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Redaktörens spalt

Hej alla underbara Polemikenläsare!
Det här är tyvärr min sista utgåva av Polemiken som chefredaktör. Nu är 
det dags att lämna över denna tidning, som betyder så mycket för mig, till 
nästa chefredaktör. Ännu vet jag inte vem detta kommer att vara, men jag 
är säker på att hen kommer att ha lika kul med den här tidningen som jag 
har haft, och kommer göra ett fantastiskt jobb. 

Jag hoppas att ni alla har haft lika kul att läsa som jag har haft att 
publicera under detta verksamhetsår. Jag är otroligt glad över att ha fått 
lämna mitt eget avtryck på denna tidning som har styrts av studenter på 
Linköpings universitet sedan 1996. Jag tror det är en känsla som jag tror 
många kan relatera till, att få en idé i huvudet och sedan jobba tills tanken 
blir verklighet. 

Tack till alla som har skrivit i Polemiken under året, alla fantastiska 
inslag, idéer och hjälpsamma synpunkter. Det hade såklart inte funnits 
någon tidning utan er och era bidrag till Polemiken har alla varit så 
uppskattade. Tusen tack! 

Det här året som del utav FLiNS styrelsen har varit otroligt lärorikt och 
framförallt roligt. Alla underbara människor som jag har fått samarbeta 
med och lära mig av samtidigt som jag har fått arbeta med någonting jag 
tycker verkligen är kul, har varit en ovärderlig upplevelse. Allt vi har fått 
göra det här året, från att måla i märkesbacken till att nu ge ut mitt sista 
nummer av Polemiken har jag gjort med andra sektionsaktiva som har 
hjäpts åt att göra detta till ett oförglömligt år. 

Nu är verksamhetsåret nästan slut och jag ser fram emot att se vad som 
kommer härnäst, den här tiden har gått overkligt fort men jag har fått 
minnen som jag sent kommer glömma. Tack för allt! 

Julia Carnemark 
Chefredaktör 22/23 

Redaktören talar



EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER 

Pol.Ar 2023
Nu har FLiNS arbetsmarknadsmässa, Pol.Ar, stängt dörrarna för i år. Den 
blev en succé och vi hann med en massa kul på bara en dag så jag ser 
verkligen fram emot nästa års mässa. Under mässan kunde man gå på ett 
panelsamtal med tre alumner där man fick ta del av deras karriärval och 
arbetserfarenheter. Det fanns möjlighet att ta en bra bild till sitt CV på CV-
fotograferingen! Vi lottade ut två biljetter till FLiNS sektionssittningen, som 
man fick chansen att vinna om man deltog på panelsamtalet och/eller våran 
workshop på eftermiddagen.  

Det som bidrog till att mässan blev så lyckad var såklart på grund av att vi 
lyckades få dit så många intressanta och olika utställare! 
Det blev så uppenbart att vi som pluggar polkand har väldigt många och 
breda karriärbanor att välja mellan eftersom det både dök upp företag, 
myndigheter och ideella organisationer! Jag hoppas att det var många som 
gick tipsrundan och fick en chans att prata med alla utställare, utställare 
som, Akavia, Försäkringskassan, Fackförbundet ST och Swedbank med flera. 

Skriven av: Victor Danielsson



EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER 
Panelsamtal om jobbmarknad och arbetsmöjligheter för stats- 
och nationalekonomistudenter med Simon Helmér, Linn Arnell 
och Elenore Klinga



EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER EN MÄSSA FÖR STATSVETARE OCH NATIONALEKONOMER 

CV-fotografering 



Horoskop

VädurenVäduren (21 mars - 19 april): Detta år är en tid för stora förändringar för dig, 
kära Vädur. Du kan känna en stark drivkraft att söka efter nya erfarenheter och ut-
maningar. Var modig och ta steget utanför din komfortzon. Ett nytt ämne, en ny 
plats eller en ny grupp människor kan leda dig till oväntade möjligheter.

