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Till att börja med, HEJ! Då förra 
styrelsen har lämnat över sta-
fettpinnen är det nya styrelsens 
tur att ta över och det är just jag 
som fått äran att bli ansvarig över 
polemiken. 

Det är med inspiration och kli i 
fingrarna jag tar över en plats i sty-
relsen och längtar så efter vad det 
kommande året har att erbjuda. 
Två terminer har gått sedan jag 
själv började läsa Politices kandi-
datprogram och redan vid start 
var det en självklarhet för mig att 
söka till FLiNS. Eftersom ni inte 
vet speciellt mycket om oss i nya 
styrelsen kan ni bara bläddra fram 
sisådär 2 sidor för att få en liten 
bild över vilka ni har att göra med. 
Vi är snälla allihop så har ni någon 
fundering får ni jättegärna kontak-
ta oss.

Det enda ni förmodligen har era 
tankar på just nu är sommarlovet, 
trots att det säkert för en majoritet 
av er är fullspäckad med jobb och 
alarm på telefon för att lyckas få 
med de bästa soltimmarna. Jag är 
väl inte ett undantag, mina tankar 
svamlar iväg och så fort jag sitter 
på en föreläsning kommer jag på 

mig själv genom att vara inne på 
reseguiden.se, att nedräkningen 
har börjat är ett faktum. I alla fall, 
denna tidning är ett smakprov 
på vad som kommer att komma i 
resterande utgåvor och jag hoppas 
att ni kommer att gilla upplägget. 
Jag vill få en tidning som många 
vill läsa och som ger någonting 
tillbaka till er. För inte är det väl 
bara jag som blir mer eller min-
dre vettskrämd när jag tänker på 
framtiden? 

Jo, framtiden skulle väl kunna vara 
min största rädsla och i och med 
detta vill jag i just detta nummer 
ge er en liten inblick i om vad just 
ni, nationalekonomer och stats-
vetare, kan göra i framtiden. Det 
bästa med att ha just denna rädsla 
är nog att jag inte är ensam om det, 
men någonstans vet jag att med 
driv och engagemang kommer 
man nå sitt drömjobb. Så, innan 
ni går på lov och gör en to-do list 
över sommarens galna galej, läs 
tidningen, kom med feedback och 
jag lovar att nästa gång tidningen 
släpps ska du VILJA läsa den.

Fanny Ihrfeldt Eriksson
Polemikenredaktör

Redaktören
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Nu har snart två terminer passerat 
sedan jag började studera på poli-
tices kandidatprogrammet. Första 
dagen i Linköping kändes inte allt helt 
självklart. Det var en helt ny upplevel-
se som stod framför mina fötter och 
mina tankar var spridda. Då minns 
jag mig själv börja tänka att det här 
är bra för mig. För att utvecklas som 
person, men även för att utvecklas 
tankevägsmässigt eller för lärdomars 
skull, vill jag skjutsa ut mig själv i 
situationer där jag kanske inte känner 
mig helt bekväm. Ju mer jag börjat 
göra detta och haft det i åtanke har 
det bara blivit mer spännande och lä-
rorikt. Det här var något jag tänkte på 
när jag sökte till FLiNS. Det skrämde 
mig till en början och jag funderade 
på om jag verkligen är rätt person 
för detta, men samtidigt blev det en 
oerhörd trigg och jag var säker på att 
det är något jag vill ta mig an för att 
lära mig och utvecklas.

Med det sagt, kommer jag jobba hårt 
för att göra mitt år som ordförande 
för FLiNS något som kommer att 
gynna alla. Jag hoppas att vi i nya sty-
relsen kan leverera lika bra som gamla 
styrelsen har gjort. Jag vill passa på att 
tacka er för allt hårt arbete ni lagt ner 
och allt vi har fått tagit del av. Det ni 
har åstadkommit har bidragit till ett 
stort stöd och en start som genom-
syrats av positivitet och gemenskap 

för oss nya studenter, vilket jag tycker 
varit viktigt under mitt första år och 
något som jag vill ta med till studen-
terna i höst. Genom regelbundna ak-
tiviteter, både utbildningsrelaterat och 
fritidsrelaterat, hoppas vi i styrelsen 
på att kunna vara ett lika bra stöd som 
ni har varit och ett gäng som man vill 
vända sig till. En av ambitionerna är 
att vara aktiva och våga påverka inom 
bland annat utbildningsfrågor och 
vägar ut till arbetslivet. Därför vill jag 
uppmana er till att också våga påver-
ka. Våga vara delaktiga, engagera er 
och tro på era tankar och dela med er 
av detta. Vi ska göra vårat bästa för att 
ha en öppen dialog och hjälpa er på 
vägen framåt. Det väntas spännande 
utmaningar och förväntningar att 
leva upp till och jag ser fram emot 
ett utvecklande och givande år. Men 
nu väntar sommar och förmodligen 
ledighet för många av er. Jag ska för-
söka njuta, men kan tro att jag mest 
kommer se fram emot att hösten ska 
dra igång och allt roligt som väntar. 
Hoppas ni alla tar vara på sommaren 
så som ni önskar och kanske vågar 
göra något som ni vanligen inte skulle 
göra.

Glad sommar!

Johanna Näslund
Ordförande FLiNS

Ordförande
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Från de soliga syd, och med 
ambitioner att se norrsken 
hamnade man i Linköping. En 
främmande värld av nya utma-
ningar och nytt folk, men där 
stod de, i rosa och blått och visade 
vägen genom Nolle-p och vidare in 
i studentlivet.
Jag är blivande chef för FBI verk-
samhetsåret 17/18, och det kän-
des som en evighet tills vi skulle 
ta över och börja jobba, och nu 
med våren har tiden som FuBbIs 
sprungit förbi och snart börjar 
allvaret. Jag sökte till FBI för jag 
ville bli en del av studentlivet, då 
verkade FBI som det skulle passa 
mig. Under mitt första år som pol.
kand student har FBI varit en vik-
tig del av livet på campus, de har 
organiserat sittningar och evene-
mang och skapat en inkluderande 
och rolig miljö. Detta är något som 
jag verkligen vill fortsätta med, för 
allt börjar med Nolle-p där både 

FBI och faddrarna skapar en bra 
stämning för programmet och livet 
på LiU. 
De faddrar man lärde känna blir 
en viktig länk mellan de av oss 
som går ettan och tvåan, vilket 
bidrar till den goda stämning som 
i alla fall jag tycker finns på pro-
grammet. Mitt stora mål med mitt 
år som chef FBI är att alla vi inom 
FBI och alla andra på programmet 
ska skapa en ännu bättre gemen-
skap och arbeta för att våra evene-
mang ska bli allt mer inkluderande 
och få en bra miljö. Så att även de 
nya studenter som kommer i höst 
får ett lika roligt år som vi fick det 
här året.
Jag och de andra FuBbIsarna ser 
fram emot ett år av mycket roligt, 
utmanande och ett givande år som 
verksamma för vårt program.

