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Du är här!
Grattis n0llan. Och välkommen. Som vi 
har längtat.
 
Välkommen till Linköping!
Årets studentstad 16/17 och en av 
landets största studentstäder. Även 
Sveriges sjunde största stad med runda 
hundratusen invånare, kolmårdstrollens 
hemmaplan och staden där cyklisterna 
tampas mot den ökända  
östergötavinden.
 
Välkommen till Linköpings Univer-
sitet!
Sveriges sjätte största universitet med 
27 000 studenter i Linköping och  
Norrköping, tre campus och en  
studentkultur i världsklass.
 
Välkommen till Politices kandidat-
programmet!
Välkommen till ambivalensens program 
och den blå/rosa utbildningen. Bra val!
 
Polemiken är FLiNS sektionstidning 
sedan 1996 och redaktör för  
tidningen är jag själv. Det första numret 
som släpps varje läsår, Nollemiken, 
håller du i handen just nu, och det är 
framförallt ämnat åt förstaårselever 
samt en och annan förvirrad tvåa som 
inte lärt sig hitta på campus ännu (vilket 
tro det eller ej inte är helt ovanligt). 
Tidningen fungerar därför, i linje med 
det rådande temat för årets n0lle-P, mer 
som en guide som kan hjälpa dig med 

alltifrån kurslitteratur till hur man gör 
med overallen. Happy reading.
 
Jag är också din fadder, en av 34  
stycken faddrar som otåligt har väntat 
på att få se och träffa er. 34 faddrar 
som kommer att göra allt som står i vår 
makt för att ni ska få en så bra start på 
er studietid som bara möjligt, att ni ska 
få bra stämning i klassen och att ni ska 
känna er välkomna. Varmt välkomna 
till n0lle-P 2016! Årets absolut roligaste 
veckor.
 
Har du inte boende? Osäker på om du 
tackat ja till rätt utbildning? Saknar du 
cykel? Frukta inte. Allt kommer att lösa 
sig n0llan. Du är allt annat än ensam, 
vi har alla varit där och vi finns till för 
dig. De närmaste två veckorna är till 
för att ge dig verktygen för att kunna ta 
dig an och tampas med vilka dilemman 
studentlivet än kan tänkas föra med sig. 
efter de här två veckorna kommer du 
att vara en fullfjädrad student, redo att 
testa dina vingar.

REDAKTÖREN  RALJERAR

Annie Sääf  
    Redaktör



ORDFÖRANDEN ORERAR

Hej och välkomna till Linköpings  
universitet!

Nu har en oförglömlig tid i ditt liv 
kickat igång och jag hoppas att du har 
fått en fantastisk start som student vid 
Linköpings universitet. Vi i tvåan är 
extremt taggade på att få lära känna er 
och ska göra allt för att ni ska känna er 
som hemma. Det är mycket som  
händer den första terminen och ni 
kommer få många nya intryck och 
träffa människor som blir era vänner 
för livet. Jag var själv väldigt spänd och 
nervös inför utbildningen, n0llningn 
och nya ansikten och antagligen har 
även du lite fjärilar i magen.

N0llningen tillsammans med FLiNS 
och FBI är en underbar och fartfylld tid 
och jag talar nog för de flesta att det är 
en av de roligaste upplevelserna under 
hela studietiden. Redan från dag ett  
skapas en fantastisk genemskap, en 
gemenskap som kommer hänga med 
resten av studietiden och som kommer 
förgylla och förenkla de där tuffa  
dagarna inför tentaplugg och andra 
funderingar som du kommer få med 
tiden. 

Mitt första år är på universitetet har 
varit omtumlande, fantastiskt, läskigt, 
många gånger svårt men framför allt 
otroligt roligt. Min uppgift är nu att se 

till att er tid här blir minst lika fartfylld 
och härlig som mitt år har varit. Med ett 
år fyllt at nya intryck kan det vara skönt 
att vända sig till oss faddrar för att få 
svar eller stöttning. Vi har svar på det 
mesta och gillar att känna oss behövda, 
så tveka inte en sekund.

Tiden rusar iväg och det är lätt att 
glömma bort att stanna upp en  
sekund och njuta av nuet. Ta till vara 
på alla tillfällen du kan för att träffa nya 
människor och utforska Linköpings 
studentliv, det är som sagt en  
oförglömlig tid i ditt liv. Åter igen,  
välkomna till Linköpings universitet 
och jag önskar er ett riktigt, riktigt bra 
första år!

                    Linn Arnell 
                     Ordförande 
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Hej n0llan!

Det kan låta klyschigt att säga att ”jag 
vet hur ni känner er, allt löser sig, alla 
är i samma sits” osv osv som alla alltid 
säger när du ska börja studera. MEN, 
det är precis vad det kommer göra. Jag 
minns exakt hur jag kände när jag  
cyklade upp för märkesbacken för  
första gången den där måndagen i  
augusti. Det var pirrigt och spännande 
att sitta där i U1 och spana in sina nya 
klasskompisar. Vilka var de egentligen?
Två veckor senare när ni fått ta av er 
den fina rosa n0lle-tröjan och svida om 
till kostym för den sista sittningen så 
kommer all nervositet och bekymmer 
vara som bortblåsta. De där okända 
klasskompisarna som du nervöst spanat 
in där på första dagens upprop är nu 
dem du febrilt slår händerna i bordet 
med för att bli bästa bordet med på 
sittningen.  

Vi i FBI har sett fram emot att ni ska 
komma. I ett halvår har vi planerat 
dessa två veckor för att ni ska få en så 
bra och rolig start på er studietid som 
möjligt. För jag lovar er, detta är bara 
början. I staden som utnämnts “årets 
studentstad” (!!) kommer det bjudas på 
festligheter helt utöver det vanliga. Jag 
vet till exempel inte om det är några av 
er som kört dragkamp över en å förut 

eller byggt sandslott i skolan? Snart ska 
ni bli varse i vilket fall. 

Det enda tips jag har är: njut och låt oss 
i FBI tillsammans med alla underbara 
faddrar få guida dig genom Linköping 
och Campus Valla. Vi finns här för er 
och vad som än händer så lovar jag att 
det löser sig. 
Varmt välkommen till Linkan N0llan – 
nu börjar äventyret! 

 

B O S S E N  B A B B L A R

Evelina Roos 
FBI-chef
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Som programansvarig arbetar jag 
medhelheten i den utbildning du 
nu är antagen till. Jag ska se till att 
vi gör det bästa för att tillsammans 
med dig ordna en meningsfull  
utbildning som leder mot  
kvalificerade arbeten med beslutsun-
derlag, beslutsfattande och  
samhällsanalys. Just DU ska bli 
kompetent att föra samhället en liten 
bit framåt.

Utmanande
En första utmaning är självklart att
finna sig tillrätta på och med studierna
vid universitetet. De allra första
veckorna blir en utmaning i att ordna
livet i ny miljö och med nya människor.
Men snart nog kommer du med andra
studiekamraters hjälp att ledas in i
universitetslivet.

Det vi som iscensätter din utbildning
hoppas kunna erbjuda är intellektuella
och känslomässiga utmaningar som
kittlar din nyfikenhet och dina
värderingar. Du har kanske redan en
uppfattning om vissa saker: hur Sverige
bör styras, om det är bra med
ekonomisk tillväxt, vad som bör
inrymmas inom den offentliga
verksamheten etc. Ibland kanske du
kommer att överge din tidigare
uppfattning, ibland kanske du kommer 
att få den bättre underbyggd. Våra
studenter brukar vara engagerade i

samhällsfrågor – är man det inte innan-
blir man det lätt under studierna.

Du utmanas av att du måste läsa
mycket, tänka mycket, arbeta ihop med
andra och lära dig att se saker ur olika
perspektiv, tänka logiskt, kunna se 
likheter och skillnader, skriva och  
uttrycka dig muntligt och mycket  
annat. Vissa har lättare för stats- 
vetenskapliga texter, andra för national-
ekonomins modeller. Samtidigt är det 
så att de som har svårt för något visst 
också är de som utvecklats mest, när 
man väl lärt sig att bemästra svårighe-
terna.

Jobbigt
Det går inte att komma undan ifrån att
om man ska klara av en universitets- 
utbildning kommer det att vara jobbigt.
Det finns ett starkt samband mellan

P O L . K A N D
UTMANNANDE, JOBBIGT, RELEVANT OCH KUL
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studieresultat och hur mycket tid man
lägger ner på sina studier. I början är
det en stor omställning, eftersom det
innebär en stor frihet att läsa på
universitetet.  

