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Motion angående Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
Bakgrund 

Styrelsen består i dagsläget av Ordförande, Vice ordförande, Utbildningsutskottets ordförande, 

Arbetsmiljöombud, Intendenten, Sekreterare/Infochef samt Kassören. För alla poster utom Ordförande, Vice 

ordförande och Kassör så gäller även att samma personer, utöver att vara ledamot i styrelsen, även är 

ordförande för ett utskott. Med ordförandeposten för utskott kommer det många operativa arbetsuppgifter 

som inte nödvändigtvis är kopplade till styrelseuppdraget. Det gör att det skapas flytande gränser mellan vad 

som är styrelseuppdrag respektive utskottsuppdrag och ledamöternas fokus blir tudelat.  

I Styrelsen 17/18:s måldokument finns att läsa: 

”Styrelsen ska aktivt arbeta för att styrelsen i framtiden ska bli ett strategiskt organ som i första hand ska 

arbeta med frågor och projekt som gynnar sektionen på lång sikt. Detta med avsikten att ge utrymme för en 

bättre och mer genomtänkt verksamhet”. 

Vi motionärer instämmer fullt i målet och anser att det är ett åtråvärt mål. Man skall även beakta den frigjorda 

tiden som utskottsordförandena med denna motion kan disponera på sitt utskott istället för med strategiskt 

arbete. 

Rent praktiskt tror vi motionärer att det bästa sättet att strukturera sektionsstyrelsen skulle vara att införa 

ledamöter istället för utskottsordföranden. Denna organisationsform är något som fungerar väl hos bland 

annat våra vänner Y-sektionen och LinTek. I bilaga kan man hitta utredningsrapporten ”Ett LinTek för 

framtiden” (speciellt sida 12-14) där just ovan nämnda problematik diskuteras mer djupgående.  

Man kan argumentera för att sektionsstyrelsen då får sämre inblick i sektionens operativa verksamhet, men det 

behöver inte nödvändigtvis vara sant. Dels finns kansliet som forum där samtliga styrelsemedlemmar kan träffa 

samtliga utskottsordföranden och utöver detta bör regelbundna individuella avstämningar med respektive 

ordförande hållas mellan styrelserepresentanter och utskottsordförandena. Dessa syftar till att 

utskottsordförandena skall i ett tidigt stadie få en tydlig bild beskrivet av vad som förväntas av vederbörande 

och dess verksamhet samt att detta följs upp. För styrelsen medför detta att man tydligt känner sig tillräckligt 

underrättad för att säkerhetsställa att förväntan efterlevs, att mål uppfylls och eventuella oklarheter elimineras 

för respektive utskott 

Slutligen så ska tillstrykas att sektionsstyrelsen i dagsläget väljs ut i två omgångar. Dels på vintermötet och dels 

på vårmötet. Det gör att den tillträdande sektionsstyrelsen inte har tillräckligt med tid för att diskutera det 

kommande verksamhetsårets visioner. Dessutom har de ej, som grupp, någon möjlighet att påverka den 

föreslagna budgeten vilket är ytterst lämpligt att göra efter att man kommit fram till sitt verksamhetsårs 

visioner. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att under §2 I reglementet göra följande förändringar:  

Sektionsstyrelsen består av följande medlemmar: 
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• Ordförande (Se §2.1) 

• Vice ordförande (Se §2.2) 

• Kassör (Se §2.3) 

• Sekreterare (Se §2.4) 

• Intendent (Se $2.5) 

• Utbildningsutskottets ordförande (Se §2.6) 

• Arbetsmiljöombud (Se §2.7) 

• 1-2  ledamöter (Se §2.5) 

Samt flytta §2.5 till §5 och därmed göra den till §5.15.   

Samt ändra: 

§2.4 Sekreterare 

Det åligger sekreteraren att: 

• Skriva protokoll för varje möte och vidarebefordra dem enligt stadgarna (Se §5.10 och §7.7 i 

stadgarna). 

• Agera som ledamot i sektionsstyrelsen (Se §2.5) 

• Vara ordförande i webb/-infoutskottet(Se §10.7) 

Samt lägga till : 

§2.5 Ledamot 

Det åligger varje ledamot av sektionsstyrelsen att: 

• vara styrelsen behjälplig 

• med glimten i ögat tävla sinsemellan om ordförandes gunst 

Att under §5 I reglementet göra följande förändringar: 

Lägga till: 

§5.17 Webb/-infochef 

Det åligger Webb/-infochefen att: 

• Vara ordförande i webb/-infoutskottet(Se §10.7) 

Att under §5 i stadgarna göra följande förändringar: 

§5.12 Vårmötet 

Det åligger sektionsmötet att på vårmötet, för nästkommande verksamhetsår: 

• Välja vice ordförande  

• Välja sekreterare 
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• Välja utbildningsutskottets ordförande  

• Välja Styrelseledamot 

• Välja arbetsmiljöombud 

• Välja Webb/-infochef 

 

Att i stadgarna lägga till  

§5.14 Vintermötet  

Det åligger sektionsmötet att, på vintermötet, för nästkommande verksamhetsår: 

• Välja vice ordförande  

• Välja sekreterare 

• Välja utbildningsutskottets ordförande 

• Välja sektionsstyrelsens ledamöter  

• Välja arbetsmiljöombud 

 

ROBIN ELLGREN 

SOFIE ESKILSSON 

THOMAS ANNERFELDT 

KRISTOFFER SANDBERG 
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Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

Sammanfattning 
Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under 
verksamhetsåret 2012/2013. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora 
förändringar som skett i LinTeks verksamhet som varit direkta eller indirekta konsekvenser av 
kårobligatoriets avskaffande . Utredningen har genomförts av Niclas Söör och Therése Tholin 
och är ett resultat av intervjuer som gjorts med 22 personer – heltidare, deltidare, styrelse-
ledamöter och internrevisorer från olika verksamhetsår. Förutom intervjuerna har analyser gjorts 
av relevanta dokument som t.ex. tidigare utredningar inom organisationen, reglementen, 
verksamhetsberättelser, årsredovisningar, diskussions anteckningar samt innefattar en analys av 
andra kårers organisation. Även diskussioner med andra kårer av liknande storlek och 
verksamhet som LinTek har förts. Ur detta arbete har vi tagit fram ett antal förslag till 
förändringar i strukturen tillsammans med förslag som tar sin  utgångspunkt i de förutsättningar 
organisationen har både sett till den omvärld LinTek verkar inom och LinTeks möjlighet att 
rekrytera kompetent personal. De viktigaste förslagen framkommer i denna sammanfattning.  

Utredningen har identifierat ett antal problem i LinTeks organisation. Dessa kan sammanfattas i 
följande punkter. 

• Bristande kontinuitet 
• Avsaknad av bra styrnings- och ledningsfunktion 
• Avsaknad av funktion som arbetar på strategisk nivå 
• Otydlig och ineffektiv organisations- och delegationsstruktur. 

Genom att, framför allt, studera hur andra kårer har hanterat dessa utmaningar har utredarna 
tagit fram ett antal prioriterade områden som LinTek behöver förbättra samt tagit fram förslag 
på vilka förändringar som behöver göras i organisationen. Dessa områden är: 

• Stärk ledningsfunktionen inom LinTek. Styrelsen behöver ges möjlighet att börja arbeta 
mer som en styrelse med ökat strategiskt arbete, mer fokus på målstyrning, uppföljning 
och granskning. Det måste skapas en stark grupp med erfarenhet och kompetens för att 
det ska bli möjligt att driva en samlad organisation med ökad kontinuitet, där kår-
styrelsen styr mot de mål som kårfullmäktige satt upp 

• Bygg en organisation som aktivt behåller erfarenhet och kunskap inom organisationen 
genom ökad kontinuitet och internrekrytering   

• Inför en ny styrmodell som inbegriper mer än budget och ekonomistyrning - med fokus 
på uppföljning och måluppfyllelse för brukarna (studenterna) och organisationen 

• Inför en ny delegationsstruktur inom organisationen som skapar förutsättningar för 
ovan nämnda förändringar. 

Några av de större förändringar som utredningen föreslår är att flytta ut styrelsefunktionen från 
ledningsgruppen, överlappande mandat inom ledningsgruppen och flytt av ett flertal styr-
dokument från fullmäktige till styrelse. Att de förändringar som förordas i denna utredning 
genomförs systematiskt och målinriktat är en förutsättning för att LinTek ska kunna tackla de 
utmaningar som LinTek i framtiden, och redan idag, stöter på. Tillsammans bygger förslagen 
”Ett LinTek för framtiden”. 
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Inledning 
Den här utredningen har tillkommit med bakgrund i den verksamhetsplan för verksamhetsåret 
2012/2013 som är fastställd av LinTeks kårfullmäktige. I verksamhetsplanen åläggs LinTeks 
styrelse att kartlägga och utreda LinTeks organisation. Detta har mynnat ut i en översyn av 
framförallt LinTeks organisation och ledning på fullmäktige-, kårstyrelse-, presidie- och kår-
ledningsnivå, men även organisationsstrukturen i övrigt har beaktats. 

