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CHEFREDAKTÖREN TALAR
Hej kära läsare! Välkommen till det andra Polemiken nummret 
för 2022 och mitt första nummer som nyvald chefredaktör. 
Vi som är i nya styrelsen har nu fått tagit över facklan från gam-
la styrelen, jag tror jag kan tala för oss alla när jag säger att vi är 
otroligt taggade inför det kommande styrelseåret, och att vi som 
nykommlingar jobbar för fullt trotts att vi just har börjat vänja oss 
vid våra nya roller.

Vilken spännande tid det har varit de här senaste veckorna, inte 
bara har vi fått en underbar ny FLiNS styrelse som kommer ta 
er med storm, utan jag har nu spenderat över en månad på detta 
nummer av våran kära sektionstidning. Tillsammans med en 
grym redaktion har jag samlat ihop några (förhoppningsvis)
superroliga inlägg för er. Jag hade ljugit om jag sa att jag inte 
känner mig lite nervös, men jag är inte den som backar från en 
utmaning, så nu kör vi!

Och vad passar bättre som symbol av en ny era, än ett nummer 
om vår, sommar och sol. Alltifrån vad man kan hitta på en fin 
sommrig dag i Linköping, till vad du ska dricka för att släcka 
törsten när hettan blir som värst. Ni har tur för i detta nummer 
kommer det pratas mycket om mat (mums!), men även har vi 
introduktioner för nya FLiNS, nya FBI och till och med en väldigt 
spännande alumnintervju. Såklart ska ni få höra från FLiNS 
ordörande och FBI chefen som vanligt också!
 
Jag ser fram emot att under mitt år i styrelsen, och som redaktör 
för Polemiken kunna bidra med en hel del roliga nummer av vår 
fina sektionstidning. 

- Julia Carnemark
Chefredaktör 22/23



Bästa uteserveringarna i linkan 

Äntligen har uteserverings-säsongen dragit igång på riktigt! För att vi studenter ska 
slippa trängas på Queens, ÅGB och 55:an har jag skrivit en lista med några av mina 
favoritställen. Det viktigaste enligt mig är att det är bra stämning, rimliga 
priser, och sol. Jag vågar inte uttala mig om antalet soltimmar på varje ställe, men 
kan nämna att solen typ aldrig lämnar Storan. 

Stora torget (framförallt Storan & Smaksak)Stora torget (framförallt Storan & Smaksak)
Uteserveringarna på Stora torget är ju typ givna på den här listan. Storan framförallt 
för att det är trevligt att sitta där, har dock lite tråkigt dryckesutbud enligt mig. Smak-

sak är med på listan framförallt för att det är trevlig stämning & bra dryckesutbud. 
Stämning: ⭐⭐⭐⭐⭐/5, Studentvänliga priser: ⭐⭐⭐/5

MerwahMerwah  
Merwah hittar ni mellan Karamello & Stora torget och är en 10/10 uteservering på 

kvällen, värt att veta är att det är åldersgräns 20+. De erbjuder bra drinkar, och det är 
vanligtvis mycket folk och riktigt bra stämning. 

Stämning ⭐⭐⭐⭐⭐/5, Studentvänliga priser: ⭐⭐⭐⭐/5 
Cok Najs Cok Najs 

Cok najs är en vattendelare men är med på min lista pga prisvärt och bra drinkar, 
vin, öl osv. De har även brädspel som man kan spela. Egentligen är väl Cok Najs ute-
servering inte den bästa men dryckesutbudet och priserna väger upp för det. Pinapple 

express är ett måste att beställa här. 
Stämning ⭐⭐⭐/5, Studentvänliga priser ⭐⭐⭐⭐⭐/5  

InnergårdenInnergården
Om man går in på visitlinkoping.se beskriver de Innergården som “...Som en väl bev-
arad hemlighet inramad mellan fyra husfasader…” och “Tankarna kanske förs till 

den perfekta rooftop-festen i Brooklyn eller gårdsfesten i Berlin.” Innergården är bara 
öppet under sommarsäsongen och när jag har varit där har det varit fullt med folk 
och lång kö in. (Kanske pga pandemin men ändå). Tips är att googla för att hitta 
en karta, nästan omöjligt att hitta annars. Här sitter man främst för stämningen, 

drinkarna är bra men inte outstanding. 
Stämning ⭐⭐⭐⭐⭐/5, Studentvänliga priser ⭐⭐⭐/5. 

