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CHEFREDAKTÖREN TALAR
Hej alla underbara läsare!

Ni kanske läser den här upplagan av Polemiken på tåget hem, i 
Linköping eller redan hemma. Oavsett vad, så ville jag avsluta detta 
år med en sista upplaga innan Jul och Nyår, som en julhälsning till er 
alla. Förhoppningsvis har denna termin varit spännande med en mas-
sa roliga fester, event, resor, vänner och familj. Låt oss hoppas på en 
lika fantastisk om inte bättre vårtermin!

I denna upplaga är temat vinter/karriär, insprerat av förra årets 
redaktör Idun, som skrev en karriär inspirerad upplaga 
förra året. Men nu är det slutet av året och det måste firas så jag ville 
kombinera teman för att både blicka framåt men även fira nuet. 
I denna Polemiken kommer du hitta bland annat tips från en CV 
granskare, vad man kan hitta på i Linköping under jul och nyår, och 
tankar kring pragresan. Såklart kommer även jul hälsningar från 
FLiNS, FBI och PuMP också. 

Jag vill tacka alla som har gjort det här läsåret så roligt, alla Pol.Kan-
dare, nya och gamla som har varit med och förgyllt denna termin, 
mina vänner här i Linköping som alltid är lika underbara och alla sek-
tionsaktiva som har jobbat så otroligt hårt för att organisera allt från 
N0lle-P till FLiNS resan. Nu är det äntligen dags att åka hem och se 
familjen, ta chansen att vila upp er och ha riktigt jävla kul! 

Jag hoppas ni har en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Julia Carnemark,
Polemikenredaktör 22/23



“Superspännande och inspirerande att få prata “Superspännande och inspirerande att få prata 
med dem på ambassaden och höra om deras med dem på ambassaden och höra om deras 

olika arbetsuppgifter. Det var kul att få höra de-olika arbetsuppgifter. Det var kul att få höra de-
ras vägar dit och mer specifikt få veta hur man ras vägar dit och mer specifikt få veta hur man 
ska bära sig åt om man vill hamna på samma ska bära sig åt om man vill hamna på samma 

bana som dem. Superkul!”bana som dem. Superkul!”

“Alla alla som var med fick ett ännu starkare “Alla alla som var med fick ett ännu starkare 
band o en annan sammanhållning, underbart band o en annan sammanhållning, underbart 

<3 sen även var de otroligt kul och intressant att <3 sen även var de otroligt kul och intressant att 
vara på ambassaden, stor intresseöppnare för vara på ambassaden, stor intresseöppnare för 

kommande praktikplatser o även arbetsplatser i kommande praktikplatser o även arbetsplatser i 
framtiden.”framtiden.”

“Karlovy lazne samt ambassaden och dess “Karlovy lazne samt ambassaden och dess 
personal”personal”

“Helt klart när man gått backen upp till “Helt klart när man gått backen upp till 
Prags slott/katedral och får pusta ut”Prags slott/katedral och får pusta ut”

Vad var det bästa med FLiNS resan?Vad var det bästa med FLiNS resan?

William Edmark,
AMO 22/23



French 75
2 cl Gin
2 cl färskpressad citronjuice
2 cl sockerlag (50/50 socker och vatten)
Bubbel att toppa med

Gör sockerlag genom att blanda vatten och socker i en kastrull. Låt det 
koka upp långsamt till dess att sockerkristallerna har löst sig. Låt det sedan 
svalna.
Blanda med citronjuice, gin och skaka med is.
Häll upp i glas och toppa med bubbel.

Tom Collins
6 cl gin
3 cl citronsaft
1 cl sockerlag
sodavatten

Fyll ett highballglas till hälften med is. Häll i gin, citronsaft samt 
sockerlag och fyll upp med sodavatten.

GT Gin Russian 
(för när man är lite fullare och inte orkar blanda fler drinkar)

4 cl Gin
12 cl Schweppes Russchian

Amaretto Sour 
5 cl amarettolikör 
3 cl citronsaft 
2 cl sockerlag 
1 äggvita

Skaka drinken utan is för att bygga upp en skummig textur på 
drinken.
Tillsätt is i shakern och skaka för att kyla drinken en aning.
Sila genom en sil ned i ett kylt glas.