Utredningen har genomförts av kårordförande Niclas Söör tillsammans med Therése Tholin 
och intervjuerna startade i januari 2013. Totalt har 22 personer, från såväl styrelsen och kår-
ledningen med hänsyn tagen till heltidare och deltidare, intervjuats. Det har utförts intervjuer 
med fyra Reftec-kårer samt två workshops tillsammans med KOs rådgivande grupp Kossor. 
(Kossor består av utvalda personer från olika verksamhetsårs kårledningar). 

Avsikten är att, enligt verksamhetsplanen, kartlägga LinTeks faktiska organisation och identifiera 
styrkor och svagheter inom organisationen. Utredningen ska ligga till grund för en handlingsplan 
med avsikt att presentera förslag, tankar och synpunkter för fullmäktige att ta ställning till och 
för kårstyrelsen att arbeta vidare med i framtiden. Vissa av förslagen är tänkta att genomföras 
under resterande del av verksamhetsåret, andra är tänkta att i tur och ordning implementeras 
under de närmaste åren. Vi har valt att beskriva vilka som vi ser vara de prioriterade utvecklings-
områdena. 

Förmodligen är det förändringsarbete som handlingsplanen föreslår ett arbete som kommer 
pågå i minst 3 år innan organisationen, styrningen, ledning och samspel mellan de olika delarna 
fungerar och har anpassats till förändringen. Detta beror på den höga personomsättning, korta 
kontinuitet och begränsade personalresurser som finns inom LinTek. 

Vi är övertygade om att handlingsplanen behöver följas och att organisationen måste få anpassa 
sig till den nya formen innan man på nytt kan utvärdera ifall ytterligare åtgärder krävs. 

 Metod 
Under arbetets gång har flera metoder och moment ingått.  

Intervjuer har genomförts med heltidare och deltidare som har ingått i kårledning, styrelse eller 
båda. Personer från Norrköping och Linköping har intervjuats och respondenterna har varit 
engagerade i LinTek under de senaste fyra verksamhetsåren. Det innebär att personer har 
intervjuats från verksamhetsåren 09/10, 10/11, 11/12 och 12/13. Hur många personer som 
intervjuats från respektive år och huruvida de ingått i styrelsen eller kårledningen samt varit hel- 
eller deltidsarvoderade framkommer av tabell nedan. Även internrevisorer har intervjuats. 

Verksamhetsår Antal intervjuade Heltidare Deltidare Styrelse Kårledning 

09/10 1 0 1 0 1 

10/11 3 3 0 3 3 

11/12 3 2 1 0 3 

12/13 6 6 0 5 6 
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Från intervjuerna har vi valt att plocka ut citat som belyser de uttryck som respondenterna gör 
om kultur, styrning och organisering. Citaten tror vi i sin tur kan spegla synen på och kulturen 
inom organisationen. Dessa har återgivits men utan att ange vem som sagt vad.  

En dokumentstudie har genomförts där styrdokument studerats. Även dokument gällande 
liknande undersökningar inom organisationen har tagits in för att se vilka slutsatser som tidigare 
dragits och hur de format dagens organisation. De dokument som ingått i genomgången åter-
finns i tabellen nedan. 

 Dokument År 

Verksamhetsberättelser Från 08/09 till 11/12 

Årsredovisning Från 08/09 till 11/12 

Reglementet för poster och utskott Från 08/09 till 11/12 

Tjänstestruktursutredningen 06/07 

Utskottsutredningen 2009 

Handlingsplan för avskaffande av kårobligatoriet 2009 

Sammanfattningar från diskussionsdagar med fullmäktige 2013 

  
För att få en förståelse för hur andra kårer arbetar har en viss omvärldsspaning bidragit med 
input i arbetet. Denna har bestått av intervjuer och diskussioner med fyra andra Refteckårer 
tillsammans med en studie av deras styrdokument som vi funnit relevanta.  

Totalt har vi träffat och intervjuat 22 personer under vår utredning.  

Efter att utredningen och handlingsplanen var genomförd skickades dessa på remiss till LinTeks 
styrelse 12/13 samt Kossor för att få ytterligare synpunkter och tankar som slutligen gett 
upphov till denna redogörelse och de förslag som presenteras i utredningen samt handlings-
planen.  

Rapportens struktur 
Vi har valt att utöver en relativt kortfattad sammanfattning bli relativt utförliga i beskrivningar 
av vad vi tror har betydelse för ett framgångsrikt arbete med att utveckla LinTeks organisation. 
Detaljnivån i vissa delar krävs framförallt för den höga personalomsättningen i LinTek som gör 
att andra personer än de som påbörjat arbetet är tänkta att avsluta det varvid viktiga delar kan gå 
förlorade ifall de inte finns tydligt beskrivna och väl dokumenterade. 

Dokumentet inleds med en kort beskrivning av organisationen och fortsätter med de av oss 
iakttagna styrkorna och svagheterna. Vi går sedan vidare till en omvärldsspaning gjort med 
avseende på andra teknologkårer inom Reftec. Därefter möter läsaren våra övergripande förslag 
på prioriterade utvecklingsområden. Dokumentet avslutas med en handlingsplan som tar upp 
åtgärder och förändringar tänkta att bidra till våra prioriterade utvecklingsområden. Framtida 
utvecklingar och konkretiseringar bör kompletteras i denna utredning 

 



 6 (37) 
  

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

LinTeks organisation – resultat av studier och intervjuer 

Organisation 
LinTek är en utbildningspolitisk organisation med syfte att, enligt stadgan, “främja 
medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang”. Den politiska aspekten i 
organisationen är en grundsten som påverkar och ställer vissa krav på organisationens 
uppbyggnad vad gäller demokratiska strukturer och medlemmarnas möjligheter att påverka 
organisationen. LinTek förankras bland dess medlemmar genom det högst beslutande organet, 
kårfullmäktige, som består av 27 personinvalda studenter. Kårfullmäktige påverkar 
organisationen genom princip- och åsiktsbeslut samt ett antal styrdokument som styr över 
verksamheten. Dessa styrdokument är stadgan, budgeten, mål- och visionsdokumentet, åsikts-
programmet och ett antal reglementen samt den årliga verksamhetsplanen. Utöver detta 
förrättar fullmäktige val av kårstyrelsen, kårledningen och samtliga studeranderepresentanter. 
Val av studeranderepresentanter delegeras vanligen till kårstyrelsen med hänsyn till det stora 
antalet platser kårens förväntas tillsätta studenter till. Kopplat till kårfullmäktige finns ett antal 
funktioner, valnämnd, besvärsnämnd, valberedning, revisorer och inspektor. Valnämnden har 
till uppgift att förrätta val till kårfullmäktige. Valberedningen ska avge förslag på kandidater till 
poster som kårfullmäktige väljer. Internrevisorn har till uppgift att vara kårfullmäktiges verktyg i 
att granska LinTeks verksamhet mellan kårfullmäktiges sammanträden.  

Under kårfullmäktige ansvarar kårstyrelsen för LinTeks operativa verksamhet och äger mellan 
kårfullmäktiges sammanträden rätt att företräda LinTek. Kårstyrelsen handhar den omedelbara 
ledningen av LinTek och styr verksamheten genom detaljbudget, vissa ekonomiska investerings-
beslut, policydokument och instruktioner till utskott och kommittéer. Utredarna har dock inte 
kunnat hitta dokument kring instruktioner till något av utskotten eller kommittéer i sin 
utredning. Kårstyrelsen äger också rätt att entlediga förtroendevalda personer som svarar mot 
styrelsen. Vid tillfällen har kårstyrelsen även fått delegation att välja personer till projektposter 
och liknande inom kårledningen. 