OxenOxen (20 april - 20 maj): Detta år kan du kämpa med att balansera dina akade-
miska krav med ditt personliga liv. Du kan känna dig överväldigad och stressad. Se 
till att du tar dig tid att ta hand om dig själv och din hälsa. Prioritera din sömn och 
skapa rutiner för att hantera din stress. Stanna inte uppe för sent för att plugga, och 
försök att hitta en balans mellan studier och sociala aktiviteter.

TvillingarnaTvillingarna (21 maj - 20 juni): Detta år kan du känna en ökad motivation att 
lära dig och utforska nya idéer och koncept. Du kan ha en tendens att bli uttråkad 
eller otålig med repetition och rutin. Försök att hitta nya sätt att utmana dig själv och 
var inte rädd för att prova något nytt. Du kanske till och med vill överväga att ta en 
kurs eller två utanför ditt huvudämne.

KräftanKräftan (21 juni - 22 juli): Detta år kan du känna en stark dragning till att fördju-
pa dina relationer och nätverk. Du kan upptäcka nya vänner och mentorer som kan 
hjälpa dig att växa och utvecklas akademiskt och personligt. Var öppen för nya erfar-
enheter och möjligheter att samarbeta med andra.

Lejonet Lejonet (23 juli - 22 augusti): Detta år kan du känna dig extra självsäker och 
trygg i dina akademiska färdigheter. Du kan ta större ansvar och ledarskapsroller i 
dina studier och organisationer. Var dock försiktig så du inte blir arrogant eller non-
chalant. Kom ihåg att du alltid har mer att lära dig och utveckla.

JungfrunJungfrun (23 augusti - 22 september): Detta år kan du kämpa med att hitta bal-
ansen mellan dina studier och din personliga tid. Du kan känna dig pressad att göra 
framsteg och uppnå dina mål, men du måste också ta tid för att ta hand om din hälsa 
och välbefinnande. Försök att hitta en balans mellan ditt arbete och din fritid, och se 
till att du tar pauser och återhämtar dig regelbundet.

Vad säger stjärnorna? Läs ditt horoskop för året och få reda på vad som ligger i din framtid!



VågenVågen (23 september - 22 oktober): Detta år kan du upptäcka nya möjligheter att 
uttrycka din kreativitet och passion. Du kanske vill utforska nya ämnen eller hitta sätt att 
kombinera dina intressen på oväntade sätt. Var öppen för att samarbeta med andra och 
söka efter nya perspektiv och idéer. Du kan också känna dig mer medveten om vikten av 
balans och harmoni i ditt liv, och söka efter sätt att integrera detta i dina studier och ditt 
dagliga liv.

SkorpionenSkorpionen (23 oktober - 21 november): Detta år kan du stöta på utmaningar och 
motstånd i dina akademiska mål. Du kan känna dig frustrerad och missnöjd med din 
framgång, men se till att du inte ger upp. Använd din inre styrka och beslutsamhet för att 
övervinna hinder och motgångar. Sök också stöd och vägledning från dina mentorer och 
kamrater.

Skytten Skytten (22 november - 21 december): Detta år kan du känna dig mer äventyrlig 
och upptäckarglad i dina studier och karriär. Du kanske vill söka efter nya möjligheter 
och resor för att utöka dina kunskaper och erfarenheter. Var öppen för att lära dig om 
nya kulturer och sätt att tänka på, och använd denna kunskap för att berika dina studier 
och ditt liv.

Stenbocken Stenbocken (22 december - 19 januari): Detta år kan du fokusera på att bygga en 
stark grund för din akademiska och professionella framgång. Du kan arbeta hårt för att 
uppnå dina mål och stärka din kompetens och erfarenhet. Var dock noga med att inte 
glömma bort att ha roligt och njuta av livet utanför dina studier. Ta tid för avkoppling 
och uppskatta dina framgångar.

