
Intervju Bläckmästare – Mattias Pernebrink 
 

Generella frågor 

Vad pluggar du? Vilket år? 

Biomedicin andra året 

Vad gör du på fritiden? 

När jag verkligen gör nåt jag tycker är kul att göra så försöker jag spela lite fiol. Umgås gärna 

med mina vänner och då är det viktigt att man umgås med dem som personer så att man 

skiljer från arbetet om de också är aktiva i kåren. Sen spenderar jag en hel del tid med min fru 

också och vi lagar mycket mat och ser på TV och så. Åker på utlandsfester och träffar 

studenter ifrån hela Sverige. 

Är du medlem i Studentkåren? 

Ja 

Vad kandiderar du till? 

Bläckmästare 

Kan du beskriva vad posten innebär? 

Dokumenthantering och protokollförande så det är sekreterararbete samt att hålla koll på 

diverse dokument inom Sexmästeriet och där tror jag några viktiga är arbetsbeskrivningar och 

insläppspärmen. 

Vad vill du göra under din mandatperiod? 

Det är en väldigt tricky fråga i och med att det är en väldigt speciellt situation. Att sätta sig i 

en styrelse när det är ett nytt år är annorlunda mot att komma in under pågående 

mandatperiod. Jag tror att behovet främst ligger vid att de behöver mer mankraft i styrelsen 

för att genomföra förändringar snarare än att för att komma in med massa nya idéer om hur 

man ska förändra Sexmästeriet. Jag tror att jag med den insikten är en lämplig person att 

komma in och hjälpa till. 

Varför vore du lämplig för posten? 

Jag har jobbat som sexare nu sen förra året och slav sen jag började. Jag tycker att jag har en 

bra bild både av Studentkåren och hur Sexmästeriet fungerar. Har suttit på ordförandeposten i 

Vitae och det har gett mig massor av erfarenhet av hur det är att jobba i grupp och hur man 

förhåller sig till varandra. Det gruppdynamiska och att kunna prata med människor tror jag är 

viktigt för Sexmästeriet och där kan jag bidra. Jag har inte suttit specifikt med sekreterararbete  

innan men tror att jag kommer kunna ta mig an den utmaningen. Den bilden jag har är att det 

inte heller är det de främst behöver hjälp med utan just att de är underbemannade. Helst hade 

jag sett en exstyrelse/alumn att sätta sig. Jag vill så gärna att det fungerar bra och nu när det 

inte har ställt upp en alumn så vill jag sätta mig just för att jag känner att jag har drivet som 

behövs och vill att det ska gå bra för Sexmästeriet. 

Vad har du för positiva egenskaper? 

Jag är bra på att jobba i grupp och jag har inte svårt att prata med folk när det gäller konflikter. 

Kan man säga att man är snäll? Jag försöker göra så att alla människor är på bra humör. Men 

jag låter inte det hindra mig från att säga till om nåt är fel. 

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

med? 

Allting kan man lösa genom att föra en dialog. Det går att prata igenom allting. Det jag tror de 

flesta som har problem med är att de aldrig kommer till stadiet att de sätter sig ner och pratar 

om det, att de aldrig lyfter att det finns ett behov av att prata eller gör det för sent. 

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



En konkret svaghet är att jag inte än har arbetat med protokollföring i så stor utsträckning och 

att jag inte har all koll på vad det innebär just inom Sexetstyrelsen att sitta som Bläckmästare. 

Men jag tror att jag kommer lösa det genom att ta mig tiden att sätta mig in i vad det innebär 

och jag är övertygad om att Sexetstyrelsen kommer ge mig det stödet att sätta mig in i det 

arbetet. 

Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? 

Styrelsearbete ja, sekreterararbete lite. Jag har en vag bild genom att vara sexare men sen kan 

man nog inte riktigt förstå det helt utan att redan ha suttit där. Det är nog en drös mycket mer 

arbete än det ser ut att vara. 

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 pendlar mellan att vara en ledare och en lyssnare. Antingen att vara drivande och 

ledarmässig eller att vara lyssnande och komma med input. 