Under kårstyrelsen finns en kårledning som utför det operativa arbetet och fyller en funktion 
som informationsspridande organ. Medlemmarna i kårledningen kan vara heltidsarvoderade, 
deltidsarvoderade eller helt ideella. Kårledningen är inte organisatoriskt definierad inom LinTek 
och saknar beslutsmandat. Kårledningen har under åren varierat i sin sammansättning beroende 
på vilka projekt som drivits under året. Praxis verkar ha varit att personer i projektledarroll varit 
medlemmar i gruppen. Förutom den informationsspridande funktionen har kårledningen en 
social roll. Det arrangeras inga grupputvecklande aktiviteter för kårstyrelsen utan samtliga 
aktiviteter arrangeras i kårledningens regi, exempelvis teambuilding och trivseldagar. Hela kår-
ledningen är även med under överlämningen mellan verksamhetsåren som äger rum i juni 
månad. Under kårstyrelsen finns också ett antal utskott, kommittéer, tvärgrupper och övriga 
grupperingar och råd samtliga är på något sätt kopplade till en person i kårledningen.    

LinTeks olika organ kan övergripande illustreras som figuren på nästa sida.  
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LinTeks utveckling 
LinTek var för några år sedan en studentkår som till största del arbetade med utbildnings-
bevakning och bestod av en styrelse som även utgjorde större delen av organisationens operativa 
verksamhet.  

I juni 2010 avskaffades kårobligatoriet som innebar att det blev frivilligt att vara medlem i kåren, 
något som tidigare varit ett krav för att få studera vid en högskola. Obligatoriets avskaffande 
ställde LinTek inför helt nya krav att rekrytera medlemmar men även att på nya sätt finansiera 
sin verksamhet. I och med detta gjordes stora insatser för att göra LinTek till en attraktiv 
organisation för sina potentiella medlemmar. Många av insatserna innebar att LinTek utökade 
sin verksamhet för att kunna erbjuda något mer konkret mot studenterna än endast ett 
ställningstagande medlemskap.  

LinTeks finansieringsmodell har förändrats drastiskt sedan obligatoriet. Innan avskaffandet stod 
medlemsavgifter för 40 procent utav LinTeks intäkter, idag är motsvarande siffra närmare 5 
procent. Intäktsförändringen har kompenserats genom ett ökat stöd från LiU men också genom 
utökad näringslivsverksamhet och alternativa intäktskällor som annonsförsäljning, sponsring etc. 
Den nya ekonomiska situationen påverkar bland annat genom att det inte längre är möjligt att 
besluta om en medlemsavgiftshöjning för att få in nya intäkter eftersom det direkt skulle påverka 
medlemsanslutningen, något som är mycket viktigt för LinTek att hålla på en hög nivå. 
Möjligheterna för LinTek att lätt kunna ta igen eventuella förluster i samband med arrangemang 
eller inkomstbortfall i näringslivsverksamheten har därmed reducerats kraftigt. Det gör att 
organisationen måste ställa höga krav på sin styrning och uppföljning av verksamheten för att 
minimera risken av bristande arbete eller beslut som för med sig stora ekonomiska förluster.  

Tre år efter avskaffandet har LinTeks verksamhet växt och det finns förutom en styrelse flertalet 
projektledare, utskott och projektgrupper. I tabellen nedan visas hur organisationen växt med 
antalet arvoderingar, aktiva utskott och i ekonomisk omsättning.  
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År Antal i 
LG 

Antal i 
styrelsen 

Totalt 
antal 
heltid 

Antal 
deltid 

Budget Operativa grupper 

07/08 9 6 6+1 3 7,7 
miljoner 

2 utskott1 

08/09 10 7 7+1 3 8,1 
miljoner 

2 utskott 

09/10 13 8 7+1 6 7,3 
miljoner 

Anställd kamrer2  
43 utskott 

10/11 16 7 7 9 12,2 
miljoner 

DO4 bort, MH, SOF5, 
Klimvecka6 7 utskott 

11/12 15 7 9 6 13,0 
miljoner 

8 utskott 

12/13 14 7 9 5 13,8 
miljoner 

7+27 utskott 

Nya krav ställdes på LinTek när obligatoriet avskaffades 2010, som beskrivits ovan, i form av 
bland annat medlemsrekrytering och finansiering. Dåvarande styrelser såg behovet att förtydliga 
och utveckla det arbete som LinTek gjorde för att bli en attraktivare organisation för 
medlemmarna. För att göra detta knöts bland annat Studentorkesterfestivalen, SOF, och 
München Hoben, MH, närmare LinTek för att kunna upprätthålla bättre kontakt och kontroll. 
Samtidigt startades näringslivsarbetet upp vilket gjorde att LinTeks arbete breddades och 
informations- och varumärkesarbetet stärktes upp med en heltidstjänst. 

Följande stycke är hämtat från den äskning som LinTek årligen gör från LiTH och visar på 
verksamhetens utveckling. 

“LinTek har de senaste åren arbetat för att bygga upp en omfattande utskottsverksamhet utöver den redan 
väletablerade utbildningsverksamheten. Detta är något som tidigare visat sig fungera bra inom flera ideella 
organisationer på LiTH, främst sektionerna. Omfattande utskottsverksamhet har vidare många fördelar, till 
exempel får LinTek in fler engagerade studenter i organisationen som kan förmedla vad LinTek arbetar med. 
Dessa studenter får även en god väg in för fortsatt arbete i organisationer samt att de gör ett väldigt bra arbete till 
en låg kostnad vilket med anledning av kårobligatoriets avskaffande är viktigt för att minska risken för 
avveckling på grund av stora fasta kostnader.” 8   

Utökningen av verksamheten gjorde att strukturen behövde justeras, det ansågs inte lämpligt att 
alla arvoderade skulle ingå i styrelsen. Det medförde att ett kansli bildades, idag kårledningen. I 
kansliet ingick styrelsens ledamöter och de arvoderade som inte var styrelseledamöter.  

                                                        
1 Utbildningsutskottet och Larm kommittén 
2 Heltidsanställd kamrer sedan 35 år sägs upp och avslutar sin tjänst under maj 2010 
3 Näru och Infoutskottet blir aktiva 
4 Doktorandombud, var deltidsarvoderad och en ledamot av styrelsen 
5 På förslag av utskottsutredningen införlivas generalerna i LinTeks kansli och deras resultatenheter lyfts 
in under LinTeks budgetenhet 
6 Klimatveckan startas upp i LinTeks regi på initiativ av en medlem 
7 Mattehjälpen och Eventutskottet startas under vårterminen 
8 TFK-äskning från 2010 
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Under ungefär 35 år fanns det en kamrer som var heltidsanställd av kåren. Denna person 
avskedades 2010, samma år som kårobligatoriet avvecklades då det ansågs vara en risk att 
behålla personen med tanke på den kostnad heltidstjänsten utgjorde. Denna person hade 
tidigare hand om ekonomin och var sekreterare under styrelse- och fullmäktigemöten. De 
arbetsuppgifter som kamrern hade ligger idag utlagda på extern tjänst, bland annat ekonomi och 
redovisningstjänst, eller på heltidsarvoderade studenter. I vissa fall har några arbetsuppgifter 
glömts bort eller försummats. Uppsägningen av kamrern fick också som följd att den lilla 
kontinuitet som fanns i LinTek i och med en heltidsanställd försvann. Utredarna ser det som en 
stor möjlighet att en del av de problem som uppstått har grund i denna tjänsts borttagande.  

Sammanfattningsvis från tabellen ovan har alltså antalet heltidsarvoderade ökat med tre 
personer. Omsättningen har ökat med ungefär sex miljoner kronor och antalet aktiva utskott har 
ökat med fyra stycken inom ett tidsintervall av fem år.  

Framtida utveckling 
Som synes är LinTek en organisation som ständigt förändras och utvecklas. Även om LinTek 
börjat anpassa sig och hitta sin roll efter svallvågorna från obligatoriets avskaffande är de 
hårdare kraven och förutsättningar med konkurrensutsatthet, finansiering och medlems-
rekrytering på organisationen här för att stanna. Framtida kårfullmäktigen och kårstyrelser 
kommer därför även framöver behöva arbeta och fördjupa sitt arbete långsiktigt med frågor av 
strategisk karaktär. Detta krävs för att utveckla LinTek för att möta nya utmaningar, attrahera 
framtida studentgenerationer och säkra organisationens fortlevnad som den starka och effektiva 
påverkansorganisationen som den är idag. 

Utredarna noterar efter intervjuer att de planer som finns inom LinTek att utveckla 
verksamheten består i att fortsätta växa. Initiativ som nämnts är uppstarten av två nya utskott: 
eventutskottet och mattehjälpen. Det anses inte heller orimligt att det kommer utökas med 
ytterligare utskott i framtiden, exempelvis inom studiestöd och IT-frågor. 
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LinTeks organ 
Nedan presenteras LinTeks organ, fullmäktige, styrelsen och kårledningen närmare med de 
styrkor och svagheter som identifierats utifrån intervjuer och dokumentstudier tillsammans med 
bakomliggande orsaker. 

Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är LinTeks högst beslutande organ och består av 27 ledamöter som väljs genom 
fria val som kårfullmäktiges valnämnd anordnar. Alla medlemmar i LinTek får rösta på den 
kandidat som de finner mest lämplig. Det åligger kårfullmäktige att verkställa val av LinTeks 
förtroendemän, fastställa instruktioner för LinTeks styrelse samt utskott, fastställa budget för 
LinTeks verksamhet, fastställa reglementen, granska LinTeks styrelse samt utskottsverksamhet 
och utforma LinTeks ställningstagande i principiella frågor.  

Kårfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år, fyra gånger på hösten och sex gånger på 
våren, därtill tillkommer ett konstituerande möte i maj. En till två gånger per termin anordnas 
även diskussionsdagar där styrelsen i ett mer informellt forum kan diskutera och få input till 
arbetet. 

Fullmäktiges sammansättning är en ganska bred blandning av personer. Den stora gruppen gör 
att de beslut som fattas i kårfullmäktige får en relativt nära och god förankring bland 
studenterna. Detta minskar risken för att LinTek ska agera mot den allmänna uppfattningen hos 
studentpopulationen. Den stora gruppen som kårfullmäktige utgör bidrar till att det blir en 
större auktoritet och tyngd i de beslut som tas hos kårfullmäktige. De som sitter i kårfullmäktige 
är samma grupp som LinTek företräder och har som målgrupp och i somliga fall även som 
uppdragsgivare och kunder, vilket gör att de blir en bra referensgrupp och bollplank för 
styrelsen och organisationen. 

Eftersom kårfullmäktige har mandat som löper över ett verksamhetsår har det vissa år varit svårt 
att få kontinuitet i fullmäktiges arbete. Det har stundtals varit väldigt få personer som sitter i 
kårfullmäktige i flera år och det har gjort att det varje år kommer in en mängd nya personer med 
tillhörande startsträcka att lära sig organisationen lika bra som tidigare ledamöter. Det har 
framkommit i intervjuer att de som är arvoderade tycker att det finns en låg kunskap om 
LinTeks arbete i stort hos kårfullmäktige. Det är svårt att vara uppdaterad om det omfattande 
arbete som kåren bedriver och det leder till ett kunskapsunderläge för kårfullmäktige gentemot 
kårstyrelsen. Det är också lättare för dem som arbetar heltid i organisationen att se vilka behov 
och möjligheter som finns i verksamheten. Styrelsen har stundtals en annan och i många fall 
djupare kunskap om organisationen och den omvärld den verkar än vad genomsnittliga 
ledamöter har. Resultatet som då kan uppstå är att kårstyrelsen kan styra kårfullmäktige och få 
igenom beslut som kanske inte är så förankrade som vore önskvärt. Det blir speciellt 
problematiskt med den relativt stora maktkoncentration som blir i och med styrelsens del i den 
operativa verksamheten, något vi återkommer till senare i utredningen. Det har även 
framkommit att styrelsen ibland har lyckats få igenom beslut i kårfullmäktige utan fullmäktiges 
fulla vetskap trots att detta inte varit styrelsens avsikt. Orsaken anses vara brist på förberedelser 
av ledamöter inför sammanträden. 

Som beskrivits ovan är kårfullmäktiges uppgift att styra och granska LinTek vilket regleras i olika 
styrdokument. Utredarna finner dock att kårfullmäktige, utifrån det arbete som bedrivs, brister i 
att uppnå detta syfte. Det har framkommit i intervjuer med arvoderade att det bedrivs ganska 
lite styrning och granskning av verksamheten utav fullmäktige. Data som tagits fram tyder på att 
det vissa år inte funnits mycket styrning från kårfullmäktiges sida. I tabellen nedan visas antalet 



 11 (37) 
 

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

motioner som skickats in från fullmäktigeledamöter och behandlats av fullmäktige de senaste 
åren. 

Verksamhetsår Antal motioner 

 08/09 3 

 09/10 4 

 10/11 0 

 11/12 9 

 12/13 1 

 
Antalet motioner visar på de förslag och initiativ som kommer från LinTeks fullmäktige-
ledamöter. Ett högt antal motioner tyder på ett engagemang och driv från fullmäktige att driva 
frågor och förändringar inom och utav LinTeks verksamhet. Ett få antal motioner bedömer 
utredarna visar på ett mer passivt fullmäktige, mer granskande i sin funktion och som i första 
hand endast tar ställning till styrelsens förslag. En annan iakttagelse är att det är en mycket liten 
grupp människor inom kårfullmäktige som skriver yrkanden till styrelsens förslag, ett beteende 
som repeterar sig över samtliga år vi granskat.  

Sammantaget har det senaste fem verksamhetsåren inkommit 17 motioner till fullmäktige ifrån 
en eller flera ledamöter av fullmäktige. Av dessa 17 visar vår sammanställning (något som inte 
framkommer i tabellen) att fem innebär konkreta förslag för verksamheten och resterande berör 
förändringar av fullmäktiges eget arbete och ett fåtal berör stadgeändringar. 

Den stora variationen mellan åren visar på en inkonsekvent styrning och granskning något som 
kompletteras av det som framkommit under intervjuserien. Något som blir problematiskt då en 
verksamhet så omfattande som LinTeks kräver en god styrning och granskning samtliga år.  

Den stora grupp som kårfullmäktige är gör det antagligen svårare att känna ett stort ansvar för 
verksamheten. Det har påtalats av fullmäktigeledamöter att det i varierande grad sker att flertalet 
ledamöter inte sätter sig in i arbetet och läser igenom handlingar eller reflekterar över vilka 
konsekvenser vissa beslut får. I sin tur kan detta leda till beslut som är fattade på svaga grunder. 
Den generella uppfattningen är att kårfullmäktige gärna granskar och diskuterar de projekt som 
LinTek har, så som SOF, MH och LARM. Det finns däremot vanligtvis inte en granskning av 
den verksamhetsplan som finns, budgeten i stort eller investeringar i de olika bolag som LinTek 
äger.  

Utredarna bedömer att fullmäktige får ett något mer långsiktigt och strategiskt arbete de år mål- 
och visionsdokumentet lyfts upp av styrelsen för revidering, något som görs vart tredje år. Det 
medför att de flesta år har kårfullmäktige inget eller väldigt lite strategiskt arbete.  

Kårfullmäktige har flertalet styrdokument som de godkänner och kan ändra i. Det stora antalet 
styrdokument, 20 stycken, gör att det är svårt att följa upp och granska de olika dokumenten. 
Detta kan få stora konsekvenser och de olika dokumenten har tendenser att säga emot varandra 
på vissa punkter. I vår dokumentstudie framkom att volymen styrdokument, dess innehåll och 
syfte varierar mycket. Ett konkret exempel är LiTHanian som har ett eget reglemente medan 
kårens övriga delar som ligger under kårstyrelsen regleras i reglementet för poster och utskott. 
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Orsaken är att det tidigare har det funnits ett reglemente per projekt och utskott men med åren 
har de flesta avskaffats. Konsekvensen i detta fall är liten men visar på hur osammanhängande 
fullmäktiges styrdokumentssamling är.  

Styrdokumentens stora omfattning och delarna dessa dokument berör tillsammans med den 
delegationsordning styrdokumenten i sin tur skapar gör att fullmäktige i vissa avseenden arbetar 
mer likt en styrelse än de motsvarigheter som finns bland annat inom Reftec.  

Att fullmäktige verkar som en styrelse ger inte direkt några större negativa effekter. Dock finner 
utredarna att fullmäktige inte är ett optimalt organ för att bedriva det som normalt betraktas 
som styrelsearbete. Vi har iakttagit att det inom LinTek indirekt gett negativa följder bland annat 
i kårstyrelsens styrelsearbete. Kårfullmäktiges styrelsekaraktär tror vi har varit en bidragande 
orsak i att styrelsens arbete att styra och granska organisationen blivit mycket liten. Effekten är 
så utbred att styrelsen idag är nära att endast vara ett beredande organ till kårfullmäktige vilket 
får konsekvenser. Bland annat skapar det risk för dålig måluppfyllelse, ekonomiska snedsteg och 
en ineffektiv organisation med små samordningsfördelar. Risken uppkommer bland annat i och 
med bristande granskning, uppföljning och styrning av LinTeks olika verksamheter. Vi 
återkommer närmare till styrelsen senare i dokumentet.  

