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Skippa 
framtids-
ångesten!

Att du mår bra under din studietid är inte bara viktigt
för din skull, utan för hela Sveriges framtid. Det är en 
förutsättning för att du ska komma in i arbetslivet på 
bästa vis. Vi kan inte hjälpa dig med tentaångest eller 
den där krångliga metodkursen. Däremot kan vi erbjuda 
dig gratis karriärcoachning så att du slipper grubbla på 
ditt framtida yrkesliv medan du pluggar.

Bli studentmedlem i Fackförbundet ST och bolla dina 
tankar med en proffessionell karriärcoach.

st.org/student
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chefredaktören talar.
Om jag säger new year new me så kanske du 
himlar med ögonen. Inte konstigt i så fall, 
för den frasen är ju inte bara en skamfläck 
i historien om instagramcaptions - den är 
dessutom känd för att vara en stor fet lögn. 
Men om du låter mig tala till punkt ska jag 
förklara varför jag far med sådan smörja 
här i tidningarnas tidning, Polemiken. 

En av mina personliga spaningar är att de 
flesta av oss lämnar 2020 som lite klokare 
och lite fulare versioner av de vi var för ett år 
sedan. Det faktum att vi levt mer begränsat 
och instängt än någonsin tycks, tokigt nog, 
ha vidgat våra vyer på så vis att vi lärt oss 
att finna meningsfullhet även i den enklaste 
tillvaron. Vi har blivit bättre på att få ut mer 
av den grå och svenniga vardagen och, så att 
säga, koka soppa på en spik.

Kanske tar vi med oss dessa lärdomar in i 
2021 och förvaltar dem väl i all evighet. Eller 
så återgår vi till att vara de kicksökande, 
dansgolvshånglande svin vi alltid har varit i 
samma sekund som vi får en spruta i armen 

(jag menar såklart den ryska vaccin-sprutan, 
inte heroin, skulle aldrig ge några tvivelaktiga 
substanser tillträde till det tempel som är 
min kropp). Detta får framtiden utvisa, 
men i väntan på framtiden tipsar Polemiken 
om hur hur ni fortsätter kokar soppa på en 
spik (och tomtegröt för den delen), dejtar 
coronasäkert och gör tillvaron allmänt dräglig 
i d*ssa f*cking t*der. 

Som vanligt har vi satt tillförlitligheten först 
och lånat in experthjälp från båda kanterna 
av vetenskapens spektrum, dvs. både en 
psykolog och en astrolog. Astrologen är 
importerad direkt från sektionen ELIN:s 
tidning Drömmen (de är tydligen inte så snåla 
som man kan tro, civilekonomerna?). Mot 
bakgrund av detta vill jag hävda att alla som 
läser detta issue no. 4 2020 kommer att vara 
väl rustade inför de utmaningar 2021 kan 
tänkas komma med. 

Klara Schubert
Chefredaktör 20/21
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SÅ FÅR NI TILL DET 
UNDER PANDEMIN

LiU:s amatör-dejtingguide
Av: Hibo Yusuf Ahmed

Den här går ut till alla Liu singlar, alla ni som gediget tinder-swipar på toan. Denna är till 
alla våra bröder och systrar som inte cuffade någon innan pandemin (jag hör och ser er). 
Till er som kanske funderar på ”Var fan ska jag gå i linkan för en bra dejtupplevelse?” SE 
HIT! Jag testar tre olika Corona alternativa dejter och bedömer de utifrån tre kriterier: 
Corona-vänlighet, romantik och pris! 

GAMLA LINKÖPING

Gamla Linköping är min första kärleks-
destination. Ni som inte varit där än borde 
faktiskt skämmas, men fördelen är att du kan 
se fram emot att ta den där extra guldklimpen 
till tinderdejt dit. Ta en promenad i de 
labyrintformade kvarteren. Hitta charmiga 
presenter i hantverksbutikerna, och flexa 
ditt storslagna intellekt i de historiska 
utställningarna. Om du inte är så smart så är 
det okej, läs på i förväg och gläns ändå. Något 
att äta är ju ett måste, ta din dejt till våffelcafét. 
Om plånboken är lätt så är mitt tips att äta 
innan och köpa deras kaffe (25kr och gratis 
påtår). 