Vattumannen Vattumannen (20 januari - 18 februari): Detta år kan du upptäcka nya intressen och 
passioner i dina studier och din karriär. Du kanske vill utforska nya ämnen eller fokusera 
på projekt som ligger utanför din vanliga komfortzon. Var inte rädd för att ta risker och 
prova nya saker. Du kan också känna en ökad motivation att arbeta för social rättvisa 
och förändring.

FiskarnaFiskarna (19 februari - 20 mars): Detta år kan du känna dig mer intuitiv och kreativ 
i dina studier och karriär. Du kanske vill utforska nya sätt att uttrycka din kreativitet och 
tänka utanför boxen. Se till att du tar tid för reflektion och självutveckling, och använd 
din inre visdom för att ta beslut och göra framsteg. Var också öppen för att stödja och 
hjälpa andra i din gemenskap.

Horoskop



Ordförande har ordet

Hej kära medlemmar, hoppas allt är bra med er nu i kyliga mars!
Mitt och styrelsens verksamhetsår börjar nu lida mot sitt slut då årsmötet 
2023 ligger runt hörnet, närmare bestämt den 29:e mars!

Vad hände med det här året? Det kändes som att det var igår som jag 
skickade in min ansökan till valberedningen och vi i styrelsen 22/23 valdes 
in. Jag har inte ångrat en sekund att jag skickade in min ansökan. 
Det är något alldeles speciellt att vara sektionsaktiv och jag vill uppmana 
alla till att engagera sig inom sektionen någon gång under studieperioden.

Detta är mitt sista inslag i polemiken, vilket såklart är tråkigt. Det har helt 
klart varit väldigt spännande att ha detta stående inslag i Polemiken varje 
nummer, eftersom jag inte ser mig själv som en skribent. Först och främst 
vill jag tacka alla som jag har fått arbeta med under mitt verksamhetsår. 
Till min styrelse som har gjort ett så så bra jobb, till vårt sociala utskott FBI 
för deras arbete med festligheter för att skapa oförglömliga minnen, PuMP 
för alla roliga aktiviteter, till alla er som har engagerat er och bidragit till 
sektionen och sist men inte minst tack till våra medlemmar som alltid 
stöttar oss.

Tack för denna tid, ta hand om er!
Kram <3

Martina Albihn Johansson
Ordförande 22/23



Aksel Riiga, Kassör 22/23: Aksel Riiga, Kassör 22/23: 
Hur har ditt verksamhetsår varit? Hur har ditt verksamhetsår varit? 

Mitt verksamhetsår har varit lärorikt, stundvis lite små-stressigt men otroligt roligt. Att få arbeta Mitt verksamhetsår har varit lärorikt, stundvis lite små-stressigt men otroligt roligt. Att få arbeta 
med likasinnade i en miljö där alla är drivna ideellt och vill förbättra en verksamhet har varit med likasinnade i en miljö där alla är drivna ideellt och vill förbättra en verksamhet har varit 
underbart!underbart!

Någonting jag lärde mig detta året var:Någonting jag lärde mig detta året var:

På det professionella planet har jag lärt mig att budgetera, fakturera och bokföra, vilket känns som På det professionella planet har jag lärt mig att budgetera, fakturera och bokföra, vilket känns som 
väldigt bra färdigheter att ha inför arbetslivet. Inom styrelsen har man även fått utveckla sin väldigt bra färdigheter att ha inför arbetslivet. Inom styrelsen har man även fått utveckla sin 
samarbetsförmåga, och iochmed min roll har jag haft möjligheten att arbeta med många olika samarbetsförmåga, och iochmed min roll har jag haft möjligheten att arbeta med många olika 
människor på olika projekt (resan, sittningar, etc.)människor på olika projekt (resan, sittningar, etc.)