För att visa på vad som framkommit ur intervjuer har några citat plockats ut för att illustrera de 
uttryck som respondenterna gör om kultur, styrning och organisering. Citaten tror vi i sin tur 
kan spegla synen på och kulturen inom organisationen. 

“Fullmäktige är bra som referensgrupp.” 

“Vi försökte vara noga med att vara tydliga mot FUM, så att FUM fick bra underlag, men vi lyckades nog 
några gånger lura dem, även om det inte var meningen.” 

“Om kårstyrelsen skulle lägga sig platt så skulle det inte hända så mycket i FUM heller.” 

“Mot slutet av året kändes det som att ledamöterna inte läste handlingarna och det kändes som att styrelsen 
gjorde mycket förgäves när ingen läste det. “ 

“Det går att få igenom ganska mycket i FUM om man skriver ett långt och jobbigt brev.” 

“Styrelsen låter FUM hållas, de har inte riktigt koll på vad de gör, men de är ju typ deras chefer.” 

Styrelsen 
Styrelsen består i dagsläget av kårordförande, vice kårordförande, två utbildningsansvariga, 
näringslivsansvarig, studiesocialt ansvarig och marknadsföringsansvarig vilket innebär att det är 
en grupp på sju personer. Dessa poster är heltidsarvoderade och är utöver ledamöter i styrelsen 
också medlemmar av kårledningen och har fler operativa uppgifter kopplat till respektive post.  

Styrelsens sätt att arbeta har varierat mellan åren från att ha stående möten varannan till var 
tredje vecka till att endast ha formella styrelsemöten vid behov. Vissa år har styrelsen avsatt tid 
för informella styrelseträffar med enbart styrelsen medan andra år har det diskuterats även 
styrelsefrågor inom kansliet/kårledningen. Detta verksamhetsår, 12/13, har kårstyrelsen stående 
styrelsemöte varannan vecka med en styrelseträff innan mötet för att diskutera eventuella 
punkter till mötet på förhand. Varannan vecka är det avsatt för styrelseträffar då det förs 
diskussioner och förberedelser inför kommande arbeten, styrelsemöten och fullmäktige-
sammanträden. Vi har noterat att styrelsen verkar lagt något mer tid på arbetet inom styrelsen i 
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år än under två föregående år bland annat med hänsyn till de stora revideringar som gjorts av 
mål- och visionsdokumentet samt åsiktsprogrammet. I samband med revideringen av dessa 
dokument får styrelsen ett mer strategiskt arbete med långsiktigt tänk och utveckling av LinTeks 
verksamhet. Utöver revidering av de två dokumenten arbetar styrelsen sällan strategiskt.  

Vid behov har styrelsen även haft diskussionsdagar (hel/halvdag) för att djupare diskutera 
frågeställningar eller planera arbeten. Ibland har dessa innefattat samtliga heltidare och ibland 
hela kårledningen, beroende på år och typ av frågor. 

Tillvägagångssättet för avstämning och uppföljningen av kårledningen och övrig verksamhet har 
även den varierat mellan åren. Det har förekommit muntliga dragningar i samband med 
kansli/kårledningsträffar såväl som krav på skriftliga redogörelser med varierande intensitet till 
inbokade avstämningsmöten tillsammans med styrelsen. För närvarande görs avstämningar 
muntligt utefter tidpunkter fastslagna av projektplaner. Styrelsens ledamöter avstämmer mot 
styrelsen för sin del i verksamhetsplanen. Övrig avstämning hanteras av kårordförande.  

Medlemmarna av styrelsen är väl insatta i verksamheten eftersom de förutom styrelseposten 
medverkar i det operativa arbetet i och med det ansvar de har inom kårledningen. Detta innebär 
att de är de personer som är mest insatt i kårens arbete som styr det, vilket kan anses positivt. 
Styrelsen är också en relativt liten grupp vilket gör den snabb och flexibel, som snabbt kan svara 
på förändringar och problem. Utvecklingskurvan för ledamöterna i styrelsen är mycket snabb i 
och med att styrelsen arbetar så intensivt med det operativa arbetet dagligen. 

Antalet riktlinjer och styrdokument kring hur styrelsearbetet ska utföras är få och utbudet av 
dessa har varierat mycket lite över åren. Det, i kombination med att ledamöterna enbart sitter ett 
verksamhetsår, gör att det blir dålig kontinuitet i styrelsen arbete. Styrelsearbetet som utförs 
brister i sin uppföljning och granskning av LinTeks verksamhet och vid tillfällen även i sitt 
arbete mot kårfullmäktige. I och med att det tidigare framkommit att kårfullmäktige inte 
granskar och styr i speciellt omfattande grad blir konsekvensen av att styrelsen brister i sin 
styrning och granskning stor.  

Att styrelsen också utgör en del av kårledningen och leder kårens operativa arbete medför 
svagheter som visat sig under utredningens gång. Det upplevs som ett problem att det är 
flytande gränser mellan vad som är ett styrelseuppdrag och vad som är ett kårledningsuppdrag. 
Detta leder även till att det finns en bristande auktoritet för styrelsen hos kårledningen. Som 
exempel kan ges att under det dagliga arbetet ska kårordförande leda arbetet inom LinTek och 
kan ålägga personer arbete och olika uppdrag. Under ett styrelsemöte är alla ledamöter likställda 
och de kan då som grupp ge direktiv till kårordförande, något som inte sker i det dagliga arbetet. 
En situation som nämnts som en potentiellt besvärligt situation som underminerar kår-
ordförandes roll att agera arbetsledare på ett tydligt och effektivt sätt. Att det är samma personer 
i kårledningen och styrelsen gör också att det blir otydligt hur väl styrelsen kan granska den 
operativa verksamheten som de själva är en del av. 

För att visa på vad som framkommit ur intervjuer har några citat plockats ut för att illustrera de 
uttryck som respondenterna gör om kultur, styrning och organisering. Citaten tror vi i sin tur 
kan spegla synen på och kulturen inom organisationen:  

“Dels var styrelsemötena förberedande för FUM, och de var sistaminuten grejer, precis innan FUM, man fick 
alltid offra sig att skriva grejer på kvällen.” 
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“En sned maktfördelning där det oftare är styrelsen som styr FUM än FUM som styr styrelsen. Då hamnar all 
makt på en liten del människor som sitter på all kunskap, alla pengar, och framförallt på bestämmanderätten 

över sig själva också, även om det inte är formellt.” 

”Styrelsen håller sig mycket uppdaterade i det dagliga arbetet.” 

”Många av frågorna tas nog beslut om på kontoret, de som förbereder tar en ställning i frågan och man litar på 
den/dem som tagit fram det för de är mer insatta.” 

”Kan nog ha mer djupare diskussioner om man hade mer handlingar och förberedde sig bättre, om man hade mer 
tid att lägga på styrelsearbetet.” 

Presidiet 
Presidiet består av kårordförande och vice kårordförande. 

Funktionen presidiet bidrar ofta till en naturlig kontakt mellan KO och vKO genom det delade 
kontoret och de gemensamma representationerna inom Lust och på studentrådet. Presidiet har 
över åren arbetat någorlunda lika med stående presidiemöten varje vecka där arbetet inom 
kårledningen/styrelsen planeras och stäms av.  

Det nära samarbetet mellan kårordförande och vice kårordförande anses vara en styrka i och 
med att det möjliggör ett delat chefskap och en övergripande koll på verksamheten. Att det 
enbart är två personer i presidiet gör att det finns ett stort ansvarskännande och en tydlig ledar-
roll. Att de två personerna kan dela ledarskapet anses positivt då det ofta är personer med 
begränsad chefserfarenhet som innehar posterna.  

Det finns främst tre svagheter som identifierats. Det är ett stort ansvar att vara en del av 
presidiet eftersom de kan ta stora beslut mellan styrelsemöten och fullmäktigemöten och är de 
som naturligt (måste) ta på sig styrelseansvaret när det inte fungerar eller utförs. Detta ger i sig 
även en hög maktfaktor. En svaghet som återkommer här är att verksamheten är uppdelad på 
två städer vilket försvårar kontakten mellan presidialerna. Uppdelningen mellan städerna gör att 
respektive post får ta ansvar för hela presidiet i respektive ort. Detta eliminerar styrkorna med 
det delade presidieansvaret, ökar belastningen och ansvaret på respektive post. Det finns också 
åsikter som nämner att den person, oftast vKO, som arbetar på Norrköpingskontoret får sämre 
kontakt med resterande del av kårledningen, vars majoritet ofta är stationerade i Linköping, som 
i sin tur påverkar gruppens arbete.  

