för utrikespolitik?
Den 12-13 april bjöd Utrikespolitiska
förbundet Sverige (UFS) in till sitt
årliga konvent. Konventet anordnades för
femte året i rad och UF Linköping
fick i år äran att agera värdförening.
Makan Separghami och Rebecka Bergström, båda tidigare
styrelsemedlemmar i UF Linköping,
valdes till projektledare och satte
temat Science and Politics. Under
två dagar samlades 250 personer
från Sveriges alla hörn och
mötte forskare, journalister samt
svenska och europeiska organisationer för att diskutera och
lära sig mer om vetenskapens
roll inom politiken. Bör
forskning styras av politisk
agenda och ska politiska
beslut vila på vetenskapliga
resultat?

Christer Fuglesang, Sveriges förste
astronaut, invigde konventet på
fredagen med de väl valda orden:
Let’s launch this Conference! och
sedan bar det av. Flera intressanta
föreläsningar ägde rum under
fredagen, varav en var Fuglesangs
föreläsning om varför vi bör investera
i rymdforskning trots det osäkra
ekonomiska läget. Konventdeltagarna
hade även möjlighet att lyssna på
Alf Hornborgs föredrag The Myth
of the Machine där han talar om
”maskinfetishism” samt ifrågasätter om de möjligheter teknologisk
utveckling kan innebära bara är en
kulturell illusion. Parallellt i salen
bredvid höll professor Stellan Welin
det spännande föredraget
– Synthetic biology – ethical and
political perspectives. Kvällen
avslutades sedan med att deltagarna
bjöds in på en pubkväll på Zodiaen.

18

Även under lördagen bjöds det
på spännande föreläsningar och
workshops. Sven-Ove Hansson,
journalist och producent på
Sveriges Radio samt professor
och författare, höll i konventets kärnföreläsning: The role of
Science in Politics. Andra ämnen
som togs upp under dagen var
Transhumanism – Reality or SciFi?, läkemedelspatent,
militärisering av rymden samt
Cyber Security. Konventet
avslutades på lördagskvällen på
Nationernas hus där nästan 150
deltagare samt flera föreläsare
samlades för att få uppleva en
klassisk Linköping-sittning.

Linköpings Universitet. Teknik
och naturvetenskap, ekonomi,
statsvetenskap och politik samt
övrig humaniora är alla olika
byggstenar i vårt samhälle. För
detta samhälle ska vara hållbart
och kunna utvecklas krävs det att
vi kombinerar de olika kompetenser
vi besitter och strävar mot samma
mål för att nå bästa resultat.

Jag är övertygad om att det inte
fanns ett mer passande tema än
just Science and Politics när det
äntligen blev vår tur att stå värd
för konventet. Är det något jag har
märkt efter tre år på universitetet
och 2 år i UF Linköping är det
hur starkt vår universitetskultur
präglas av att vi har ett såpass
samlat campus att folk från skilda
fakulteter studerar på samma
plats. Så många människor med
olika intressen och olika kompetens
på denna lilla yta som utgör

budskap till alla deltagare.

Konventet utgjorde en plattform
för att diskutera detta samspel.
Samspelet mellan Science and
Politics, mellan två av samhällets
olika byggstenar. Jag är stolt över
att UF Linköping, vars styrelse
personifierar detta samspel, fick

möjlighet att sprida konventledarnas

Hanna Nyman, Ordförande UF
Linköping 12/13
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Halv åtta hos Mosa - Rött vin, fetischer och svärd!
Halv 8 hos Mosa Alasaly!
Detta är ett reportage som handlar om mat och om en medlem i FLiNS dvs
en person som läser på Polkand, fristående kurs inom Nationalekonomi
eller Statsvetenkunskap. I detta nummer handlar reportaget om
Mosa Alasaly som är en 21-årig student och läser på Polkandprogrammet.
Jag går in i en typisk studentlägenhet
men den här lägenheten är annorlunda.
Den är chic, hipp och avslappnande
på samma gång, den är i à la Mosa
stil. Mosas lägenhet är hemtrevlig och
har inslag av moderna inredningssaker.
Mosa berättar att han har en liten fetisch
för färgen blått vilket förde vår diskussion vidare in på färger och vad
färger kan göra för en människa. Han
har ett antal blåa glas och en del blå
inslag i lägenheten, men jag fastnar
för hans snygga lila dammsugare och
han har till och med lila muggar och
jag känner mig en aning imponerad.
Han sätter igång med maten och visar
hur man lagar god mat genom enkla
basvaror och rött vin. Mosa gör en
Spagetti Bolognese à la Coloniá med
pesto som är en enkel maträtt som han
har spiced upp en aning. Mosa är en
avslappnad och bekväm kock som
egentligen inte har något emot att laga
mat och han gör det ofta för vänner
men då och då charmar han även
några tjejer med sina kunskaper.
Något som jag fastnar för i hans
lägenhet är inslagen av mode, det finns
några ramar med olika slags modeller
som visar upp olika klädstilar.