Mikal Jönsson
FBI-Chef

Chefen
”Under mitt första år 
som pol.kand student 
har FBI varit en viktig 
del av livet på campus”

”FBI och alla andra 
på programmet ska 
skapa en ännu bättre 
gemenskap”
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Johanna Näslund - Ordförande  
Kontakt: ordforande@flins.org
Hemort: Enebyberg
Kort om mig: En positiv och lugn tjej som gillar nya, 
spännande upplevelser och att få saker att hända.
Mina ambitioner för FLiNS: skapa positiv stäm-
ning, främja gemenskapen, öka medlemsantalet, 
arbeta aktivt med utbildningsfrågor och få alla att 
känna sig inkluderade i sektionen.
Bästa stället på campus: A-huset.
Hur man charmar mig: Det är inte helt lätt, men att 
bjuda på sig själv kommer man långt på.
Favoritdrink: Lynchburg Lemonade
Kristin Salu - Vice ordförande
Kontakt: viceorforande@flins.org
Hemort: Göteborg (Huvudstaden)
Kort om mig: Glad tjej som är bra på personskriv-
ningar. 
Mina ambitioner för FLiNS: Som Vice innebär det 
att jag är ordförandes högra hand och stöttar henne 
i sitt arbete. Dessutom vill jag genomföra tidernas 
roligaste FLiNS-resa och göra de aktiviteter som 
anordnas under året av mig oförglömliga. 
Bästa stället på campus: Där jag kan värma min 
matlåda
Hur man charmar mig: Genom att vara snäll
Favoritdrink: Slushy Lime Margarita

Möt vårt nya FLiNS
Den första April tog följande 
14 personer över från styrel-
sen 16/17. 
De menar business och 
kommer att jobba för att vårt 
kommande universitetsår ska 
bli det bästa hittills. 
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Axel Norgren - Sekreterare 
och sektionsrumsansvarig 
Kontakt: sekreterare@flins.org
Hemort: Uppsala 
Kort om mig: För jante för att ta upp någon av mina 
positiva egenskaper. 
Mina ambitioner för FLiNS: För att citera kanal 6 
”hyfsat hög lägstanivå”
Bästa stället på campus: Plugg/mysrummet med 
alla växter i Kårallen på andra våningen
Hur man charmar mig: Städa sektionsrummet! :)
Favoritdrink: Rom och cola

Kontakt: polemikredaktor@flins.org
Hemort: Mjölby
Kort om mig: Har ofrivilligt tio bollar i luften och så 
fort någon försvinner ser jag till att få upp en ny.
Mina ambitioner för FLiNS: Se till att tidningen 
blir någonting man inte vill missa, nå ut till fler 
och främja gemenskapen mellan vårt program och 
frikursare.
Bästa stället på campus: A-huset.
Hur man charmar mig: Ge mig mat.
Favoritdrink: Är det sura drinkar så är jag nöjd.

Fanny Ihrfeldt Eriksson - 
Polemikenredaktör

Linn Bergman - Kassör
Kontakt: kassor@flins.org
Hemort: Jönköping
Kort om mig: Gillar att sova och äta
Mina ambitioner för FLiNS: Ha ett roligt och läro-
rikt år med bra gemenskap 
Bästa stället på campus: Kårallen en kravallkväll
Hur man charmar mig: Du är skäggig, rätt rolig och 
bjuder på halloumi
Favoritdrink: Rosa pantern
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Mona Ebadian - Utbildningsbevakare
Kontakt: utbildningsbevakare@flins.org
Kort om mig: Språkintresserad norrlänning som 
hatar snö men älskar sol. Jag tycker ekonomi är roligt 
men det är inte min starka sida då jag har ett beroen-
de av att köpa smink.
Mina ambitioner för FLiNS: Förbättra utbildnings-
kvalitén för våra kurser. 
Bästa stället på campus: Kårallen 
Hur man charmar mig: Med en riktigt bra ragg-
ningsreplik och ett fint leende 
Favoritdrink: Sex on the beach 

Johanna Westman - Masteransvarig
Kontakt: masteransvarig@flins.org
Hemort: IKEA-byn, Älmhult.
Kort om mig: Älskar ölkorv och dokusåpor. 
Mina ambitioner för FLiNS: Utveckla utbildningen 
för främst masterprogrammen men även trivseln för 
studenterna. 
Bästa stället på campus: A-huset. 
Hur man charmar mig: Bjud mig på mat <3
Favoritdrink: White russian.

Linda Larsson - Arbetsmiljöombud
Kontakt: amo@flins.org
Hemort: Den vidsträckta slätterna utanför Linkö-
ping
Kort om mig: Älskar att resa, träffa nya människor 
och katter. Katter är bäst.
Mina ambitioner för FLiNS: Att få fler medvetna 
om hur mycket inflytande de faktiskt har på univer-
sitetet.
Bästa stället på campus: Överallt där det finns mat 
Hur man charmar mig: Ge mig mat och fika.
Favoritdrink: P3
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David Hultgren - Extern samverkan
Kontakt: externsamverkan@flins.org
Hemort: Sandviken
Kort om mig: Sådär lagom unique
Mina ambitioner för FLiNS: Skapa en sjuk arbets-
marknadsdag och förädla pol riks, allt tillsammans 
med N0llan.
Bästa stället på campus: Varierar beroende på vart 
Campuskatten befinner sig
Hur man charmar mig: Med valfritt JFK citat
Favoritdrink: Cuba libre

