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LinTeks måldokument beskriver LinTeks vision samt de långsiktiga mål som LinTek skall sträva 

mot för att denna vision skall infrias.  

Detta dokument skall underlätta styrningen av LinTeks arbete och förenkla prioriteringen av 

arbetsuppgifter, dels vad LinTek skall göra, dels vad LinTek inte skall göra.  

För att kombinera långsiktiga mål som sträcker sig över verksamhetsår med mer tidsbegränsade 

mål för LinTek att uppnå under ett verksamhetsår bör det från LinTeks mål, med strategierna i 

beaktning, löpande skapas milstolpar av kårfullmäktige. Dessa bör syfta till att sätta upp ett 

mätbart mål som LinTek skall uppnå på en utsatt tidsperiod, som bör vara ett antal 

verksamhetsår. 

Med bas i dessa av kårfullmäktige beslutade milstolpar, i kombination med målen i detta 

dokument, bör kårstyrelsen inför varje verksamhetsår skapa mål att uppnå med verksamhetsåret 

– milstenar. Dessa ska sedan kommuniceras till kårfullmäktige, och följas upp under året. 

Milstenarna kan med fördel arbetas fram samtidigt som verksamhetsplanen. 

Vid framtagande av kommande års verksamhetsplan ska utfallet och resultatet av innevarande 

års verksamhetsplan analyseras, och lärdommar dras inför det kommande året. Milstenar som 

inte uppnåtts ska utvärderas och förklaras för kårfullmäktige.  

Vid uppnående av en av kårfullmäktige framtagen milstople kan resultatet med fördel ligga till 

grund för framtagadet av kommande milstolpar. 

LinTeks mål- och visionsdokument är strukturerat i tre nivåer. Överst finns LinTeks vision som 

beskriver vad LinTek vill uppnå. Under visionen finns ett antal mål som beskriver vad som skall 

eftersträvas för att uppnå visionen. Varje mål har sedan en strategi, ofta i flera delar, som 

definierar hur, och med vad, LinTek skall arbeta för att hålla en tydlig utveckling mot målet. 

För att nå dessa mål, och i förlängningen visionen, är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för den egna organisationen under punkten organisationsmål. 

När det i detta dokument refereras till teknologer åsyftas personer som studerar på grund-, 

avancerad eller forskarnivå vid tekniska fakulteten på Linköpings universitet.  

Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Linköpings tekniska högskola, den tekniska 

fakulteten vid Linköpings universitet, förkortas LiTH.
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Nedan beskrivs LinTeks vision, de mål som skall eftersträvas samt de strategier som ska 

tillämpas för att hålla en tydlig utveckling mot målen. 

LinTeks vision är att varje teknolog vid LiTH skall få en utbildning i världsklass samt ha en fantastisk 

studietid och lysande framtidsutsikter 

Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 

Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU.  

Varje teknolog skall vara väl förbered för arbetslivet. 

Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard. 

Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. 

Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 

Alla teknologer skall behandlas på lika villkor.  

För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbeta för att 

hålla en tydlig utveckling mot målet. 

Att kontinuerligt förbättra utbildningen är en av LinTeks viktigaste uppgifter och att 

utbildningen håller hög kvalitet är en förutsättning för både teknologernas välbefinnande under 

studietiden och deras akademiska utveckling. 

Strategi 

LinTek skall vara involverade i, och ta aktiv del i utvecklingen av, alla processer som påverkar 

kvaliteten på utbildningen vid LiTH. 

LinTek skall arbeta för att teknologerna får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig 

studierna. 

LinTek skall arbeta för att de av teknologerna nyttjade miljöerna på samtliga LiUs campus 

uppfyller teknologernas behov. 
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LinTek, som företrädare av teknologerna, har en skyldighet mot teknologerna att föra deras 

talan på ett korrekt sätt och därmed säkerställa teknologernas möjlighet att påverka sin 

studiesituation. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha en väl fungerade studeranderepresentation med kompetenta 

studeranderepresentanter och god kontinuitet. 

LinTek skall arbeta för en nära dialog med teknologerna.  

Att teknologerna får möjlighet att, både genom utbildningen och på andra sätt, förbereda sig 

inför livet efter studierna är vitalt för deras framgång efter examen. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att stärka kopplingen mellan utbildningens innehåll och näringslivets och 

det övriga samhällets behov. 

LinTek skall arbeta för att ge teknologerna goda kontakter inför arbetslivet under sin studietid. 

LinTek skall arbeta för att teknologerna får god insikt i arbetslivets möjligheter och krav. 

LinTek skall arbeta för att förbättra förutsättningarna för teknologer att anskaffa sig erfarenhet 

inför sitt framtida arbetsliv under studietiden. 

Att teknologerna, som ofta lever med mycket begränsade medel, har en levnadsstandard som 

möjliggör både studier och ett socialt liv är en grundförutsättning för en god studietid. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att priserna på samtliga LiUs campus är anpassade för teknologernas 

ekonomi. 

LinTek skall arbeta för att det finns bostäder av lämplig karaktär för alla teknologer. 

Tiden som teknolog präglas, förutom av utbildningen, av mycket runtomkring studierna. Att 

studentlivet är så pass brett och levande att det attraherar teknologer med alla möjliga intressen 

bidrar till teknologernas personliga utveckling samt den upplevelse som studietiden är. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det, för alla teknologer, finns ett varierat utbud av aktiviteter vid sidan 

om studierna. 