 För att visa på vad som framkommit ur intervjuer har några citat plockats ut för att illustrera 
detta:  

”Ibland att man har ju ganska mycket makt och pengar så att det ligger mycket ansvar på en person, om den gör 
bort sig så kan det gå åt skogen.” 

Kårledningen 
Kårledningen består, förutom de sju personer som även sitter i styrelsen, av MH-generalen, 
SOF-generalen, två mottagningsansvariga, Chefredaktören för LiTHanian, Projektledaren för 
LinTeks Klimatvecka och LARMs projektledare. Detta ger i dagsläget en grupp på 14 personer. 
Kårledningens medlemmar leder och utför det operativa arbetet i respektive del av kårens 
verksamhet.  
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Kårledningen har vissa år utgjort arenan även för diskussioner av styrelsekaraktär. De senaste 
två åren har kårledningen separerats något från styrelsen och fungerar verksamhetsåret 12/13 
som ett rent informationsspridande organ som ibland tar beslut kring frågor som påverkar kår-
ledningens interna arbete. Kårledningen har över åren haft stående möten en gång i veckan med 
informationsutbyte men även som bollplank för vissa av dess medlemmar. Det har även före-
kommit att det en gång i månaden varit ett ”kvällskansli/kårlednings möte som ägt rum kvällstid 
för att underlätta för icke heltidare att närvara. 

Det har framkommit i intervjuer att det främsta användningsområdet med kårledningen är 
informationsspridning så att alla som arbetar hel- eller deltid med kårens arbete vet vad som är 
på gång. Det är även ett bra forum för att utbyta erfarenheter exempelvis mellan projektledare. I 
en stor organisation som LinTek finns det flera fördelar med att skapa en god sammanhållning, 
det ökar effektiviteten, bidrar med trygghet och kamratskap som gör det mer attraktivt att 
engagera sig i organisationen. Det har framkommit att kårledningen skapar en LinTek 
tillhörighet och gemenskap mellan de engagerade personerna i LinTek med stort ansvar.  

De svagheter som identifierats är främst bristande kontinuitet, det är korta mandat och en stor 
del av kårledningen byts ut vid samma tillfälle. Det gör att det inte blir en bra kontinuitet i det 
dagliga arbetet och rutinerna som skulle vara önskvärd. Det är också svårt att överblicka kår-
ledningen eftersom den är ganska spretig med både hel- och deltidare och vitt skilda 
arbetsområden.  

Den mest påtagliga svagheten som framkommit under intervjuerna är att det finns en klyfta 
mellan hel- och deltidare eftersom deltidarna ofta studerar på heltid vid sidan om sitt 
engagemang. Den stora skillnaden mellan att vara heltidare och deltidare får konsekvenser i 
gruppdynamiken. Det påtalas fler än en gång under intervjuerna att det finns engagerade inom 
LinTek som inte är arvoderade men som lägger minst lika mycket tid som deltidarna i kår-
ledningen. Heltidarna delar kontor, är med på samtliga kårledningsträffar, äter lunch 
tillsammans, träffas i fikarummet osv. Alla dessa faktorer bygger starka förutsättningar för 
heltidarna att blir en sammansvetsad grupp. Problematiken kommer i att heltidarna inte är en 
grupp för sig utan att de bara en del utav kårledningen. I och med att deltidarna ofta studerar 
heltid faller det naturligt att deras möjlighet att träffa och umgås med resten av kårledningen på 
dessa korta men viktiga tillfällen som fikapauser och luncher blir liten. Effekten som blir, och 
som varit påtaglig samtliga år det funnits en kårledning/kansli, är att det blir svårt för gruppen 
att skapa en sammansvetsad grupp där alla kan vara med på samma villkor. Denna uppdelning 
gör att kårledningen med presidiet som huvudansvariga måste lägga energi på att motverka 
denna uppdelning.  

Vi har tidigare nämnt att det finns en avsaknad av dokument för kårledningen. Utöver att det 
saknas instruktioner för utskotten och kommittéerna saknas det dokument och skriftliga 
redogörelser för hur arbetet inom kårledningen ska bedrivas. 

För att visa på vad som framkommit ur intervjuer har några citat plockats ut för att illustrera de 
uttryck som respondenterna gör om kultur, styrning och organisering. Citaten tror vi i sin tur 
kan spegla synen på och kulturen inom organisationen.:  

”Mest utbyte av information mellan ledningsgruppen och styrelsen, inte så mycket uppföljning.” 

”Ledningsgruppen är mer en sammanfattande term för de som är lite mer engagerade inom LinTek, har en 
ledande post inom LinTek.” 



 16 (37) 
 

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

”Det känns inte som att det är någon särskiljning mellan styrelsen och heltidare, det är mer särställning mellan 
hel och deltidare” 

Sammanfattning LinTeks organisation 
Det finns flera olika sätt att beskriva LinTeks organisation och de ingående delarna. På många 
sätt är organisationen traditionellt uppbyggd med ett fullmäktige, en styrelse och ett antal 
funktioner med arvoderade poster med operativt ansvar. Inom den operativa organisationen 
ligger funktioner som ekonomi, ledning, samordning och koordinering, utbildnings- och 
arbetsmiljöbevakning, näringslivsarbete och en evenemangsverksamhet.  

Det som är i ögonfallande vid en första anblick när vi granskar organisationsstrukturen är 
avsaknaden av organisation och den mångfald av beteckningar som finns kring olika 
grupperingar och dess funktioner inom LinTek. Exempelvis finner utredarna inte en enda 
organisationskarta som beskriver LinTeks olika funktioner och beslutsvägar över åren under vår 
utredning. Det finns inte heller någon tydlig instruktion kring vilket organ som ska arbeta 
strategiskt förutom med mål- och visionsdokumentet, något som kårfullmäktige gör var tredje 
år. Eftersom att kårfullmäktige inte arbetar strategiskt, och inte heller styrelsen, har en stor 
svaghet identifierats i att det inte finns någon strategiskt funktion inom LinTek.  

LinTek har en stor organisation och har vuxit kraftigt de senaste åren som en utveckling för att 
anpassa sig och sin verksamhet efter kårobligatoriets avskaffande. Vi ser att arbetet inom LinTek 
inte hunnit med i verksamhetens utveckling. LinTek har stora festarrangemang som innebär 
betydande ekonomiskt risktagande. Det tillsammans med LinTeks beroende av en väl-
fungerande näringslivsverksamhet för att finansiera sin övriga verksamhet gör att LinTek mer än 
tidigare måste säkerställa en god styrning och uppföljning för att minimera risken av bristande 
arbete eller beslut som för med sig stora ekonomiska förluster.  

Framtiden kräver att LinTek fortsätter arbeta långsiktigt med och fördjupa sitt arbete kring 
frågor av strategisk karaktär för att utveckla LinTek för att möta nya utmaningar, attrahera 
framtida studentgenerationer och säkra organisationens fortlevnad. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera av vår första analys med anledning av intervjuer och 
studier av dokument: 

• Det blir problem med kontinuiteten i organisationen – bristande kontinuitet kräver tid 
och energi, försämrar effektiviteten och sänker kvaliteten i LinTeks arbete 

• Det saknas en bra styrnings- och granskningsfunktion 
• Det saknas en funktion som arbetar strategiskt med utveckling av LinTek och dess 

verksamhet  
• Organisations och delegationsstrukturen är otydlig och ineffektiv  

För att få ett bredare perspektiv har översyn av kårer med samma storlek och verksamhet som 
LinTek gjorts för att ta reda på hur de arbetar och är uppbyggda genom intervjuer och 
dokumentstudier som presenteras härnäst.  

Kort beskrivning av välfungerande kårer 
Inom Reftec finns det sju teknologkårer som alla har olika organisatoriska uppbyggnader, vissa 
är mer lika varandra än andra. För att få en kunskap och förståelse för hur andra kårer arbetar 
och vad de har sett för fördelar respektive nackdelar med deras organisation genomfördes 



 17 (37) 
 

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

intervjuer med fyra kårer. Dessa var Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, Chalmers 
studentkår, CHS, Tekniska högskolans studentkår, THS, och Teknologkåren vid Lunds tekniska 
högskola, TLTH. Det var två kårer som inte intervjuades och det var Teknologkåren vid Luleå 
tekniska högskola och Umeå naturvetar- och teknologkår. Detta berodde på att Luleå har 
samma organisatoriska struktur som LinTek och Umeås kår är av mindre storlek än LinTek 
vilket gjorde att det inte ansågs relevant att undersöka vidare.  

Nedan presenteras de fyra kårernas uppbyggnad var för sig.  