Oskar Bergström Koustas -
Alumniansvarig
Kontakt: alumniansvarig@flins.org
Hemort: Stockholm
Kort om mig: 23 årig kille från Stockholm som med 
största sannolikhet är direkt besläktad med Alexan-
der den store. 
Mina ambitioner för FLiNS: Att göra det till praxis 
att sätta möten efter föreläsningar.
Bästa stället på campus: A-huset
Hur man charmar mig: Man drar dåliga ordvitsar 
och bjuder på billig öl.
Favoritdrink: Caipiroska

Axel Reman - Tryck- & sponsansvarig
Kontakt: tryckspons@flins.org
Hemort: Stockholm (Lidingö)
Kort om mig: Gillar fotboll. Lite mer än vad som är 
hälsosamt. Om jag är smått irriterad på måndagar i 
plugget kan det vara för att Tottenham har förlorat. 
Eller för att jag ogillar måndagar.
Mina ambitioner för FLiNS: Att vi ska ha ett sjukt 
roligt år och att alla medlemmar ska få ut så mycket 
som möjligt av utbildningen.
Bästa stället på campus: Kårallen
Hur man charmar mig: Ett litet leende kommer 
man långt på.
Favoritdrink: Tom Collins
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Mikal Jönsson - FBi-cheF
Kontakt: Äger inte rätten till min FBI-mail
Kort om mig: en optimistiskt pessimist
Mina ambitioner för FBI: Försöka fylla de stora 
skor som lämnats mig, och förhoppningsvis göra de 
lite större
Bästa stället på campus: Alla ställen där kaffe säljs
Hur man charmar mig: Säg vackra saker om Mal-
mö, Malmö FF och Skåne
Favoritdrink: Appletini

Robin - FBI-Kassör
Kontakt: Robin-nillson@outlook.com (FBI-mail 
kommer senare)
Hemort: Kvibille
Kort om mig: vinsmakare med sämre humor än din 
pappa
Mina ambitioner för FBI: Att inte gå i konkurs.
Bästa stället på campus: Amfi
Hur man charmar mig: Referera Archer och ge mig 
mat
Favoritdrink: EnergiSour, Eget hemligstämplat 
recept

Elin Skogsmo - Kommunikatör
Kontakt: kommunikator@flins.org
Hemort: Enebyberg 
Kort om mig: Är den mest pratglada personen ni 
någonsin kommer träffa, som älskar att träffa nya 
människor och knyta nya bekantskaper. Allt jag gör, 
gör jag med glimten i ögat och ett leende på läpparna
Mina ambitioner för FLiNS: Ha ett roligt år med 
nya härliga minnen och erfarenheter 
Bästa stället på campus: Kårallen såklart 
Hur man charmar mig: Glatt humör och riktigt bra 
dancemoves 
Favoritdrink: Espresso martini
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Mikal Jönsson - cheF
Kontakt: Äger inte rätten till min FBI-mail
Kort om mig: en optimistiskt pessimist
Mina ambitioner för FBI: Försöka fylla de stora 
skor som lämnats mig, och förhoppningsvis göra de 
lite större
Bästa stället på campus: Alla ställen där kaffe säljs
Hur man charmar mig: Säg vackra saker om Mal-
mö, Malmö FF och Skåne
Favoritdrink: Appletini

Alexandra Norlin - General
Kontakt: fbigeneral@flins.org 
Hemort: Linköping
Kort om mig: Mysfarbror med åldersnojja.
Mina ambitioner för FBI: Försöka toppa förra årets 
magnifika nolle-p och njuta av tiden i blå-rosa stass.
Bästa stället på campus: Alla platser det finns kaffe.
Hur man charmar mig: Med klassisk Göteborgs-hu-
mor och inviter till aktiviteter som innefattar kaffe 
eller rödvin.
Favoritdrink: GT

Dags att möta agenterna
Åtta nya personer har tagit 
över de stora skorna lämnade 
av våra nu kära pateter från 
FBI 16/17.
Deras år kommer att bestå av 
milda leverskador, planering 
av SUN-TRIP och så klart det 
bästa Nolle-P på campus!
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Louisa Tornberg - Tryck & Spons
Kontakt: fbitryckspons@flins.org
Hemort: Hufvudstaden, Stockholm
Kort om mig: 160
Mina ambitioner för FBI: Bli värvad av Federal 
Bureau of Investigation! och såklart få kontakt med 
företag och bli sponsrad för att få in så mycket cash 
som möjligt till att utföra ett gaalet bra nolle-p
Bästa stället på campus: Djungel toan i A-huset
Hur man charmar mig: Är du en blond, norsk gute 
är du en bra bit på vägen
Favoritdrink: allt efter kl 03.00

Robin - Kassör
Kontakt: Robin-nillson@outlook.com
Hemort: Kvibille
Kort om mig: vinsmakare med sämre humor än din 
pappa
Mina ambitioner för FBI: Att inte gå i konkurs.
Bästa stället på campus: Amfi
Hur man charmar mig: Referera Archer och ge mig 
mat
Favoritdrink: EnergiSour, Eget hemligstämplat 
recept

Marcus Rohdin - Spons & tryck
Kontakt: fbisponstryck@flins.org
Hemort: Stockholm
Kort om mig: Pratar gärna i munnen på folk och har 
en ohälsosam kärlek till Djurgården. PS, har svårt 
för Chefen pga dialekt.
Mina ambitioner för FBI: Skaffa ett fett hus till FBI 
och inte bli spritfet
Bästa stället på campus: Dansgolvet på kårallen.
Hur man charmar mig: Fuldans
Favoritdrink: Rosa pantern
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Lovisa Hertzman - 
Info/PR/webb/S T R I P P
Mail: återkommer
Hemort: Skövde
Kort om mig: en glad tjej från andra sidan Vättern 
som hatar att förlora. Pratar rikssvenska. Tycker inte 
om FLiNS-kassörens katt.
Mina ambitioner för FBI: att fortsätta leverera de 
bästa hashtagsen på LiU.
Bästa stället på campus: Amfi, dag som natt
Hur man charmar mig: självironi, Henkes parfym 
och en stor... lägenhet
Favoritdrink: rosa pantern