LinTek skall arbeta för att studentföreningar vid LiU skall ha så bra förutsättningar som möjligt 

att bedriva sin verksamhet. 
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LinTek skall arbeta för att, genom mottagningen, ge de nya teknologerna en god introduktion 

till livet som teknolog. 

Genom en samhörighet bland teknologerna så breddas teknologernas kontaktnät och öppnar 

upp för ett starkt varumärke för hela tekniska högskolan. Förutom det bidrag som denna 

gemenskap ger till teknologernas sociala nätverk så stärker den även teknologernas 

konkurrenskraft efter examen. 

Strategi 

LinTek skall anordna sociala evenemang av sådan storlek att större delen av teknologerna har 

möjlighet att delta. 

LinTek skall arbeta för att främja en identitet som LiU-teknolog bland teknologerna. 

LinTek skall arbeta för att främja gemenskap över campusgränserna. 

LinTek skall arbeta för att ha ett nära samarbete med sektionerna på LiTH. 

LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan teknologer på olika 

utbildningar. 

Att bli korrekt behandlad och slippa diskriminering och mobbing är en förutsättning för en god 

studietid. LinTek, som en representant för alla teknologer bör kämpa för att ingen skall 

behandlas felaktigt oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, social bakgrund, funktionshinder, 

religion, ålder, campus, nationalitet eller utbildningsnivå. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ett lika villkors-perspektiv genomsyrar all verksamhet vid LiU som 

påverkar teknologerna. 
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För att nå LinTeks mål, och i förlängningen visionen, så är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för LinTek som organisation under punkten organisationsmål. 

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet. 

LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation. 

LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna. 

LinTek skall ha en stabil ekonomi. 

För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbetaför att 

hålla en tydlig utveckling mot målet. 

För att LinTek skall kunna bedriva sitt påverkansarbete med största möjliga genomslag krävs en 

stark röst och teknologernas stöd. Att LinTek är en oberoende organisation som står för sina 

åsikter och värderingar är en förutsättning för att LinTeks skall höras och tas på allvar.  

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha gott stöd bland teknologerna och högt medlemsantal. 

LinTek skall arbeta för att vara den starkaste och mest professionella studentorganisationen vid 

LiU. 

LinTek skall arbeta för att kontinuerligt stärka sitt varumärke samt att den bild av LinTek som 

omvärlden har överensstämmer med den organisation som LinTek är och vill vara.  

LinTek skall arbeta för att ta en aktiv roll i samhällsdebatten i frågor som rör teknologerna.  

LinTek skall aktivt och strategiskt arbeta för att ingå nya, samt stärka sina nuvarande, 

samarbeten med andra organisationer. 

LinTek skall arbeta på ett transperent sätt så att medlemmarna ges möjlighet till god insyn i 

verksamheten. 

För att en organisation av LinTeks storlek ska fungera och kunna arbeta för teknologernas bästa 

krävs en intern struktur som möjliggör både långsiktigt arbete och flexibilitet. 
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Strategi 

LinTek skall ha en kritisk syn på den egna verksamheten och hur den bedrivs. 

LinTeks organisation skall kontinuerligt utvecklas. 

LinTeks arbete skall präglas av god kontinuitet och dokumentation. 

Hela LinTeks verksamhet grundas på att teknologer vill engagera sig i organisationen. LinTek 

måste arbeta aktivt för att säkerställa att LinTek även i framtiden attraherar teknologer villiga att 

driva organisationen framåt. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det skall vara roligt och givande att engagera sig i LinTek, oavsett nivå 

av engagemang och tidigare erfarenheter. 

LinTek skall främja en gemenskap bland LinTek-aktiva. 

LinTek skall arbeta med att kommunicera sin verksamhet, samt fördelarna med engagemang, till 

teknologerna. 

LinTek ska arbeta för en hållbar arbetssituation för sina engagerade och arvoderade.  

All LinTeks verksamhet bygger på att förbättra studietiden för teknologerna. Därför måste 

teknologerna och dess välmående alltid vara i centrum för verksamheten. 

Strategi  

LinTek skall utgå från teknologernas önskan och vilja i all sin verksamhet. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum vid allt arbete. 

LinTeks samtliga åsikter, mål och visioner skall grunda sig i teknologerna. 

 

För att fylla sitt syfte som studentkår och teknologernas röst krävs att LinTeks åsikter, kultur 

och beteende väl reflekterar teknologernas; på ett sådant sätt att de ej kan tvivla på LinTek som 

sin representant. 

Strategi  

LinTek skall ha hög tolerans för teknologers skilda åsikter samt verka för en god samverkan 

mellan dessa. 

LinTek skall erbjuda många kontaktpunkter mellan teknolog och kår. 

LinTek och dess arbete skall kontinuerligt synas för gemene teknolog genom dennes studietid. 
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LinTeks engagerade och arvoderade skall agera öppet och välkomnande mot teknologerna. 

 

I princip all LinTeks verksamhet kostar pengar på något sätt och för att garantera 

organisationens framtid måste LinTek vara förberedd ekonomiskt om omvärlden skulle 

förändras. 

Strategi  

LinTek skall bygga en organisation som på bästa sätt använder de ekonomiska bidrag som finns 

en kår att tillgå men utan att vara beroende utav dessa. 

LinTek skall med sin verksamhet ansamla visst kapital för att vid behov kunna göra större 

satsningar som gagnar studentlivet.  