Den schemalagda
undervisningen pågår bara ett par
timmar, några dagar i veckan. Resten av
tiden är det upp till dig att organisera
dina studier: att läsa, tänka, grupparbeta,
skriva och på olika sätt driva ditt eget
lärande framåt. Att utveckla förmågan
att arbeta med frihet under ansvar är
jobbigt men utvecklar samtidigt själv-
ständigheten.

Det kan också vara jobbigt när det
ibland tar emot i studierna. Få personer
går igenom en utbildning utan att någon
gång missa en tenta, få kritik på en
uppgift eller uppleva utmaningarna
övermäktiga. Då gäller det att kämpa
vidare, inte se det som ett personligt
misslyckande utan något som händer
alla under vägen mot att bemästra
utmaningarna.

Relevant
Samhället förändras och utvecklas hela
tiden. När jag själv läste på LiU på
80-talet fanns inga mobiltelefoner,
Sverige var inte med i EU,
arbetslösheten var två procent och
Berlinmuren stod mellan väst och öst.
De kunskaper och förmågor som du

utvecklar på programmet ska göra det
möjligt för dig att arbeta under många
år i ett samhälle och på en
arbetsmarknad som utvecklas.
Programmet syftar mot arbetsmarkna-
den främst inom offentlig
verksamhet på kommunal, statlig eller
internationell nivå, men även mot
privat sektor. Du blir kvalificerad för
att läsa vidare, kanske på våra masterut-
bildningar. Man ska dock inte bara se
utbildningen som grunden för arbete
eller fortsatta studier. Lika mycket
handlar det om dig själv och din
personliga utveckling – din kompetens
och dina värderingar.

...och kul!
Att universitetsstudier också ska vara
kul tror jag de flesta räknar med. Men
jag tänker då inte bara på det rikliga
studentlivet med fester, engagemang
och kamratskap. Genuint kul blir det
bara om även vardagslivet, de studier
man ägnar sig åt, är kul: att
utmaningarna verkligen är på allvar. De
studerande som går ut från
utbildningen brukar vittna om de
förmågor de tillägnat sig: att analysera,
se ur olika perspektiv, förstå hur
samhället fungerar, kunna utföra ett
kvalificerat arbete med beslutsunderlag,
helhetssyn och ställningstaganden. Kan
man se att utbildningen är en lång väg
fram emot det målet, då tror jag att även
vägen känns kul.

P O L . K A N D
UTMANNANDE, JOBBIGT, RELEVANT OCH KUL

Skribent: Peter Andersson
                    Programansvarig

Nollemiken 2016
8



En ny termin på Linköpings  
Universitet ska snart börja och jag 
lovar dig, detta kommer bli något 
som du sent kommer glömma. Att 
börja på Universitet var för mig en  
livsomvälvande upplevelse vilket det 
säkert kommer vara för dig med. 

Universitetet ses för många som en  
nystart, något spännande och helt nytt 
och det är just vad det är. Detta kan 
kanske låta skrämmande men jag lovar 
dig, du kommer guidas rakt in i stu-
dentlivet med hjälp av n0lle-p och alla 
faddrar. N0lle-p är ett utmärkt sätt för 
dig att hitta nya vänner, lära känna  
Linköping och studentlivet. N0lle-p går 
så otroligt fort och innan du vet ordet 
av det så kommer det vara slut. Mitt 
första och absolut bästa tips är att ta 
vara på tiden. 

Att bli utnämnd ”årets n0lla” kom som 
en chock men kändes  
samtidigt otroligt roligt även om jag än 
idag inte riktigt förstår vad det innebär? 
Varför blev det just jag? Att stå där på 
scenen är idag ett fullständigt blurr och 
vad jag egentligen sa är helt bortglömt. 
Men idag ett år senare har jag  
hunnit skaffa mig nya vänner, börjat 
leva studentlivet, tappat bort mig i Ryd, 
Flamman och egentligen hela  
Linköping men vad gör det när tiden 
förgylls av alla underbara studenter och 
roliga aktiviteter.

Mina tre bästa tips för dig är:
1. Ha KUL!!
2. Var dig själv, ingen är bättre än du!
3. Våga! Studentlivet och N0lle-p är 
en kort tid av ditt liv så anamma det 
ordentligt.
4. Plugga…. (omtentor är inte roliga, 
hitta en balans så kommer allt att ordna 
sig)

Studentlivet i Linköping kommer att ta 
emot dig med öppna armar om du så 
vill och glöm för guds skull inte att  
ladda ner en bra GPS som visar hur 
man lättast cyklar mellan två ställen.  
Det behövs, jag hittar fortfarande inte? 
(om man nu någonsin lär sig) 

Jag är otroligt taggad på att få träffa just 
dig och alla dina nya klasskompisar, så 
välkommen till Linköping, LiU,  
polcandy och allt vad studentlivet har 
att erbjuda.

Snart ses vi i vimlet!! / Lina

Å R E T S  N 0 L L A

Bild från n0llningen 2015

Skribent: Lina Mjörnell               
Årets n0lla 2015

2015
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Å R E T S  F A D D E R
Välkomna till Linköping, Sverige 
utan tvekan bästa studentstad! 
 
Staden där du alltid cyklar i motvind. 
Staden som ligger öde på helgerna utan 
en människa på gatorna efter det att 
studenterna varit ute till småtimmarna. 
Staden som du kommit till är i mina 
ögon ett östgötaslättens paradis utan 
dess like, vilket jag hoppas att även du 
kommer tycka inom en snar framtid. 
Gör Linköping till ditt hem, ge dig ut 
på cykeln och inse att det bara tar 15 
minuter för att komma från ena sidan 
till den andra.

I dimmorna på dansgolvet kommer du 
att inse flera viktiga saker, världen ter 
sig enklare att komma underfund med 
efter en öl eller sju. Under flera  
tillfällen har jag funnit mig själv lösa 
några av livets stora mysterium just vid 
dessa tillfällen. En av mina slutsatser 
vill jag dela med mig av; det kommer 
alltid fler fester, precis som att det alltid 
kommer fler tentor, men varför välja? 
Planera så att du hinner med dem alla! 

Som polkandstudenter på Linköpings 
universitet har ni möjligheten att  
utveckla era akademiska färdigheter 
såväl som era sociala. Polkand- 
programmet är väl utformat, enstaka 
kurser kanske inte är de mest  
intressanta eller givande för er, men se 
det som övning inför arbetslivet genom 

att göra saker ni inte alltid anser vara 
värda er tid! 

Studentlivet sträcker sig långt utöver 
föreläsningar, tentor och fester. Med en 
mängd olika studentföreningar  
tillgängliga finns det inga gränser för 
vad ni kan åstadkomma. Fotbollslaget, 
utrikespolitiska föreningen eller varför 
inte bli sektionsaktiv? Hitta din egen 
takt, försök att balansera dina  
åtaganden och studier med dina  
intressen och framförallt dina nöjen. 
Polkandarna är kända på campus för att 
stanna längst på festen och ändå vara 
först på föreläsningen dagen efter, jag 
förväntar mig inte mindre av er. Dagens 
politiska klimat och statliga utveckling 
har utan tvekan påvisat en brist på  
utbildade nationalekonomer och  
statsvetare, se till att bli en del av  
lösningen på det problemet!

Skribent: Fredrik Hellström 
                   Årets Fadder 2015

2015
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Det tillstår lyckligtvis studentlivet 
mer än bara tentaångest, studielån 
och snabbnudlar. Det finns ett helt 
smörgåsbord fyllt till bredden av 
kurser, föreningar, studiecirklar och 
syjuntor att engagera sig i utanför 
studierna. Här på LiU finns alldeles 
säkert någonting för dig och den  
absoluta merparten av aktiviteterna 
är arrangerade av studenter som 
jobbar ideellt för att bidra till en 
roligare och bättre studietid.
 
Kåren – Stuff
En studentkår utgör länken mellan 
skolledningen och studenterna. Till 
kårernas huvudsakliga syften hör att 
öka studieinflytandet hos studenterna 
och de ansvarar för att fördela bidrag 
till sektionerna för bland annat  
utbildningsbevakning. Stuff  är student-
kåren för filosofiska fakulteten (FilFak) 
vid Linköpings universitet, alltså kåren 
för dig som studerar Pol. Kand eller 
frikurser inom statsvetenskap eller 
nationalekonomi.
 
Sektionen – FLiNS
Under kåren står studentsektionen, som 
är specifik för din utbildning.  
Sektionen för Pol. Kand programmet 
och frikursare i statskunskap och  
nationalekonomi heter FLiNS –  
Föreningen för Linköpings National-
ekonomer och Statsvetare. FLiNS  
arbete bygger på ett ideellt  

engagemang av studenter från  
programmet. Förutom studiefrämjande 
arbete inom områden såsom  
utbildningsbevakning och arbetsmiljö-
ombud så anordnar FLiNS både roliga 
och nyttiga aktiviteter under årets gång 
varav de största är FLiNS-resan och 
PolAr som är vår arbetsmarknadsdag.
 