På ett personligt plan har jag lärt mig att organisera min vardag och mina sysslor mer. Då kassör-På ett personligt plan har jag lärt mig att organisera min vardag och mina sysslor mer. Då kassör-
posten har många olika uppgifter som går löpande kräver det en struktur om det ska fungera. posten har många olika uppgifter som går löpande kräver det en struktur om det ska fungera. 
Stundvis har jag hamnat efter i olika uppgifter, men då har man fått lära sig prioritera och jobba Stundvis har jag hamnat efter i olika uppgifter, men då har man fått lära sig prioritera och jobba 
ikapp så styrelsens arbete i stort inte drabbas!ikapp så styrelsens arbete i stort inte drabbas!

Tips till nya styrelsen: Tips till nya styrelsen: 

Var inte rädda att fråga om hjälp, både era företrädare och resten av styrelsen kan stötta er i ert Var inte rädda att fråga om hjälp, både era företrädare och resten av styrelsen kan stötta er i ert 
arbete!arbete!

Miranda Jonsson, Masteransvarig 22/23: Miranda Jonsson, Masteransvarig 22/23: 
Hur har ditt verksamhetsår varit? Hur har ditt verksamhetsår varit? 

Det har varit jätteroligt! Det är väldigt lärorikt att vara en del av en styrelse, att jobba Det har varit jätteroligt! Det är väldigt lärorikt att vara en del av en styrelse, att jobba 
självständigt med stor frihet och att samarbeta med andra. Vissa delar av arbetet har självständigt med stor frihet och att samarbeta med andra. Vissa delar av arbetet har 
varit krångligare, men allt löser sig verkligen till slut! Jag har uppskattat att ha en post varit krångligare, men allt löser sig verkligen till slut! Jag har uppskattat att ha en post 
med mycket självständigt arbete och möjlighet att variera arbetet!  med mycket självständigt arbete och möjlighet att variera arbetet!  

Någonting jag lärde mig detta året var:Någonting jag lärde mig detta året var:

Först och främst - allt löser sig!! + En kan inte göra mer än sitt bästa. Jag har även lärt Först och främst - allt löser sig!! + En kan inte göra mer än sitt bästa. Jag har även lärt 
mig att planera med framförhållning och lägga upp mitt eget schema på ett mer mig att planera med framförhållning och lägga upp mitt eget schema på ett mer 
effektivt sätt. effektivt sätt. 

Tips till nya styrelsen:Tips till nya styrelsen:

Läs testamentet, läs gamla mailtrådar för inspiration om hur saker hanterats tidigare, Läs testamentet, läs gamla mailtrådar för inspiration om hur saker hanterats tidigare, 
våga utveckla arbetet och komma med förslag, och våga fråga om hjälp! Ni behöver inte våga utveckla arbetet och komma med förslag, och våga fråga om hjälp! Ni behöver inte 
göra allt själva, det finns mycket bra tips att råd att hämta från styrelsekollegorna. :) göra allt själva, det finns mycket bra tips att råd att hämta från styrelsekollegorna. :) 

Reflektioner på verksamhetsåret



Reflektioner på verksamhetsåret

William, AMO 22/23: 
Hur har ditt verksamhetsår varit?Hur har ditt verksamhetsår varit?

Mitt verksamhetsår har varit otroligt lärorikt! Tungt i sina stunder men nu i efterhand kul att se 
tillbaka på allt skoj jag fått uppleva och vara delaktig i! Det roligaste har nog varit att få knyta 
kontakt med arbetsmiljöombud från flera andra sektioner!

Någonting jag lärde mig detta året var:Någonting jag lärde mig detta året var:

Framförallt kanske att arbeta i större grupp, planering och ansvarstagande på ett nytt sätt. 
Hur viktigt studentkårer faktiskt är för studentlivet samt hur mycket planering som faktiskt 
krävs för att anordna olika slags event!

Tips till nya styrelsen:Tips till nya styrelsen:

Det är inte skämmigt att be om hjälp! Sen att verkligen allting löser sig tillslut, jag skulle också 
vilja trycka på att inte stressa upp er över småsaker! Ibland går det inte alltid som planerat och 
då gäller det bara att ta ett djupt andetag och jobba med problemlösning.