Nyårsdrinkar
Nu är det snart nyår och vad passar bättre att fira med än en festlig drink?
Här kommer några nyårsdrinkar för att imponera vänner och familj detta nyår!
De flesta är Gin drinkar som passar bra när man ska vara lite finare i kanten. 
Lycka till!

Victor Danielsson,
Extern samverkan 22/23



Hej på er kära Pol.Kandare!
Nu är det äntligen december och året lider mot sitt slut, vilket är skönt men 
likt varje år blir man chockad över att året flugit förbi så snabbt. Detta har 
varit en höst fylld med en massa roligheter, såsom MonarKKen, FLiNS-re-
san och den årliga julsittningen. Vi i FLiNS har haft så kul denna termin 
och är mer än taggade inför en fartfylld vårtermin med vårt alldeles egna 
“På spåret” och mycket mer skoj. Nu är detta år snart förbi och det har bliv-
it dags att blicka framåt mot år 2023!

Inför att vi alla nu ska gå på ett efterlängtat jullov skulle jag i mitt 
inslag denna gång vilja dela med mig av mina tre bästa jullovstips. Till att 
börja med är det att ta det lugnt, varva ner och slappna av. 
Det har ni garanterat gjort er förtjänta av efter en hel hösttermin med plugg 
i mängder, att vila är något man inte ska underskatta. Mitt andra tips är att 
unna er något nu under ledigheten, som en julklapp till er själva. Kanske en 
belöning för året som gått eller en push-present inför det kommande året. 

Det kan vara allt ifrån en trevlig middag med vänner till en sak som du 
under en längre tid velat köpa men inte unnat dig, nu är det dags för det! 
Som ni märker är det genomgående temat i mina tips att man ska belöna 
sig, något som för mig är viktigt för min studiemotivation! 
Mitt sista tips är att passa på att spendera tid med nära och kära, 
vare sig det är kompisar eller familj är detta en perfekt tid att göra det på. 
Eftersom man kanske inte träffar de lika mycket nu när man studerar och 
kanske inte längre bor i sin hemstad är det extra viktigt att ladda på batteri-
erna med lite extra familjetid nu när man väl är hemma för julen!
Med detta vill jag passa på att önska er alla en god jul och gott nytt år! 
Massvis med kramar <3

Martina Albihn Johansson, 
Ordförande FLiNS 22/23

ORDFÖRANDE HAR ORDET



Är du en stolt östgöte med hem-hemma i Linköping? Är du kanske bara trött på familjen?
Vad din anledning än är att stanna i Linköping över ’jul-lovet’ tänkte jag ge lite tips på vad
man kan fördriva tiden med!

Ågatan den 25:eÅgatan den 25:e
Årets hemvändar-kväll, dagen då alla är hemma
o träffar sina gamla polare, juldagen!
Ja, kärt barn har många namn.
Den 25/12 är den tid – utom gymnasisternas
studentvecka – då Linköpings bargata är som
mest full med folk. Alla åldrar som orkar med
är representerade den kväll då alla träffar sina
vänner från när och fjärran. Dra ut ett gäng på
Ågatan och upplev den enda kväll då alla
Linköpings-bor är ute och röjer!
Själv behöver man absolut inte köra hårt, det är nöje nog att sitta på ÅGB och se på alla andra
yra runt. Ta en öl, cider, vin, drink eller vatten och njut av en stämningsfylld kväll i
vinterkylan, det har du gott förtjänat efter höstterminen!

VinterljusVinterljus
Tycker du om promenader i stadsmiljö? Passa på att ta del av vinterljusen i Östergötland!
Både Linköping och Norrköping har varje år en planerad sträcka av vinterljus med olika
utställningar, ljusshower och konstverk.
Som stolt Linköpingsbo vill man ju vinna mot lillebror Norrköping, men med vinterljusen är
det faktiskt en tydlig förlust. Linköpings vinterljus är jättefina, men sitter uppe alldeles för
kort. Att rekommendera i Linköping är dock Nötknäpparen som spelas vid Stora torget.
Nötknäpparen är ett inspelat balett-framträdande av Linköping balettförening 
(där en av mina bästa vänner framträder i huvudrollen!!!).

I Norrköping har de sin Norrköping Light Festival, som är bland annat en stor installation av 
fina konstverk i den vackra stadsmiljön vid vattnet. Utställningen är öppen ända in i
januari, och med gratis färdmedel i form av
Campusbussen finns ingen anledning att
missa detta. Otroligt romantiskt för den som
är lagd åt det hållet, otroligt instagram-
vänligt för den som hellre vill ta coola
bilder.