- Miranda Jonsson- Miranda Jonsson



MÖT NYA FLiNS!

Martina Albihn JohanssonMartina Albihn Johansson
Post:Post: Ordförande
Favorit drink:Favorit drink: Espresso mar-
tini
Spirit animal: Spirit animal: sköldpadda 
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: 
Resa såklart!
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
Glad, härlig, snällis

Thea Törnqvist Thea Törnqvist 
PostPost: Tryck och Spons 
Favorit drink:Favorit drink: Fulvin
Spirit animal:Spirit animal: Sengångare
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: 
Strandfester!!
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
social, Ironisk, optimistisk

Otti NyrerödOtti Nyreröd
Post:Post: Vice Ordförande
Favorit drink:Favorit drink: En heder-
lig GT!
Spirit animal:Spirit animal: Surikat
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: 
sitta på uteserveringar
Beskriv dig själv med 3 Beskriv dig själv med 3 
ord: ord: underbar, otrolig, 
ödmjuk

Saga HopstadiusSaga Hopstadius
Post: Post: Sekreterare
Favorit drink: Favorit drink: 
Cosmopolitan
Spirit animal:Spirit animal: Manet
Favorit sommaraktivitet:Favorit sommaraktivitet:
Ha picknick och spela 
minigolf

Julia CarnemarkJulia Carnemark
Post:Post: Polemikenredaktör
Favorit drink: Favorit drink:  Mojito 
Spirit animal: Spirit animal: Fjäril
Favorit sommaraktivitet:Favorit sommaraktivitet:
Äta riktigt god mat!
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
Kreativ, glad, förstående

Chloé VesvreChloé Vesvre
Post: Post: Utbildningsbevakare
Favoritdrink:Favoritdrink: Tom Collins
Spirit animal:Spirit animal: Ödla
Favorit sommraktivitet:Favorit sommraktivitet: 
Pressa i solen med en god 
dryck i handen
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
Strukturerad, driven, 
bestämd.



Aksel Riiga Aksel Riiga 
Post:Post:  Kassör
Favorit drink:Favorit drink: August Vester-
backas hemgjorda kir <3
Spirit animal: Spirit animal: Edward Blom 
och Leif GWs kärleksbarn
Favorit sommaraktivitet:Favorit sommaraktivitet:
Låtsas leva i antikens Grekland. 
Alltså inoljad, halvnaken och 
full på rödvin
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
Söt, snäll, känner inte!

William EdmarkWilliam Edmark
Post: Post: Arbetsmiljöombud
Favorit drink:Favorit drink: Moscow mule
Spirit animal: Spirit animal: Bondkatt
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: Så 
lite som möjligt!
Beskriv dig själv med 3 ord:Beskriv dig själv med 3 ord:  
Sansad, självsäker och 
inbjudande

Miranda Jonsson Miranda Jonsson 
Post:Post:  Masteransvarig
Favorit drink:Favorit drink: Pinapple ex-
press på cok najs
Spirit animal: Spirit animal: Dammråtta
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: Vara 
ledig!! & sitta i solen
Beskriv dig själv med 3 ord:Beskriv dig själv med 3 ord:
Lyft royal purple

Victor DanielssonVictor Danielsson
PostPost:  Extern Samverkan
Favorit drink: Favorit drink: Fidel Castro 
(med plantagen rom)
Spirit animal:Spirit animal: Tandfén
Favorit sommaraktivitet: Favorit sommaraktivitet: 
Picknick
Beskriv dig själv med 3 ord: Beskriv dig själv med 3 ord: 
Inspirerande! Engagerande! 
Långsint.

Vendela Bäck Vendela Bäck 
Post:Post: Kommunikatör 
Favorit drink:Favorit drink: Margarita
Spirit animal:Spirit animal: Hamster
Favorit sommaraktivitet:  Favorit sommaraktivitet:  
Bada med mina badankor
Beskriv dig själv med 3 Beskriv dig själv med 3 
ord: ord: 
Glad, avslappnad, kreativ

    Julia JonssonJulia Jonsson
  Post:   Post: Alumnansvarig
    Favorit drink: Favorit drink: Bellini
  Spirit animal:  Spirit animal: En söt säl
  Favorit sommaraktivitet:        Favorit sommaraktivitet:        
   Resa och äta god mat!
  Beskriv dig själv med 3                                                           Beskriv dig själv med 3                                                         
  ord:  ord:  
  Envis, oatletisk och glad               
(oftast)



Ordförande har ordet ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hejhallå!
Jag som skriver är FLiNS nya ordförande Martina Albihn 
Johansson. Skrivande är inget jag är van vid så därför känns det 
lite extra kul att få chansen att skriva några rader i vår kära 
sektionstidning Polemiken.
Vem är jag då? Jag är 20 år gammal från Stockholm. Det jag gil-
lar mest är att lyssna på bra poddar och laga god mat.
 
