
Intervju Bläckmästare - Jacob Schultze 
 

Generella frågor 

Vad pluggar du? Vilket år? 

Andra året DSU - design 

Vad gör du på fritiden? 

Ganska många saker men jag prioriterar dem väldigt olika. Jag spelar ganska mycket men det 

är också en hobby jag inte anser är jätteviktig. Det tar upp väldigt mycket tid för att jag just nu 

inte har annat att lägga väldigt mycket tid på. Sysslar även med snowboardåkning och 

eldslukning. Annars är jag mest social, umgås gärna mycket med kompisar och tar mycket 

intresse för hur de mår för att jag genuint bryr mig. Ska man vara rent akademisk skulle man 

säga att jag har ett intresse för speldesign, men jag skulle nog inte gå så långt som att kalla det 

för fritidsintresse. 

Är du medlem i Studentkåren? 

Nej, jag var medlem men glömde bort att förnya under introt. Tänkte göra det direkt imorgon. 

Vad kandiderar du till? 

Bläckmästare 

Kan du beskriva vad posten innebär? 

Posten som bläckmästare innebär att du ska agera som sekreterare. Du ska dokumentera vad 

som händer på möten och vad som händer på kåren. Jag skulle vilja dra in min åsikt i det här 

och säga att bläckmästare är väldigt viktig för de andra styrelsemedlemmarna med att hjälpa 

dem med deras arbetsuppgifter och underlätta trycket så att säga. Men den primära rollen för 

bläckmästare är dokumentation. 

Vad vill du göra under din mandatperiod? 

Jag vill förändra styrelsen framför allt. Därför att just nu har jag tagit kontakt med väldigt 

många andra i sexmästeriet och alumner inklusive exstyrelse. Uppfattningen är att styrelsen 

just nu inte gör riktigt det de behöver göra. Jag anser att jag vet vad som behöver göras för att 

det ska bli bättre. Det är såklart inte den enda anledningen. Den generella uppfattningen är att 

de ändrar på vissa saker som var tidigare som t.ex. sektionsstädet. Att man hjälper till där det 

behövs och är social med andra, sexarandan, det gör man inte längre. Jag har även pratat med 

tidigare aktiva och skrivit ner vad de tycker och det är mycket av de tankarna jag själv har 

haft. Jag tror att jag kan hjälpa styrelsen att göra ett bättre jobb och förmedla budskapet ut till 

aktiva. Det har blivit bättre och jag har tagit upp de här förslagen med styrelsen. De siffrorna 

vi har fått höra är att besökarantalet har blivit mindre och jag tror att det beror på att det blivit 

för många förändringar som kanske inte nödvändigtvis är bra. 

Varför vore du lämplig för posten? 

Det kommer in lite från den andra punkten att jag vet att jag kan göra en skillnad för jag kan 

tillbringa nya saker. Jag vet också om att de flesta i nuvarande styrelsen är nya och det är bra 

för det får in nya ideer men jag tror att de har fastnat lite. Jag vet vad som behöver göras för 

att det ska bli bättre. Det saknas just nu dokumentation som t.ex. pubmaten, vi vet inte ifall 

det går bra just nu för att det dokumenteras inte. Det går nog lite sämre för styrelsen just nu 

för att det saknas två i styrelsen. Jag har tiden för detta och jag älskar sexmästeriet så jag är 

övertygad om att jag kan bidra med väldigt mycket. 

Vad har du för positiva egenskaper? 