//Aksel Riiga, Linköpingsbo in i märgen
(och kassör i FLiNS 22/23)

Att göra i Linkan över Jul och Nyår!



FBI CHEFEN HÄLSAR
Hej på er i vinterburret!!
Nu närmar det sig jul och jag hoppas att ni under ledigheten kan lägga ifrån er 
miniräknare och anteckningsblock för att äntligen få vila ut lite! 

Det har varit en hejdundrande höst som milt sagt har flugit förbi, iallafall för mig. 
När polemikenredaktör Julia berättade för mig att temat för detta nummer är karriär 
så stod det helt stilla i mitt huvud. Jag vet ju att jag pluggar till ekonom, och kommer 
stå med en kandidat i ekonomi om något år, men längre än så har jag inte funderat 
och jag vet ännu inte vart jag kommer hamna i slutändan. En alternativ master är ab-
solut på agendan men vilken typ och vart jag ska läsa den har jag inte listat ut ännu!

Däremot satt jag och funderade på huruvida det sektionsaktiva har påverkat mig 
karriärmässigt. En till två gånger i veckan sitter vi 9 stycken och planerar, diskuterar, 
skriver avtal, svarar på mail, driver projekt och mycket mer. Man kan nästan se det 
som ett litet företag? Att vara sektionsaktiv, vilken förening eller sektion man än är 
med i, så handskas man med ett litet “företag” som ska föras vidare och 
arbetsuppgifter som ska göras.

Man kan verkligen säga arbetet med FBI är- och har varit en prövning för mig. Och 
än mer en prövning att utforska sin förmåga att samarbeta och ta det ansvar över det 
man har specifikt i sin post. Det har varit en utmaning - men ack så rolig! Hur roligt, 
men även svårt det kan vara att jobba i grupp, det är något jag kommer ta med mig. 
För att klara av våra uppgifter under året måste vi samarbeta väldigt mycket då det 
oftast är en del att göra.

Som chef är det speciellt viktigt att se till att arbetsfördelningen är rättvis, att vi alla 
trivs med varandra under arbetets gång och har en öppen dialog. För mig har FBI och 
allt som kommer därtill givit mig möjligheten att öva och utveckla ledarskaps- och 
samarbetsegenskaper, erfarenheter att jobba i grupp och skapa kontakter som kan 
vara användbara i framtiden. Att vara aktiv, oavsett i en förening eller sektion, visar 
även på ett engagemang och intresse utöver studierna, vilket kan vara positivt när 
man söker jobb efter man har tagit examen. Det absolut roligaste är hur tight man 
kan bli i en grupp, och hur otroligt roligt man kan ha det tillsammans oavsett de mer 
utmanande perioder man stöter på.

Är du osäker på vart du kommer hamna i framtiden, eller vill prova på något vid si-
dan av studierna skulle jag absolut rekommendera att vara studiesocialt aktiv! Du lär 
dig inte bara otroligt mycket, utan du får ett gäng fantastiska vänner på köpet!! 

Skriven av: Chefen Josefin, FBI Chef 22/23



Recept på ett spektakulärt CV
“Ett CV är som en kjol; det måste vara tillräckligt långt för att täcka ämnet men tillräckligt 
kort för att vara intressant.” - någonstans på LinkedIn

När det kommer till att söka praktik, extrajobb eller annat skoj krävs ett grymt CV och jag 
vill se till att just DU införskaffar dig ett oslagbart sådant som får arbetsgivaren att dröm-
ma om dig. Så, för att ge dig de rätta förutsättningarna att landa drömjobbet har jag tagit 
in ett proffs som ska ge oss alla hemligheter till ett fenomenalt CV! 

Vem är du? 

Jag heter Maya Haidar, är 20 år gammal och pluggar ekonomi på Högskolan i Jönköping. 
Jag har jobbat på SSR i cirka tre år då jag började som studentinformatör och blev sedan 
CV granskare, under min tid har jag granskat över 100 CV:n. 
  

Vad är de vanligaste misstagen du ser att många gör på sitt CV? 

• Det vanligaste misstaget jag ser är att det är för många sidor på CV, jag rekomenderar 
mellan 1 - 2 sidor där 1 är det mest optimala. Om det överstiger 2 sidor kan detta bero 
på en avsaknad av struktur. En färdig CV mall brukar förbättra strukturen, något som 
jag rekomenderar starkt. 