Victor Vesterberg, PuMP Chef 22/23: 
Hur har ditt verksamhetsår varit? Hur har ditt verksamhetsår varit? 

Mitt verksamhetsår har varit väldigt roligt och lärorikt! Det är överraskande kul att engagera sig 
i studentlivet. Man får vara med om saker man annars inte hade gjort, allt från att måla det fina 
märket i märkesbacken, blåsa upp 100 ballonger inför nolle-p, köpa in massa liter grön såpa, gå 
på möten, och (den personliga favoriten) få skjuta paintball på käre FLiNS <3

Någonting jag lärde mig detta året var:Någonting jag lärde mig detta året var:

Svårt att hitta konkreta saker, men man har absolut utvecklat sin samarbetsförmåga, jag har bliv-
it bättre på att planera och vill tro att jag har blivit mer ansvarstagande efter detta år. I min post 
ingår det att planera och förbereda inför möten, skriva dagordningar och se till så att allt flyter 
på som det ska, så det gäller att ha allmänt bra koll på läget. Så jag tror att jag även har blivit bät-
tre på att ha flera bollar i luften samtidigt. Något jag lärde mig (den hårda vägen) var hur svårt 
det är att måla FLiNS-fjädern i loggan. Det krävdes penslar, sugrör och diverse verktyg för att få 
till det.

Tips till nya PuMP: Tips till nya PuMP: 

Att välja bra datum för events är svårare än vad man tror!! Det är rätt mycket som är bra att kol-
la innan man spikar ett datum. Först får man kika in tentaschemat så att det inte ligger för tätt 
inpå tentaplugget, sen kan det såklart inte krocka med något annat som händer inom sektionen, 
så ha ständig kommunikation med FLiNS och FBI. Det är kanske inte heller jättesmart att lägga 
ett event på en kravall-torsdag eller en bakisdag. 



Reflektioner på verksamhetsåret

FBI, 22/23: FBI, 22/23: 
Hur har ert verksamhetsår varit? Hur har ert verksamhetsår varit? 

Året som mästerist har varit helt fantastiskt, vi har upplevt saker vi aldrig trodde vi Året som mästerist har varit helt fantastiskt, vi har upplevt saker vi aldrig trodde vi 
skulle vara med om. Detta år kommer vi minnas resten av vårat liv, och när vi är pen-skulle vara med om. Detta år kommer vi minnas resten av vårat liv, och när vi är pen-
sionärer och ser tillbaka på vårt liv är det FBI-året som kommer spegla hela vår studi-sionärer och ser tillbaka på vårt liv är det FBI-året som kommer spegla hela vår studi-
etid i Linköping.  Året som sittande börjades med N0lle-p, vilket var två intensiva men etid i Linköping.  Året som sittande börjades med N0lle-p, vilket var två intensiva men 
superroliga veckor! Megafonen kom väl till hands och ska snart vandra vidare till nästa superroliga veckor! Megafonen kom väl till hands och ska snart vandra vidare till nästa 
General. General. 

Senare under hösten har vi lyckats bocka av både vår KK-fest MonarKKen men även Senare under hösten har vi lyckats bocka av både vår KK-fest MonarKKen men även 
lite sittningar. Som vår kära patet sa till oss, vi gör så att folk får festa och ha kul, och vi lite sittningar. Som vår kära patet sa till oss, vi gör så att folk får festa och ha kul, och vi 
kan inte mer än instämma om att det är en otrolig känsla att se hur ens sektionsaktiva kan inte mer än instämma om att det är en otrolig känsla att se hur ens sektionsaktiva 
engagemang gör så att andra har en bänger kväll!engagemang gör så att andra har en bänger kväll!

Förutom det faktiska arbetet som vi i FBI gör, har vårt verksamhetsår givit oss goda Förutom det faktiska arbetet som vi i FBI gör, har vårt verksamhetsår givit oss goda 
kontakter med andra festerier och mästerier där vi funnit otroliga vänner. Vi vill även kontakter med andra festerier och mästerier där vi funnit otroliga vänner. Vi vill även 
rikta ett stort tack till alla som valt att delta på våra aktiviteter och förgyllt vårt arbete, vi rikta ett stort tack till alla som valt att delta på våra aktiviteter och förgyllt vårt arbete, vi 
hade inte kunnat genomföra något utan er.hade inte kunnat genomföra något utan er.

