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Redaktörens spalt
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Jag har hängt en del på Jodel eller 
ja fallit för detta evighetsskroll. När 
jag till slut lyckats klicka mig ut från 
appen tar det inte lång tid innan Katja 
hasplar ur sig ”Nu har jag frågat vad 
meningen med livet är på Jodel!” och 
så blir jag tvungen att gå in igen. 

Det står sällan något om pol.kand. 
Men läste senast någon hemsk 
kommentar som löd ungefär 
”pol.kand- drömmen om att bli 
diplomat men när man i verkligheten 
sitter på pendeln till Mjölby”.
Tog bort appen i protest.

Så detta är alltså ett Business nummer, 
om karriär, utlandsstudier, CV-
vänliga engagemang och pengar, 
pengar, pengar.

På tal om pengar, själv är jag definitivt 
mer av en Slösa än en Spara. Antar 
att jag varken vill eller kan hindra mig 
själv. Var inför jul tvungen att köpa en 
dyr julklapp till min kille. Tvungen på 
ett sånt sätt att det här var den enda 
julklappen, den här eller ingen alls. 
Sen levde jag på existensminimum typ 
hela november. Så jävla dumt då, just 
november är en månad man 
tröstäter sig igenom och jag åt pasta 
med svartpeppar. 

Dumt men också jättebra (såklart, 
köpte ju klappen!)

Det som räddade mig var ett snabblån 
från 💘Alice💘 och 178kr i återbäring 
från ett aktiebolag som min pappa 
hetsade mig till att investera i under 
covid-raset på börsen. 

Så att investera sina pengar kan ju 
faktiskt vara en bra idé! På sidan 
7 & 8 följder därför ett dyk ner i 
börsvärlden. I Intervjun med Ola, 
Börsgruppens ordförande, kommer 
ni kunna lära mer om börsen, aktier 
samt ges lite tips till när ni själva vill 
investera era pengar. 

En sak som jag också har insett såhär 
intill nyår är att inte enbart blicka 
framåt, utan att även tänka tillbaka på 
det året som varit. Alla ens 
hopplöst självförgörande beteenden 
blir så mycket tydligare då. Därför 
har jag nu lovat mig själv att 
sluta prokrastinera. 
Smärtsamt kanske, men nyttigt:)

Även vår fina ordförande Elinda delar 
med sig av sin studieteknik någon sida 
fram. ”En kaka eller två?” lät trevligt.
Missa inte!

Tills nästa gång vi hörs!

Idun Eklind
Chefredaktör 21/22





Ordförandes spalt 
Frosten lägger sig som ett krispigt täcke på morgonen 
och de nu gula löven faller sakta men säkert, ett

eftet ett. Första kursen kom och gick och sommarlovet är 
inte längre en ursäkt till vår segstarthet.

Så här i mitten av allt tänkte jag att det är perfekt 
för mig att skriva om hur man känner sig produktiv,

trots att man kanske inte alltid är produktiv. Något som 
jag ändå kan säga att jag är ganska bra på.

Tips nr. 1: Jag har en plan

Tips nr. 2: Rutiner makes Elindas 
world go round.

Tips nr. 3: En kaka eller två?

Det bör nämnas att det först och främst är upp till en själv att 
hitta sig en egen nyckel till att må bra, trots att höstmörkret 

trycker sig närmare och närmare. Min nyckel har visat sig vara att 
strukturera upp arbetet jag har. Detta hjälper mig att få en översikt 
på exakt vad som krävs av mig, samt när det behöver vara klart. Om jag 

gör upp en plan, kanske till och med en plan per dag, med vissa 
prioriterade saker och jag håller mig till den planen så gott jag kan, 

känner jag mig i allmänhet mindre stressad i
min vardag.

För min del är välfungerande rutiner det absolut viktigaste jag har. 
Detta behöver inte vara totalt fasta rutiner. Det kan till exempel 
vara att jag försöker börja och sluta plugga ungefär samma tid varje 
dag. Eller att jag ger mig själv en ungefärlig tid till styrelsearbete 
varje dag. Det absolut viktigaste för mig är att jag ger mig själv tid 
att göra exakt vad jag vill på. Denna tid är *helig* vilket innebär 

att inget plugg eller övrigt arbete blandas in här.