Maten serveras och jag får en fräsch
sommarsmak i munnen. Mosas mat
består av en pestospaghetti och en
pestoköttfärsås med fräsch ruccola
i och en romansallad med ruccola i.
Maten påminner mig av en ljummen
sommarmiddag, den är matig men
samtidigt luftig och fräsch. Den skulle
passa perfekt till sommaren. Min
naturliga instinkt skulle vara att hälla
tomatketchup över spaghettin men
maten är mycket godare med dem olika
smakinslag som lyfter rätten och peston
använder Mosa eftersom har en fetisch
för pesto just nu.
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Det är en spännande maträtt som är
enkel, nyttig och billig. Jag gillade
speciellt köttfärssåsen som känns
modern och intressant och som inte
är den där gamla köttfärssåsen som
består av fyra ingredienser.
Mosa är en intressant och gosig ung
man som har koll på sin matlagning
och väldigt uppfinningsrik. Han
känns som en väldigt självsäker
man med många järn i elden. Hans
söndagsnöjen är att umgås med
vänner och hitta på saker som att
åka till Kolmåden, gå på ett museum eller spela minigolf istället för
att ligga hemma bakis, något Mosa
kallar för ”extreme sunday”.
Mosa favoritsak i hans lägenhet är
hans spritskåp för det använder han
mest och hans svärd så klart. ”Mitt
svärd använder jag ofta, mest för att
hålla killarna i schack när dem är
hos mig” säger Mosa med glimten
i ögat. Mosa verkar vara den som
har pli på killarna och håller koll
på dem, ibland får han säga till dem
”nu är det faktiskt dags för dig att
sluta dricka” men för det mesta är
det han som blandar drinkarna till
dem. Mosa är väldigt musikintresserad
och måste alltid ha på musik för att
fungera även om klockan är sex på
morgonen eller tre på natten.

I Mosas badrum står det många
Aloe Vera produkter och han säger
själv att han har en lite fetisch för
Aloe Vera, om han inte dricker Aloe
Vera vatten så tvättar han sig i det
och som sällskap har han sin Aloe
Vera växt Elliot. Något som jag blir
imponerad av är att Mosa är en kille
som sparar saker och är kreativ med
dem. T.ex. har han en gång klippt av
sina ärmar på en jeansjacka för att
sedan dekorera sin dammsugare och
lampa med ärmarna. Väldigt fint
och kreativt tycker jag.
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Som avslutning på middagen får
jag även en efterrätt som består
av en chokladkaka som är gjord
av nötkräm som heter Reese's
Peanut butter cups, några physalis
och vindruvor. En perfekt avslutning som sätter toppen på berget.
Alla smaker blir som en magisk
blandning och jag känner mig
mer än nöjd.
Kvällen lider mot sitt slut och jag
är mycket nöjd med Mosas insats
som kock. Ni tjejer som finner
er hemma hos Mosa på middag
en kväll där han inte bjuder er på
trerätters utan en pizza så betyder det att han giller er, för som
Mosa sa ”Jag skulle vara alldeles
för nervös för att laga mat till en
tjej som jag har känslor för så jag
hade köpt pizza.”

Det ord som vi använde mest
under kvällen var fetischer och
vilka olika fetischer Mosa har
och jag får intrycket att Mosa
har en del fetischer, som att han
går igång på färgen blått och att
lukten Aloe Vera är ett måste i
hans vardag. Men nu kan jag inte
ta reda på fler fetischer utan nu
är det upp till er kära läsare att ta
reda på vilka fler fetischer Mosa
har!

Julia Grimberg
Chefredaktör 13/14
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SKVALLERSPALTEN
Where has she been? And who am I?
That's a seceret I'll never tell.
You know you love me, XoXo Gossip girl
För alla nya studenter på Linköpings universitet är allt nytt
och intressant och för de nya tvåorna är det väldigt intressant
med det nya blodet på programmet. Jag har utfört en studie
där jag har jämfört hur ”blandningen” är i klassen och mellan
ettorna och tvåorna sedan har jag jämfört detta hur det var
förra året när dagens tvåor var ettor. Med ”blandning” menar
jag en okontrollerad lust att vara lite närgående.
Tvåornas blandning

Ettornas blandning

Denna studien gjordes helt opartiskt och med väldigt stor
respekt av deltagarna. Studien visar att ettorna 2012 var hela 8 %
bättre på att blanda sig i programmet än tvåorna 2011 när dem
var ettor. Men sedan finns det ett väldigt stort mörkerantal som
faller bort. Jag skulle uppskatta det till ungefär 20 % per årskurs
som faller bort. Delvis inte ens skvallerkärringen Fröken Ur vet
om det.
Källa: Elvispen och Fröken Ur.
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POLEMIKEN BESÖKER SIA GLASS
Den 22 april var jag och Agnes
Risfelt i Stockholm på restaurang
Gastrologik för att vara
matskribenter för en dag åt Sia
Glass, vilket vi tyckte var väldigt
roligt. Det kändes spännande att
få se hur en glassprovning gick till
och hur Sia Glass hade lagt upp
menyn. Dagen började med en
smakprovning av fem glassar där
sommelier Johan Blanches hade
en beskrivning till varje glass.
De tre första glassar var ÄppleKanel Ekologisk, Skumbanan
och SaltKaramell. ÄppleKanel
smakade som en äpplekaka med
vaniljglass, den var väldigt god.
Skumbanan smakade barnsligt
gott och var som godis med
marshmellows i. SaltKaramell
smakade samtidigt saltig som
bitter, som en riktigt god kola
med inslag av havssalt.