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

Det som behövs. Jag är fullt medveten om att det innebär ett engagemang som sträcker sig 

långt utöver vad man kan förvänta sig först. Jag vet att Nea har varit borta på fyra timmar 

långa möten till exempel men det är helt enkelt något man får räkna med när man tar på sig 

uppdraget. 

Vad har du för förväntningar av ditt verksamhetsår? 

Jag har inte riktigt kommit så långt. Det kommer att vara roligt men det är inte anledningen att 

jag sätter mig nu. Mina förväntningar är att jag förväntas att lägga mycket tid på att 

Sexmästeriet ska gå runt. Så jag förväntar mig att det kommer att vara mycket arbete att göra 

fram tills att man inte sitter helt enkelt. 

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

Jag skulle nog laga bättre mat. 

 

Generella frågor Sexmästeristyrelsen 

Har du körkort/bil? 

Jag har körkort men inte bil. 

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

Inte i den drivande posten det innebär att vara ansvarig men jag har varit sexare ett tag så jag 

vet ju hur det går till att jobba. 

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

Jag tror att det var i januari i år och då har jag jobbat aktivt sen dess. Sen var jag slav sen året 

innan men det kanske inte är så relevant. 

Vad för erfarenhet har du av att hantera konflikter? 

Jag har arbetat i grupp där det har uppstått meningskiljaktigheter så att det blivit lite annan 

stämning i gruppen. Där är det viktiga att man lyfter frågan och vågar prata om det och att 

folk får tid att hämta sig. Det är inte alltid som alla helt har hämtat sig direkt efter att man 

pratat igenom något men med tiden så löser sig det mesta. 

Hur ser du på att gå serveringsansvarig? 

Väldans nervöst inför det. Men jag tänker också att kan andra klara det så borde väl jag klara 

det också. Frågan är väl också om man får göra det i och med att det krävs en sån 

överlämningsprocess. 

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

Jag pratat väldigt mycket, säger väldigt mycket och det är lite ett test att få andra att prata. 

Ofta kan det bli att så att jag resonerar och driver en fråga rätt så långt men jag försöker alltid 



se till att alla får en möjlighet att prata. Även om man säger att alla har möjlighet att prata så 

har inte alla alltid samma förutsättningar för att kunna säga ifrån och uttrycka vad de tycker. 

Så därför försöker jag se till att alla får en möjlighet att uttrycka vad deras åsikter är. 

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

Jag tror att min grupp ser mig som driven, engagerad och som en rätt bra ledarroll. Jag tror att 

övriga i Sexmästeriet kan uppfatta mig som en aning ”all over the place” men jag hoppas att 

de flesta vet att jag också har en seriös sida och det tror jag att de gör. 

 

 

Bläckmästare 

Har du erfarenhet av att hantera dokument och protokoll? 

Låg. Det har funnits i styrelsearbetet generellt att se till att protokoll skrivs, justeras, läggs i 

pärmar och så vidare. Så jag vet hur det fungerar i sektion och jag är övertygad om att 

Sexmästeristyrelsen har sina egna rutiner för hur det ska hanteras så det är väl helt enkelt 

något man får lära sig. 

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

Jag tycker gruppmys kommer behövas. Jag har redan dragit i gruppaktiviteter tidigare i och 

med att gruppen har varit ledarlös men jag har tyckt att vi ändå ska ha roligt. Så vi har haft 

gruppfest som jag styrt och ställt lite i. Sen blir det lite förändring ifall man kommer in som 

ledare men jag tror inte det ska vara några problem. Men ett gruppmys hade nog varit nästa 

grej på agendan. 

 

Har vi glömt något? 

Ja, man kan ofta få frågan hur ser du att ha din partner i styrelsen. Och då vill jag säga att jag 

ser inga problem med att jag och Nea sitter i samma styrelse. Det har bevisligen fungerat för 

andra också. Det jag funderar lite över är just att vi har tidigare levt lite i skilda världar, jag 

med sektionarbete och hon med sexetstyrelse. Det har lett till att vi har fått väldigt spridda 

scheman och jag tror att vi båda kommer bli mer funktionella av att ha samma scheman för att 

man kan stötta varandra på ett annat sätt. 