Henke - Husmor
Kontakt: fbihusmor@flins.org
Hemort: Grästorp
Kort om mig: mustaschprydd grabb från glesbyg-
den, pantar glas på kravaller, lever på blodpudding 
och tror valborg är ett borgligt påhitt.
Mina ambitioner för FBI: lansera “husmors-fulvin” 
på systemet
Bästa stället på campus: Baljan
Hur man charmar mig: var dig själv, alltid, och 
bjud mig på öl, flera. samt frågan “berätta mer om 
dig själv, du verkar intressant”
Favoritdrink: Kornmacka (or)

Linnea Nilsson - Sittning och gyckel
Kontakt: (FBI-mail kommer senare)
Hemort: Linköping
Kort om mig: Halvsingales som älskar långfärds-
skridskor
Mina ambitioner för FBI: Maxa året med roliga 
sittningar och härliga gyckeluppträdanden
Bästa stället på campus: Amfi
Hur man charmar mig: Köp en dvärgvädur till mig 
och jag sätter en ring på ditt finger
Favoritdrink: Baileys och kaffe (enda gången jag 
dricker kaffe är med alkohol)
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Du behöver inte ha koll på det, fråga oss på Fackförbundet ST – vi vet! Vi vet 
även att statsvetare och nationalekonomer är två yrkesgrupper som efterfrågas 
inom statlig sektor. Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig 
sektor och är experter på staten. Som studentmedlem hjälper vi dig att hitta 
ditt drömjobb inom staten genom karriärcoachning, intervjuträning, LinkedIn-
granskning och andra medlemsförmåner.

Medlemskapet kostar 100 kr för hela studietiden och gäller även fem år efter 
avslutade studier. Medlemsförmåner går att nyttja under hela medlemstiden vid 
ansökning till praktik, sommarjobb, och när du ska ut i arbetslivet. 

Läs mer på st.org/student 

VET DU HUR MÅNGA LEDIGA JOBB 

DET FINNS INOM STATLIG SEKTOR?
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Jag heter Mona Ebadian och 
är utbildningsbevakare för 
FLiNS. Många av er kanske 
inte vet vad min post egent-
ligen innebär, men det ska 
jag nu förklara för er. Vi läser 
många kurser på universi-
tetet, vissa bättre än andra. 
Men vad gör man egentligen 
om man inte är nöjd med en 
kurs? hur kan du som stu-
dent påverka dina studier? 
Jag valde att bli utbildnings-
bevakare för att kunna få en 
chans att förbättra kvalitén 
på våra kurser. Jag sitter med 
och utvärderar kurserna och 
får möjlighet att prata med 
lärarna, tillsammans med 
mitt utbildningsutskott som 
alltså är elever ur olika års-
kurser. Även om man inte 
är utbildningsbevakare eller 

med i utbildningsutskottet 
så kan du som student ändå 
framföra dina åsikter genom 
att antingen skicka ett mail 
till mig eller prata med någon 
i styrelsen eller utbildnings-
utskottet. Vi arbetar med 
kursutvärderingar som vi 
tillsammans med respektive 
kursansvarig går igenom. Vill 
du vara med och påverka kur-
serna? Tveka inte att höra av 
dig till utbildningsbevakare@
flins.org
Mona Ebadian
Utbildningsbevakare

‘’Jag visste inte vart Jag skulle höra av 
mig om Jag var missnöJd med mina 
studier, men nu vet Jag’’

Utbildningsbevakare
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Har du någonsin suttit och 
nästan somnat för att det är 
så mörkt där du sitter och 
pluggar på campus? Har du 
någonsin suttit med jacka, 
halsduk, mössa och vantar 
för att du fryser så mycket 
i någon sal? Har du någon 
gång upplevt att du inte blivit 
lika behandlad? Du borde då 
höra av dig till mig, FLiNS 
arbetsmiljöombud.
Jag heter Linda Larsson och 
är som sagt var arbetsmiljö-
ombudet i FLiNS. Jag jobbar 
med olika typer av arbets-
miljöfrågor, ett brett område 
som täcker både den fysiska 
och den psykiska miljön. 
Något viktigt att känna till är 
att jag har tystnadsplikt för 
att du ska kunna diskutera 
vad som med mig utan att 

vara orolig att någon annan 
får reda på det. Men vill eller 
kan du inte prata med mig kan 
du även vända dig till någon 
annan i FLiNS styrelsen med 
dina åsikter, även dem har 
tystnadsplikt vid sådana 
tillfällen.
Nästa gång du ser eller upp-
lever något som du anser är 
fel eller helt enkelt bara borde 
eller kan bli bättre, hör av dig 
till mig!
Linda Larsson
Arbetsmiljöombud

‘’Jag ser ingenting i den här salen. 
varför är vi här, kan vi inte få vara i 
någon annan sal?’’

Arbetsmiljöombud

17
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Hur kan vi på Linköpings 
Universitet göra så lite av-
tryck på miljön som möjligt? 
Det är sådana frågor vi som 
Grön sektion funderar över. 
FLiNS jobbar som Grön 
sektion med att våra aktivit-
etar ska vara så hållbara som 
möjligt för miljön. Detta gör 
vi bland annat genom att 
källsortera, välja ekologiskt, 
fairtrade, närodlat och/eller 

vegetariskt, använda så lite 
engångsmaterial som möjligt 
med mera. Har du några för-
slag på hur vi kan jobba mer 
hållbart eller har förslag på 
något roligt ”grönt” event vi 
kan arrangera borde du höra 
av dig till mig som 
arbetsmiljöombud. 

Linda Larsson
Arbetsmiljöombud

Grön sektion

18
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Maj månad har precis hunnit bör-
ja och det innebär att vi närmar 
oss slutet på vårterminen. För oss 
i årskurs tre innebär det också slu-
tet av vår kandidatutbildning. Tre 
års tid har passerat i en väldig fart 
och nu finns det tid och utrymme 
för att se tillbaka på studietiden 
här vid Linköpings universitet.