Mästeriet – FBI
Tre begrepp som du kommer att få  
bekanta dig mer med under din  
närmaste tid här på LiU är treenigheten 
festeri, fadderi och mästeri.
Fadderi = ett sektionsutskott som       
ansvarar för planering och utförande 
av välkomnandet av nya studenter på 
utbildningen.
Festeri = sektionens sociala utskott som 
har i uppgift att upprätthålla Linköpings 
eminenta och beryktade studentliv 
genom arrangerandet av olika sociala 
aktiviteter på och utanför campus.
Mästeri = ett mästeri är i all enkelhet en 
sammanslagning av festeriet och  
fadderiet till ett och samma utskott. 
Vissa sektioner har ett mästeri och 
andra har sitt festeri och fadderi  
separerade. FLiNS sociala utskott FBI 
är ett mästeri.FBI anordnar förutom 
n0lle-P ett otaligt antal fester, sittningar 
och andra roliga aktiviteter under året, 
däribland årets överlägset bästa kravall, 
Suntrip.

V I  F I N N S  F Ö R  D I G
DIN KÅR, SEKTION & FESTERI
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F L i N S
MER OM DIN SEKTION

FLiNS är, som ni nu har fått lära 
er, er sektion. Vi är en medelstor 
sektion inom Stuff  med omkring 130 
medlemmar. Inom FLiNS skiljer vi 
på styrelsen och utskottet vilket  
utgörs av FBI. FLiNS arbete är  
ideellt och föreningen drivs enbart 
av engagemanget hos våra studenter 
på programmet.

Organisation:
Styrelsen:
Styrelsen är sektionens högsta  
verkställande organ och utgör  
ledningen för organisationen. FLiNS 
styrelse består av fjorton  
förtroendevalda med varsina  
tillhörande ansvarsområden. Dess 
primära uppgift är att upprätthålla och 
utveckla det studiefrämjande arbetet 
som FLiNS utför, men anordnar även 
en resa och en del uppskattade aktivite-
ter för sektionsmedlemmarna. Styrelse- 
uppdraget är främst reserverat för 
förstaårselever. Sök till styrelsen 17/18 
i vår!

Utskottet:
FLiNS har ett utskott, detta utskott 
utgörs av sektionens mästeri FBI. 
Mästeriet består av åtta studenter som 
anordnar sociala aktiviteter och  

festligheter för sektionens medlemmar. 
Fokus under året ligger på anordnandet 
av n0lle P och tredagarskravallen Suntrip 
som i år går av stapeln i början av mars. 
Sök till FBI 17/18 lite senare i höst!

Verksamhet:
Det studiefrämjande arbetet som FLiNS 
utför rör bland annat utbildnings- 
bevakning, arbetsmiljöfrågor, intern 
och extern samverkan samt intern och 
extern informationsdelning. Det arbete 
som utförs av mästeriet räknas också 
hit.

Varför ska jag bli medlem?
Ett medlemskap i FLiNS är för de allra 
flesta studenter i nationalekonomi och 
statskunskap en självklarhet och de  
förmåner som kommer med ett  
medlemskap kan närmast liknas med 
de som ges av ett nationsleg i någon av 
våra grannstäder. Medlemskapet innebär 
ett direkt medlemskap i kåren Stuff,  
vilket i sig ger många förmåner. Den 
som utnyttjas allra flitigast av våra  
studenter är kårrabatten på kravall- 
biljetterna. En relativt betydande rabatt 
som gäller på de allra flesta kravaller. 
Med andra ord tjänar du säkerligen in 
medlemsavgiften flera gånger om.  
Förutom rabatter på kravallbiljetter så 

Nollemiken 2016
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innebär ett medlemskap i FLiNS att du 
är välkommen på alla roliga aktiviteter 
som styrelsen och FBI anordnar för 
sina medlemmar 

Något som inte är att förglömma är 
att FLiNS också ger dig möjlighet till 
bättre inflytande över vilken kvalitet 
din utbildning ska ha. Du kommer 
få möjlighet att påverka saker såsom 
utbildning, lärare och lokaler. FLiNS 
kommer att föra din röst i vad det än är 
du tycker är 
viktigt.

Medlemskap i föreningen kan köpas 
när som helst under årets gång om du 
kontaktar styrelsen, men ett ypperligt 
tillfälle att teckna medlemskap är på 
FLiNS dagen i slutet av n0lle P.

Pris?
Avgiften för medlemskapet inklusive 
medlemskap i Stuff  är 200 kr per  
termin eller 350 kr för ett helt läsår.

Syfte med sektionsarbetet:
Vad gör sektionen för dig? Till en 
början är det sektionen du har att tacka 
för att du står här med din alldeles egna 
Pol. Kand väska och läser den här  
utomordentliga tidningen i väntan på 
att få bli n0llad. det är också viktigt att 
tänka på att sektionen finns här året 
runt. Sektionen är viktig för att föra 
studentverksamheten framåt. Vi arbetar 
aktivt hela året för att just DU ska få en 
så bra studietid som möjligt med hög-
kvalitativ utbildning och roliga aktivi-
teter. Du kommer inte att kunna missa 
oss, vi finns här för dig! Med detta sagt; 
tveka inte att kontakta oss i styrelsen.

F L i N S
MER OM DIN SEKTION

Nollemiken 2016
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Bokfadder: En bokfadder är, vilket namnet ju skvallrar om, en fadder, tvåa eller 
annan Pol. Kandare/frikursare som n0llan ärver kursböcker av under en godtycklig 
period vilken kan sträcka sig alltifrån en enstaka kurs till hela studietiden. Detta har 
varit en mycket uppskattad metod under tidigare år och vanligtvis har dessa kontrakt 
upprättats redan under n0lle P. Fråga en fadder för mer information.    

FLiNS Bokbazaar: Sektionens facebookgrupp för Pol. Kandare och frikursare i 
behov av att köpa eller sälja kurslitteratur. Gå med.   Anslagstavlan: På anslagstavlan 
på LiU:s hemsida hittar du alltifrån begagnad kurslitteratur till ett andrahandsboende.   
Blocket.se eller kurslitteratur.se
 
Bokhandeln: När alla andra alternativ är uttömda så återstår bara bokhandeln.  
Kurslitteratur är dyrt och inte alltid lika roligt att lägga pengar på men det är en  
investering. (BokAB ligger på campus och säljer även viss begagnad kurslitteratur)

P.S. Viss litteratur finns att ladda ned gratis som PDF.

HUR FÅR JAG LÄTTAST TAG I DEN?
K U R S L I T T E R A T U R

Skribent: Annie Sääf

FÖRBERED DIG  
FÖR YRKESLIVET

ANVÄND OSS — DET LEDANDE AKADEMIKERFÖRBUNDET

EXPERTER PÅ JUST DIN K ARRIÄR
Vi finns till för dig som är jurist, ekonom , systemvetare, 

personalvetare, kommunikatör  och samhällsvetare.

OPTIMERA DINA MÖJLIGHETER
Använd våra karriärsamtal, cv-granskning , lönestatistik 

och intervjuträning . 

UTÖK A DITT NÄTVERK
Luncha med yrkesverksamma, besök företag och 

organisationer samt få en mentor. 

FÖR HELA K ARRIÄREN 
Få stöd och inspiration från student till anställd, chef, egenföretagare 

eller kollega och oavsett inom vilken bransch du jobbar. 

FÖRDJUPA DIG PÅ JUSEK.SE/STUDENT
BLI MEDLEM 

100 kr
FÖR HELA STUDIETIDEN



E N  N Y  E R A
ÖGA MOT ÖGA MED NYA STYRELSEN

Nollemiken 2016

Linn Arnell - Ordförande
Ålder: 26.
Hemort: Linköping.
Kort om mig: Fri själ som älskar livets gåvor.
Bästa pluggstället: Biblioteket.
Favoritfikat: Farmors bullar.
En typisk lördagskväll: Rödvin tillsammans med vänner.
Mitt bästa universitetsminne: Toga-sittningen under  
nollningen.
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Hålla kvar vår fina 
gemenskap och försöka motivera fler frikursare att ta del av 
den.

Lina Mjörnell - Vice Ordförande
Ålder: 19.
Hemort: Stockholm.
Kort om mig: Skrattar åt det mesta.
Bästa pluggstället: Ensam på ett café (gratis påtår är livet).
Favoritfikat: Kaffe, helst med extra styrka och en dammsugare.
En typisk lördagskväll: Sker helst med vänner på Kårallen 
eller på något annat roligt uteställe.
Mitt bästa universitetsminne: Hm.. Svårt då allt är så kul! Får 
jag bara välja ett minne?
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Att vi ska ha ett 
sjukt roligt år och att alla medlemmar ska känna att de har roligt 
med oss. Vi är bara studenter en kort tid av livet så varför inte 
göra den tiden så rolig som möjligt?