Jag går in som efterträdare till Elinda, ordförande 21/22. 
Styrelsen 21/22 gjorde ett riktigt bra jobb, ni gjorde det smidigt 
och underlättade för oss färskingar att ta över ert arbete, därför 
vill jag rikta ett stort tack till er! Vi i nya styrelsen kan till skill-
nad från styrelsen 21/22 förhoppningsvis blicka framåt mot 
ett år fyllt av roligheter nu när coronakrisen är ett minne blott 
(peppar peppar). Detta gör såklart att vi i styrelsen för FLiNS 
22/23 är extra taggade på att sätta igång med allt styrelsearbete.

Jag ser fram emot detta verksamhetsår otroligt mycket, men 
innan dess kommer för oss alla ett efterlängtat sommarlov! 
Därför vill jag avsluta min första spalt i Polemiken med att säga; 
njut av sista tiden nu innan sommaren, för försommaren måste 
ju ändå vara bland den finaste tiden vi har på året!
 
Hoppas vi ses på campus framöver!

- Martina Ahlbin Johansson
Ordförande FLiNS 22/23
 



SOLIGA DRINKAR 

Blanda HemmaBlanda Hemma
Frozen strawberry daiquiri Frozen strawberry daiquiri 
Frozen strawberry daiquiri är en jättegod och 
väldigt enkel drink att blanda själv så länge 
man har tillgång till en mixer. Släng bara ner 
lite frysta jordgubbar, rom och limejuice efter 
några sekunder är det bara att servera. 

Limoncello spritz Limoncello spritz 
Limoncello spritz ersätter aperol spritz på 
den här listan då den sällan får lika mycket 
uppmärksamhet som sin kusin. Samma recept 
men ersätt aperolen med limoncello och 
apelsinhjulet med ett citronhjul. 

Skinny b*tchSkinny b*tch  
En sådan här kanske man inte vill beställa på 
krogen då man inte vill förolämpa personalen i 
onödan. Men hemma går det utmärkt att blan-
da en kalorisnål skinny bitch, då den enbart 
innehåller mineralvatten och vodka. 

Tequila sunriseTequila sunrise
Om din vodka tog slut av alla skinny bitches 
eller om du helt enkelt tröttnat på att drika 
screwdrivers kan du leta fram tequilan ur 
barskåpet. Innehåller endast tequila, apelsin-
juice samt en skvätt grenadin förutsatt att det 
finns nära tillhands.

BrandbilBrandbil
Vi har nog alla druckit en brandbil i våra 
dagar. Men de flesta vet nog inte om det, en 
brandbil innehåller jägermeister och hallonso-
da. 

Köpa uteKöpa ute
MojitoMojito
Alla barer köper in mynta inför sommar-
en, eftersom vi alla vet att på en varm
sommardag finns det inte mycket som 
svalkar bättre än den här drinken! 

Frozen margaritas Frozen margaritas 
En dag på beachen vad blir man sugen 
på? Vuxenslush och det är precis vad det 
här är. Frozen margaritas kommer i alla 
olika smaker och man kan till och med bli 
berusad!  

Tokyo isteTokyo iste  
Sugen på en rejäl fylla på stan? Låt en 
Tokyo iste ersätta den gamla vanliga 
Longisland iste. Det är lika spritig men 
lite somrigare med Medori och sprite istäl-
let för cointreau och cola.  

Geting! Geting! 
Att beställa en sån här kan vara knepigt, 
det gäller att vara tydlig med att det INTE 
är en GT du vill ha. Men det är mödan 
värt för som uggla säger: “Efter några 
geting vänder det tvärt börjar svänga om 
höfter och stjärt” Den innehåller vodka 
och bananlikör och ginger ale, som alla 
kanske inte har hemma. 

Filthy mickFilthy mick
Filthy mick klämde sig in på listan nästan 
bara på grund av namnet. Då den inne-
håller whiskey och redbull kanske den kan 
bli poppis i klubbkulturen i sommar. 