Coronavänligt: 7/10 Det är inte så folkrikt 
pga. pandemin men också pga. det dåliga 
vädret
Romantik: 9/10 Trånga gator, mysig 
belysning, små fik (ni sitter nära) 
Pris: 5/10 Lite dyrt att handla något förutom 
kaffe
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PROMENAD
Promenad är mitt andra dejtingtips. Nu under 

mörkare och framförallt isolerade tider är det 

viktigt att andas in lite friskt luft, varför inte 

ta med en smokin hot dejt. Om ni båda är 

träningsnarkomaner kan ni tävla upp för den 

enorma backen vid Vallamassivet. Vem vet ni 

kanske inte bara finner er livspartner utan er 

träningspartner och det är väl ändå *himlar med 

ögonen* GOALS? Håll er på belysta vägar och 

kom träningsklädd så du kan spurta iväg om det är 

en oskön typ. Detta är en dejt där ni kan diskutera 

olika stadsdelar, era studenthyror och vad ni tycker 

om Linkan om ni har svårt att få fram en naturlig 

personlig dialog. 

Coronavänligt: 10/10 Beroende på avståndet ni 

håller

Romantik: 7/10 snälla klä på er, det är inte sexigt 

att frysa. Eller så spelar du det kortet så ni kan bli lite 

närgångna.

Pris: 100/10 DET ÄR JU GRATIS ATT GÅ?! Detta 

är en tacksam dejt för en student. Tips är att ta med 

en kaffetermos i handen på promenaden. 

BAKNING
Bakning kan vara en otroligt rolig dejt men 
var försiktiga med vilka ni bjuder hem eller 
går hem till. Börja dejten med en romantisk 
promenad till närmsta affär för att kanske 
handla lite färdig pepparkaksdeg (mindre kladd 
och spara lite slantar). Låt din kreativa sida stå i 
rampljuset, skär ut lite olika former eller kanske 
göra lite skojiga porträtt av varandra. IF ALL 
FAILS så skrattar väl de flesta fortfarande åt 
penisformade kakor… Detta är en dunderdejt 
eftersom ni kan enkelt övergå till en mysig 
filmdejt eller om good vibes och kemin flödar 
så kan ni få till det på riktigt under pandemin. 
Ett fenomen vi kallar kladdis & kladdis. 

Coronavänligt: 3/10 Asså, inte bästa 
alternativet men om ni är symptomfria och 
pigga - perfekt!
Romantik: 100/10 Om ni inte känner 
romantiken under denna dejt är det inte fel 
på dejten utan dags att swipa vänster på 
personen.
Pris: 8/10 En pepparkaksdeg kan ni hitta för 
ynka 30 kr, kanske någon kul Fun Light-smak 
(kan vi normalisera Fun Light med is på dejter) 
eller något lame som vin eller öl. 

Så mina tappra kamrater, sluka i er mina råd och ger er ut i den djungeln vi kallar LiU:s 
dejtingarena. Oavsett val av dejt hoppas jag ni tar med er strålande humör, ett noggrant 
tandtrådat leende och den där överlägsna attityden vi Pol.Kandare har tränat in sen 
barnsben. Kör hårt!
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Det förvärrade corona-läget sätter förstås stopp för 
stora julfiranden med släkten och andra traditioner som 
innefattar mycket folk på samma ställe. Många väljer att 
fira med bara sin närmaste familj. Men osäkerhet kring 
julfirandet kan leda till stress och kanske ensamhet. 
Polemiken tog kontakt med Studenthälsan och Sofi 
Arenius som är leg psykolog för att höra hur man kan 
tänka för att orka med julen.
   – Det är ofta höga förväntningar på att julen ska vara en 
lycklig tid, och det kan leda till att man känner sig extra 
ensam.
   Känner du kanske oro över att årets jul ska kännas 
ensam? Glöm då inte bort att det finns hjälp att få, men att 
du också kan göra mycket själv för att det ska bli lite lättare. 
Sofi Arenius berättar att det kan vara lätt att hamna i en 
nedåtgående spiral om man är ensam.
   – Om man känner sig nedstämd kan det bli så att man 
inte orkar tag ta i något, som till exempel att höra av sig 
till sin familj, och så känner man sig ännu mer ensam och 
nedstämd.
   Det bästa tipset som hon kan ge är att vara kreativ med 
sin situation. Det är nog många som ganska trötta på råden 
om att till exempel träffa sina vänner utomhus, men det 
är ändå sådant vi måste försöka göra. Man måste envisas 
med att höra av sig, även om man kanske inte har lust just 
då, och tro på att man faktiskt kan må bättre av att komma 
ut genom dörren lite. Vissa kanske också kan bli hjälpta 

av att ta sig ut på sociala medier och hitta grupper eller 
aktiviteter. Sedan kan det vara viktigt att försöka se lite 
längre bort och tänka på att situationen som den är just nu 
förhoppningsvis kommer att gå över.