Elsa Toorell - Kassör
Ålder: 22.
Hemort: Linköping.
Kort om mig: Förtjusande.
Bästa pluggstället: A-huset med en lagom distraherande 
(gärna snygg) utsikt.
Favoritfikat: Starkt kaffe och djungelvrål.
En typisk lördagskväll: Rött vin i varierande mängd.
Mitt bästa universitetsminne: Alla dessa kravaller samt dagen 
jag blev FLiNS 16/17 nya kassör!
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Att FLiNS  
tillsammans med medlemmarna, frikursare som Pol.kandare 
utvecklar sektionen framåt och gör studietiden så rolig och 
givande som möjligt.
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E N  N Y  E R A
ÖGA MOT ÖGA MED NYA STYRELSEN

Petter Olofsson - Utbildningsbevakare
Ålder: 23
Hemort: Lit.
Kort om mig: Helt ok kille. 
Bästa pluggstället: Stadsbiblioteket, man får alltid bord!
Favoritfikat: Kolbulle med lingonsylt.
En typisk lördagskväll: Chips och dipp och en film med 
Sean Penn.
Mitt bästa universitetsminne: Första gången jag gick upp 
för märkesbacken, sjuk känsla. 
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Fortsätta med allt 
det bra arbetet och ha kul!

Roila Jonsson - Tryck & Spons
Ålder: 23
Hemort: Stockholm.
Kort om mig: Jag har hört att jag är extrovert.
Bästa pluggstället: Jag är anpassningsbar.
Favoritfikat: Kladdkaka.
En typisk lördagskväll: I dimman.
Mitt bästa universitetsminne: Damsittningen.
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Ett starkt  
samarbete för att uppnå högre mål.

Samir Cedic - Sekreterare
Ålder: 20
Hemort: Svärtinge (Norrköping).
Kort om mig: Jag gillar strandpromenader och att lyssna på folks 
problem.
Bästa pluggstället: Hemma.
Favoritfikat: Gofika (svaret läses med fördel på göteborgsk dialekt).
En typisk lördagskväll: Finns ingen typisk lördagskväll.
Mitt bästa universitetsminne: De utekvällar när man kommer 
hem med huvudbonader, accessoarer och/eller andra souvenirer 
som inte egentligen tillhör en.
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Skriva ett  
protokoll som aldrig tidigare har skådats på denna jord (på ett bra 
sätt), samt att tillsammans med styrelsen se till att företag och  
arbetsgivare blir mer medvetna om vad Pol.Kand är för program.
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E N  N Y  E R A
ÖGA MOT ÖGA MED NYA STYRELSEN

Maria Öberg - Arbetsmiljöombod
Ålder: 21 
Hemort: Brukssamhället Gunnebo i Småland.
Kort om mig: Passionerad, dagdrömmande energiknippe 
som skrattar åt allt.
Bästa pluggstället: Grupprum i biblan.
Favoritfikat: Zodiaken for the win.
En typisk lördagskväll: Korridorsfest med roligt tema!
Mitt bästa universitetsminne: Ovveinvigningen!
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Göra så att våra 
fantastiska medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt 
medlemskap för en bättre studietid!

Annie Sääf  - Polemikenredaktör
Ålder: 22
Hemort: Stockholm.
Kort om mig: Redaktör för Polemiken.
Bästa pluggstället: Knappnålstyst rum, helst utan någon som 
helst möjlighet till kontakt med omvärlden. Helst nattetid.
Favoritfikat: Bulle med bulle tycker jag ju låter gott.
En typisk lördagskväll: ”Vilken tenta?”.
Mitt bästa universitetsminne: Tackfesten eller  
sektionssittningen.
Det här är mina ambitioner för FLiNS: New York Times 
släng dig i väggen!

Nollemiken 2016

Rickard Mobäck - Externsamverkan 
Ålder: 24 
Hemort: Norrköping.  
Kort om mig: Älskar att dyka, åka skidor och äta glass. Fast 
inte samtidigt förstås. 
Bästa pluggstället: Vallabiblioteket.  
En typisk lördagskväll: Spenderas på en trevlig hemmafest.  
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Fixa en fet  
arbetsmarknadsdag och lära n0llan allt jag kan om PolRiks.
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E N  N Y  E R A
ÖGA MOT ÖGA MED NYA STYRELSEN

Sofia Holmberg - Alumniansvarig         
Ålder: 23
Hemort: Sundsvall
Kort om mig: Älskar mat.
Bästa pluggstället: Väldigt oklart.
Favoritfikat: gillar ALLT.
En typisk lördagskväll: Rödvin.
Mitt bästa universitetsminne: Ovveinvigningen!!
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Se till så att alla 
FLiNS-medlemmar har ett roligt och lärorikt år, oavsett om de 
är Pol.kandare eller frikursare!

Elin Borg - Masteransvarig
Ålder: 20
Hemort: Göteborg
Kort om mig: Heter inte Glenn och rensar inte fisk.
Bästa pluggstället: Zodiaken eller bibblis.
Favoritfikat: Mocca latte
En typisk lördagskväll: Dansar fult på KKs dansgolv eller har 
en myskväll med mina gosiga kompisar.
Mitt bästa universitetsminne: När Peter Andersson gycklade 
på julsittningen.
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Att ha ett riktigt 
roligt år som en del av FLiNS-styrelsen och försöka integrera 
masterstudenter mer med Pol.kand studenter.

Vendela Larsson - Kommunikatör
Ålder: Hur gammal behöver jag vara?
Hemort: Torsby/Västerås
Kort om mig: Lider tydligen av sjukdomen ”resting-bitchface”
Bästa pluggstället: A-huset eller hemma i sängen
Favoritfikat: Choklad löser alla problem   
En typisk lördagskväll: Spenderas på Kårallens dansgolv, helst 
med någon snygging
Mitt bästa universitetsminne: Att cykla upp för märkesbacken 
för första gången var häftigt
Det här är mina ambitioner för FLiNS: Att ingen efter detta 
år ska behöva ställa den eviga frågan: ”vad fan är pol. Kand?”
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E N  N Y  E R A
ÖGA MOT ÖGA MED NYA STYRELSEN

Evelina Roos - FBI-Chef
Ålder: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Hemort: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Kort om mig: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Bästa pluggstället: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Favoritfikat: [HEMLIGSTÄMPLAT]
En typisk lördagskväll: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Mitt bästa universitetsminne: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Det här är mina ambitioner med FBI: [HEMLIGSTÄMP-
LAT]

Anton Ronström - FBI-kassör
Ålder: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Hemort: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Kort om mig: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Bästa pluggstället: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Favoritfikat: [HEMLIGSTÄMPLAT]
En typisk lördagskväll: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Mitt bästa universitetsminne: [HEMLIGSTÄMPLAT]
Det här är mina ambitioner med FBI: [HEMLIGSTÄMP-
LAT]
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P O L . R I K S 
Vad är Pol.riks?
Politicesstudenternas Riksorganisation, 
eller PolRiks i folkmun, är en religiöst 
och politiskt obunden paraply- 
organisation för föreningar, såsom 
FLiNS, som har till syfte att främja  
politicesstuderandes intressen när det 
gäller utbildnings-och arbetsmarknads- 
relaterade frågor under och efter  
studietiden. Vi finns till för att bygga 
broar mellan olika lärosäten för att skapa 
en gemenskap mellan framtida kollegor. 
Pol.riks arbetar även utåt mot närings- 
livet för att förbättra politices- 
studerandes förutsättningar och  
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 
Organisationen är fortfarande ung 
och idag består vi av 1100 medlemmar 
utspridda i sju stycken medelems- 
föreningar. Som medlem i FLiNS är 
man alltså också medlem i Pol.riks. Med-
lemsförningarna är: LUPEF (Lunds  
universitet), UPS (Uppsala universitet), 
Nordpol (Umeå universitet), FLiNS 
(Linköpings universitet),  
SVIK (Karlstads universitet),  
Politeia (Göteborgs universitet) och 
Demos (Göteborgs universitet).

Vad gör PolRiks?
Pol.riks anordnar varje år ett antal 
aktiviteter för medlemsföreningarnas 
sektionsmedlemmar. Just nu planeras 
en resa till Stockholm och Uppsala med 
föreläsningar, studiebesök och sittningar. 
Framåt slutet av november arrangerar vi 
casetävlingen Samhällsvetar-SM  

tillsammans med Akademikerförbundet 
SSR. Det går i stort ut på att försöka 
lösa samhällsproblem tillsammans med 
en arbetsgivare eller organisation där 
bästa förslag vinner. Till våren anordnas 
den årliga Pol.riks-resan, som i år gick 
till Paris där man bland annat besökte 
OECD, Sveriges ambassad och  
UNESCO. Från och med nästa år 
kommer Pol.riks förhoppningsvis få ta 
del av ett statligt bidrag för att ytterligare 
kunna vidga sin verksamhet.