När solen står som högst och sista kursen är 
avklarad finns det inte mycket mer svalkande 
än en välbalanserad drink. Tricket är att veta 
vad man vill ha. Vi har alla koll på klassiker-
na som Cuba libre, GT, Blue lagoon och Pina 
colada men dessa kan bli tråkiga efter ett tag, 
eller så är ingredienserna inte värda investerin-
gen. Här kommer en topplista på drinkar jag 
skulle rekommendera både att blanda själv och 
som passar bäst att köpa på krogen. Sen får 
man såklart inte glömma att dricka alkohol 
med måtta.

- Victor Danielsson



VEGANSKT PÅ CAMPUS 
Här kommer en utmaning från AMO!

Är du trött på innehållet i dina matlådor och vill testa på något nytt i köket? Känner du 
kanske samtidigt att du vill göra något positivt för vår miljö och natur?

Då har jag ett förslag till dig!

Varför inte anta utmaningen att försöka leva på vegansk kost under en vecka och slå 
två flugor i en smäll? Vem vet? Det kanske blir din nya grej? Imponera på dina vänner, 
familj (och tinder ragg) med din nyfunna miljömedvetenhet och visa upp dina nya skills 
i köket! Kom igen det blir kul! Nedan finns en karta med lite utmarkerade ställen på 
campus som du kan köpa veganskt. 

Så vad innebär det att leva veganskt? 
Kort och gott, konsumera ingen mat från djurprodukter. Tänk kött, ägg, mejeriproduk-
ter, honung osv. (Idag finns det tack och lov otroliga substitut för nästan allt, du kom-
mer inte behöva käka bara morötter HELA tiden)

Det är enklare än man tror, jag lovar.
Så anta utmaningen vetja!



Tänkte också bidra med ett otroligt enkelt och gott recept på Indisk blomkålsgryta (tänk 
butter chicken fast godare!) perfekt att kasta ner i matlådorna och tar inte mer än 30 mi-
nuter! (OBS GLUTENFRITT! (wow!?))

DU BEHÖVER!
(för 4 portioner)
200g Tempeh (som tofu fast lite hårdare, fråga nån stackare på hemköp om du inte hittar)
200g Blomkål (färsk eller frusen spelar ingen roll!)
Olja att steka i!
10g finhackad ingefära
3 vitlöks klyftor
Garam masala (köp en kryddmix 33g och häv i)
2tsk gurkmeja
Halv tsk spiskummin
Halv tsk kardemumma
(Alla tycker inte om de här kryddorna, det går utmärkt att välja bort ex. kardemumma)
2tsk chili pulver (beroende på om du vill ha hetta)
400g tomatpuré
500ml kokosmjölk
Smaka av med salt och peppar

TILLAGNING:
1.Börja med att kombinera alla dina kryddor i en liten skål!
2.Skär upp tempeh i kuber och lägg tillsammans med hackad blomkål i en skål, tillsätt 
några skedar av din kryddblandning hit!
3.Värm upp en stekpanna med lite olja för nu åker vi, kasta ner din skål med tempeh 
och blomkål i pannan och kör tills det blivit brynt. Tillsätt sedan vitlök och resterande 
kryddor! När du börjar känna att, fan det här luktar gott! Tillsätt tomatpurén omgående.
4.Sist men inte minst, i med kokosmjölken och låt sedan sjuda i cirkus 5 minuter.
5.Servera tillsammans med ris om du inte är psykopat, toppa med valfria gröna blad 
(förslagsvis koriander) för pinterest looken.
6.Klappa dig själv på axeln över din miljöprestation, vardagshjälte!

- William Edmark 

EXTRA VEGANSKT RECEPT



MÖT NYA FBI

FBI Chef FBI Chef 
Favorit drink: Moscow mule 

Spirit animal: Surikat 
Favorit sommaraktivitet: 

Båttur i skärgårn´
Beskriv dig själv med 3 ord: 
Positiv, ärlig och förstående

FBI General FBI General 
Favorit drink: Amaretto Sour 

Spirit animal: Älg
Favorit sommaraktivitet: 

Leta efter fina stenar i vattnet
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Lång, bra skäggväxt och bra självinsikt

Biljett & BokningBiljett & Bokning 
Favorit drink: Hugo 
Spirit animal: Lejon 

Favorit sommaraktivitet: 
Sola så jag slipper ta BUS

Beskriv dig själv med 3 ord: 
Pratar högt, skrattar alltid, är 

alltid taggad

Info/PR-Stripp Info/PR-Stripp 
Favorit drink: Espresso martini

Spirit animal: drake
Favorit sommaraktivitet:  

Klippa gräsmattan 
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Våghalsig, vattentät och 
värsta-schlagern

KassörKassör
Favorit drink: Hugo 

Spirit animal: Quokkas
Favorit sommaraktivitet: 

Räknar soltimmar
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Lång, blond o blond 

??
??