• Ett ytterligare misstag är att man inte skräddarsyr sitt CV, exempel på detta kan vara 
irrelevanta arbetsuppgifter, irrelevant utbildning som exempelvis att lägga in låg - och 
högstadieutbildning samt gymnasieutbildning om man studerar på högskolenivå. 

• Inte länkar sin LinkedIn, det är superbra för rekryteraren att ha tillgång till din profil!

• En ytterligare miss är att inte ha en målformulering, alltså den korta sammanfattnin-
gen i början av CV:t. Två till fem meningar räcker gott men den är super betydelsefull, 
vi kan likna det till att läsa en abstract på en kandidatuppsats. Målformuleringen ska 
kort berätta vad du gör nu och vad du kan tillföra, det ska absolut inte vara som ett 
personligt brev. 

• Använder en oproffsig mailadress, många av oss använder fortfarande adressen som vi 
hade när vi gick i högstadiet. Där det står skumma nummer eller annat, där tipsar jag 
om att göra en med namn.efternamn@hotmail/gmail/yahoo.com. 



Vad tittar en arbetsgivare EGENTLIGEN efter på CV:t?  

När en rekryterare får ditt CV tar de cirka 15 till 20 sekunder att ögna igenom det, 
med andra ord är det första intrycket det absolut viktigaste! Där kan de kolla på mål-
formuleringen, snabbt på din utbildning och erfarenheter utan att läsa beskrivningar-
na. Ha därför en minimalistisk design som är enkel att följa, använd gärna bulletpoints 
och skräddarsy till vad du söker till. 

Vad är ett MÅSTE på ett bra CV? 

Som jag sagt innan, att skräddarsy är ett måste! Min rekommendation är att man har 
ett CV template som du sedan kan kopiera, byta sedan namn, exempelvis “CV SSR”, 
om det är dit du söker. Skräddarsy sedan kopian och lägg in det som söks, det kan vara 
att lägga till nyckelord som du hittar i jobbannonsen.  
Få CV:t att kännas personligt för arbetsgivaren, visa att du har lagt ner tid på ansökan 
och vet vad företaget håller på med! Gör bra research! 

Vad är den ultimata CV dödssynden? 

Det finns mycket man inte ska göra! 
Det mest självklara är att använda en oprofessionell bild, exempelvis en semester- eller 
festbild. 
Att ha för många erfarenheter nedskrivna, vi rekommenderar max 5 stycken relevanta 
arbetsuppgifter då det även kan vara en orsak att ditt CV överstiger två sidor. 
Och till sist LJUG INTE PÅ CV:T! LJUG INTE PÅ CV:T! 

Beskriv ett bra CV med tre ord? 
1. God struktur/ minimalistisk
2. Skräddarsytt 
3. Kortfattat. 

Intervju av: 
Julia Jonsson, Almuniansvarig 22/23

Maya Haidar jobbar bland annat med granskning av CV, 
personliga brev och Linkedin genom

Studentmedlemskapet på SSR



Varför jag valde NEK 

Vi som går andra året på Pol.Kand programmet har just gjort våra val om 
vilken inrikning vi vill studera för den resterande tiden av våran kandidat. 
För vissa har detta varit ett lätt beslut och andra har velat fram och tillbaka. 
Jag tillhör den andra gruppen. När jag började på Politices i Linköping så var 
jag säker på att jag skulle välja statsvetenskap. Jag var väldigt säker efter 
gymnasiet att jag aldrig skulle röra ett matematiskt problem igen. 

Men efter ett och ett halvt år av både statsvetenskap och nationalekonomi 
kurser har jag börjat uppskatta studietekniken som NEK möjliggör. Jag gillar 
att kunna sitta hemma i mitt kök med ett facit framför mig och testa mig fram 
tills jag hittar svaret. Det känns tillfredsställande när man inser att man har fått 
rätt svar, eller förstått någonting nytt. Jag tycker också att det är kul att kunna 
applicera den kunskapen om hur resurser och tillgångar fördelas i miljöfrågor, 
hälsofrågor och arbetsmarknadsfrågor, områden som intresserar mig. 