Sist men absolut inte minst. Det som absolut aldrig, under några om-
ständigheter, får glömmas eller förloras är BELÖNING. Var snäll mot 
dig själv och din kropp!! Lyxa till det med din favoritlunchlåda

eller en extra klägg till kaffet. Så så så viktigt att inte glömma att 
*njuta*.

Jag är absolut inget proffs, men jag kan genuint säga 
att dessa tre tips hjälper mig så gott de kan. Jag
hoppas de kan hjälpa er en liten bit på vägen <3. 

   PS. Glöm för guds skull inte att ha kul!!

Kram <3
Elinda, Ordförande 21/22
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Bli bra på pengar med Börsgruppen
- En intervju med Börsgruppens ordförande Ola Olofsson

Text av Idun Eklind

Hur kommer det sig att du engagerade dig i 

börsgruppen?

Dels så har jag ett börs - intresse och jag vill 
hitta ett sätt att kultivera samt utveckla det 
under studietiden. Det tror jag görs bäst 
tillsammans med andra! När man går på 
CSN kanske man inte har så stor möjlighet 
att spara så mycket och då kan det behövas 
något lite extra för att göra det roligare. 
När man väl har ett jobb kan man spara 
desto mer varje månad och då blir det roligt 
av den anledningen. Börsgruppen ger också 
ett sammanhang. I mitt fall, när jag var ny 
student här, så var det en jättebra möjlighet 
att komma in i en gemenskap snabbt. Alla 
här på börsgruppen har såklart börsen som  
gemensamt intresse, samtidigt som vi ock-
så har väldigt olika intressen utöver det. 

Varför börsen?

Jag tycker att man ska ge sig in på börsen 
dels för att det ger en nyttig kunskap och 
förståelse för hur kapital fungerar. Det vill 
säga hur aktiebolag drivs, hur pengarna 
förflyttas och hur marknaden fungerar. Allt 
det får man en känsla för över tid. Men dels 
handlar det också om att spara för sin egna 
framtid. Pensionssystemet blir allt svagare 
och svagare så därav är det bra att spara 
på börsen privat. Även om det kan kännas 
långt bort så är det bra att börja i tid. Ytterli-
gare en aspekt är inflationen. Om du enbart 
har pengar på ett vanligt bankkonto får du 
ingen ökning av värdet över tid, samtidigt 
som alla priser i övrigt kommer att öka över 
tid. 100 000 idag är ju inte 100 000 om fyrtio 
år,  det kommer inte att ha samma värde. 
Alltså, lärorikt, nyttigt och så förhoppnings-
vis en försäkran inför framtiden. 

När börsen rasade under våren 2020 skaffade 
jag ett depåkonto, men jag har förstått att det 
också finns andra typer av investerings-

konton?

Ja, det finns ju då aktie- och fonddepå som 
jag misstänker att du har. Det är den äldsta 
kontotypen och kruxet med ett sådant är 
att du måste deklarera varje skatteaffär, det 
vill säga inköpskurs, försäljningskurs och 
därmed vinsten som du skattar 30% på. Det 
finns ytterligare två kontotyper, där inves-
teringssparkonto (ISK) är den populäraste. 
Där har man istället en schablonskatt vilket 
innebär att hela sparbeloppet beskattas 
varje år. Nackdelen med detta är att om du 
går back måste du fortfarande betala skatt 
medan du, som sagt, på en aktie -och fond-
depå enbart betalar skatt på vinster. Men 
schablonskatten ligger under en halv pro-
cent, så för de flesta anses den kostnaden 
försumbar då de slipper deklarera alla trans-
aktioner manuellt. Sen finns det en tredje 
kontotyp som heter KF (kapitalförsäkring) 
och den brukar man rekommendera att 
äga utländska aktier i. Detta för att om du 
äger utländska aktier (med vanligt ISK) som 
ger utdelningar behöver du betala skatt 
på dessa, både i det utländska landet och i 
Sverige. Kapitalförsäkringen görs så att du 
slipper denna dubbelbeskattning.
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Efter att ha lyckats med att inte tappa bort mig i A-huset, träffar 
jag Ola i Börsgruppens rum vid ”Ledsna flickan”. Jag bjuds på kaffe och 
chokladboll, tackar! Vi slår oss ned vid det stora vita bordet och börjar 
småprata. Snart glider vi in på ämnet Börsgruppen och min första 
fråga till Ola. Vänta, ska vi köra igång? 
Går det bra att jag spelar in? Det gör det.