Årsmötet
I början av april i år var det FLiNS tur 
att vara värd för PolRiks årmöte. Det 
innebar att representanter från  
medlemsföreningarna och styrelsen fick 
en chans att träffa varandra,  
tillsätta en ny styrelse och diskutera Pol.
riks framtid. Dessutom fick vi så klart 
tillfälle att visa våra framtida kollegor 
hur man festar i Linköping med sittning 
på Kollektivet följt av kravall på  
Kårallen.

Förutom FLiNS ordinarie plats i 
styrelsen som medlemsrepresentant 
är vi också representerade i presidiet, 
förkroppsligat av Ludvig Segerhammar 
som innehar posten vice ordförande.

Mer information om PolRiks hittar du 
på www.polriks.se

Skribent: Rickard Mobäck 
    FLiNS representant i Pol.Riks
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P O L . R I K S 

Skribent: Rickard Mobäck 
    FLiNS representant i Pol.Riks

A L U M N I P O R T R Ä T T

Anser du att detta har underlättat 
ditt jobbsökande/i arbetslivet? Hur?  
Jag använde min magisteruppsats i Nek 
som referens när jag sökte mitt första 
jobb på SAS.

Var arbetar du idag? Vad arbetar du 
med? 
Jag arbetar på flygbolaget SAS med in-
täktsoptimering.

Hur ser en typisk dag ut för dig på 
arbetet?
De flesta dagar ägnar jag åt att  
analysera och bevaka mitt  
marknadsområde. Beroende på hur det 
utvecklar sig gör jag olika förändringar i 
vårt optimeringssystem för att  
säkerhetsställa att mina flighter  
levererar så stora intäkter som möjligt 
på kort och lång sikt.  

Hur har din väg sett ut från examen 
till din nuvarande arbetsplats?
Efter examen fick jag jobb direkt som 
analytiker på SAS. Den tjänsten hade 

jag i ungefär 2,5 år innan jag bytte till 
mitt nuvarande jobb som Revenue  
Manager.

Hur kommer det sig att du valde att 
studera Pol. Kand på LiU?
Jag valde att studera Pol. Mag på LiU 
pågrund av programmets bredd, man 
fick en bred kunskap inom  
Nationalekonomi, Statsvetenskap och 
andra relaterade områden.

Upplevde du det som svårt att få 
arbete efter examen?
Inte direkt, det svåra var istället att  
bestämma sig för vad jag ville arbeta 
med.

Var du engagerad i någon förening 
under din studietid?
Jag var engagerad i FLiNS, arbetade på 
studentpuben Flamman och i Baljan, 
samt satt i Flammans styrelse.

Nollemiken 2016

Namn: Elias Alvin. 
Ålder: 32. 
Uppvuxen i: Gävle. 
Nuvarande bostadsort: Stockholm. 
Vilka år studerade du på Liu? 2006-2010. 
Vilken inriktning valde du? Nationalekonomi. 
Master? Magisterexamen på LiU.
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Sammanställd av: Sofia Holmberg 
                               Alumniansvarig

Har du haft nytta av det i din  
karriär/arbetsliv?
Genom att i olika sammanhang har jag 
byggt upp ett kontaktnät, vilket är till 
nytta i mitt arbetsliv.

Hur trivdes du med studierna? Vad 
var mest intressant?
Jag trivdes bra, nationalekonomin blev 
allt intressantare ju mer man läste.

Favoritminne från n0lle-P?
De olika sittningarna samt filosofiska 
spelen.

Vilka kunskaper från din studietid 
har du haft mest nytta av i arbetsli-
vet?
De olika kunskaperna från nekkurser-
na samt statistiken

Vad har varit den största  
omställningen med att gå från stu-
dier till arbete?
Tidigare var man endast ansvarig för 
sig själv och sina studier. I arbetslivet 

är även arbetsgivare och kollegor be-
roende av att man levererar på upp-
satta mål och deadlines. 

Har du något tips till n0llan?
Ha kul under n0lle-P och se det 
som en chans att lära känna nya 
människor.

Några sista ord?
Gå in i utbildningen med ett öppet 
sinne. Man behöver inte veta vad man 
vill bli, utan det lär man sig under 
vägen. Satsa på studierna, men glöm 
inte bort att ha kul under resans gång.

Nollemiken 2016

A L U M N I P O R T R Ä T T
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A L U M N I P O R T R Ä T T F L I N S - R E S A N
ETT MINNE FÖR LIVET

En studieresa till en europeisk ort är 
en av FLiNS årliga traditioner och 
inget undantag görs detta år.  
Tidigare resor har haft destinationer 
såsom Haag, Paris och Strasbourg 
och i år styr vi vägarna mot  
*trumvirvel* BRYSSEL!!

FLiNS-resan som är till för alla  
nyanlända sektionsmedlemmar är ett 
ypperligt tillfälle för dig att lära känna 
nya människor och komma närmare 
klassen. Resan brukar vara väldigt  
populär och en av de saker som folk 
uppskattat allra mest under sin studietid. 

Varför Bryssel?
Bryssel är beläget i Belgien och är en 
stad full av nyttigheter när det kommer 
till internationella företag och  
organisationer, dessutom är den hem 
för EU:s högkvarter i Europa.

När?
4-8 november.

Vad kommer vi att hitta på under 
resans gång? 
Bussen kommer ta oss till Bryssel under 
fredagen och under resans gång 
kommer en hel del roliga aktiviteter 
att genomföras. Väl framme vid vårt 
boende gör vi oss hemmastadda och 
utforskar staden i grupp eller själva om 
så önskas. 

Under de kommande två dagarna besö-
ker vi Sveriges ständiga representation 
vid EU och NATO:s huvudkontor, två 
besök som vi tror kommer vara väldigt 
givande men framförallt otroligt roliga!  
Föreläsningar och rundturer utlovas 
och självklart inspiration inför en möjlig 
internationell karriär?

Innan, mellan och efter studiebesöken 
kommer det att finnas tid till att
utforska Bryssel, hitta de bästa  
restaurangerna och kanske uppleva  
stadens nattliv? Oavsett vad du vill hitta 
på så ska det finnas möjligt i Bryssel.

Pris?
Priset på resan kommer ligga på runt 
2500 kr, beroende på antal
anmälningar. I priset ingår resa,
boende och studiebesök. Ju fler desto 
billigare men självklart också roligare! 
Anmälningsavgiften ligger på 500 kr 
och anmälan är bindande.

OBS! Första anmälningstillfället kommer vara 
under FLiNS-dagen den 3 september så se till 
att vara där och säkra din plats!

Nollemiken 2016

Bild från Europaparlamentet 
FLiNS-resan 2015
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100:-
FÖR HELA 

STUDIETIDEN

STIPENDIUM
Vill du göra en fältstudie  
utomlands? Sök STs stipendium.

LÄGRE FACKAVGIFT
När du börjar jobba betalar du  
bara 100 kronor för hela första året. 

CV-GRANSKNING
Skicka in ditt cv till oss så  
får du personlig feedback. 

KARRIÄRCOACH
Ta hjälp av en coach och få  
ett bollplank till din karriär. 

ARBETSPLATSBESÖK
Besök statliga arbetsplatser  
och få inblick i deras vardag.

BLI MEDLEM I ST
På www.st.org/studentmedlem  
för att ta del av detta och mer! 

Som studentmedlem i Fackförbundet ST förbereder vi dig på en karriär i staten. Vi hjälper dig som 
pluggar pol.kand. att få koll på arbetsvillkor och hitta drömjobbet. Detta och mycket mer får du:

HEJ FLiNS MEDLEM!

VILKET ÄR DITT DRÖMJOBB I STATEN? 



Linköpings Universitet består av 
tre campus och är uppdelat på två 
städer. Det är Campus Valla och 
Campus US som är placerat i
Linköping och Campus Norrköping 
i just Norrköping. Som student på 
Politices kandidatprogram
kommer du att ha din bas på
Campus Valla och det är här du 
kommer att spendera den största 
delen av din studietid. Campus Valla 
är beläget ungefär 3km från stads-
kärnan och kan framstå som ett
virrvarr till en början, men snart 
känner du Campus Valla lika väl 
som du känner baksidan av din 
egen hand.