Någonting som övertygade mig om att studera NEK var de informations-
föreläsningar som universitetet organiserade innan vi gjorde valet. Om du går 
första året nu på Pol.Kand programmet rekommenderar jag starkt att gå på 
dem nästa år! Där fick man veta mycket användbar information om båda 
inriktningarna, och krossade lite myter så som att nationalekonomer inte blir 
anställda lika fort som företagsekonomer, eller att man kan bara jobba i 
offentlig sektor. Jag gick in i de föreläsningarna osäker på vad jag skulle välja 
men gick därifrån med ett nytt perspektiv på båda inriktningarna. Efter över 
ett år av osäkerhet och att gå fram och tillbaka mellan de två så gjorde jag 
valet, och det blev NEK.

Jag hade ljugit om jag sa att jag visste exakt vad jag skulle vilja göra i framtiden. 
Arbetsplatser som departement, FN och EU låter lockande och är definitivt 
möjligheter med antingen NEK eller Stats inriktning. Men jag är inte säker 
på var jag kommer hamna och det känns inte hälsosamt att stressa över det 
halvägs in i min kandidat. Just nu har jag gjort det valet jag anser är det som 
passar mig bäst och tar en dag i taget, det räcker just nu. 

Skriven av: Julia Carnemark,
Polemikenredaktör 22/23



Varför jag valde Stats
Intervju med Petra Thorell 

Varför valde du Stats? Varför valde du Stats? 
Jag valde Stats för att jag sedan början av programmet tyckt att Statskurserna var roligare. 
I början velade jag lite fram och tillbaka, eftersom enligt mig har NEK ofta sett ut som det 
bättre valet för framtiden. Det var som om NEK var det som skulle sätta upp en för en bra 
kariärr, och skulle stärka ens CV för framtida yrkesval. I den stunden kännde jag att eftersom 
jag hade klarat alla NEK kurser och det verkar som det bästa alternativet, så väljer jag det. Jag 
var säker i början av terminen att jag skulle välja NEK. 

Vad fick dig att ändra dig?Vad fick dig att ändra dig?
Jag pratade med min pojkväns pappa som är diplomat om vad som skulle ge mig bättre mö-
jligheter. Det han sa var att det är egentligen det du gör utanför universitetet, att du visar att 
du förstår vad du har studerat som kommer påverka dina möjligheter. Så då tänkte jag istället 
på vad jag ville få ut av min utbildning och insåg att Stats ger mycket insigt om man vill jobba 
innom t.ex EU och bistånd. Eftersom det är det jag letar efter i framtiden och inte är ute efter 
att jobba på bank eller liknande. Så istället valde jag det som jag tyckte var ROLIGT! 

Jag tycker att det är synd att vi har fått den ideén att NEK är det som kommer att ge dig en 
framtid, och där tyckte jag att universitetet skulle kunnat förbättra sin informationsspridning. 
Jag har till exempel pratat med vänner som pluggar Stats i Uppsala där Stats är mycket mer 
populärt och där deras Filosofiska Fakultet är större. Jag tycker att det är synd att det isåfall 
gör skillnad på vad man väljer beroende på var man pluggar. Men som sagt tidigare, som jag 
förstår det är det viktigaste inte vad du väljer utan vad man får ut av sin kandidat. 

Vad tror du att du kommer få ut av stats jämfört med NEK?Vad tror du att du kommer få ut av stats jämfört med NEK?
Jag tycker internationella relationer är jätteroligt, det var anledningen till att jag började på 
Pol.Kand från första början. Jag ser till exempel mycket fram emot “Internationell Politik 2” 
och tror att det kommer ge en bra grund till internationella yrken som jag vill ha i framtiden. 
Jag vill jobba med internationella relationer, och jag tror att det är på Stats jag kommer lära 
mig mest det jag behöver. 

Jag tror att Stats kommer ge mig en bättre förståelse av den mänskliga sidan, istället för den 
Nationalekonomiska sidan, så som regler och upsatta förståelser, varför de gör som de gör. Jag 
vill ta med mig en större del av det istället för de insatta systematiska beteenden som vi lär oss 
om i NEK. Jag vill lära mig hur länder sätter regler,  avtalar mellan varandra och tar politiska 
beslut. Jag vill tycka om det jag läser och må bra när jag läser det. Därför väljer jag helt enkelt 
det jag tycker är roligast.

Petra Thorell



God Jul 
Önskar PuMP 22/23

God Jul 
Önskar FLiNS 22/23
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