??
??



MÖT NYA FBI??
????

??

Sittning & Gyckel Sittning & Gyckel 
Favorit drink: Fishbowl

Spirit animal: Björn
Favorit sommaraktivitet: 

Leta fiskar till min fishbowl
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Skäggig, hårig och lurvig 

HusmorHusmor
Favorit drink: Öllllll

Spirit animal: Skalman
Favorit sommaraktivitet: Grilla 

Beskriv dig själv med 3 ord: 
Öl > drink > vin 

Tryck & SponsTryck & Spons
Favorit drink: Tom Collins 

Spirit animal: Örn
Favorit sommaraktivitet: 

Roadtrips 
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Punktlig, Positiv, Självgående

 Spons & Tryck  Spons & Tryck 
Favorit drink: 

Ryds Herrgårds Baby Yoda Drink
Spirit animal:    Duracell Kanin

Favorit sommaraktivitet:  
Räknar moln på himmelen 
Beskriv dig själv med 3 ord: 

Spontan,Karismatisk och 
Nordvästersjökustartilleri-flygspaningssimulato-
ranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssys-

temdiskussionsinläggs-förberedelsearbete



FBI Chefen Hälsar!
Hejsan!! 
Mitt namn är  [redakterat][redakterat] och jag är 
23 år gammal. Jag kommer i grund 
och botten från Tyresö men flyttade 
som 10 åring till härliga lilla Trosa 
som ligger en bit söder om Stock-
holm. Efter studenten 2018 hamna-
de jag i arbetslivet, men efter tre år 
kände jag att det var dags att börja 
plugga! Linköping var en självklar 
stad för mig då jag har hört så my-
cket bra om staden och studentlivet. 
Redan efter första tiden så kände jag 
att jag har valt så rätt. Min bror stud-
erar även här så jag ska inte sticka 
under stolen med att det är lite av 
anledningen också!

Jag funderade länge på möjliga ut-
bildningar, men fastnade för … 
ekonomi! Jag bygger min egna 
ekonomikandidat som frikursare här 
på LiU, och det känns jättebra. 

Tillsammans med mina 8 
medkompanjoner utgör vi FBI 22/23. 
Jag kände ingen av dem när vi blev 
ihopparade men allt har fungerat su-
perbra och har varit så otroligt roligt! 
Sedan i januari har vi varit FuBbIsar 
och haft alla möjliga roliga utman-
ingar att handskas med, och snart 
ska vi ta över rodret. 

Som chef i FBI har jag det yttersta 
ansvaret över FBI och att alla post-
er genomför sina uppgifter. Jag och 
vår kassör sitter även med i FLiNS-
styrelsen där vi fungerar som en länk 
mellan dem och FBI. 

Som mästeri anordnar vi många roliga 
aktiviteter, fester och sittningar under 
året. I skrivande stund är planeringen 
inför n0lle-p igång med vår general 
i spetsen. Han gör ett superjobb för 
att n0llan ska få en sån bra första tid i 
Linköping som möjligt. Mottagningen 
sträcker sig över två veckor, och till-
sammans med våra faddrar ser vi fram 
emot att göra allt för att de nya studen-
terna ska välkomnas!

Det har gått några månader sedan jag 
blev invald som chef i FLiNS - sektion-
ens sociala utskott FBI. FuBbIs-peri-
oden börjar lida mot sitt slut och 
planeringen har bara börjat. De senas-
te månaderna har varit lite läskiga men 
framförallt väldigt roliga! FBI 21/22 
har gjort ett otroligt bra jobb under sitt 
år. Nu lär och förbereder de oss FuB-
bIsar inför vad som komma skall, och 
vi har stooora skor att fylla minst sagt! 
Jag hoppas innerligt att de alla klappar 
sig själva på axeln och är stolta för allt 
de har åstadkommit under året. 

Vi ser verkligen fram emot vårt år som 
mästerister och kommer göra vårt bäs-
ta för att föra vidare de blå-rosa 
traditionerna. Hoppas ni är lika tag-
gade som vi är!
PoK!