Investeringar är ju förenade med risk, men jag 
har förstått att det går att sprida ut den risken 
genom att skapa sig en “portfölj”. 

Hur ska man tänka när fixar sig en sån?

För det första är det viktigt att vara 
medveten om att det finns olika typer av 
risk. Dels marknadsrisken, vilken är den 
övergripande risken som är associerad med 
finansmarknaden och den berör konjunktu-
ren, räntor och stora problem med supply 
chains, som vi exempelvis ser nu på grund av 
corona. Denna risk påverkar alla oavsett bo-
lag. Ett möjligt sätt att skydda sig mot denna 
risk är att investera i räntefonder, sparkon-
ton, obligationer eller dylikt. Men det finns 
också en bolagsrisk som associeras med 
varje enskilt bolag och av den anledningen 
är det bra att ha cirka 15 olika bolag i portföl-
jen. Om ett av dessa bolag skulle gå i kon-
kurs så kommer du fortfarande att ha kvar 
en majoritet av dina investeringar. Bolagen 
ska gärna tillhöra olika branscher. Du skulle 
exempelvis kunna ha banker- och försäkring, 
fastighet, lite IT, något produktbolag så att 
du får en bredd på det hela. Om du sparar på 
väldigt lång sikt så kanske man inte behöver 
bry sig så mycket om marknadsrisken, då 
det svänger lite hela tiden. Däremot om man 
vill ha pengarna om ett år, låt säga att du vill 
köpa en bostadsrätt, då skulle jag nog inte 
rekomendera att vara fullt investerad i 
aktiemarknaden utan du kanske snarare har 
75% av dina investeringar i räntefonder.

När och hur ofta ska man investera sina 

pengar?

Det man brukar predika är att månadsspara. 
Om vi leker med tanken att marknaden går 
lite upp och lite ner hela tiden, samt att du 
sparar varje månad. Då kommer du ibland 
att köpa till ett lite högre pris och ibland till 
ett lite lägre pris, vilket gör att du tillslut får 
ett “medelpris”. Så därför, om du köper i 
både ner - och uppgång,  kommer du med 
på resan hela vägen.

Hur bra koll måste man ha på sina aktier/

fonder?

Det beror lite på. Man bör vara medveten 
om vad man köper och hålla sig uppdate-
rad om vad som händer i bolaget. Om man 
inte vill det så ska man nog istället satsa på 
att köpa fonder.  “Köp och glöm” är ju ett 
koncept. Ett tips är att du själv gör klart, 
innan du köper, vad intentionen med köpet 
är. Om du har klart för dig innan varför du 
köper en specifik aktie/fond kan du sen vid 
nedgång gå tillbaka till din tidigare överty-
gelse och på så vis enklare avgöra om du 
ska behålla aktien/fonden eller sälja. Kort 
sagt, om du ska investera i enskilda aktier 
bör du ta ansvar för det, om inte annat för 
din egen skull.

Investeringsmånaden är Börsgruppens största event och pågår under hela februari månad. 
Lunchföreläsningar, utbildningar, event och Börs&Bärs är bara några exempel på händelser 

som Börsgruppens medlemmar kan ta del utav! Utbildningarna som vi erbjuder är aktie-
utbildningarna (steg 1-3) samt vår populära Excelutbildning (steg 1-2). För att kunna ta del 

av Investeringmånaden blir man lättast medlem via vår 
hemsida https://www.borsgruppenliu.com

Women’s Finance Days är ett inspirationsevent på Linköpings universitet, anordnat av 
studenter från I-sektionens Iris, Börsgruppen och ELIN - Ekonomföreningen vid Linköpings 
universitet. Eventet består av företagsevent, inspirationsföreläsningar och workshops och 

under eventet får ni ta del av framgångshistorier och karriärresor med kvinnor i fokus 
samt deltaga på aktiviteter som förbereder er för era framtida karriärer.
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För mer börssnack, spana in Investeringsmånaden 
& Börsgruppens egna podd ”Vargen i Valla”! 
Finns som vanligt där andra poddar finns. 