   Men uppfattningen som Sofi Arenius har är ändå att 
många har anpassat sig till at det ”är som det är” och 
kommer att träffa sina familjer i jul.
   – Det finns som en acceptans för att julen inte blir som 
vanligt men att ”man i alla fall” kan fira i liten skara. 
Många verkar se fram emot att träffa sina familjer efter året 
som varit.
   Och även om årets julfirande blir av på något sätt är 
det långt ifrån alla som kommer hem till en harmonisk 
familjesituation. Sofi Arenius upplever att det är något 
som återkommer varje år, och att det finns saker som kan 
göra att vi lättare hamnar i konflikter.
   – Det kan vara sådant som alkohol som påverkar eller att 
gamla konflikter dyker upp, men det skulle också kunna 
vara att föräldrar har jobbat hemma hela hösten och är 
trötta på det. Att det inte finns så mycket ”ork kvar” för 
corona-livet kan göra oss lättretliga. Då är det viktigaste att 
se till sig själv som individ, och vad man kan behöva göra 
för att hantera konflikter. Vissa kanske behöver träna på 
att stå upp för sig själva och att säga ifrån, medan andra 
snarare behöver öva på att välja sina strider.

Psykologen svarar

-så håller du
sams med familjen 
under högtider  

Av: Anna Wikström

Tiden kring jul och nyår kantas ofta av en hel del oklarheter: Kommer det snö? Kommer den 
veganska sillen att bli god? Blir jag utesluten från släkten om jag ber om kvittot till den där 
skjortan jag fick i julklapp? En sak är i alla fall säker: den här julhelgen blev knappast som vanligt. 

..."vissa kanske behöver träna på att stå upp för 
sig själva och att säga ifrån, medan andra snarare 

behöver öva på att välja sina strider"... 

..." det är ofta höga förväntningar på att julen ska 
vara en lycklig tid, och det kan leda till att man 

känner sig extra ensam" ...
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Ordförande har ordetOrdförande har ordet
Det har minst sagt varit en speciell 
och omtumlande hösttermin 
som vi nu lämnar bakom oss. 
Förhoppningsvis håller sig alla 
friska och går in i 2021 med en 
brinnande hoppfullhet om att 
Covid-19 lämnar oss snart, en gång 
för alla. 

Höstterminen 2020 kommer, precis 
som allt annat detta år, gå till 
historien som en otroligt speciell 
termin. Vi började terminen med 
ett fartfyllt och energigivande 
Nolle-P som skvallrade om att vi 
kanske kunde få en relativt vanlig 
fortsättning på terminen trots allt. 
Att det kanske inte var så farligt 
som vi mindes tillbaka till under 
våren. Att det här kommer bli bra! 

Men tyvärr blev ju inte så fallet. Ju 
längre in på terminen vi kom desto 
längre kom vi ifrån campus och allt 
som vi hade vant oss vid, igen. Det 
krävdes kraft och vilja av stål att 
gå tillbaka till hemma studierna, 
speciellt efter att vi hade fått smaka 
på det ljuva campuslivet ännu en 
gång. Men ack vad viktigt det är. Att 
vi håller avstånd och håller ut. Att 

vi tar vårt ansvar. Det finns faktiskt 
viktigare saker än den där festen. 
Liv står på spel. 
Vi i styrelsen försöker göra det 
bästa vi absolut kan för att anpassa 
oss till dessa omständigheter och 
planerar nu flera roliga saker som 
kommer ske digitalt och covid- safe. 
Det kommer inte vara som vanligt 
såklart, men kan man ens förvänta 
sig det nu för tiden? Det kommer 
bli roligt i alla fall tror jag. Så häng 
gärna på detta i nästa termin!

Så vad ville jag egentligen säga 
med den här spalten? Jo, jag ville 
nog ändå belysa att vi är duktiga 
som kämpar på med plugg och allt 
annat i livet i dessa tider. Ibland 
känns det tungt för alla. Men låt 
oss fortsätta kämpa på och hålla 
avstånd så kan vi gå in i 2021 med 
en brinnande hoppfullhet om att 
Covid- 19 lämnar oss snart, en gång 
för alla. 