Någonting jag lärde mig detta året var:Någonting jag lärde mig detta året var:

Under året har vi lärt oss allt från att bygga tält till hur jobbigt det är att marschera i Under året har vi lärt oss allt från att bygga tält till hur jobbigt det är att marschera i 
takt. Alla i FBI har verkligen vuxit in i sina poster och lärt sig allt från att flirta med takt. Alla i FBI har verkligen vuxit in i sina poster och lärt sig allt från att flirta med 
sponsorer till att samarbeta med andra festerister. Klyschigt nog har vi verkligen lärt oss sponsorer till att samarbeta med andra festerister. Klyschigt nog har vi verkligen lärt oss 
att samarbeta, arbeta under stress och ta vara på tiden! att samarbeta, arbeta under stress och ta vara på tiden! 

Från N0lle-p tar vi med oss att allt arbete bakom lönar sig i slutändan. Det är en fantas-Från N0lle-p tar vi med oss att allt arbete bakom lönar sig i slutändan. Det är en fantas-
tisk känsla att se hur allt slit får en så positivt resultat. Att stå i attityd och spana på de tisk känsla att se hur allt slit får en så positivt resultat. Att stå i attityd och spana på de 
nya studenterna, medans svetten rinner och tårarna droppar, är trots allt en höjdpunkt nya studenterna, medans svetten rinner och tårarna droppar, är trots allt en höjdpunkt 
som vi kommer minnas resten av livet. Detsamma gäller för när vi fick ta av oss masken som vi kommer minnas resten av livet. Detsamma gäller för när vi fick ta av oss masken 
under Operation Blackout och ÄNTLIGEN träffa n0llan som vi skrämt upp under två under Operation Blackout och ÄNTLIGEN träffa n0llan som vi skrämt upp under två 
veckor. I skrivande stund är vi mitt uppe i slutplaneringen av SunTrip, en festhelg som veckor. I skrivande stund är vi mitt uppe i slutplaneringen av SunTrip, en festhelg som 
vi och två andra festerier anordnar. Vi är supertaggade och tror att det kommer en helg vi och två andra festerier anordnar. Vi är supertaggade och tror att det kommer en helg 
utan dess like!utan dess like!

Tips till nya FBI: Tips till nya FBI: 

Gör detta till erat år och ha så kul ni kan!! Gör detta till erat år och ha så kul ni kan!! 

XOXO FBI 22/23XOXO FBI 22/23



FBI-chefen hälsar
Hej alla glada studenter!! 
Det har nu blivit dags för min sista spalt som sittande i FLiNS-styrelsen och det känns såklart 
lite vemodigt att veta att detta är den sista terminen som FBI 22/23. Därför tänkte jag ge en kort 
summering av vad vi hittills har gjort under vårt år! 

Vi drog igång året med N0lle-P, en intensiv men otroligt rolig tid. Det var här vi som grupp kom 
varandra väldigt nära och äntligen fick träffa de nya studenterna! Därefter var det dags för den 
årliga ovveinvigningen som blev en milt sagt grisig tillställning med mycket glada miner. Nollan 
som nybliven ettan blev invigda och fick äntligen smaka livets dryck, fulvin. 

Kort därefter var det brännboll och då blandades olika årskurser av Pol.Kand vilket alltid är kul! 
Vi har även arrangerat olika typer av sittningar där julsittningen var den senaste. Därefter hade 
vi vår KK-fest MonarKKen som var en otroligt rolig men också lite intensiv period! Den innebar 
tidiga morgnar i märkesbacken blandat med lunchtävlingar och plugg. Festen i sig blev vi 
otroligt nöjda med och hoppas såklart att alla som kom blev det med! 