Hej alla polkandare, den här går ut till er som bryr er om 
vår omvärld, våra medmänniskor och era CV: n. 
Röda Korsets ungdomsförbund i Linköping är en förening 
av unga för unga. I Skäggetorp är vår vision att tillsammans 
med barn, ungdomar och unga vuxna starta igång verk-
samheter som engagerar och bidrar till en mer meningsfull 
fritid för barn, ungdomar och unga vuxna i Linköping.

Vi kickstartade hösten med att anordna vår egen version av 
debattprogrammet Tjafs i Skäggetorps Centrum, 
där ungdomar och kommunpolitiker diskuterade 
samhällsfrågor. Vi hoppas på att till hösten kunna vara en 
plattform för unga som vill uttrycka sig men även en 
hjälpande hand när det kommer till skola och att ta klivet 
in på arbetsmarknaden. För oss handlar detta framförallt 
om att spräcka myten om att Röda Korset endast är en 
förening för tanter och skapa en samvaro där vi unga MED 
våra ideér, tankar och visioner får vägleda 
föreningsarbetet.

Inte någon j*vla tantförening 
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SÅ varför ska ni joina oss?

- Lokalengagemang är värdefullt <3

- Du gör skillnad

- Du bygger ditt CV med en välkänd internationell 
organisation

Kontakt
Instagram: @rkuflinkoping 

Mejl: rkuf.linkoping@redcross.se

Text av Hibo Yusuf Ahmed
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SYDKOREA  U t b y t e  m e d  L i s a  M a l m g r e n

”Chansen att få 
studera 

utomlands är 
faktiskt 

OTROLIG”

Befinner mig i skrivande stund i 
mitt dormrum i Seoul, the capi-
tal of Sydkorea. MÄKTIGT tän-
ker ni och rätt har ni. Att åka på 
utbyte är tufft, helt ärligt. Hade 
INGEN aning om att sökpro-
cessen och att flytta till ett an-
nat land (kanske lite smidigare 
om man väljer ett land i Europa 
och inte åker i en världspande-
mi) skulle vara så svårt. Att förstå 
kurskatalogen på hemsidor som 
vid en första anblick är på kore-
anska eller japanska, att ta reda 
på vart man egentligen helst vill 
åka, att rangordna länder så-
väl som olika universitet i de 
respektive länderna, att skriva 
motiveringsbrev, att säga upp 
sin lägenhet, att först få reda 
på att man kommit in i Seoul i 
FEBRUARI för att sedan efter att 
ens päron har bokat resa för att 
hälsa på/man har sagt upp sin 
Rydslägga osv i slutet av MAJ få 
reda på att partneruniversitetet har 
tagit bort ens plats, skriva nya mo-
tiveringsbrev & få nya deadlines, 
söka kurser på annan institution, 
komma in i Seoul trots allt,  --> 

Och herregud vilken tid allt tog. 
Mina kompisar började skämta 
om att jag inte längre kan umgås 
för ”måste fixa Sydkorea grejer”. 
Deadlines och grejer man ALD-
RIG skulle kunna tro tar sådan 
tid gjorde sannerligen det. Väl 
på plats väntade 2 veckor i ka-
rantän trots dubbeldos i kroppen 
och haft Covid- inte en men två 
gånger. Att sitta i karantän i Syd-
korea innebär ”for ventilation 
please open a window” och pling 
på dörren när mat står utanför + 
ett års fängelse om man rymmer 
från karantänhotellet. Så det var 
också ett stycke erfarenhet rikare. 

Från mig till er: 
1.En termin är inte lång tid så kan-
ske värt och kul att åka långt bort? 
Så tänkte i alla fall jag. Spännande 

att testa något helt annat!! 

2.Dubbelkolla att era kurser är på 
engelska

3.Var beredd att sökprocessen är 
ish ett heltidsjobb

4. Men GE INTE UPP (om viljan 
finns men var beredd på att det är 

tidskrävande)

skicka in mängder av papper, 
fixa boende på plats här, fixa 
karantänhotell, ta tuberkulos-test, 
hitta bevis på vaccin jag fått som 
liten-såsom mässling, hinna få ta 
bägge covid19-vaccinsprutorna, 
få reda på att ens flyg blivit inställt 
vilket innebär att man inte är i 
Korea förrän skolans deadline, ta 
PCR-test och vakna upp samma 
dag som flyget avgår utan något 
resultat på testet. Det var otro-
ligt många gånger jag trodde jag 
aldrig skulle få komma i väg.