Emma Örtenholm
Ordförande 20/

21
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⭐Låt kreativiteten flöda! Vad sägs som att ta 
fram penseln och måla? Även fast du kanske inte 
ser dig själv som den bästa konstnären är detta 
en perfekt avstressandeaktivitet. Det behöver 
inte vara något avancerat, ta fram ett papper och 
någon vattenfärg och bara måla det du känner 

för.

⭐ Okej hör på detta! Under juletiden passar 
väldigt många företag på att lansera julversionen 
av sin produkt. Exempelvis nocco med smak av 
juleskum eller gifflar med smak av pepparkaka. Köp 
på dig allt du kan hitta när det kommer till dessa 
produkter och kör ett “taste test” tillsammans 

med en vän.

⭐Sällskapsspel. Behöver jag säga mer? En sjukt 
underskattad aktivitet enligt mig och bör få en 
större plats i allas liv. Mina personliga favoriter är 
Ticket to Ride och Idiotkunskap. TIPS! är även att 
pyssla ihop ett eget sällskapsspel! Jag och några 
kompisar gjorde vårt eget dryckesspel, vilket blev 
succé! Perfekt för förfesten när vi befinner oss i 

tider med mindre restriktioner...

⭐Passa på att bli en mästerkock! Lägg ner tid på 
att få ihop något riktigt trevligt. För även om själva 
matlagningen inte är ditt största intresse (i alla fall 
inte mitt) så kommer slutresultatet bli fantastiskt 

förhoppningsvis. Det behöver inte vara något
komplicerat men något mer än bara pasta med 
färdig pesto. Häll upp ett glas och sätt på lite 
musik! (TIPS! prova dig på en riktig italiensk pasta 

pomodoro)

⭐ Samla ihop ett par enstaka vänner och kör på 
en öl/vin-provning. Kan inget annat än att bli en 

succé!

⭐ Lyssna på massa poddar och ljudböcker! Om 
du inte brukar göra det, passa på att prova på det 
och ge det en chans! Finns så mycket olika genrer 
så det lär finnas något som väcker ditt intresse. I 
skrivande stund lyssnar jag på Fredrik Backmans 
bok Vi mot er, som är en fortsättning på första 
boken Björnstad (som finns som serie på HBO, 

även den är ett tips)

kul
i

jul
Av: Linn Sjödin

Äntligen är tiden kommen för lite lugn och ro. Släpp tankarna om allt som rör plugget och 
annan vardagsstress. Men vad ska du då göra med all denna tid? Om du har svårt att komma på 
coronasäkra aktiviteter att underhålla dig med har jag faktiskt fixat en liten tipslista på roliga 
aktiviteter att ta sig an under mellandagarna! Se det som en försenad julklapp från mig till dig <3
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Oxen 20/4–20/5

Köttfärslimpa, såväl rätten 
som mannen, är fel för dig. 
Du borde röra dig mot en mer 
växtbaserad kost, kannibalism är 
inte önskvärt. Ät morötter på 
torsdagar och du ska se att den 
där hemorrojden ger vika.

Tvillingarna 21/5–
20/6

Vattnet har hög  
nivå av kalk. 
Använd din jaktfalk! 
Brottsbalk? 
Förneka allt.

Väduren 21/3–19/4

Ät din stövel, såvida det inte är 
Brenda.

Vågen 23/9–22/10

Lägg inte energi på sådant 
du inte kan påverka.
Använd den istället på att 
med tankekraft ändra på 
vädret, bota cancer och få 
börsen att gå uppåt.

Lejonet 23/7–22/8

Se upp! Alltså, se inte 
upp, utan akta dig. Dvs se 
upp, det är december. Var 
jag otydlig? Det tror jag 
inte, du vet precis vad jag 
talar om.

Skytten 22/11–21/12
Skytten var ett fyllesvin – han 
drackom ju så gärna.
Juleglögg och fulevin - alltför 
en packad hjärna.
Inga krogar synes än, klockan är 
ju redan fem i tio.

Vattumannen 20/1–18/2

Jag förstår att du 
måste lida oerhört 
av att simhallen är 
stängd, men Stångån 
blir ett utmärkt 
substitut för dig. 
Önska dig en våtdräkt 
i julklapp, det 
underlättar.

Stenbocken 22/12–19/1

Du har antikroppar, Uranus 
månar ligger gynnsamt för dig. 
Passa på att gymma, hångla 
och gå på Systembolaget under 
rusningstid. Än bättre, gymma 
och hångla under rusningstid på 
Systembolaget!

