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Varför vill du ha just denna post? 

Tycker att det verkar vara en väldigt spännande post där man kombinerar många olika 

intressanta roller. Allt från evenemang till projektledning där man kommer i kontakt med 

många olika människor och får driva en väldigt kreativ process. Såg Oscar och tänkte att 

”Wow, det där vill jag göra!”. Något hon vill arbeta med i framtidigt och vill prova på den 

utmaningen redan nu. 

 

Har du pratat med tidigare introansvariga eller på annat vis läst in dig på posten? 

Lite. Pratat med Emil och Oscar en del. Fått känslan av att man ska vara spindeln i nätet och 

samordna mellan Högskolan och sektionerna.  

 

Vad tycker du är den viktigaste uppgiften för denna post? 

Att kunna få till ett bra samarbete. Fungerar inte det finns det inget flyt i introduktionen. Se 

till att sprida information och känsla av gemenskap. 

 

Anser du dig vara väl insatt i Kårstyrelsens organisation och arbetssätt? 

Nej. Har inte fått höra att det hörde till förens ganska nyligen. Har jobbat med elevkårer 

tidigare men inte bra koll på just den här. 

 

Hur arbetar du i en styrelse? 

Ja, i Göteborg. Elevråd i gymnasie och grundskolan. 

 

Vad har du för visioner för introduktionen? 

Skapa ett ännu bättre intro än förra året. Det främsta är att skjuta fram introt så att det inte 

krockar med starten på kurserna. Mer samarbete mellan sektionerna. Det finns lite ”rivalitet” 

mellan sektionerna men försöka integrera dem lite bättre med varandra. 

 

Anser du dig besitta ledaregenskaper? Vilka? Motivera. 

Upplever att hon är väldigt duktig på att lyssna på människor och även engagera dem. Blanda 

nytta med nöje genom att fokusera på att arbeta effektivt och ha kul efteråt. Viktigt att ge 

komplimanger och beröm när andra har gjort något bra. 

 

Hur känner du inför de stora variationerna i arbetstider, vår jämfört med 

sommar/höst? 

Känns ganska smidigt. Försöka ha så mycket som möjligt klart innan folk försvinner för 

sommaren. Lägga krut på att få saker gjort under våret. Försöka distribuera tiden för att inte 

behöva göra allt i slutet. 

 

Hur känner du inför att samarbeta med Högskolan? 

Ska bli kul att få se hur Högskolan jobbar och tänker och vilka resurser de har. 

 

Hur känner du inför att samarbeta med de olika föreningarna och sektionerna? 

Det sk bli ännu mer spännande. Många olika typer av människor vilket är kul att jobba med. 



 

Vilka kontakter har du (företag, föreningar, etc.)? 

Inte just nu. Kommer inte från Skövde och har inte hunnit knyta några kontakter än men 

kommer förmodligen att göra det under arbetets gång. Det finns säkert andra som kan hjälpa 

till och bidra med sina kontakter. 

 

Beskriv din process för hur du arrangerar ett evenemang. 

Man får börja med att spåna kring vad man vill göra. Visioner, tankar, idéer. Sedan bygger 

man struktur för att uppnå det. Utgå ifrån tidigare år för att få riktlinjer och sedan bygga 

detaljerna utifrån det. Försöka täcka alla möjliga arbetsuppgifter. Delegering är viktigt, rätt 

person på rätt plats. Risktänkande är också väldigt viktigt för att vara förberedd. Nära 

samarbete med sektionernas introansvariga. Alltid bra med en struktur och en bas när/om det 

blir kaos. 

 

Hur delegerar du? 

Det är viktigt att personerna har en förankring i uppgiften (motiverad, kul, intressant, etc.). Se 

till att de har den stöttning som krävs för att lösa uppgiften och sedan följa upp och utvärdera. 

 

Hur hanterar du input från andra? 

Mottaglig för andras idéer. Så länge det är konstruktivt och meningsskapande är det intressant 

att lyssna på. 

 

Hur hanterar du stress? 

Skriver väldigt mycket listor. Trivs under stress, hjälper till att fokusera. Det är lätt att missa 

saker och därför är listorna viktiga. Ser till att stanna upp och tänka till och ta en paus när det 

behövs. 

 

Hur hanterar du kritik? 

Svårt att förklara. Försöka hålla ett avstånd och se vad som går att använda konstruktivt och ta 

upp det. Undviker att gasta. Meningslös kritik får man ventilera av sig hos någon annan som 

inte är berörd alls. 

 

Hur hanterar du konflikter? 

Lyssna på människor och vända på perspektiven. Förstå att det inte bara finns en åsikt somkan 

vara rätt och utifrån det försöka hitta en lösning. Låta personer lösa egna konflikter i första 

hand, gå in och medla om det krävs. 

 

Hur hanterar du ett misslyckande (någon annans eller ditt eget)? 

Besviken på sig själv men sedan försöka utvärdera och lära sig från det. Försöker alltid lösa 

situationen eller problemet men är noga med att plocka upp lärdomar till näsa gång. 

 

Hur bekväm är du i följande situationer: 

- På campus och pratar med andra studenter 

Inga problem överhuvudtaget. Försöker mingla runt så mycket som möjligt. Kul att 

träffa nya människor. 

 

- Prata på fadderutbildning 

Ingra problem med att prata inför folk. Har jobbat inom kyrkan som ledare och har där 

kunnat utveckla den förmågan. 

 



- Möte med högskolans introgrupp 

Ska bli kul. En väldigt formell roll. Kul att få prova på en ny roll och det brukar 

utveckla en. 

 

- Ett hektiskt styrelsemöte 

Vill försöka lugna folk. Få ner tempot och ta en paus. Kan ta tag i det själv om det 

behövs, problemlösning.  

 

- En kris har uppstått under introt. 

Bemöta det beroende på situation. Kommunicera. Viktigt att inte bli allt för upprörd. 

Kan förmodligen hantera det. ”Lösnings-Malin kommer fram”. Viktigt med 

krisplanering. 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att vara nykter under i princip hela introduktionen (för att 

kunna rycka in om det händer något)? 

Ja. Krävs det så är det inga problem. 

 

Om Studentkåren fick 100 000 i bidrag, vad skulle du vilja göra för de pengarna? 

Försöka få med så många kreativa människors planer som möjlig. Ge föreningarna ganska fria 

tyglar att skapa saker för studenterna. Finns säkert hur många roliga idéer som helst men det 

är förmodligen sektionerna som vet bäst vad deras studenter gillar. 

 

Något annat du vill tillägga? 

Ska bli så himla kul. Tror på samarbete och får känslan av att introt är en stor grej som många 

engagerar sig i och därför något som är ”lätt” att göra. Vill skapa minnen för livet. 