Just det, under min första kurs 
började de också prata korean-
ska. Det var där och då jag in-
såg att alla kurser jag sökt var 
på just koreanska. Här bör-
jade jag fundera om allt det-
ta jobb ens var värt det???????
Så här två månader in i 
Sydkorea kan jag berätta att det 
var det. Chansen att få studera 
utomlands är faktiskt OTRO-
LIG. Att studera på ett universi-
tet i ett främmande land, att ut-
veckla sin engelska, att få ta del 
av en helt främmande kultur, att 
få pengar från CSN för att kunna 
befinna sig här, att lära känna en 
massa nytt folk, att äta sushi som 
fyllekäk och att sola i oktober.

STORT LYCKA TILL med utbytet 
och förhoppningsvis slipper ni 
coronakaoset när ni sticker!!!
Det kommer bli TOPPEN vart, 
hur och oavsett ni åker eller ej! 
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”Man får inte vara rädd för 
heltäckningsmattor, äckligt 
dricksvatten eller att saker 

går sönder lite titt som tätt...”

Hej hej hallå!
Jag är på utbytestermin!! I England, 
Birmingham för att vara mer exakt! 
I skrivande stund är vi sisådär halv-
vägs in i terminen. Efter att äntli-
gen ha återhämtat mig från freshers
week (nollep) har jag även haft 
tid att reflektera över likheter och 
skillnader jämfört med linkan 
som jag nu tänkt dela med mig av.

I Birmingham är upplägget på plug-
get annorlunda och vi läser tre kur-
ser parallellt under terminens gång. 
Detta är definitivt en omställning, 
men även en bra övning då man lär
sig att prioritera. Föreläsningarna 
fungerar ungefär på samma sätt som 
hemma, förutom att man ständigt 
har en Google Translate-flik öppen. 
Seminarierna skiljer sig dock från
vad jag hittills varit van vid. Vanligt-
vis har man ett i seminarium i veck-
an för varje kurs man läser. Dessa 
betygsätts dock inte, det tas inte hel-
ler någon närvaro, utan de är mer 
till för ens egen skull som ett extra 
tillfälle att diskutera kurslitteraturen 
och de aktuella ämnena. Utöver det 
ska jag tillägga att den akademiska 
kvarten är ett minne blott, likaså
varma matlådor eftersom det inte 
finns mikrovågsugnar på campus :(

Campus är stort och väldigt fint. 
Flera av byggnaderna renoverades 
under pandemin och vi är de första
studenterna som använder dem. I 
alla kurser som jag läser upplever 
jag att utbildningen håller hög stan-
dard, med väldigt bra föreläsare. 
Om man skulle missa en föreläsning 
finns allting inspelat på vår lärplatt-
form, det är också superbra då man 
kan gå tillbaka och gå igenom sånt 
man kanske inte riktigt förstod.

Jag, inklusive majoriteten av alla ut-
bytesstudenter, bor i korridor med 
15-20 mins gångavstånd till cam-
pus. I min korridor är vi 5 tjejer, 
varav alla är utbytesstudenter. Vi 
delar på 2 toaletter och en dusch. 
Boendesituationen var absolut ett 
orosmoment jag hade innan jag kom 
hit men det har verkligen verkligen 
fungerat över förväntan! Att bo i 
korridor är väldigt socialt och gör att 
man lätt lär känna nya människor.

Birmingham i sig är en typisk 
storstad. Det är både varma-
re och bättre väder än vad jag
förväntade mig. Under de 1,5 må-
naderna som jag varit här har 
det hunnits med en hel del! Jag 
har varit i London två gånger och 
även besökt Nottingham. Jag har 
också rest till Edinburgh i Skott-
land med resten av polkandgänget 
som också är på utbyte i England! 
Vi är 6 personer från 3:an som 
gör vår utbytestermin här, vilket 
är jättekul då vi enkelt kan mötas 
upp och hänga. Avstånden till an-
dra större städer är relativt korta 
om man jämför med Sverige, så 
man har verkligen möjligheten att 
se sig omkring vilket är superkul!

Man får inte vara rädd för heltäck-
ningsmattor, äckligt dricksvatten 
eller att saker går sönder lite titt som 
tätt (hint: dusch, torktumlare, varm-
vatten osv), allt detta är part of the 
experience!! The British way innit??!