C-huset – När man äntrar C-huset 
möts man av en stor sal, hjärtat och 
mittpunkten, även kallat Colloseum 
eller i folkmun – Collo. Här är det ofta 
mycket liv och rörelse. Är det
utställningar eller arbetsmarknadsdagar
huserar dessa i Collo. Det sker också
diverse lunchtävlingar där man kan 
vinna förköp till universitetets olika
festiviteter. Utöver detta har
C-huset också åtskilliga lektionssalar 
och korridorer, som ligger i systematisk 
ordning - något som man inser
antingen förr eller senare. Här är också 
ett av Campus Vallas caféer beläget, för 
den som glömde eller inte hann med 
morgonkaffet. De serverar sitt kaffe i 

takeaway-mugg MED lock.

B-huset/Fysikhuset – Runt B-huset 
ligger en tät mystik för de som studerar 
statsvetenskap och nationalekonomi 
då vi nästintill aldrig vistas i dessa salar. 
Legenden säger att de är innanför dessa 
väggar som idéerna till framtidens
teknik föds. De få gånger man irrar 
runt i B-huset har det kommit en till 
känna att de har flertalet labbsalar, 
några få föreläsnings- och lektionssalar 
samt ett bibliotek. Men ingen har
någonsin förstått sig på vilken sal som 
är belägen var och om du någonsin 
finner dig själv schemalagd här se till 
att vara i god tid och gå alltid minst två 
och två.

Kårallen – Kår-hallen som med tiden 
måste ha tappat ett H på vägen är 
studenternas egen byggnad på Campus 
Valla. Här huserar studentkårerna,
studentföreningar och sektioner, även 
din egen sektion FLiNS och ditt festeri 
FBI som du hittar lunchandes
måndag-torsdag mellan 12-13 i
Blåbäret. Hjärtat och räddaren i nöden 
för många studenter är dock Baljan,
caféet som drivs av och för LiUs 
studenter. Här serveras riktigt prisvärt 
kaffe, dock med takeaway-mugg UTAN 
lock. Efter mörkrets inbrott
förvandlas Kårallen till en stor
pulserande festlokal och det är här

C A M P U S
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Kravallerna hålls. Utöver detta finns 
även Amigo, lunchmatsal, LiU-store 
och Bokab universitetets bokhandel där 
du kan sistaminuten-handla allt från 
pennor till kurslitteratur.

A-huset – Förmodligen blir detta din 
bas som Pol. kandare då du ofta finner 
dig själv schemalagt just här. A-huset 
består av åtskilliga lektionssalar,
grupprum och föreläsningssalar. Får 
du lust att hälsa på programansvarige 
Peter Andersson har han sitt kontor i 
detta hus, jämte dina andra lärare på 
programmet. Det kommer att komma 
tillfällen då du bör hämta ut skrivna 
tentor, då är det hit du ska gå för här 
ligger även expeditionen för
tentautlämning.

Zenit – Behöver man hjälp med
egentligen vad som helst är det hit man 
går. Zenit inhyser nämligen
studentservice så som studenthälsan 
och studievägledare. Det är också här 
du hämtar ut guldkortet, din
studentlegitimation, som gör att du kan 
passera diverse annars låsta portar.

D-huset – Älskade D-huset. D-huset 
är för närvarande under ombyggnation 
vilket skvallrar om att D-huset numera 
mestadels är en plats för byggdamm 
och brusiga radioapparater. Det har 
för Pol. kandarna blivit många långa 

timmar under D-husets tak för här har 
du nämligen fram tills nu kunnat hitta 
allting du kan behöva inom
statsvetenskap och nationalekonomi. I 
D-huset Campus fanns Vallas
Humanistiska/Samhällsvetenskapliga 
bibliotek där man om man är steget 
före sina kurskamrater kunnat låna viss 
kurslitteratur. För många har detta varit 
den ultimata platsen att plugga på tack 
vare den lugna atmosfären. Det ryktas 
numera om att ett nytt och
superultramodernt bibliotek ska flytta 
in i Origo som tidigare varit
universitetsledningens högkvarter.

I-huset – outforskad mark för många 
men består av en föreläsningssal, några 
grupprum och ett tiotal pluggplatser.

Key – Döpt efter Ellen Key och är en 
av de ljusare och trevligare
byggnaderna på Campus med stora 
fönster i alla väderstreck. I Key finns 
ett större antal lektionssalar, en festlig 
föreläsningssal och ett café. I
samma byggnad är även en nyrenoverad 
Pressbyrån numera belägen. Tips från 
coachen är att skaffa kaffe-kort och få 
den sjätte koppen gratis.

LÄR DIG ATT HITTA
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Campushallen – Studenternas närmst 
belägna utrymme för att utöva fysisk 
aktivitet. Campushallen erbjuder
högkvalitativ idrotts- och
friskvårdsverksamhet med en bredd 
och mångfald man tidigare sällan 
skådat. Campushallen är för alla, och 
tillåter både högt och lågt. Här finns allt 
från gym, spinning, pass och idrotts-
hallar.

Terra – En byggnad som för många är 
förknippad med en rad olika känslor så 
som lättnad - när man går därifrån det 
vill säga. Under din studietid kommer 
du att besöka denna byggnad
flertalet gånger för det är här man
skriver tentor. 

C A M P U S
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Overallkulturen på LiU är mycket 
stark och overallen ”ovven” är  
onekligen en inbiten tradition i  
Linköpings studentliv. Den har 
snarast blivit en förutsättning för att 
kunna ta del av det fullt ut i och med 
det frekventa förekommandet av 
särskilda studentfester, så  
kallade ”kravaller” (krav på overall). 
De olika programmen kännetecknas 
av deras unika utstyrslar och  
utseendet på sin overall.
 
Politices kandidatprogrammets färger är 
blå och rosa och overallen är en klassisk 
studentoverall i marinblått med rosa 
revärer längs sidorna. Den kommer 
att kunna testas ut och beställas under 
FLiNS-dagen i slutet av n0lle-P.
 
Studentoverallen kommer med en hel 
handbok om hur den får och inte får 
användas, tvättas och pimpas. Här  
kommer en snabbguide:
 
Revärerna:
Revärerna består av mörkrosa 25 mm 
satinband som bäst inhandlas hos  
Ohlssons tyger på S:t Larsgatan 30 i 
stan. Personalen har bra koll på  
programmens färgkoder. Det rosa 
bandet ska placeras längsmed sömmen 

på båda sidor från armhåla till fållen i 
nederkant och, om man vill, även längs 
overallens ärmar. Se till att fästa denna 
ordentligt då den ska hålla i tre år.
 
Namnet:
På overallens högra ben ska ditt namn 
eller smeknamn vara placerat. Det finns 
inga regler för hur själva namnet ska se 
ut utan här har du chans att sätta din 
egen prägel på ovven. Namnet kan sys, 
klistras, nitas eller målas på i vilken färg, 
mönster och material som du behagar.
 
Märkena:
Märkena som ska sitta på vänster ben 
samlas in under årets gång, framförallt 
inför, under och efter studentfester. De 
fungerar ungefär som en indikator på 
hur aktiv du har varit i stadens  
studentliv; ju flitigare ekorre desto  
större festprisse framstår du som.  
Samtidigt är det självklart inte alls alla 
som satsar på kvantitet vad gäller  
märken utan var och en bestämmer 
själv om och vilka märken en ska köpa.

O V E R A L L E N
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Enligt praxis ordnas märkena uppifrån 
och ned, ju kärare märke, desto högre 
upp (närmare hjärtat).
- Uppochnedvänt märke: en har befunnit 
sig i ett sådant tillstånd att en inte lyck-
ats ta sig till evenemanget trots att detta 
varit avsikten.
- Märken därbak: en vill visa att evene-
manget har ogillats.
FLiNS-märket och FBI-märket är av 
lite extra betydelse för oss statsve-
tare och nationalekonomer varav de 
med fördel kan placeras högt upptill. 
Dessutom ska det stora FLiNS-märket, 
som finns att köpa under n0lle-P, allra 
helst placeras på ryggtavlan. Därtill ska 
tilläggas att det absolut inte är ett krav 
att märkena sitter i den ordningen nyss 
nämnd utan man placerar helt enkelt 
märkena hur man vill. Detta är bara en 
rekommendation.
 
Tvättråd:
Overallen får endast tvättas en gång, 
den gången infaller snart inpå den så 
kallade ”ovveinvigningen” – ingenting 
får sys, klistras, målas eller nitas på inn-
an dess. Overallen får därefter endast 
tvättas genom bad i Stångån.
Mer info kommer efter invigningen.