Jungfrun 23/8–22/9

Vik hädan 
förgrymmade 
fuckboy! Det är en 
god devis i dessa 
tider, äntligen 
slipper du känna 
dig utanför.

Skorpionen 23/10–21/11

Här kommer en liten confidence 
boost! En skorpion frågade en 
sköldpadda om den kunde få 
åka på sköldpaddans rygg över 
floden. Skorpionen bedyrade 
att den inte skulle döda 
sköldpaddan med sin
giftiga tagg. Mitt i floden 
gjorde den just det och de båda 
mötte sin skapare. Varför då? 
Jo, det ligger i skorpionens 
natur att sticka med sin 
giftiga tagg.

Kräftan 21/6–22/7

Det heter ett öl din dumma crustacea

Fiskarna 19/2–20/3

Fina fisken flyter 
föredömligt fint 
fast fuckad 
fulpandemi 
fortlöper.
Ring din mamma.

Lelle's horoskopLelle's horoskop
Av: Elias Eriksson

12



100 KR FÖR HELA STUDIE-TIDEN

Scanna koden och registrera dig, eller swisha
direkt så slipper du hantera fakturan.
Swisha 100 kr till 123 636 53 32. 
Skriv PERSONNUMMER (10 siffror) 
mellanslag MAILADRESS i meddelandet, 
så blir du medlem direkt. 
Exempel: 8901234567 minmail@minhogskola.se

3 lönetips när
du ska börja på

ett nytt jobb
1. Löneförhandla så 

sent som möjligt i 
anställningsprocessen. 

2. Prata med facket 
så du får koll på 

löneläget. 
3. Sätt ditt utgångsbud 

högt så att du 
får prutmån.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges
ledande samhällsvetarförbund. 

Personlig karriärrådgivning

Vi ger dig kunskap, trygghet, service och 
nyttiga förmåner inför ditt framtida yrkesliv.

Lönesök och lönerådgivning

Olycksfallsförsäkring

CV- och LinkedIn-granskning 

Simulerad anställningsintervju

Kontakt med arbetslivet

Experthjälp i alla jobbfrågor

Medlemsförmåner och rabatter

Finns det jobb efter studierna?

28 % av samhällsvetarna hade 
jobb redan innan avslutade 
studier. 

28 % Þck ett jobb inom tre 
månader efter avslutade studier. 

8 % Þck jobb 3Ð5 mŒnader 
efter utbildningen. 

15 % Þck jobb inom 6Ð12 
månader. 

Resten Þck jobb efter ett Œr, 
alternativt återgick till tidigare 
anställning eller hade ännu inte 
hittat ett kvaliÞcerat arbete.

Akademikerförbundet SSR



Julrecep
t: 

Julrecep
t: 

TOMTEG
RÖT

TOMTEG
RÖT

Den bästa julmaten är som bekant färglös, helst helt vitbeigebrun.

Till tometgröten behövs:

�2 1/2 dl grötris �5 dl vatten �2 msk smör �1 tsk salt
�8 dl mjölk, röd �1 kanelstång �1 msk socker �En mandel

Såhär:

Lägg vatten, ris och salt i en lagom stor kastrull.

Koka upp och låt koka i 10 min utan att röra om.

Häll i mjölken och kanelpinnen, rör om och låt det börja koka igen.

Låt det puttra på svag värme under lock i ca 40 min, rör inte om.

Se om gröten blivit tillräckligt tjock, om den är för tunn låter du den 

koka lite till och om den är för seg är det bara att spä ut med lite mjölk.

Sist och viktigast av allt poppa i en mandel. Ät den med socker och 

kanel på toppen och med eller utan mjölk

God Jul!!

Av: Greta Boghammar
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Med nyår och ledighet runt hörnet är det ju självklart att vår härliga 
sektion ska få en liten mysig hälsning!

 Jag hoppas att ni alla mår hyfsat bra i denna pandemi som råder och 
att ni håller hoppet uppe för en mer händelserik vårtermin. Glöm inte 
att ta en välförtjänt paus från miniräknaren, alla för tunga böcker 
och ”godtyckligt” och kanske jobba ihop någon peng under studentens 
fattigaste månad. Eller så passar du kanske på att vila upp dig 
ordentligt och umgås med dina nära och kära, på rekommenderat avstånd 
såklart. Oavsett hur du väljer att spendera din ledighet tycker jag 
att du ska njuta av glädjen med de du håller kärt, håller dig frisk 
och laddar upp inför ett fantastiskt nytt år. Kom dock ihåg att hålla 
avstånd, ta ditt ansvar och kämpa in i det sista så att vi alla en 

dag kan återförenas med Kårallen.