Hello from BirminghamHello from Birmingham  Alva Filipsson hälsar 

”Vi har SÅÅÅÅ kul, 
rekommenderar 

verkligen alla att åka på 
utbytestermin!”
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Vill du göra 
utlandstermin?

Välj bland:

California State University Long Beach
Hawaii Pacific University 

London South Bank University
San Diego State University

Swinburne University of Technology
University of British Columbia

University of Wisconsin - Madison
Universitat Autònoma de Barcelona

UNSW Sydney

Och många fler...

Kostnadsfri hjälp att hitta rätt kurser

Gratis hjälp med hela ansökningsprocessen!

Välj bland ca 100 universitet
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Halloj från ChefenHalloj från Chefen
När polemikenredaktör Idun 
berättade att nästa nummer hade 
tema “karriär” stod det still i 
mitt huvud vad jag skulle 
skriva. Polemikenläsare skulle inte 
få en särskilt givande spalt om jag 
skrev om mina tankar för 
framtida karriär när jag själv inte 
har någon aning alls. Inte heller 
skulle utbildningen går att skriva 
om då jag fortfarande står i valet 
och kvalet om jag ska välja stats-
vetenskap eller nationalekonomi 
som huvudämne med ynka två 
veckor kvar till val…

Men, någon timme efter befann 
jag mig på FBI:s möte som vi har 
en gång i veckan. Där sitter vi 8 
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 sektions-
aktiv, 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.

Så man kan verkligen säga att 
vara sektionsaktiv är en prövning 
inför arbetslivet! Det krävs 
ansvarstagande och mycket s
amarbetsförmåga. Det sätter även 
ens planeringsförmåga på spets 
när man ska tygla plugg och göra 
sitt bästa med den post man 
har. Det kanske låter som en 
arbetsbörda att vara s
ektionsaktiv, vilket det absolut 
kan vara, men precis som i sin 
framtida karriär kommer det vara 
tuffare och lättare perioder.

Något jag kommer ta med mig till 
framtida arbeten från ens arbete 
i FBI - hur roligt men även svårt 
det är att jobba i grupp. För att 
klara av våra uppgifter under året 
måste vi samarbeta väldigt mycket 
då det oftast är mycket att göra.

Som chef är det speciellt viktigt 
att se till att arbetsfördelningen 
är rättvis, att vi trivs med 
varandra under arbetets gång och 
att vi har en öppen dialog. Det är 
något som jag faktiskt är tacksam 
för att jag har fått öva på som 
chef i FBI! Det roligaste är dock 
hur otroligt tajta man blir som 
grupp! Under våra mest hektiska 
perioder, som under 
mottagningen, ser man varandras 
styrkor och svagheter. Men det 
här gör faktiskt bara att vi blir 
starkare som grupp och istället blir 
ett gäng riktigt bra vänner!

Oavsett vilken förening eller 
utskott man är med i, är jag 
väldigt säker på att man lär sig 
mycket! Så är du precis lika osäker 
som mig på vart du kommer 
hamna i framtiden, prova på att 
vara sektionsaktiv för att iallafall 
få en inblick i hur det förmodligen 
kommer se ut i din framtida 
karriär!

Lova Karmalm
FBI-Chef 21/22
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FLiNS-resan 2021- Häng med till Beeerliin del 2

FLiNS ordnar varje icke-pandemi fokuserad höst en studieresa för de nya ettorna. 
Denna resa utgjordes i år av en fyra dagars vistelse i Berlin, som vi åkte iväg på den 
sista torsdagen i oktober. Själva bussresan flög förbi då vi sov stora delar av resan 
men även steg av på två olika färjor, vilket våra bortdomnade ben tackade oss för.

Under resans gång hade vi två inplanerade studiebesök. Det första besöket var till 
Svenska ambassaden, där vi fick höra om Sveriges och Tysklands relation, det aktuella 

förbundsdagsvalet och närmare om vad det krävs för att få en praktikplats på 
ambassaden. Högst troligt att fler än hälften av oss sedan hemkomst börjat använda 

Duolingo.