- FBI Chefen
22/23



Picknick Tips 
Våren är här och kanske bor du som mig i en Våren är här och kanske bor du som mig i en 
etta utan solljus förutom en timme på kväl-etta utan solljus förutom en timme på kväl-
len? Då är det dags att samla kursarna för en len? Då är det dags att samla kursarna för en 
härlig picknick och fånga vårkvällarna. härlig picknick och fånga vårkvällarna. 

Det första du behöver för att genomföra en Det första du behöver för att genomföra en 
bra picnic är att investera i en picnicfilt eller bra picnic är att investera i en picnicfilt eller 
i en brassestol. Inget är så tråkigt som att i en brassestol. Inget är så tråkigt som att 
sitta på en jacka i fuktigt gräs, så se till att sitta på en jacka i fuktigt gräs, så se till att 
ta med filten för en optimal upplevelse. Det ta med filten för en optimal upplevelse. Det 
andra du behöver är en kylväska. Det kanske andra du behöver är en kylväska. Det kanske 
låter lite överambitiöst men lite på mig när låter lite överambitiöst men lite på mig när 
jag säger att kall dricka är den bästa drycken! jag säger att kall dricka är den bästa drycken! 
Beroende på om du är en riktig skogsmulle Beroende på om du är en riktig skogsmulle 
eller uppväxt i betongen så kan det vara bra eller uppväxt i betongen så kan det vara bra 
med en högtalare. Speciellt viktigt att är det med en högtalare. Speciellt viktigt att är det 
att inte glömma högtalaren om ni ska ge-att inte glömma högtalaren om ni ska ge-
nomföra en så kallad PUS(S); Picnic Utan nomföra en så kallad PUS(S); Picnic Utan 
Slut! Slut! 

Maten är en annan viktig aspekt när man Maten är en annan viktig aspekt när man 
ska ha en bra kväll. För att anpassa sig till ska ha en bra kväll. För att anpassa sig till 
studentbudgeten så är wraps av olika slag studentbudgeten så är wraps av olika slag 
alltid ett säkert kort. Variera mellan hal-alltid ett säkert kort. Variera mellan hal-
loumi, ceasar, eller kikärtsröra beroende på loumi, ceasar, eller kikärtsröra beroende på 
hur du ligger till för månaden, plasta in och hur du ligger till för månaden, plasta in och 
släng ner i ryggan. Snabbt och enkelt! Det släng ner i ryggan. Snabbt och enkelt! Det 
går alltid hem om man har med sig något går alltid hem om man har med sig något 
att tugga på till eventuell dryck som ska att tugga på till eventuell dryck som ska 
förtäras, så om du vill samla pluspoäng så ta förtäras, så om du vill samla pluspoäng så ta 
med dig chips eller annan valfri snacks. med dig chips eller annan valfri snacks. 

Avslutningsvis vill jag påminna om att fint Avslutningsvis vill jag påminna om att fint 
väder alltid är en bra ursäkt för att ta ett glas väder alltid är en bra ursäkt för att ta ett glas 
vin eller en (flera) öl! vin eller en (flera) öl! 

- Lihvia Söderdahl - Lihvia Söderdahl 



ALUMNINTERVJUV

Vad var det som drog dig till just Pol.kand?
Min tanke var från början att bli läkare, jag 
hade stort intresse för människor och sen var 
det väl egentligen att jag var politiskt aktiv. Jag 
såg orättvisa och kände att nej, men jag ska vara 
med och påverka. 
Jag ville förändra, jag var ordförande i en 
politisk ungdomsförening, och kände jag att det 
här med politik och samhälle och förståelsen, 
det vore ju något. Då gick den här drömmen 
vidare till att bli den en lobbyist som kunde  
påverka samhällsutvecklingen. Så det var därav 
som jag kände så här; Vilket program funkar 
bäst? 

Det var antingen Uppsala eller Linköping, och 
då var det på Pol.kand som jag siktade in mig 
på. 
min tanke var väl egentligen bara LiU på första 
plats och sen var det Uppsala på andra, så kom 
jag in på faktiskt på första jag hade poäng för på 
läkarprogrammet så det var inga konstigheter. 