O V E R A L L E N
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FBI är ett av Linköpings äldsta  
festerier och har en lång rad av pensi-
onerade festerister, så kallade Pateter. 
Patet ska vara en av de ädlaste titlarna 
som man kan bära som LiU student 
och det ryktas att man då kan komma 
undan med det allra mesta. Ja, det finns 
en hel del rykten och myter att slå hål 
på vad gäller festerister på Linköpings 
Universitet, därför har redaktionen sökt 
upp en för oss mycket bekant figur tilli-
ka tvättäkta Patet: Magdalena Carlsson! 
Magdalena bär numera titeln Patet, men 
är av oss mer känd som agent 007 och 
FBI general. Vi vill veta mer om henne.
 
Vi backar bandet till dagen då allt 
startade. Det var den 18:e augusti 2014, 
första dagen för Politices kandidat-
programmets studerande årskurs 1 
på Linköpings Universitet. Den unga 
Magdalena var bara 22 år när hon  
äntrade C-huset för att möta sin nya 
klass men det var varken första gången 
hon bekantade sig med studentlivet 
eller LiU:s terräng. Anledningen var 
att hon redan hade bott och studerat i 
Linköping i två år och pluggat 
civilekonomi år 1 och diverse kurser i 
alltifrån kultur och media till  
genusvetenskap och socialantropologi 
innan hon kom fram till att det var  
Pol. Kand hon skulle läsa. Därför såg 

sig Magdalena som erfarenheten själv 
redan när hon klev in i klassrummet 
som var fyllt till bredden av spröda  
förstaårseever: “När jag var  
Pol. Kand-n0llan hade jag redan  
upplevt ett n0lle-P och var därför 
knappt nervös alls inför första dagen, 
jag var snarare väldigt förväntansfull.”
 
Det är utanför C-huset jag möter upp 
Magdalena. Solen skiner starkt i ögonen 
men jag är ändå tvungen att be henne 
ta av sig solglasögonen. Det skarpa 
spegelglaset får mig nämligen  
fortfarande att rysa och jag tas tillbaks 
till n0lle-P igen, helt säker på att hon 
snart ska ta upp en megafon. Istället tar 
hon av sig solglasögonen och kisar för 
solen. Det är slutet av maj och  
Magdalena har precis klivit av sitt 
uppdrag som FBI general. Hon talar 
om sin tid med mycket värme men 
känner ändå att tiden är mogen för en 
ny generation “Min tid som general var 
helt fantastisk.” utbrister hon, ”Det var 
mycket hårt arbete men jag har också 
träffat mycket nya människor, lärt mig 
massor och skapat oerhört många fina 
minnen tillsammans med resten av FBI 
15/16. Efter ett år av mycket jobb och 
fest är det faktiskt ganska skönt att ta 
det lite lugnt och fokusera på andra 
saker.”

REDAKTÖREN  MÖTER
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Generalens jobb börjar på allvar redan 
långt innan terminsstart och hon 
berättar om vilket otroligt arbete som 
varje år läggs ned på invigningen av nya 
studenter. ”Att planera n0lle-P kräver 
oändligt mycket mer jobb än vad folk 
kanske tror. Det involverar väldigt 
mycket arbete med scheman, tillstånd 
och liknande, men det är också ett 
mycket kreativt jobb.” Magdalena tar 
sitt jobb på fullaste allvar, i skuggan av 
allt har hon ett viktigt syfte att fylla. Allt 
generalen jobbar för är att du ska få 
den bästa möjliga starten på din  
studietid. Kvittot på sitt hårda arbete 
får hon under n0lle-P. ”Det var  
fantastiskt att se n0llan ha kul och delta 
i alla aktiviteter efter allt hårt jobb som 
lagts ner på n0lle-P.” Säger hon  
drömmande.
 
Numera är Magdalena pensionerad. 
Året som festerist är ungefär som 
hundåren man gör innan en blir Patet, 
och på andra sidan är det lugnt menar 
Magda: ”När man blir patet går livet 
tillbaka till det normala.” säger hon och 
menar att det, tvärtemot vad alla rykten 
säger, inte är någonting särskilt  
märkvärdigt med det.
 

Jag frågar henne om livet och framtiden 
varvid hon muttrar och klagar på att jag 
låter som hennes pappa och någonting 
om pengar och antal gånger. Jag får 

ur henne att hon liksom många andra 
funderar på att skaffa sig en hobby nu 
efter sin karriär som FBI. Vad det i såna 
fall skulle vara för något vill hon inte 
uttala sig om. Ett annat alternativ för 
Magda nu när hon trappar ned är att 
testa på jobbet som statsminister. Men, 
säger hon eftertänksamt, ”Jag har inget 
speciellt yrke i åtanke eftersom jag, 
liksom många andra, har svårt att riktigt 
bestämma mig.” Nu i den närmaste 
framtiden ska Magdalena i alla fall testa 
sina vingar på kriminalvården i  
Norrköping.
 
Vårt möte lämnar mig med en  
bättre bild av den lilla blonda tjejen från 
Timrå. Även en general har en själ och 
hjärta som alla oss andra, och rött blod 
pumpar genom hennes ådror. Även 
fast det inte är någonting hon själv vill 
erkänna. ”En general är alltid lika iskall 
som en general verkar!” Hon fäller ned 
de mörka solglasögonen och  
marscherar iväg likadant som hon kom.

REDAKTÖREN  MÖTER
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Att kliva in på universitetets område 
kan bara i sig te sig skrämmande. 
Att sedan förstå sig på tugget med 
kravaller, Kårallen och kvällar på KK 
kan bidra till stor förvirring. Med 
anledning av detta har Polemikens 
skribenter valt att dela en heltäckan-
de guide av alla höstens och vårens 
evenemang baserad på information 
som dels insupits förstahand av kor-
respondenter och dels tagits emot 
via dagen-efter-damagecontrol.

On the Rocks (10/9)
Höstens första kravall. Här blir du 
införstådd med konceptet Kravall och 
omhändertagande faddrar lär dig allt du 
behöver veta för att inte vara helt ute 
och cykla, eller tappa bort din cykel för 
den delen.

Dra’t i Spa’t (16-17/9)
Också kallat Draget, är en långlivad 
tradition på LiU. En tredagarsfiesta som 
innefattar kravall och mästerskap i drag-
kamp. Lagen i kampen har förberett sig 
i månader och studenter reser från hela 
landet för att heja fram en vinnare. En 
sann folkfest man bör dra sig för att 
missa!

Sjukhusfesten (23/9)
Om du någonsin känt att du vid tillfäl-
len på tillställningar saknat någon som 
sitter på kunskap om alla kroppens 
delar på latin är detta kvällen för dig. 
Detta är kvällen då det fullständigt kryl-

lar av studenter från den Medicinska 
fakulteten på Kårallen.

Sensation White (24/9)
Namnet avslöjar klädkoden. Vitt, vitt, 
vitt. Denna kväll kan det vara en fördel 
att ha lämnat rödvinet hemma om man 
inte vill gå runt likt en Dalmatiner res-
terande delar av kvällen.

LeMans (29/9-1/10)
Studentfesten där alla klär sig som om 
de vore tagna ur Disneys Frozen eller 
ridit in i Winterfell jagad av White 
Walkers. Tänk Ice Age och du kommer 
att komma i rätt sinnesstämning. Även 
detta arrangemang pågår under tre 
dagar och innefattar en trampbilstävling 
som förra året hade besök av hela 12 
pingviner.

Tentakravallen, ”TK” (28-29/10)
Ligger i enlighet med att en period av 
tentaplugg är över, det vill säga så även 
en period där intag av alkoholhaltiga 
drycker dragits ned till ett minimum. 
Kan i all enkelhet beskrivas som 
känslan när livet återvänder efter en tid 
drypande av ångest och svärta.

Pallen (3-5/11)
Även detta en så kallad ”tredagars” 
där det rör sig om kravall och en Pa-
int-ball-tävling. Vinnaren kammar hem 
en pall, men inte vilken pall som helst – 
utan en pall med öl.
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Collegekravallen (26/11)
Drömmer du att få uppleva ett
American College men kom aldrig iväg 
på det där utbytesåret? Då är
Collegekravallen något för dig. Dra på 
dig en baseballkeps eller ett
basketlinne, drick din öl ur röda
plastmuggar och dansa till ”Scotty
doesn’t know” tills du inte längre är 
Trumpen över ett utbytesår som aldrig 
blev av och inser att en kväll på
Kårallen är minst lika Hillary-ious.

Schlaget (1-3/12)
Det är ett oförklarligt fenomen, men 
sällan är dansgolvet på Kårallen lika 
smockat som när schlagerdängorna 
från förr dammas av och dunkar ut ur 
högtalarna. Glöm ej att lämna en
vänsterfot hemma.

Luciakraballen. ”Lucceballen” 
(10/12)
Årets sista kravall man ej bör missa. 
Tradition är att arrangemanget lockar 
kändiselit till Kårallens stora scen. Tips 
från coachen är att hålla stenkoll på 
biljettsläppet.