Vårt andra studiebesök var till Wannsee Conference Museum. Där samlades maktfulla 
tyska ledare år 1942 för att komma överens om hur den fruktansvärda judiska 

massutrotningen skulle gå till. Förutom studiebesöken så besökte vissa av oss East 
Side Gallery och Mauerparks fina söndagsmarknad tillsammans. Resten av tiden på 
resan var det fri hopp och lek. Vissa hamnade i förorter för att upptäcka tyskars 

kärlek till fotboll medan andra besökte turistattraktioner.

Här är några av ettans favoritminnen från resan:

”Späti, bärs, pannkaksmaskinen på 
hotellfrukosten🙏🙏🙏, 
suicide club🦊, Gaston o Einars 
dans på karaokebaren💘” 
-Lukas🌟🤙😭🙏🤝

”Att skriksjunga Good 
for you på karaoken”
- Victor V

”När vi och FLiNS 
dansade loss på 
Matrix!”
- Lovisa

”Spääti, dans med tyskar på matrix 
samt åka buss med Steffe. Utöver det 
var besöket på Wannsee Villa väldigt 
intressant samt givande. Big shoutout 
till FLiNS som fixade allt! 🎉” 
-Linus (ej beta linus)

”Jag tyckte den första dagen när vi 
besökte Nordens ambassad var otroligt 
häftigt. Vi valde att promenera hela

 vägen dit och det var mäktigt att se alla 
länders olika ambassader på rad där. Även mycket 

givande och inspirerande föreläsning som vi
 fick ta del av väl på plats.

OCH när hela Pol Kand dök upp och visade 
tyskarna hur man festar på Matrix klubben!”

- William E

Text av: Katja Bondestam
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Alumnip or trätt 

Jag förstår att du har läst pol.kand 
med nek inriktning samt Nek-master, 
berätta lite om hur det var!

Jag började plugga i Linköping och Pol.Kand 
programmet hösten 2008, alltså 13 år sedan! 
Det var lite av en slump att jag hamnade i Lin-
köping och på Pol.Kand.programmet. Om jag 
minns rätt så sökte jag även civilekonom och 
pol.kand i både Lund och Uppsala men det var 
till slut i Linköping jag hamnade, något som jag 
är otroligt glad för med lite perspektiv på min 
studietid.

När jag befann mig i klassrummet läste jag 
Nek-inriktning. Anledningen till att jag valde 
Nek var helt enkelt att jag tyckte det var 
intressant och det som jag var mest motiverad 
att plugga. Det var till och med så intressant 
att jag valde att fortsätta två år till på Mas-
terprogrammet. På den tiden var master-pro-
grammet inte så gammalt. Jag tror vi var en 
av de första årskullarna som gick det tvååriga 
masterprogrammet och om jag skulle gissa vad 
inriktningen hette så skulle jag säga att den 
hette ekonomisk analys. Vi läste bland annat 
spelteori, ekonometri, någon svår mikro-kurs:))

Under mastern fick jag även möjlighet att göra 
praktik på Svenska ambassaden i Bangkok. Ett 
halvår som var otroligt lärorikt där jag fick ta 
del av det ambassadens löpande verksamhet. 
När jag väl var klar med praktiken och 
började närma mig slutet på min studietid 
började tankarna kring vad som händer efter 
examen bli mer påtagliga. Utan praktiken och 
det självförtroendet jag fått med mig från 
ambassaden hade steget från studierna till att 
söka ett “riktigt” jobb troligtvis varit längre. Så 
vid det laget visste jag i alla fall att jag klarade 
av ett “riktigt” jobb. Frågan var bara vad det 
jobbet skulle innebära. Hur som helst så när-
made sig examen med stormsteg. Fullt fokus 
var på master-uppsatsen och klara de sista slä-
pande tentorna. Så efter en del slit och några 
roliga år i Linköping så klarade jag till slut att ta 
min master. 

Var du engagerad i någon 
studentförening under din studietid 
och i sådana fall, vad gav den 
erfarenheten dig?

Under de första två åren deltog jag i student-
livet utanför lektionssalen så mycket det bara 
gick. Bland annat var jag med i FBI, något som 
inte direkt gynnade mina betyg. Å andra sidan 
fick jag möjligheten att lära känna otroligt 
mycket folk över program-gränserna som jag 
annars inte skulle träffat, personer som jag 
än idag har kontakt med. Så efter ett år som 
festerist hade jag några tentor att ta igen, men 
det löste sig till slut – det brukar göra det.