Mirsad Slavotic
ÅlderÅlder: 31
Pol kand årPol kand år: 2010-2013
Jobbar idag: Jobbar idag: 
Verksamhetsutvecklare på transportstyrelsen 
Bästa matlådan:Bästa matlådan: 
kall tonfiskröra med pasta
Bästa med våren/sommaren:Bästa med våren/sommaren:
en kall ipa på altanen 

Var du engagerad i något under din stud-Var du engagerad i något under din stud-
ietid som en studentförening eller andra ietid som en studentförening eller andra 
engagemang?engagemang?
Jag var engagerad i allt möjligt kände jag, du 
kan inte tänka att du kan plugga dig till ett 
jobb (om du inte är läkare så klart). Men även 
då måste du jobba och skaffa erfarenhet. Jag 
var definitivt engagerad, jag var ordförande i 
en ungdomsförening med hundra fyrtio med-
lemmar, där femtio kanske var aktiva. Sen har 
jag varit ordförande i studentföreningen för 
samma parti, socialdemokraterna. Jag startade 
upp den studentföreningen i Norrköping och 
Linköping. Sen satt jag i polisstyrelsen faktiskt 
under hela min skoltid egentligen. 
Jag var även delaktig i vård och om-
sorgsnämnden och Satt i Coops styrelse, 
kooperativt helt enkelt för Götaland, så alla 
Coopbutiker. 
Till sist var jag även engagerad i Utrike-
spolitiska föreningen i Linköping där jag gick 
på föreläsningar, och drog dit föreläsare. 

Varför just Linköping?Varför just Linköping?
Jag bodde i Norrköping. Så jag tyckte att det 
var väldigt smidigt med just Linköping och 
sen framförallt hade man ju så gott renom-
mé på Pol.kand programmet. 
Så det var väl egentligen mycket därför jag 
kände att ja, men Linköpings universitet är 
stort och har ganska många program. Det ju 
en studentstad i princip, Uppsala är väl det 
också, men jag vet inte, det kändes mer
 tryggt med ditt LiU om jag ska vara helt 
ärlig. 



Skulle du säga att den erfarenheten har Skulle du säga att den erfarenheten har 
hjälpt dig?hjälpt dig?
Jag skulle säga att framför allt det jag har fått 
med mig har varit dels perspektivet, om jag 
hade läst Pol kand programmet idag exem-
pelvis, med en viss erfarenhet i bakhuvudet 
så hade jag resonerat på ett annat sätt. Som 
till exempel, när man läser och när man anal-
yserar samhällsutvecklingen. Jag tycker den 
erfarenheten jag fick från från från de politiska 
uppdragen, alltså t.ex. polisstyrelsen, gjorde 
att man mognade mycket snabbare själv. Men 
också att jag förstod samhället, hur det funger-
ar, på ett annorlunda sätt. Jag var med ute på 
nattklubbarna med polisen, med polisväst t.ex. 
Man knöt ju kontakter också, det var en stor 
anledning till att jag egentligen drevs till att 
faktiskt engagera mig mer, att man skapar sitt 
kontaktnätverk. 

Hur hittade du de här möjligheterna, var Hur hittade du de här möjligheterna, var 
det genom universitetet eller på egen-det genom universitetet eller på egen-
hand?hand?
Många som jag kände på pol kand program-
met, dem som gick samma år som jag, de var 
väldigt tävlingsinriktade. Det är ju det Pol 
Kandare oftast är kända för, väldigt tävling-
sinriktade och väldigt drivna. Det var nästan 
konstigt om man inte var engagerad. 
Då drevs man framåt, man triggade varandra 
hela tiden. “Ja, men det är klart du ska gå dit 
och hit” och så vidare. Sen såklart, det fanns ju 
de som inte gjorde någonting av det. 
Så det mesta hittade jag själv. Sen jobbade jag  
vid sidan av som säljare och sålde bilar, och så 
vidare.

Valde du praktik, utlandsstudier eller Valde du praktik, utlandsstudier eller 
fristående kurs? Varför? fristående kurs? Varför? 
Men jag valde faktiskt fristående kurs, om 
jag ska vara ärlig så ångrar jag mig idag. 
Jag ångrar att jag inte tog en praktik utom-
lands, för jag känner att det hade gett mig 
ännu mer erfarenhet, men samtidigt känner 
jag inte att just jag saknade så mycket. Jag 
tog som sagt fristående kurs, men det var 
mycket för att jag redan var så engagerad i 
allt möjligt. Jag kände att det drev mig, och 
jag hade fullt upp med sådant. Så det gjorde 
inte så mycket skada på det sättet. Men jag 
ångrar att jag inte tog utomlandspraktik, 
för någon som inte var lika engagerad och 
inte tog utlandsstudier exempelvis eller 
praktiken, de hade ju kanske svårare att 
hitta ett kontaktnätverk på det sättet. Jag har 
fortfarande kontakt med några några styck-
en från Pol.kand och de har ju inte riktigt 
kunnat bygga upp sitt 
kontaktnätverk på samma sätt. Det krävs 
mycket av en när man är ute på praktik, 
speciellt på t.ex en ambassad. Man får jobba 
mycket om man går till en sådan position.