Valla Saucer Rennen, ”VSR” (2-4/2)
Det är med nöd och näppe både publik 
och tävlande kommer ifrån med livet 
i behåll. Tävlingen går ut på att lagen 
kreativt ska skapa varsin farkost
(saucer) och ta sig ned för
Vallamassivets backe som är belägen 
bakom Campus, med eller utan snö 

(oftast utan). Utöver detta anordnas 
diverse festligheter där det skålas för 
att ingen hittills har fått hjärnskakning, 
brutit något ben eller omkommit.

KraValentine (11/2)
Går av stapeln i samband med alla 
hjärtans dag, som vi alla vet är en dag 
som lanserats av kommersiella skäl och 
genom amerikansk kulturell påverkan. 
Festplanerarna utger sig för att ha snärjt 
kärleksguden Amor och hävdar att det 
finns stor chans att man stöter på sitt 
livs kärlek under kvällen.  Redaktion 
15/16 har dock bidragit med
förstahands information att detta i
själva verket enbart är ruffel och båg.

Snuttefilmen (23-25/2)
Har du en skådespelartalang inom dig 
som bara väntar på att få väckas till 
liv, eller är du en regissör av rang eller 
kanske är du bara en simpel film-
fantast? Hur som kombineras LiUs 
egna filmfestival med en brakfest där 
man klär ut sig enligt tema. I fjol var 
temat StarWars, återstår att se hur man 
toppar det detta år…

SunTrip (2-4/3)
En festivitet som varar i dagarna tre där 
obligatorisk närvaro beordras. Dels för 
att det enligt empiriska studier visat sig 
vara årets mest förstklassiga festhelg, 
dels för att den också givetvis
anordnas av FLiNS alldeles egna
enastående festeri - FBI. På torsdagen 
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går vi all out på kravall, på lördagen 
är det en episk sandslottstävling där 
vi gärna ser att så många Pol.Kandare 
som möjligt ställer upp med lag och 
sedan ett fenomenalt eftersläpp med 
artist. SunTrip levererar kvällar som går 
till historien, ingen som besitter ett uns 
av förnuft missar denna mytomspunna 
helg.

GoldFever Fyllecellen (11/3)
År efter år tar denna kravall oss tillbaka 
till det gyllene årtiondet, 70-talet! Släpp 
alla hämningar och jivea loss till riktiga 
Golden Oldies.

Flashback (18/3)
Allting var bättre förr - det vill säga på 
90-talet – magtröjorna,
tatueringshalsbanden, våfflat hår eller 
spikes, Westlifes och Spice Girls sanna 
glansdagar. En klart nostalgisk
tillställning som garanterat kommer 
att få dig att svänga på höfterna á la 
högstadiedisco.

Sportgalan (25/3)
Har du alltid drömt om att kunna utöva 
idrott med en öl i ena handen och en 
lagkamrat i den andra? Eller bara se 
andra utöva sport i tights? Din dröm 
har besannats.

DÖMD (30/3-1/4)
Här gäller det att hålla tungan rätt i 
mun. Har du talang för att träffa mitt i 

prick är denna fest en riktigt 10
poängare. Det anordnas nämligen ett 
Öppet Mästerskap i Dart sedan
festas i olika stadier som FörDömd och 
AfterDart.

Festivallen (6-8/4)
Snart kommer tanken att slå dig: ”Tänk 
att gå på festival fast klädd i overall”. 
Festivallen har löst det åt dig och skapat 
studenternas alldeles egna festival. Way 
out West släng dig i väggen.

Akuten (30/4)
Uppsala och Lund i all ära, men i 
grenen valborgsfirande är Linköping 
överlägset. Sedan urminnestider börjar 
firandet i den prunkande
Trädgårdsföreningen där man insuper 
vårens första strålar ur en brassestol i 
goda vänner lag för att sedan avslutas 
på Kårallens stora dansgolv med de 
studenter som fortfarande har elden i 
sig.

ELINpiaden (5-6/5)
Likt de gamla grekerna finner LiU:s 
studenter att meningen med livet är att 
tävla på en arena och klä sig i toga samt 
att gå på fest i den utstyrseln. Det är
något visst med att dansa i
gladiatorsandaler insvept i ett lakan 
med 1200 andra.
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Ölstopet (18/5)
Till ens stora förtjusning förvandlas 
hela Blåhavet till ett myller av öltält. 
Här serveras öl från alla världens hörn 
och kunniga experter kan guida dig till 
nya favoriter som kanske inte ens går 
att finna på monopolet.

Utekravallen ”UK” (19/5)
”Tagga UK 17, Tagga UK 17,
Tagga UK 17” hördes redan dagen 
efter förra årets Utekravall.
Utekravallen är tillställningen då
Kårallen flyttar ut och man tillåts tappa 
bort sig och hitta nya bekantskaper, 
dansa under en stjärnklar himmel och 
känna gemenskapen studenter emellan 
på en ännu större yta.

FLAKDAGEN (En helgdag i maj)
LiU:s mest prestigefyllda tävling och 
kanske också den bästa dagen på hela 
året. Här gäller det att ha ett gott
ölsinne. Evenemanget påbörjas i ottan 
och går i all sin enkelhet ut på att under 
dagens gång dricka 24 enheter av
alkoholhaltig dryck. I fjol togs denna 
ärorika seger hem av Polemiken
redaktionen 15/16, en tradition vi
ämnar vidhålla.

E V E N E M A N G
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1.   Ha sovit över på campus efter en kravall.
2.   Skrivit tenta onykter/full.
3.   Kommit till föreläsning dagen efter en
      kravall fortfarande iförd overall.
4.   Ha käkat 10 klägg (bakelserna i Baljan)
      på 10 minuter.
5.   Köat för biljettsläpp i Colloseum mer än
     12 timmar i sträck utan att ha sovit.
6.   Festat sju dagar i streck.
7.   Gått vilse i B-huset.
8.   Fixat ett ”kvart i tre-ragg” på kravall.
9.   Varit fadder/fadderist på minst ett  
      Nolle-P.
10. Festat i Fylleryd.
11. Förfestat i Flammans kö.
12. Blivit nekad inträde på HG.
13. Skickat klagomål till HG:s vaktchef
      dagen efter man blivit nekad inträde.
14. Gått vilse i Ryd.
15. Suttit i Baljan och fikat en hel dag.
16. Festat med sin programansvarige.
17. Blivit nekad CSN.
18. Handlat på kredit hos Pastavagnen.
19. Tömt kontot redan till första dagen i
      månaden.
20. Tagit SMS-lån.
21. Hånglat med någon barpersonal på en
      kravall.
22. Missat en tenta p.g.a. bakfylla.
23. Haft djupa existentiella diskussioner
      med en föreläsare.
24. Våldgästat en fest där du inte  
      känner någon.
25. Däckat på Ågatan. 
26. Raggat på en kassörska på Hemköp Ryd.

27. Givit dricks på HG bara för att få höra
      ringklockan.
28. Handlat för mer än 2 500 kronor på
      Systembolaget vid ett och samma tillfälle.
29. Hyrt ett släp/skåpbil för att åka till
      Tyskland för att köpa sprit.
30. Käka bakfyllepizza på en föreläsning.
31. Startat en hyllningsgrupp för en
      föreläsare på Facebook. 
32. Blivit bestulen på minst en cykel.
33. Trott att man blivit bestulen på sin
      cykel men hittat den ett halvår senare 
      ståendes där man lämnade den på  
      campus.
34. Ha varit på minst tre mellanfester plus
      förfest och efterfest samma kväll.
35. Haft en fest med minst två gäster per
      kvadratmeter.
36. Gjort ett storkok på minst femton
      måltider/ matlådor.
37. Somnat på en tenta.
38. Snarkat på en föreläsning.
39. Klarat en tenta utan att tentaplugga
40. Fått full pott på en tenta.
41. Fått noll poäng på en tenta (blankblad                      
     gills ej).
42. Träffat en ekonom som röstat på
      Vänsterpartiet.
43. Blivit utkastad från Kårallen två
      gånger samma kväll.
44. Hånglat upp sin bordsdam/herre
      under pågående finsittning och sedan                
      blivit nedspydd av henne/honom.
45. Sänka ett flak under flakdagen. 

Saker man bör ha gjort innan man slutar på Linköpings Universitet. Det finns vissa 
traditioner som är starkare än andra vid Linköpings universitet och inspirationen till 
denna lista kommer ursprungligen från en facebookgrupp skapad av tidigare Pol- 
kandare. Som student finns mycket aktiviteter både runt studier och det sociala.  
Denna lista bör tas med en nypa salt då den inte i alla avseenden går hand i hand 
med bra studieresultat…
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