Anledningen till att jag läser pol.
kand var i grunden ett samhäll-
sintresse som fick mig att intres-
seras av denna inriktning. Att jag 
sedan hamnade i Linköping är 
mer av en slump. Innan jag flytta-
de hit hade jag aldrig besökt stan. 
Idag är jag glad och tacksam för 
att jag blev antagen till Politices 
kandidatprogram vid Linköpings 
universitet. Här har jag fått upple-
va alltifrån utmanande kurser och 
föreläsningar till ovveinvigning-
ar och galej. Framförallt har jag 
också blivit en del av studentlivets 
gemenskap som sträcker sig utan-
för programgränsen. Linköping 
är också på många sätt en toppen-
stad, möjligtvis med undantag för 
det eviga blåsvädret.

I årskurs ett blev vi storögt intro-
ducerade för studentlivet, följde 
våra faddrar i vått och torrt sam-
tidigt som vi kryssade oss igenom 
grundkurserna. Under årskurs 
två var det dags för val av studie-
inriktning. Det gjorde att vi fick 
ägna mer tid för det ämne som 
intresserade oss mest och person-
ligen upplevde jag också någon 
slags peak i det studiesociala livet.
Fadderskap, föreningsliv och 
utskottsmöten avlöste varandra 
när inte plugget tog vid. Med facit 
i hand upplevde jag att många av 
oss delade den stress som upp-
stod över att alla andra var med 
i 17 föreningar, kunde fem språk 
flytande och diskade med fötter-
na när de sov. Å andra sidan är 
det dessa ideella krafter och den 
aldrig sinande energin från oss 

I backspegeln 
tre år på pol.kand

”alla andra var med 
i 17 föreningar, kun-
de fem språk flytan-
de och diskade med 
fötterna när de sov”
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studenter som gör Linköping, 
campuslivet och vår utbildning så 
himla bra! Årskurs tre inleddes 
vid praktikplatser och utlands-
terminer på olika håll runt om 
i världen. Efter hösten återsam-
lades klassen igen till den årliga 
hemvändarpuben och här står 
vi nu. Kandidatuppsatserna är 
snart färdigställda och många har 
storslagna planer i kikaren inför 
sommaren och hösten.

Sen då? Valet mellan vidarestu-
dier och arbetssökande är en fråga 
på mångas läppar. För egen del 
blir det fortsatta studier med sikte 
på en mastersexamen i statsveten-
skap. Men det viktiga är inte alltid 
att ha ett svar på frågan vad som 

händer sen. Det viktiga är att vara 
i rörelse, att inte stå stilla. Att vilja 
utvecklas som person och inse att 
vägen kan vara krokig ibland. Jag 
har lärt mig att utbildningen är så 
mycket mer än bara en transport-
sträcka till det fantastiska jobbet. 
Att studera och engagera sig stu-
diesocialt är verkligen en oslag-
bar kombination. Det nätverk av 
människor jag byggt upp under 
studietiden är något jag kommer 
ha med mig under hela livet. 

Nu har tre år passerat och trots 
att mina barndomsvänner fortfa-
rande har svårt att uttala Politices 
kandidatprogram rätt så vet jag 
att vår utbildning är en värdefull 
investering. Vår utbildning har 
förberett oss för arbetslivet och 
även om examen ibland har känts 
långt bort när tentaplugget varit 
som mest intensivt, så står vi nu 
närmare målet än någonsin. Tack 
till alla er som förgyllt denna tid 
och jag vill önska er all lycka till 
framöver. Vi ses snart igen!

Ola Gustavsson

”Nu har tre år passerat och trots att mina barn-
domsvänner fortfarande har svårt att uttala 
Politices kandidatprogram rätt så vet jag att vår 
utbildning är en värdefull investering”

”Det viktiga är att 
vara i rörelse, att 
inte stå stilla. Att 
vilja utvecklas som 
person och inse att 
vägen kan vara 
krokig ibland”
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Vi är ett 50-tals unga från 
Linköping som på eget initiativ 
bestämt oss för att göra något åt 
det FN benämnt som den värsta 
svältkatastrofen sedan 1945 i 
Östafrika. 

Det är den värsta krisen sedan 
andra världskriget där cirka 6,2 
miljoner människor, främst i 
regionen kring Somalia riskerar 
sina liv på grund av torka . Den 
hårda torkan gör att vattenhålor-
na torkar ut, grödor vissnar och 
boskapen dör vilket har leder till 
att många mammor befinner sig 
i en sits där de tvingas välja vilket 
barn som ska äta. Människorna 
där nere saknar förnödenheter 
såsom vatten och mat, och tidi-
gare har även Unicef varnat att 
dessa människor kommer att dö 
i svält om man inte agerar ome-
delbart. Med stark drivkraft, god 
sammanhållning och samarbete 
har vi på kampanjen #entjuga-
kanräddaliv kunnat göra olika 
aktiviteter för att samla in medel 
för de behövande. Dessa aktivi-
teter omfattar allt från fikaför-
säljning på diverse platser, arm-
bandsförsäljning, hårklippning, 

hennamålning, fifa-turnering till 
en fullspäckad gala med otroligt 
inspirerande och talangfulla gäs-
ter på scen.

Initiativet kom från de besväran-
de nyhetsklipp och bekantas be-
skrivning av det som pågår i östra 
Afrika. En av de narrationerna 
var om en ensamstående kvinna 
i landsbygden som tillsammans 
med sin femåriga dotter gick 10 
mil för att komma in till staden 
där hjälporganisationerna fanns 
och när de väl var framme avled 
dottern. Sådana händelser berör 
oss eftersom vi tänker att vi kunde 
ha varit i den situationen. Olyck-
ligtvis inträffade denna torkan 
under en tid då Somalia börjat få 
erfara lite ljusare tider. Somalia är 
ett land som har koloniserats flera 
europiska länder och efterdy-
ningarna av kolonisering innebar 
uppkomst av en diktatur. Sedan 

#Entjugakanräddaliv
”Det är den 
värsta krisen 
sedan andra 
världskriget”
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1991 då diktaturen föll har landet 
saknat en fungerande centralre-
gering. Klanstrider och konflikter 
mellan islamistgrupper och svaga 
övergångsstyren har slagit hårt 
mot civilbefolkningen. Somalia 
har dock stabiliserats under de 
senaste åren och optimismen väx-
er särskilt efter det demokratiska 
presidentvalet februari 2017 har 
framtidstron växt hos somalier 
inom och utom landet. 