Jag genuint bryr mig om andra människor, om allas välmående. Så att alla ska komma hit och 

må bra och ha det trevligt. Jag sätter mig själv sist. Om jag skulle bli vald skulle jag se det 

som att jag är här för gästerna, för övriga styrelsen och för sexare snarare än att för att själv ha 

roligt. Min erfarenhet från SUSP som förvisso är en mycket mindre post är fortfarande en 



värdefull erfarenhet då vi fick en möjlighet att göra även lite oseriösa saker där som hjälpte att 

se vad som gick hem. I det privata är jag inte nödvändigtvis så punktlig men jag är väldigt 

noga med att ta allt det seriösa väldigt noga och är då alltid i god tid innan och gör mitt arbete 

med bra resultat. En väldigt bra egenskap jag anser att jag har är att jag också säger vad jag 

tycker. Givetvis säger jag inte rakt i ansiktet på gäster om de är stökiga men jag är öppen för 

kritik och att diskutera saker. Jag är också väldigt lugn och rationell och stressar inte upp mig 

då det inte ger ett bra resultat utan försöker se till hur man bäst kan lösa situationerna som är. 

Hur skulle du hantera en kollega som du har en personlig eller professionell konflikt 

med? 

Jag skulle nog återigen se det logiskt och se på det rationellt. Om det är en väldigt stor 

konflikt, personen är väldigt upprörd och personen vägrar ge sig så skulle jag först försöka 

lugna personen och ge personen en chans att förklara till punkt hur den ser på saken. Det är 

också viktigt för att om personen är väldigt upprörd så är de förmodligen också i chock så då 

är det viktigt att personen får en chans att känna att den tas på allvar. Först efteråt skulle jag 

förklara hur jag ser på saken. Om det är en mindre sak så skulle man för det första kunna ta 

det senare men även givetvis kan man ta det direkt på plats och försöka reda ut det. Det är 

viktigt att inte med en gång motargumentera utan att först försöka förstå vad personen menar. 

Att ställa följdfrågor ”så du menar så här?” för att skapa en förståelse för vad personen menar. 

För det jag sett är att nästan alla konflikter grundar sig i missförstånd, att man springer förbi 

varandra och tar något som ett personligt påhopp. Då är det bättre att försöka se till vad andra 

menar. Om man t.ex. tar upp ett förslag på ett styrelsemöte där en annan styrelsemedlem har 

en avvikande åsikt, att istället för att med en gång gå i försvarsställning försöka hitta en 

förståelse och ställa följdfrågor som ”varför tror du inte att det skulle vara ett bra förslag?”. 

Om det låser sig kan man släppa det för tillfället och ta upp det vid ett senare tillfälle när det 

har kunnat diskuteras mera. 

Vad är din egna största brist för posten och hur hanterar du detta? 

Det är att jag kan vara för kritisk, även mot mig själv. Ett exempel på detta är t.ex. när jag står 

som sexare vid Viktoriabaren och om det är en diff om det så är på 50 eller 200 kr så tar jag 

det personligt eftersom jag anser att det inte ska finnas några misstag. Som styrelsemedlem 

kan jag ta kritik väldigt hårt om det riktas kritik mot styrelsen eftersom jag tar det väldigt 

personligt om jag har misslyckats. Hur jag hanterar det är att försöka skärma av känslorna och 

se till just att jag har gjort ett fel, vad kan jag lära mig av det? Samtidigt ser jag att det finns en 

styrka i att vara så självkritisk i att man strävar mot perfektion. Att försöka hantera kritik riktat 

mot styrelsen som just kritik mot styrelsen och inte mot mig själv som privatperson. För att 

vara en lämplig styrelsemedlem så måste man kunna ta kritik på ett professionellt sätt. 

Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? 

Det jag skulle kunna ta in är att jag sitter för nuvarande som styrelsemedlem i SUSP. Den 

erfarenheten jag har fått därifrån hjälper mig att förstå hur en styrelse bör agera. 

Vilken typ av roll tar du i en grupp? 
(Ledare, den som pratar mycket/lyssnar mycket, tar mycket eget initiativ, följer och stöttar 

andra) 

Jag tar inte en ledarroll men det jag tar är en passiv ledare. Det jag menar är att jag står inte 

där framme och talar för alla, jag är den som sitter bredvid, tänker till och formulerar innan 

jag säger något och funderar ut vad jag ska göra innan jag gör det praktiskt. En ledare brukar 

väldigt ofta vara praktisk först och försöker tänka logiskt lite i andra hand. Jag vill hellre 

lägga fokus på att tänka logiskt för att hitta en bra lösning. I mitt privata liv så har jag inte 

bara en plan A och B utan snarare plan A-D. Det jag menar med passivt är helt enkelt att tänka 

ut saker så mycket som möjligt innan. Vissa saker krävs att man agerar snabbt absolut, men 

mycket av det är ju saker som vi har lärts upp i hur man ska hantera. 