Vintern kom och julen närmade sig samtidigt som det blev dags för oss att börja leta efter våra 
efterträdare. När vi ser tillbaka på vår tid som mästerister har vi hunnit med mycket sedan vi 
blev invalda. Men trots det är det med blandade känslor som vi går in på vår sista termin. När 
vi för ungefär ett år sedan som nykläckta FuBbIsar fick veta att vi var gruppen som skulle vara 
FBI 22/23 kändes det som att vi hade all tid i världen framför oss, men tiden har flugit förbi och 
nu sitter vi här och har våra egna kids. Vi är övertygade om att de kommer ta över stafettpinnen 
med bravur lite senare framöver. 

Hösten i sig har flugit förbi väldigt fort men vi alla är mycket nöjda med vad den erbjöd. Det är 
som sagt med lite vemod vi traskar in i vårterminen, men än har vi saker kvar att planera och 
arrangera! 
Efter jullovet började det närma sig vårt största arrangemang vi håller tillsammans med 
systemvetarnas mästeri SM, och lärarsektionens Mästeri LÄX, nämligen SunTrip! Oj vilken rolig 
period och vad mycket vi alla har lärt oss. Planeringen inför SunTrip sträckte sig ända från Maj 
året innan och det var så himla roligt att se allt bli till verklighet! Trots tidiga mornar i märkes-
backen även här så var det helt klart värt det. Vi hoppas såklart att alla är lika nöjda som vi är. 

Vårterminen kommer innehålla lite gott och blandat som sagt vilket känns så roligt och vi är alla 
övertygade om att FBI 23/24 kommer göra ett fantastiskt jobb som agenter. Men innan det är 
dags att lämna över stafettpinnen har vi i FBI 22/23 lite tid kvar. Det känns fantastiskt och jag är 
övertygad om att vi alla kommer ta vara på varje sekund som den erbjuder oss. 
Det är med blandade känslor vi i generationen 22/23 framåt sommaren drar oss tillbaka 
- för många väntar nya äventyr i form av utbytestermin i ett annat land under tredje året. 
Därför skulle jag vilja avsluta den här texten med att tacka så hjärtligt för den här hösten och 
vintern och framför allt önska stort lycka till, vad du än tar dig an. Allt gott! 

Josefin Attersand, Chef FBI 22/23.



Alumni-intervju med Linnea Nilsson
Examensår: Examensår: 2019 // 2021

Inriktning:Inriktning: Nationalekonomi 

Arbetsplats: Arbetsplats: 
Marknadsanalytiker på Juni Strategi & Analys i Stockholm 

Valfria termin: Valfria termin: 
Utbytesstudier i LA // Praktik på Statskontoret 

  
Vad var det som drog dig till Pol.kand?Vad var det som drog dig till Pol.kand?
Egentligen var inte min tanke att jag skulle gå på LiU då jag kommer från 
Linköping, så planen var att lämna staden och testa på något nytt. Men, av 
praktiska skäl sökte jag in till LiU och i samband med det så sökte även två 
vänner dit, då kände jag mig mer sporrad att börja. 

Varför det blev just pol.kand var för att jag inte hade helt klart för mig vad jag 
kunde tänka mig jobba med i framtiden. Det var inte tydligt för mig att jag ville 
bli sjuksköterska eller något konkret, jag visste därför att jag skulle behöva plugga 
något som var lite bredare. Jag hade ett stort samhällsintresse och även i de 
ämnesområdena som pol.kand berörde. I och med detta började jag pol.kand 
mycket för att jag ville plugga statsvetenskap, men det ändrades helt när jag väl 
hade börjat plugga! För min del var nationalekonomi ett ganska obekant ämne 
men när jag väl hade läst några NEK kurser började jag gilla hur konkret ämnet 
var. 