Vi började med kampanjen för 
fem veckor sedan och vi har 
sedan dess lyckats ackumulera 
över 300 000 kr. Kampanjen har 
spridit sig från Malmö till Umeå 
och vi har fått otroligt bra respons 
från alla olika typer av människor 
vilket göder vår motivation. Vår 

grupp består av en blandad ålder-
skara, mellan 14–26 år. En del går 
i högstadiet medan andra läser 
på universitet. Åldersspannet gör 
det lättare att komma på event 
som passar olika målgrupper. Vi 
hoppas att våra bidrag har gjort 
en skillnad men vi förstår att det 
finns mycket kvar att göra. Nå-
gonstans måste man börja och 
denna gång var det startskottet 
det mest akuta, nämligen torkan.  
Vår insamling skickar donationer-
na till biståndsorganisationerna 
Muslim Aid, Islamic Relief vilket 
är svenska hjälporganisatio-
ner men framförallt personliga 
kontakter. Det är i synnerhet för 
att nå landsbygden som vi främst 
använt oss av våra personliga kon-
takter, som antingen är på plats 
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eller har möjlighet att åka till in 
till landsbygden med 
förnödenheter. Vi har gjort allt för 
att vara transparanta och redovi-
sar allt via vår Facebook-grupp. 
Vi har även delat med oss bilder 
och filmklipp från de platser vi 
har skickat stöd till och har även 
gjort en kampanjfilm som finns 
på Youtube.

Kampanjfilmen:
https://www.youtube.com/
watch?v=CjXX6xUvuQE 
  
Följ oss på Instagram:
@en20akanraddaliv
@Tjugaraddarlivarmband
 
Hamza M Osman
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Hur kommer det sig att du valde 
pol.kand?
Jag var intresserad av statsveten-
skap och ville jobba internatio-
nellt vilket pol.mag-programmet 
gav möjlighet till.
Var det svårt att få jobb efter 
examen?
Ja, det var svårt.
Hur har din väg sett ut sedan 
examen till din nuvarande ar-
betsplats?
Jag jobbade på ett äldreboende 
direkt efter examen medan jag 
sökte jobb. Sen fick jag en prak-
tikplats i Bryssel som ledde till en 

projektanställning så där var jag 
ett år. När jag kom hem hade jag 
återigen svårt att hitta jobb men 
började på Socialstyrelsen en kort 
period. Sen sökte jag en tjänst 
som nämndsekreterare i Solna 
stad (hade ingen aning om vad 
det var) och fick jobbet. Sen dess 
har jag jobbat i Solna men bytt 
tjänst två gånger sedan dess.
Vart arbetar du idag? Vad arbe-
tar du med?
I Solna stad som utredare/verk-
samhetsutvecklare/arbetsledare
Hur ser en typisk arbetsdag ut 
för dig?
Väldigt varierad! Jag utreder 
klagomål mot utbildningen och 
anmälningar om kränkande 
behandling så ibland sitter jag och 
skriver mycket. Andra dagar är 
jag ute i våra skolor och förskolor 
och samlar underlag till utred-
ningarna; pratar med personal 
och vårdnadshavare. Vissa dagar 
gräver jag ner mig i utvecklings-
projekt, exempelvis hur vi kan 
utveckla våra e-tjänster och hur 
vi sprider användandet bland 
vårdnadshavare. Jag håller också 
på att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet på förvaltningen 

Pol.kand ALUMNI
Snabbfakta
Namn: Johanna
Ålder: 31
Nuvarande ort: Stockholm
Uppvuxen i: Nacka
Vilka år studerade du på LiU?
2005-2009
Vilken inriktning valde du?
Statsvetenskap
Master?
På den tiden var det ett fyraårigt 
magisterprogram
Var du engagerad i någon stu-
dentförening under din studie-
tid?
Ja, FLiNS.
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så att vi planerar och följer upp 
våra aktiviteter så bra som möj-
ligt. Varje år ska cirka 900 barn 
välja skola och jag är ansvarig 
för den processen. Då lägger 
jag mycket tid på att informera 
vårdnadshavare och personal om 
processen, och testa systemet så 
att det funkar när alla loggar in 
och gör sitt skolval. Ibland kom-
mer oväntade arbetsuppgifter på 
mitt bord, till exempel fick jag ta 
emot ett besök av en årskurs 2 och 
prata om demokrati.
Vilka kunskaper från din stu-
dietid har du haft mest nytta av i 
arbetslivet?
Pol.mag-programmet gav mig en 
jättebra utredningsmetodik som 
jag använder mig av i mitt jobb. 
Jag har även haft stor nytta av att 
ha förmågan att samla in mycket 
information och bearbeta det på 
ett effektivt sätt.
Vad var det största skillnaden 
när du gick från student till 
arbetsliv?
När jag studerade kände jag ofta 
att det aldrig riktigt tog slut. Jag 
kunde alltid göra mer. Även när 
jag gick hem för dagen fanns en 
känsla av att jag inte hunnit med 
allt jag skulle. När jag började 
jobba var det n frihetskänsla av 
att slippa det, jag behövde inte ta 
med mig jobbet hem utan lämna-

de det där.
Samtidigt var studietiden en 
enorm frihetstid då vi hade lite 
undervisningstid och kunde 
disponera vår tid mycket själva. 
Det var en stor omställning när 
jag började jobba och var helt låst 
mellan 8-17.
Det där med att få en lön var ju 
också en stor skillnad, men det 
gick fort att anpassa min livsstil 
efter det :).
Favoritminne från studentlivet?
Svår fråga, det finns ju så många! 
Nolle-P var en väldigt speciell 
och härlig period. Jag har svårt 
att komma på ett specifikt minne 
därifrån så jag får nog säga hela 
perioden helt enkelt. 
Har du några tips till studenter 
som läser polkand idag?
Allt löser sig. Lita på magkänslan.

Oskar Bergström Koustas
Alumniansvarig
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dess. Gabriel hade ingen aning 
om vad jobbet på PwC innebar 
när han sökte tjänsten. Desto 
mer han kom in i arbetet desto 
mer trivdes han och i dagsläget 
har han ingen fundering på att 
byta jobb. Han talar dock om att 
ett långsiktigt mål är att söka ett 
arbete som är mer kopplat till 
det master-program han läste på 
universiteten och därmed få jobba 
mer internationell, eventuellt på 
någon av EU- institutionerna eller 
regeringskansliet.