Nu är det snart ett nytt år med nya möjligheter därtill, år 2020 
kanske inte har varit det bästa året men nu kan vi blicka framåt 
mot nya ljusare tider!  Kanske sätter du upp mål för dig själv och 
ambitioner är bra, men se till att inte ta dig an orimliga nyårslöften 
du inte kan hålla. Viktigast av allt är att försöka hålla hoppet uppe 
om ljusare tider, det kommer att bli bättre om vi bara hjälps åt! 

Glöm nu inte att ha en riktigt härlig ledighet och ett riktigt gott 
nytt år. Och vad gäller alla första-årselever – Glöm för tusan inte 

att söka FBI!

Astrid 
FBI-chef 20/21

Chefen hälsarChefen hälsar
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Namn: Sandra Ofesson    Ålder :29    Bor: I Stockholm
År på LiU: 2011-2016    Inriktning: Nationalekonomi
Master: Nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi 

alumni-alumni-
porträttporträtt

Vad arbetar du med idag?
Idag arbetar jag som arbetsmarknadsanalytiker 
på Arbetsförmedlingen. Mina huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att tillsammans med mina 
kollegor på analysavdelningen göra olika typer av 
arbetsmarknadsprognoser och analysera myndighetens 
verksamhetsstatistik. I samband med den pågående 
pandemin arbetar jag också med olika analyser 
kopplade till Covid-19:s effekt på arbetsmarknaden.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
Mina arbetsdagar varierar ganska mycket, vilket 
jag är tacksam för. Just nu arbetar jag mycket med 
analyser kopplade till pågående pandemi. Det handlar 
bland annat om att ta fram underlag och analyser till 
generaldirektören och analyschefen, men också om 
att besvara frågor från media. Utöver det arbetar jag 
bland annat med att utveckla Arbetsförmedlingens 
prognosarbete, presentera myndighetens senaste 
prognos i olika sammanhang och svara på remisser. 
Jag arbetar generellt mycket tillsammans med mina 
kollegor i olika team.

Hur har din karriärsbana sett ut, från examen till 
din nuvarande arbetsplats?
Efter examen studerade jag företagsekonomi (FEK1) på 
Göteborgs universitet i en termin. Efter det arbetade 
jag på Försäkringskassan som personlig handläggare 
inom sjukförsäkring i ett halvår innan jag fick min 
nuvarande anställning som arbetsmarknadsanalytiker 
på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Jag började 
som länsutredare för Västra Götalands län under 
mitt första 1,5 år för att sedan börja arbeta med 
myndighetens riksprognoser.

Vad har du för drivkraft i ditt arbete?
 Min främsta drivkraft är möjligheten att kunna bidra 

till samhällsnyttan. I mitt nuvarande arbete handlar 
drivkraften bland annat om möjligheten att kunna 

förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Var du engagerad i någon förening under din 
studietid?

Jag var general i FBI 12/13, ledamot i Flins valberedning 
13/14 och mentorskapsansvarig/vice ordförande i 

Linwins styrelse 15/16.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest 
nytta av i arbetslivet?

Överlag att ta in ny information och göra olika 
analyser, men också kunskaper i ekonometri.

Favoritminne från studentlivet? 
Jag har många fina minnen från olika sittningar, 

kravaller och såklart nollningen. Jag har också 
fina minnen från det mer vardagliga som när vi 
satt tillsammans och pluggade i a-huset. Får jag 

bara välja ett minne så blir det nog fredagspuben 
som alltid var en trevlig skjuts till helgen. 

Har du några tips till studenter som läser 
pol.kand idag? Allt kommer att ordna sig, 

så lev i nuet! Studentlivet är en otroligt rolig 
tid som du kanske bara upplever en gång. Åk 
på utbytestermin, lär känna ny personer och 

engagera dig i något du tycker är kul!

Av: Alva Filipsson
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FRÅN UTBILDNING TILL UTVÄXLING

Akavia är det nya fackförbundet för akademiker. 
Vi kan din bransch. Din profession. Din situation. 
Vi ger dig tryggheten att våga och verktygen för 
att lyckas. Bli medlem idag på akavia.se.