Läste du en master och i så fall vilken?Läste du en master och i så fall vilken?
Efter pol.kand kände jag inte alls att jag var klar med universitetet så jag sökte in 
till NEK mastern på LiU med inriktning ekonomisk analys. Jag ville även ha en 
master då jag visste att det var gynnsamt att ha det i bagaget. Jag kommer ihåg att 
jag hade beslutsångest över vilken inriktning jag skulle välja, det kändes ofta som 
att det var outtalat att det finansiella spåret var mer avancerat och eftertraktat. 
Trots det valde jag ekonomisk analys då det lockade mer och passade mig bäst.

Var du engagerad i någon studentförening annat under din tid på LiU?Var du engagerad i någon studentförening annat under din tid på LiU?
Ja det var jag! Jag satt med i FBI 17/18 som sittning och gyckel, och större delen 
av mina studentminnen är starkt kopplade till min tid i FBI. 



Alumni-intervju med Linnea Nilsson

Har du tips till nuvarande pol.kand:are?Har du tips till nuvarande pol.kand:are?
När det kommer till att söka jobb och hitta sin 
första arbetsplats vill jag trycka på att vara 
open minded och vara glad för att man får ett 
jobb. Sedan när man har fått en fot in på 
arbetsmarknaden kommer det finnas fler 
möjligheter med tiden! Jag är även glad för att jag 
tog praktik under mitt masterprogram då det gav 
mig en möjlighet att bygga upp ett matnyttigt CV 
som är relevant till det man vill söka sig till. 
Det uppmanar jag alla som kan till att göra! 

Intervju av: Julia Jonsson, Alumiansvarig 22/23Intervju av: Julia Jonsson, Alumiansvarig 22/23

Favoritminne från studentlivet?Favoritminne från studentlivet?
Men om jag inte ska välja något FBI relaterat, skulle jag säga de stundande 
tentorna när vi var ett gäng som tog ett grupprum tidigt på morgonen i A- huset. 
Det var skönt att kunna vara för sig själva och sen satt man där och varvade 
stunderna med att asgarva samtidigt som någon ville slita av sig håret och nästan 
brast ut i tårar. Sådana stunder kan jag titta tillbaka på idag och verkligen tycka att 
det var roligt, trots att det verkligen inte var roligt då. 
Men, såklart måste jag även nämna tiden i FBI, dels för att jag fick träffa och lära 
känna många nya människor. Även att det tränade upp en sorts social förmåga som 
jag tar med mig än idag. Sen måste jag tillägga att kunna ta del av så många 
evenemang på campus som vi gjorde var sjukt roligt!

Hur har dina studier på LiU förberett dig för arbetslivet? Någon specifik kurs du tar Hur har dina studier på LiU förberett dig för arbetslivet? Någon specifik kurs du tar 
med dig? med dig? 
Jag skulle nog säga att det är helhetspaket av det man har läst som man tar med sig. 
Det är aldrig så att jag sitter och bara tänker: “just det, den HÄR matte-ekvationen 
från pol.kand”, utan det är snarare analysförmåga som jag tar med mig. Den insåg 
jag nog inte att jag utvecklade i stunden. Nu i arbetslivet märker jag att tankesättet 
som jag har naturligt, såsom problemlösning, är något som kommer från många 
kurser. 

Hur långt tid tog det att få jobb efter examen och vad var ditt första jobb?Hur långt tid tog det att få jobb efter examen och vad var ditt första jobb?
Det var såklart en oro att man inte skulle få ett jobb som man var nöjd med eller 
som inte var relevant till utbildningen, men för de flesta av oss löste det sig. 
Jag började söka jobb under masteruppsatsen på våren och fick faktisk jobb på min 
nuvarande arbetsplats innan jag tog min examen, men började inte jobba förens 
efter sommaren. 



Tack till alla FLiNS medlemmar och samtliga 
statsvetare och nationalekonomer vid Linköpings 

universitet för ert otroliga stöd detta år! 
Tack till alla som har engagerat sig i utskott, och gått 

på FLiNS arrangemang under året. 
Det är på grund av er som vi finns.

- FLiNS styrelsen 22/23
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