Egenskaper som efterfrågas
PwC i Linköping tar in en del 
praktikanter och som pol.kandare 
kan det vara en intressant framti-
da praktik- eller arbetsplats. När 
det kommer till vilka egenskaper 

Framtiden finns på PwC
Yrke och karriär
Gabriel Uhlin jobbar idag på PwC 
Kommunal Sektor i Linköping 
och innan det läste han Pol. Kand 
på LiU. Han jobbar idag som 
verksamhetsrevisor och konsult. 
Arbetet som verkamhetsrevisor 
handlar om att pröva om offent-
liga verksamheter bedrivs än-
damålsenligt och om de resultat 
som uppnås är förenliga med full-
mäktiges mål. Som konsult arbe-
tar han med rådgivning, hjälp och 
stöd till offentlig verksamhet. Det 
kan t.ex. handla om att verifiera 
fakta i en tvist mellan en kom-
mun och ett privat företag. PwC 
i stort jobbar med mycket mer 
än det Gabriel gör. PwC står för 
”PricewaterhouseCoopers” och i 
grunden är PwC en revisionsby-
rå som finns i många länder och 
jobbar även skatterådgivning och 
revisionstjänster.

Gabriel började som pol.kand 
student på Linköpings universitet 
och läste både statsvetenskap och 
nationalekonomi. Slutligen tog 
han en masterexamen i Interna-
tional and European Relations 
och han har arbetat på PwC sen 
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där. Det är jämt fördelat mellan 
statsvetare och nationalekonomer 
i antal. 

PwC söker kontinuerligt juniorer, 
en tjänst som kan sökas utan så 
mycket erfarenhet, en nyexamine-
rad nationalekonom eller stats-
vetare har här stora chanser att 
söka jobb. Då det även är många 
pensionsavgångar kommer det 
behövas mer yngre kompetens. 
PwC är utifrån hans eget per-
spektiv en bra första arbetsplats 
då den gav väldigt bra vägledning 
och handledning när han startade 
som nyexaminerad. 

Hur går man då tillväga om man 
vill ha en praktikplats eller tjänst 
hos PwC? De utlyser inte praktik-
platser på samma sätt som tjäns-
ter utan rekommenderat är att 
skicka in en intresseanmälan till 
personalavdelningen som sedan 
kan hjälpa till att slussa vidare till 
rätt kontor och avdelning. Tjäns-
terna utlyses och tipset är att hålla 
koll på när de har tjänster ute 
samt kolla in deras studenthem-
sida.

Tips och råd
Finns det ett intresse av att prak-
tisera hos PwC är det viktigt att 
ha ett intresse för frågan man vill 

som söks hos en praktikant är ge-
nerellt noggrannhet och analytisk 
förmåga viktigt.

Gabriel upplevde själv ingen 
större skillnad i vilka egenskaper 
som söks hos en statsvetare eller 
hos en nationalekonom utan att 
sökaren utifrån valt fördjupnings-
ämne kan rikta in sig mot arbetet. 
Det viktiga enligt Gabriel var den 
generella kunskapen om hur sam-
hället fungerar. På PwC görs ing-
en uppdelning i vad en statsvetare 
respektive en nationalekonom 
gör, de rekryterar istället bredare 
efter ett helhetsperspektiv. I och 
med att Pol. Kand erbjuder så 
många olika ämnen kan det vara 
en bra examen för ett framtida 
jobb på PwC. Att engagera sig 
inom sin sektion eller i en fören-
ing under studietiden såg Gabriel 
som något positivt, att kunna 
koppla sin studentaktivitet och 
den erfarenhet man fått är bra för 
framtida arbetssökningar.

PwC för nationalekonomer och 
statsvetare
Merparten av de som jobbar på 
PwC Kommunal Sektor är stats-
vetare eller nationalekonomer 
och därmed ser framtiden för en 
pol.kandare ljus ut om man vill 
söka en praktikplats eller tjänst 
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med många möjligheter att resa, 
det behöver inte vara ett jobb där 
man sitter på kontoret hela da-
garna om det inte är vad man vill. 
Möjligheterna att utvecklas inom 
PwC är stora. Att göra praktik och 
att läsa en master var också två sa-
ker som Gabriel betonade då det 
ökar chanser för att få jobb.

Frida Fagerström

jobba med samt kunna motive-
ra varför man vill praktisera på 
PwC.

Rådet är att vara öppen för förslag 
och inte ha bestämt sig i förväg. 
Att lägga ner tid på ansökan och 
bredda möjligheterna, är ett tips 
Gabriel ger. Gabriel tycker att 
man ska söka till PwC då det är 
ett intressant och omväxlande ar-
bete. Det är en flexibel arbetsplats 
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alla hans charm, professionalitet, 
upplägg av presentationen samt 
informativa struktur. Fokus lades 
på vilka människor de rekrytera-
de till Finansdepartemenet och vi 
gick alla vidare med tips om CV:s 
upplägg, vikten av betyg, betydel-
sen av en master och innebörden 
av det genuina intresset samt 
grundläggande kunskapen om 
jobbet man söker. Departementet 
lämnade vi alla med ett leende på 
läpparna och vem vet kanske är 
det en möjlig arbetsplats för några 
av oss polkandare i framtiden? 

Det andra studiebesöket, klock-
an två, var på Statskontoret där 
vi fick en föreläsning av härliga 
Erik Nyberg. Vi kom alla dit med 
grundläggande kunskap om dess 

Varje år, när värmen och solen 
sakta men säkert börjar visa sig 
beger sig FLiNS och studiebe-
sökssugna pol.kandare upp till 
Stockholm för en hel dag. 

I år var vi sammanlagt 24 styck-
en som begav oss upp till vackra 
huvudstaden och fick uppleva en 
fullspäckad, rolig samt givande 
dag. Morgonen började tidigt, 
redan 7:30 stod bussen väntande 
vid Kårallen och vi begav oss iväg 
med vår härliga chaufför Mikael. 