Hur mycket tid kan du tänka dig att lägga i veckan? 

Min tid just nu läggs för det mesta på skolan och fritidsintressen som att umgås med vänner 

och att spela spel. Det här var något jag var beredd på innan att styrelsearbetet kommer att ta 

mycket tid så jag är beredd att nästan helt byta ut mina fritidsintressen mot att arbeta med 

styrelsen. Så jag kan mycket väl tänka mig att lägga 3-4 timmar per dag. 

Vad har du för förväntningar av ditt verksamhetsår? 

Mina förväntningar är främst att det kommer bli väldigt roligt att få sitta i en styrelse, att få 

uppleva studentlivet i sitt essens. Att få vara med i sexmästeriet och få påverka i en 

organisation jag har varit aktiv nu i ett år och där jag känner att det är som en extra familj. Att 

få kunna påverka så mycket som möjligt och hjälpa till att bygga upp, att göra kåren till vad 

det var innan fast bättre. Styrelsearbetet är för mig framför allt ett jobb eftersom det kräver så 

mycket arbete men jag förväntar mig självklart också att det kommer bli roligt. Att söka till en 

styrelse är något man gör för att man känner att man kan bidra och göra något produktivt men 

också för att man tror att det kommer bli roligt. 

Om du hade en timme mer per dag, vad skulle du använda den till? 

I nuläget hade jag nog gjort samma sak (fritidsintressen) eftersom det är det jag främst gör. 

Sen är det ju även en timma man kan lägga på sina studier vilket givetvis är viktigast eftersom 

det är det som gör att jag kan vara kvar. Jag anser att sömn är en väldigt väredelös sak 

eftersom det försvinner så mycket tid så om man hade kunnat använda den tiden till annat så 

hade man kunnat få gjort så otroligt mycket mer produktiva saker. 

 

Generella frågor Sexmästeristyrelsen 

Har du körkort/bil? 

Nej 

Har du tidigare erfarenhet av att jobba professionellt med klubb/restaurang? 

Nej 

När blev du invald? Hur mycket har du arbetat aktivt? 

Jag blev invald bartömningen i somras och jag gick med i sexmästeriet i november förra året. 

Men då hade jag meddelat Tau att jag inte ville ha några pass förräns efter jul just för att jag 

ville ha koll på sina studier först. Så jag jobbade mitt första pass i februari och har varit aktiv 

fram tills nu. 

Vad för erfarenhet har du av att hantera konflikter? 

Jag har bland annat SUSP där vi har fått in konflikter av ett antal olika saker. Sen har jag även 

en bror så det har ju blivit en del konflikter där. Jag har även jobbat en månad som 

telefonförsäljare för du måste alltid vara trevlig och glad och inte säga emot en kund så där 

fick man stå ut med ganska mycket. Även om jag inte vet om det är en relevant merit i sig 

men det är kanske intressant. Sen rent generellt så uppstår det naturligt konflikter i en vanlig 

människas liv så där får man erfarenhet även om det inte har dykt upp så många för mig. 

Hur ser du på att gå serveringsansvarig? 

Varför inte? Jag har ju inte gjort det innan så det är svårt att veta men jag tänker varför inte? 

Man ställer väl upp för kåren? Jag kan absolut tänka mig det i alla fall och det skulle 

säkerligen vara en bra upplevelse och bra erfarenhet som ledare men även som gruppansvarig. 

Vad har du för ledarstil? (Auktoritär, laid back o.s.v.) 