Hur har studierna förberett dig för när Hur har studierna förberett dig för när 
du kom ut i arbetslivet?du kom ut i arbetslivet?
Statsvetenskapen har jag väl haft en del nytta 
av egenligen, det här med när man har läst 
om till exempel platon, om man tittar på 
det lite kritiskt så, visst har jag det. Man har 
ju till viss del nytta av att först veta sam-
hällsstrukturerna och så vidare. Men de jag 
haft mest nytta av har ju varit NEK kurser 
faktiskt, och statistiken. Statsvetenskapen 
har endå lagt grunden för att snabbt ta till 
sig kunskap, om man ser det från det pers-
pektivet. Det har ju varit mycket det här att, 
du ska ju kunna förstå någonting även fast 
du inte är insatt i det. Så ska du endå snabbt 
kunna sätta dig in i det och lära dig under 
kort period. Då behöver du ju ha Statsen 
sen med dig, så där tycker jag att jag har haft 
nytta av statsvetenskapen. 



Programmet har liksom förberett i ditt Programmet har liksom förberett i ditt 
nuvarande arbete och hur hamnade du nuvarande arbete och hur hamnade du 
på Transportstyrelsen?på Transportstyrelsen?  
Jag jobbar egentligen med helt andra saker 
än vad jag hade tänkt att jag skulle jobba 
med. Jag är verksamhetsarkitekt. Vilket be-
tyder att jag jobbar mycket med design av 
organisationer och byggnader av IT system 
för stora organisationer där det rör sig om 
mångmiljardbelopp. I dessa projekt så har 
du en it-arkitekt/lösningsarkitekt och sen 
har du en verksamhetsarkitekt. Verksam-
hets arkitekten ansvarar för det affärsmäs-
siga, exempelvis hur organisationen se ut, 
hur man ska jobba, de olika processerna 
och metoderna man använder, och hur vi 
ska påverka de här målen i samhället och 
vår omgivning. Medans lösningsarkitekter 
definierar det rent tekniskt, hur IT systemet 
ska se ut och realiserar det. Då har man ett 
samarbete där emellan.

Det här betyder att jag jobbar mycket med 
IT vilket jag inte riktigt trodde att jag skulle 
göra. Men jag insåg att det var där jag 
kunde påverka mest, jag tror utan Pol.kand 
programmet så vet jag inte om jag hade 
hamnat här. Men jag tycker att Pol.kand har 
gett mig de verktyg jag behöver. Man kan 
likställa det som att jag har fått en verk-
tygslåda och jag har lärt mig att veta hur 
hårt vi ska slå med hammaren. Men som 
jag hade läst exempelvis systemvetenskap. 
Så hade jag bara vetat att jag hade haft 
hammaren, men inte vetat vart jag ska slå 
den. Det tycker jag Pol.kand programmet 
har gett mig mycket, fast man inte kanske 
har fått med djupgående kunskaper om 
hur man kodar eller bygger upp ett system 
eller vad det är, så har det gett mig grund-
kunskaper och färdigheterna framförallt, så 
det har jag fått med mig. 

Har du tips till nuvarande pol.kand:are?Har du tips till nuvarande pol.kand:are?
Tom Hanks sa i en intervju, “This too shall pass”. 
Det slog rakt in i hjärtat, för jag vet att jag var 
otroligt nojig och orolig där när det var dags 
att gå ut och hitta ett jobb. Man skickar ju an-
sökningar hej vilt och man kände sådär, okej, nu 
har jag gått på pol kand programmet, vet folk ens 
vad det är för något?

Mitt största råd är så här; Streck på ryggen. Ni 
kommer från ett otroligt bra program, även fast 
det kommer vara jobbigt att övertyga folk i bör-
jan. Jag tror att det bästa man kan göra är att vara 
engagerad och driven, så kommer allt det där 
med tiden “This too shall pass”.

- Julia Jonsson & Julia Carnemark
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