UTN - Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Kåren består av fullmäktige, det högst beslutande organet, styrelsen, ledningsgrupp, kommittéer, 
arbetsgrupper och utskott. Fullmäktige består av 31 ledamöter som väljs in via val som 
valnämnden anordnar. UTN har en extern styrelse som består av kårordförande, vice kår-
ordförande och fem ledamöter. De fem ledamöterna studerar samtidigt och de har inte särskilda 
funktioner. Styrelsen arbetar som en juridisk person och alla är lika i styrelsen. Även om 
fullmäktige har valt kårordförande till ordförande för styrelsen måste styrelsen också välja vem 
som ska vara mötesordförande. Fullmäktige kan välja att någon annan än kårordförande ska var 
styrelseordförande.  

 

Figur 1 Organisationsstrukturen hos UTN 

Fullmäktige har till sin hjälp revisorer, valberedning och redaktionen för deras kårtidning. Det är 
fullmäktige som väljer in den externa styrelsen. Valberedningen består av en ordförande som 
väljs av fullmäktige, varje sektion har en plats och sedan fylls resterande av fria platser. 
Valberedningen består av ungefär 20 personer som bereder val för upp till 50 val per år. För de 
poster som fullmäktige ska välja får fullmäktige göra en kravprofil som de lämnar till 
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valberedningen. Ny styrelse väljs av fullmäktige under i april månad och tillträder sitt mandat 
den 1:a juli. 

Styrelsen sammanträder en gång i veckan under kvällsmöten. Varannan vecka är mötet formellt 
och varannan vecka är det ett diskussionsmöte. I början av varje termin har styrelsen en styrelse-
dag då de planerar upp terminens arbete gemensamt. I styrelsens arbete bildas ofta mindre 
arbetsgrupper inom styrelsen som gemensamt arbetar med en fråga, tar fram underlag etc. Dessa 
konstellationer träffas då också utanför de regelbundna mötena. 

Styrelsen tillsätter i sin tur en ledningsgrupp och fastställer arbetsbeskrivningar för respektive 
post. Kandidater som söker till ledningsgruppen nomineras utav fullmäktiges valberedning. Den 
nominerade kandidaten och eventuella motkandidater intervjuas av styrelsen som även har till-
gång till samtligt material valberedningen tagit fram exempelvis intervjuanteckningar, 
nomineringstext och CV. 

Ledningsgruppen har hand om det operativa arbetet i kåren. Som kan ses i figuren är det några 
poster i ledningsgruppen som är ansvariga för vissa utskott, arbetsgrupper och kommittéer.  

Det finns tre nivåer av styrning i UTN. Den strategiska styrningen ansvarar fullmäktige för 
vilket de styr genom den strategiska verksamhetsplanen. Den handlar om vart organisationen 
ska vara om fem år, exempelvis hur många medlemmar som ska finnas. Den taktiska styrningen 
ansvarar styrelsen för och de tar fram den taktiska verksamhetsplanen som är mer kortsiktig och 
handlar om hur de olika strategiska målen ska nås. Denna plan är på årsbasis men med ett lång-
siktigt perspektiv. Det är styrelsen som lämnar uppdragsbeskrivningar till ledningsgruppen som 
handlar om vad projekten ska uppnå. Dessa är mer operativa men baseras på den taktiska 
verksamhetsplanen.  

Den externa styrelsen består som beskrivits tidigare av sju stycken ledamöter. De som sitter i 
styrelsen har haft tidigare engagemang, både inom kåren och inom annan verksamhet. Det är 
vanligt att ledamöter efter sitt år i styrelsen väljer att söka en ledningsgruppspost. Varje medlem 
i styrelsen har en ledningsgruppskontakt. Det har diskuterats om det borde sitta mer än sju 
personer i styrelsen, men de har kommit fram till att det antagligen skulle bli för mycket arbete 
rent administrativt. Det kan också leda till att ansvarskännandet blir mindre då det totala 
ansvaret läggs på fler personer. UTN har inte upplevt några svårigheter med att det är 
kårordförande som både är styrelseordförande och leder ledningsgruppens arbete.   

De positiva effekterna som UTN har sett med en extern styrelse är att den består av personer 
som faktiskt har tid att tänka långsiktigt. Det blir också en extra arbetsresurs, speciellt med 
arbete kring dokument. Det blir inte heller så partiskt med en extern styrelse som när styrelsen 
också är en del av ledningsgruppen. Det enda negativa som UTN har sett är att ledamöterna 
studerar samtidigt och det gör att de blir något begränsade.  

CHS - Chalmers studentkår 
Chalmers studentkårs högst beslutande organ är fullmäktige. Detta består av 35 ledamöter som 
väljs i ett öppet val däremot används valförbund för kandidaterna. Fullmäktige väljer i sin tur en 
kårledning på 9 personer. CHS har en struktur som innefattar enheter, vilket visas i figuren 
nedan. Varje enhet består av en ordförande och en vice ordförande, de enheter som finns är 
sociala enheter, utbildningsenheten, arbetsmarknadsenheter och presidieenheten. Den sist-
nämnda enheten består också av husansvarig. Styrelsen i kåren utgörs av kårordförande, vice 
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kårordförande och samtliga ordförande för de tre övriga enheterna. Det är styrelsen som 
ansvarar för att fatta beslut och företräda kårens arbete inför fullmäktige.  

 
Figur 2 Organisationen hos Chalmers 

Organisationen är till stor del upplagd som en linjeorganisation där ordförande ska arbeta mer 
strategiskt och vice ordförande mer operativt. CHS tycker att detta fungerar väldigt bra med 
tanke på att det då bildas specialiserade enheter och det är lätt att kommunicera och det 
effektiviserar samordningen. Avstämningen sker inom de olika enheterna.  

Det finns 16 sektioner på Chalmers som måste söka sektionsstatus av studentkåren. CHS har 
också en person som är VD för studentkåren och de andra dotterbolag som de äger, de har även 
en stab med personal som har hand om bland annat ekonomi och fastigheter. Det är kår-
styrelsen som förhandlar med VD:n. Inför kårstyrelsen svarar 23 kommittéer och 33 föreningar, 
kårstyrelsen väljer också in alla projektledare och kassörer till de olika kommittéerna.  

Fullmäktige äger och ansvarar för att utveckla mål- och visionsdokumentet. Det konkretiseras 
på årsbasis med hjälp av verksamhetsplanen som handlar om hur de mål som specificerats i det 
tidigare dokumentet ska uppfyllas. Det är kårstyrelsen som skriver proposition på verksamhets-
planen. Det finns fyra nämnder som svarar inför fullmäktige: valnämnd, valberedning, besvärs-
nämnd och cortègens granskningsnämnd.  

THS - Tekniska högskolans studentkår 
Fullmäktige består av 53 ledamöter och är det högst beslutande organet i THS. Fullmäktige har 
till sin hjälp en valgeneral som samordnar valnämnden, chefredaktör för kårtidningen och en 
valberedning. Valgeneralen väljs av fullmäktige och är ansvarig för att samordna valnämnden 
som anordnar valet till fullmäktige. Varje sektion har med en person i valnämnden för att 
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säkerställa att det kommer in personer från varje sektion i fullmäktige. Inom fullmäktige har 
varje sektion två grundmandat och beroende på storlek kan en sektion få fler mandat. 

 
Figur 3 Organisationskarta för THS 

Under fullmäktige svarar styrelsen som består av presidiet och 5-7 ledamöter som är ideella. Det 
finns en tradition att tidigare års båda presidialer sitter kvar i styrelsen efter sitt år som heltidare.  

Styrelsen sammanträder en gång i veckan under informella diskussionsmöten. Ca 1-2 gånger i 
månaden sammanträder styrelsen under formella styrelsemöten. Styrelseprotokollen från de 
formella mötena offentliggörs genom mailutskick och publikation på hemsidan. Vid behov 
bildas arbetsgrupper inom styrelsen som tillsammans bedriver arbete och bereder underlag. Det 
är kårordförande som leder styrelsens arbete, dock delas detta ansvar ofta mellan KO och 
föregående års KO (som ofta sitter kvar i styrelsen). 

Styrelsen fastställer ledningsgruppens arbetsbeskrivningar och de är även ytterst ansvariga för 
den verksamhet ledningsgruppen bedriver. Medlemmarna i ledningsgruppen väljs av styrelsen 
eftersom de svarar inför styrelsen. Kandidater förordar en eller flera kandidater till de poster 
som styrelsen söker. Styrelsen träffar därefter samtliga sökande som vill söka efter 
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valberedningen gjort sitt förordande. Denna förändring kom till då det uppstod vissa problem 
med att styrelsen var ansvarig för verksamheten men fullmäktige förrättade valen av de personer 
som utförde densamma .  