Jag försöker vara en blandning av auktoritär och en vän. Jag vill att de aktiva och styrelsen ser 

mig som en vän som de kan prata med om de har kritik eller om de vill ha stöd. Sen kommer 

vi även till den delen att jag vill fortfarande ha respekten ifrån arbetarna. Bara för att jag är 

kompis så betyder inte det att arbetet inte kan gå före, att kunna ta kommandot när det behövs. 

Att kunna ta beslut som t.ex. att neka att servera till och med en styrelsemedlem vilket jag har 



gjort, att när man jobbar så arbetar man och är inte social på det sättet. Med det innebär det 

rent konkret att säger jag nej så är det nej. Sen kan man självklart argumentera om det men då 

kan man ta det vid ett senare tillfälle och även då om jag står fast vid att det är ett nej så vill 

jag att de ska acceptera det och gå vidare. 

Hur upplever du att personer aktiva i Sexmästeriet ser på dig som person och ledare? 

De som är aktiva respekterar mig och ser nog på mig som en medarbetare helt enkelt. När jag 

blev invald så var det lite ovant i början just för att det innebär lite mer ansvar men jag kände 

att jag kom in i det snabbt och har låtit det influera mig till att fortsätta ta kommandot och 

sätta mig in i saker. Så jag har upplevt att många sexare och slavar kommer till mig och frågar 

om saker. Som exempel kan nämnas att en gång när Mattias Pernebrink var städansvarig så 

hade jag städat i Viktoriabaren och SCUD hade städat i vipen. Vid två tillfällen sa han att det 

inte var tillräckligt bra städat i vipen och då tog jag och städade där. När han sen kom och 

frågade om det var städat igen så sa jag att jag hade städat och då litade han på att det var bra 

utan att han ens kände ett behov av att kolla. Det var ett av de tillfällena då jag kände att jag 

verkligen har respekt från arbetarna för att jag gör ett bra jobb. 

 

Bläckmästare 

Har du erfarenhet av att hantera dokument och protokoll? 

Ja. 

Vad skulle du göra för att få en bra stämning i din grupp? 

Det finns ju så fantastiskt mycket man kan göra. Jag kan vara en ganska seriös person men jag 

är en ganska lätt person att tala med som skämtar mycket och för lättsamma diskussioner. Det 

tror jag kan hjälpa personer att känna att det är en trevlig miljö. Om jag till exempel pratar 

med några och ser att någon annan inte är med i gruppen så försöker jag medvetet styra 

diskussionen så att personen dras in och kommer med. Sen kan man även fixa mycket olika 

saker som gruppfester, gruppmys eller att gå ut och äta någon gång. Jag ser det också som att 

jag inte är ensamt ansvarig för stämningen utan kommer även ta in förslag från de andra i 

gruppen och be dem att bidra med idéer. Det är givetvis viktigt att vi ser på vårt arbete som 

seriöst eftersom det är ett viktigt jobb. Men det är samtidigt viktigt att de känner att de kan ha 

kul när de jobbar. Jobbet går först men de får inte glömma att ha kul. Det tror jag gör att det 

blir en lättare stämning i gruppen. 

 

Har vi glömt något? 

Nej, jag förväntade mig att få svara på frågan ”Varför kandiderade du till bläckmästare och 

inte till skattmästarposten?” för det hade kunnat visa på en insikt i att jag inser vad de olika 

posterna innebär. Mitt svar är att jag valde bläckmästare därför att även om jag tror att jag har 

väldigt bra grunder för att kunna vara en skattmästare så tror jag att det viktigaste just nu är 

dokumentation och jag upplever att jag är bra på att formulera mig i tal och skrift. 

Bläckmästare har en väldigt stor roll av att hjälpa till och göra det bra för de andra i styrelsen. 

Sen kan jag inte neka att det även spelar in att när jag gick med i sexmästeriet så var jag även 

aktiv i grupp tre under Mattias Singmyr och pratade mycket med honom och såg hur han 

skötte arbetet och han såg att jag skulle kunna bli en väldigt bra bläckmästare. 