Väl framme i Stockholm väntade 
första studiebesöket på Finans-
departementet klockan elva. 
Finansdepartementet ansvarar för 
frågor som rör statens ekonomi: 
prognoser och analyser, skattefrå-
gor, styrning och förvaltning av 
statens verksamhet samt sam-
ordning av statens budget. Vi fick 
äran att träffa den fantastiska Eric 
Ramstedt, en tidigare student på 
pol.kand vid Linköpings univer-
sitet, som lärde oss mängder om 
hans dagliga arbetsrutiner och 
dess utmaningar. Vi uppskattade 

FLiNS på vift: 
Stockholmsresan 
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Oavsett, tackar vi innerligt Ram-
stedt och Nyberg för deras tid och 
enastående presentationer. 

Klockan fem var det dags att åka 
tillbaka till underbara Linköping, 
för visst är det roligt att åka på 
studiebesök och kika på framtida 
arbetsplatser men tills våra stu-
dier är avklarade säger vi studen-
ter: borta bra men Linkan bäst.

Kristin Salu
Vice-ordförande

verksamhet och lämnade men en 
djup insyn i dess funktion samt 
råd om att söka praktik. Statskon-
toret jobbar för en effektiv svensk 
statsförvaltning och är experter 
på styrning, organisering och 
ledning samt bidrar till att ef-
fektivisera och utveckla statliga 
verksamheter genom analys och 
utvärdering. Dessa utvärderingar 
görs inom alla sektorer och på 
uppdrag av regeringen. Kanske 
blir även fantastiska Statskontoret 
en möjlig praktikplats eller fram-
tida arbetsplats för några av oss 
pol.kandare? 



Polemiken 2017 nr.2 32

jobba med i framtiden.
 
Jag bad henne beskriva en van-
lig dag och fick såklart svaret att 
ingen dag är den andra lik. Just 
den här dagen hade hon haft möte 
med en representant från Världs-
banken, ett internt möte för att 
kunna effektivisera projektsök-
ningen, skrivit ihop ett nyhetsbrev 
och även skrivit på en rapport 
om fattigdomsanalys. När hon 
befinner sig ute på en ambassad i 
något av partnerländerna består 
dagarna av många möten med 
olika organisationer, myndighe-
ter och andra givare som är en 
del av projekten. De möts för att 
göra utredningar och kontroller 
av om pengarna används på bästa 
sätt, om det finns tillräckligt med 
pengar, eller om projektet behöver 
hjälp med någonting annat för att 
uppnå målet och de undersöker 
hur landet mår i allmänhet. Enligt 
True så är det bästa med jobbet 

Många av oss på pol.kand har 
förhoppningar om att kunna 
göra världen till en bättre plats. 
Det kan vara via den kommuna-
la politiken, genom att hitta på 
nya makroekonomiska teorier 
eller kanske vara en lobbyist hos 
europaparlamentet. Personligen 
så hoppas jag på att kunna få 
jobba med någon form av hjälp-
organisation. För att skaffa lite 
inspiration till mig själv och er 
så pratade jag med min moster 
True Schedvin som jobbar på Sida 
inom bland annat ekonomisk 
utveckling. Just nu jobbar hon på 
huvudkontoret i Stockholm men 
hon kommer om några månader 
att flytta till Tanzania och jobba 
mer direkt med biståndsprojekt 
via Sveriges ambassad. 
 
True har en magisterexamen i 
nationalekonomi med inrikt-
ning på utvecklingsekonomi och  
ekonomisk integration. När hon 
började på universitetet läste hon 
företagsekonomi med en plan om 
att starta ett hälsocenter. Efter 
första terminen hade dessa ideer 
byts ut mot nationalekonomi och 
samhällsutveckling vilket hon 
hade förhoppningar om att kunna 

Drömjobbet på Sida 
Snabbfakta
- Sida är Sveriges biståndsmyn-
dighet och drivs av UD. 
- Minor-field Study (MFS) är  
uppsatsstipendier som Sida delar 
ut via universiteten varje år
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sera data. Detta är något många 
företag värderar högt på en ansö-
kan idag.
 
När vi kommer in på att prata om 
vad den viktigaste färdigheten 
hon lärde sig var, lyfte hon fram 
kunskapen att kunna skriva och 
analysera texter. I nästan varje 
arbete och projekt som görs så 
ska det skrivas en rapport om 
hur arbetet genomförts och vilket 
resultatet blev. Då är det viktigt att 
kunna uttrycka sig och använda 
sig av relevant fakta för att kunna 
motivera framtida fortsatta insat-
ser. Hennes tips för att kunna bli 
bra på det är att ta så många chan-
ser man får till att skriva uppsat-
ser och analytiska texter. Utöver 
det är också kritiskt tänkande en 
av de viktigaste kunskaperna, det 
ska sitta i ryggmärgen varje gång 
du läser en text.

Jag hoppas att ni har blivit in-
spirerade och får lite spännande 
ideer inför framtiden!
Clara Karlsson Schedvin 

när hon får åka ut och se de pro-
jekt hon har jobbat i flera veckor, 
ibland månader, med att driva 
och utveckla. Varje dag får hon 
träffa olika intressanta personer 
och ofta representerar de någon 
helt annan del av världen. När 
hon till exempel jobbade i Brys-
sel var hela Europa representerat 
inom hennes avdelning. Alla jobb 
har dock sina negativa delar. Det 
som kommer på tal är korruptio-
nen som ofta finns i partnerlän-
derna. Det saktar ner och förstör 
de insatser som projekten försö-
ker åstadkomma. 
 
Jag frågade också henne om vad 
hon tyckte var det viktigaste och 
bästa hon gjorde på universite-
tet. Hon berättade då om att hon 
gjorde något som heter Mi-
nor-Field Study. Hon undersökte 
då Asian Free Trade Area (AFTA) 
tillsammans med en klasskamrat 
och reste runt i Singapore, Jakarta 
och Kuala Lumpur. Denna studie 
samlade ihop data inför en upp-
sats och True valde då att skriva 
ihop C- och D-uppsats, något hon 
starkt avråder från. Arbetsbördan 
var för stor och dessutom är det 
bättre att öva sig i att skriva fler 
texter. Denna typ av utlandsstudie 
något hon rekommenderar då du 
får öva dig i att samla och analy-
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