Hur har din karriärsbana sett ut, från
examen till din nuvarande arbetsplats?

Efter examen sökte jag tjänster som utreda-
re på myndigheter runt om i Sverige och fick 
ganska snart ett jobb på Boverket i Karlskrona 
som Nationalekonom med fokus på analys av 
bostadsmarknaden. Det var ett väldigt bra och 
lärorikt första jobb, men efter cirka ett år kän-
de jag att tempot var lite lågt så därför valde 
jag att söka mig till näringslivet istället.

Jag fick då en tjänst som Business Analyst på 
Peugeot vilket innebar att jag dels arbetade 
med att analysera bilmarknaden, men även 
följde upp och analyserade hur väl företaget 
presterade. Så vid det laget hade jag tagit ett 
ganska stort steg från utredare-världen. Jag 
trivdes väldigt bra med mina arbetsuppgifter 
och ett högre tempo jämfört med en 
myndighet. 

text av Moa Karlsson

Med
Alexander Forslund 

(År på Liu: 2008-2013)
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Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Det som gör rollen som Business Controller 
så rolig är att det finns väldigt få dagar som är 
“en typisk dag”. Vissa dagar lägger jag mycket 
tid på att analysera senaste månadens resultat. 
Hur mycket sålde vi för? Vilka är kunderna, och 
har vi tappat några kunder? Vilka produkter 
sålde vi och hur mycket har vi tjänat på 
försäljningen? Täcker våra intäkter kostnader-
na för personal, kontor, resor?

En annan dag kan vi sitta ner och formulera 
vilka planer vi har för kommande år. Ska vi 
investera i fler säljare? Hur motiverar/presente-
rar vi i så fall det? Ska vi lägga mer pengar på 
marknadsföring, om ja – hur följer vi upp att 
vi får avkastning på investeringen? En tredje 
dag kan jag jobba medimplementeringen av 
ett nytt rapporteringssystem tillsammans med 
övriga inom finansavdelningen och ett gäng 
konsulter/utvecklare.

Oavsett var jag har hamnat och vilka typer av 
arbetsuppgifter jag fått så har det viktigaste 
för min utveckling varit att våga fråga kolle-
gorna runt omkring om det är något man inte 
förstår samt att våga testa. Det går att göra 
om och göra rätt om det blir fel.

(fortsättningen) --> 

Efter cirka tre år på Peugoet fick jag möjlighe-
ten att prova något nytt igen. Jag fick då jobb 
som Business Controller på Duni. Som Business 
Controller tog jag ytterligare ett kliv närmare
företagsekonomiska frågor och redovisning. 
Om det är något jag önskar att jag läst under 
studietiden så är det några grundläggande kur-
ser i företagsekonomi. Nu var inte det något 
större problem att jag saknade det, man lär sig 
ganska snabbt genom att fråga kollegor och 
att testa själv. 

Och det är inte hela världen och det råkar bli 
fel en gång. Som Business Controller jobbade 
jag väldigt brett där jag dels jobbade med 
budgetering, uppföljning och affärsanalys i lik-
het med min roll på Peugeot, men jag fick även 
möjlighet att jobba med olika typer av
logistikfrågor, långsiktiga affärsstrategier,
processförbättringar och beslutsunderlag. Som 
Business Controller är man helt enkelt delaktig 
i väldigt stora delar av ett företags verksamhet 
med stor möjlighet att påverka affären.

Efter ett par år på Duni fick jag möjligheten att 
axla rollen som Head of Business Control för en 
av försäljningsregionerna (Norden och Öst-
europa). Den möjligheten har även varit en av 
de största utmaningarna i min karriär. Delvis 
skulle jag leda en grupp med 11 personer med 
olika funktion, lokaliserade i Sverige, Polen och 
Finland.

Sedan oktober jobbar jag på Macrobond 
Financials som Group Controller vilket innebär 
att jag har ansvaret för controlling för hela 
bolaget, medan jag på Duni ansvarade för en 
försäljningsregion. Macrobond jobbar med att 
förse bland annat banker, investerare, forskare 
och universitet med makroekonomisk tids-
seriedata. Det är väldigt roligt att jobba i ett 
bolag som har en produkt som knyter an till 
det jag en gång pluggade och som jag 
fortfarande tycker är väldigt intressant.

16



P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N
P O L E M I K E N 