Agnes Risfelt och Julia Grimberg

Sedan fortsatte dagen med en
trerättersmiddag som var väldigt
god. Förrätten bestod av en salmalax
med äpple, gurka och pepparrotcitronglass. Huvudrätten bestod
av kalv med ramslök och endive
och fördeserten bestod av Lime
Breeze sorbet. Lime Breeze sorbet
kombinerades med limegelé, rom
och socker. Både jag och Agnes
var väldigt förtjusta i denna glass då
den livade upp rommen och vi
tänkte genast att vi måste pröva
att använda oss av Lime Breeze
sorbet nästa gång vi blandar drinkar
för den var väldigt fruktig och
fräsch. Som dessert efter maten
fick vi en sellerikräm med brynt
smör, lönnsirap och Caramel
MACADAMIA. Glassen Caramel
MACADAMIA smakade väldigt
god och söt.
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Det som jag blev mest imponerad
av var hur Sia Glass använde sin
nya smak Pepparrottcitron i
förrätten eftersom det visade att
glass inte alltid behöver vara en
efterrätt. Min favoritglass under
dagen var Citronsorbet eftersom
jag vet att den kommer smaka
utmärkt en varm sommardag. Men
sedan är jag också en chokladfantast så den nya smaken Truffle
chocolate smakade himmelskt.
Agnes favoritglass under dagen
var Lime Breeze sorbet. Jag anser
att det var väldigt roligt att smaka
på de nya glassarna och samtidigt
få en experts beskrivning om dem.

Jag tyckte det var väldigt intressant
att olika smaker kan kombineras
för att det ska bli en god glass
såsom SaltKaramell som smakade
havssalt med en karamellsmak.
Dagen var väldigt givande, trevlig
och jag rekommenderar verkligen
alla att smaka alla dessa nya glassar!
Jag och Agnes rekommenderar
alla att prova Lime Breeze sorbet.

Julia Grimberg
Chefredaktör 13/14
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I maktens korridorer
Strax efter styrelseskiftet i mars
fick nya styrelsen inbjudan av Peter
att under en halvdag diskutera
FLiNS, programmet och hur sektionen och programledningen ska
utveckla vårt redan långtgående
samarbete. På eftermiddagen var
det dags för mitt och Martins
första programrådmed programledningen från Pol Kand, samt
master Stats och master Nek.
Allt började med att Peter drog
lite historia om Pol Kand, jag
minns inte ens själv hur många
gånger som programmet bytt
namn, eller ändrat sin struktur, så
Pol Kand är verkligen ett program
med gamla anor, som låten säger.
Man märker verkligen från första
stund att Pol Kand ligger Peter
varmt om hjärtat, inte så konstigt
kanske, eftersom han var en utav
de som såg till att Pol mag blev
Pol Kand.
Pol kand har fått ett programråd som
består av ansvariga universitetslärare
för Pol Kand, statsvetenskap,
nationalekonomi, masterprogrammen samt studievägledare.

Just detta programråd var ganska
speciellt eftersom det var första gången som masteransvariga
deltog, tanken är att i högre grad
samarbeta mellan programmen för att skapa en gemensam
riktlinje. Vi diskuterade hur FLiNS
kan utveckla samarbetet med
Masterprogrammen, och gick även
igenom vad som hade sagts under
förmiddagen. Programrådet kom
fram till att föreslå en ändring i
termin 5, så 15 hp är helt valbara,
men Utredningskunskap ska stanna kvar. Det pratades även en del
om marknadsföring, praktiker på
de olika programmen, och den nya
referensgruppen.
Vad som kändes väldigt bra från
min och Martins sida är att FLiNS
verkligen har en del att säga till
om, samtliga på mötet var väldigt
angelägna om att få veta vår syn
på saker och ting. Vi i styrelsen ser
fram emot ett utökat samarbete
med programledningen!
Matilda Hjalte
ordförande FLiNS 13/14
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Actic är en rikstäckande träningskedja
med ca 100 anläggningar från Ystad i
söder till Kiruna i norr.
Actic erbjuder ett brett sortiment inom
styrketräning, funktionell träning och
konditionsträning, förutom detta så
erbjuder flertalet anläggningar även
ett brett utbud av gruppträning.
På många anläggningar ingår det
även bad. För mer information
om din närmaste anläggning och
utbud se actic.se

PASSA PÅ!
just nu bjuder vi på en
KOSTNADSFRI
PROVTRÄNING
MED INSTRUKTÖR
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www.facebook.com/acticsverige

Actic – Vi arbetar för ett friskare Sverige. Vår vision är att inspirera och engagera alla
människor till en bättre hälsa och ökat välmående.
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Detta är en baksida
Den kan verka intesägande
Detta är inte baksidans fel