Medlemmarna i ledningsgruppen sitter på överlappande mandat och väljs in på verksamhets- 
respektive kalender år. Valen sker i mitten av april och i november av sittande styrelse.  

Det strategiska arbetet ansvar kårstyrelsen för, de ska ha ett helikopterperspektiv på 
verksamheten. Kårstyrelsen är ansvarig för verksamhetsplanen så att den konkretiseras och 
delegeras till ledningsgruppen som genomför den. Det är även kårstyrelsen som är ansvarig för 
att rapportera till fullmäktige. Kårstyrelsen har också rapportmöten med ledningsgruppen en 
gång per månad där varje medlem ur ledningsgruppen får skriva en rapport till kårstyrelsen.  

TLTH - Teknologkåren vid Lunds Tekniska högskola 
Det högst beslutande organet i TLTH är fullmäktige som består av 27 ledamöter. Fullmäktige 
tillsätter poster till valnämnden, valberedningen och kårstyrelsen. Även deras kårtidning ligger 
direkt underställd fullmäktige.  

 
Figur 4 TLTH:s organisation 

Kårstyrelsen är extern och består av sju ideella ledamöter samt kårordförande, som är heltids-
arvoderad. Detta verksamhetsår har kårordförande inte varit mötesordförande för styrelsen 
vilket de anser fungerat bra. Det har underlättat för kårordförande att företräda heltidare och 
kunna driva deras frågor bättre. Det har också minskat kårordförandes arbetsbelastning gällande 
förberedning av material osv till styrelsen. Styrelsen väljs av fullmäktige och sammansättning 
brukar variera med gamla heltidare och studenter.  

Det finns 10 heltidsanställda och en deltidsanställd, som är mottagningsgeneralen. De heltids-
anställda är kårordförande, tre vice kårordförande (för att spegla universitetets struktur), 



 22 (37) 
 

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

generalsekreterare, näringslivsansvarig, projektledare ARKAD, informationsansvarig, pedell 
(ansvarig för fastigheter) och aktivitetssamordnare. Heltidarna svarar inför styrelsen och väljs av 
fullmäktige. Heltidarna bedriver det operativa arbetet.   

Styrelsen delegerar mycket av ansvaret för den operativa verksamheten och organisationen självt 
ser på KO liknande en VD i ett aktiebolag. 

Slutsatser 
Efter vår översyn av hur de andra kårerna är uppbyggda och de tankar och funderingar som 
kommit upp under samtal och intervjuer ser vi en tydlig trend bland teknologkårerna att 
professionalisera och utveckla flera funktioner inom sina organisationer som tillför medlems-
nytta och bidrar till ett attraktivt medlemskap. Detta är ett led i att stärka sina positioner och 
säkra sin framtid i och med den nya konkurrensutsatta omvärld som kårerna verkar inom i och 
med kårobligatoriets avskaffande. Kårstyrelser i allmänhet lägger mer vikt vid strategier och 
utveckling av kårverksamheten såsom näringslivsarbete, studiesociala aktiviteter, medlemsnytta 
och erbjudanden, varumärkesbyggande och marknadsföring etc. I jämförelse med andra kårer 
kan vi konstatera att det förekommer mycket lite strategiskt arbete inom LinTeks kårstyrelse vad 
gäller den egna verksamheten, bolag och samarbeten med andra parter. 

Under vår omvärldsanalys har vi funnit att liknande kårer har en mer utvecklad organisation och 
arbetar mer strategiskt. Detta kan i en organisationsutredning tyckas mycket negativt, dock vill 
utredarna i detta sammanhang betona att kulturen inom LinTek har varit mycket fokuserad på 
utbildningsbevakning och utveckling av utbildningarna vid LiTH. Utredarna vill inte underskatta 
vikten av kårens arbete som studenternas språkrör i det faktum att utbildningarna vid LiTH och 
LiU nu i många rankningar och undersökningar är den främsta miljön i Sverige med de mest 
nöjda studenterna. Det ska därför inte ses som en omöjlighet att LinTek har fokuserat mer på 
sitt kärnuppdrag än på sin egen organisation och utveckling än sina jämlikar i Sverige. Något 
som självklart är mycket positivt! 

Sammanfattningsvis bedömer utredarna efter översynen av liknande kårers arbete att en extern 
styrelse verkar vara en god förutsättning för att bedriva strategisk utveckling av kårens 
verksamhet. Det förefaller som att dessa kårer har en, i kårsammanhang, relativt god kontinuitet 
och på ett bra sätt styr och övervakar verksamheten. Att dessa kårer har en extern styrelse ser 
utredarna som en orsak till den ganska stora skillnaden i delegationsordning mellan dem och 
LinTek.  Detta tros ha sin grund i att styrelsen inte är en del av den operativa verksamheten. 
Förekomsten av överlappande mandat bland heltidsarvoderade har väckt utredarnas intresse och 
vi tror att detta kan införas i LinTek med resultatet förbättrad kontinuitet. 

Under diskussioner med kårrepresentanterna kom många uppslag för hur valprocessen kan 
utvecklas. Detta är inte ett av de prioriterade förslagen men är något som bör ses över då 
utredarna ser klara fördelar mot LinTeks process hos flera av de undersökta kårerna. I och med 
en stor organisationsförändring ser utredarna det som en naturlig fortsättning att även se över 
valprocessen. 
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Prioriterade områden 
Låt oss börja med att konstatera att det alltid i alla kårer och studentorganisationer finns mycket 
att utveckla. Det är en naturlig utgångspunkt med den höga omsättning av personer inom 
organisationerna och de nya intryck och idéer som dessa varje år för med sig in i 
organisationerna. Förutom detta finns det fortfarande effekter som påverkar efter 
kårobligatoriets avskaffande. Effekten hänger helt eller delvis ihop med de ökande krav som 
ställs på kårerna och behovet av att kunna attrahera medlemmar och ha en god finansiering av 
verksamheten som gör att utvecklingstrycket är och kommer att fortsätta vara högt i framtiden.  

Det betyder också att ett arbete med ständiga förbättringar av den egna organisationen behövs 
samtidigt som det är viktigt att konstatera att allt inte alltid kan vara viktigast. Det krävs 
prioriteringar när det gäller mål, resurser, utvecklingsarbete och det bör helst tydliggöras i 
samband med att kåren presenterar sina förslag till budget, verksamhetsplaner eller liknande. 

Vi har bedömt att det finns relativt sett mer att arbeta med i LinTek än i de andra teknologkårer 
vi varit i kontakt med. Vi har valt att rekommendera att som första steg stärka upp lednings-
funktionerna. 

För att uppnå denna organisation har vi tagit fram prioriterade utvecklingsområden som vi sett 
som viktigast att åtgärda på kort sikt, nämligen:  

1. Stärk ledningsfunktionen inom LinTek. Styrelsen behöver ges möjlighet att börja arbeta 
mer som en styrelse med ökat strategiskt arbete, mer fokus på målstyrning, uppföljning 
och granskning. Det måste skapas en stark grupp med erfarenhet och kompetens för att 
det ska bli möjligt att driva en samlad organisation med ökad kontinuitet, där 
kårstyrelsen styr mot de mål som kårfullmäktige satt upp. 

2. Bygg en organisation som aktivt behåller erfarenhet och kunskap inom organisationen 
genom ökad kontinuitet och internrekrytering. 

3. Inför en ny styrmodell som inbegriper mer än budget och ekonomistyrning - med fokus 
på uppföljning och måluppfyllelse för brukarna (studenterna) och organisationen. 

4. Inför en ny delegationsstruktur inom organisationen som skapar förutsättningar för 
ovan nämnda förändringar.  
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Utredarna har kommit fram till en möjlig ny organisationsstruktur som skulle möjliggöra 
förändringar och förbättringar inom dessa prioriterade områden. Den organisation vi föreslår 
kan illustreras som i figuren nedan.  

 

Den streckade linjen mellan studenter samt ledningsgrupp och råd innebär att det är sektionerna 
som sitter i råden och medlemmar ur ledningsgruppen som sammankallar dem.  

1. Stärk ledningsfunktionen 
Mycket av de problembeskrivningar vi möter handlar om balansen mellan operativt arbete och 
styrelsearbete. Det uppstår i och med den nuvarande strukturen där samtliga styrelseledamöter 
arbetar heltid med operativt ansvar inom kårledningen. Just nu finns det en obalans med orsak i 
den tid som det operativa arbetet tar och det faktum att flertalet av de engagerade inom styrelsen 
inte sökte till sitt styrelseuppdrag utan till sitt operativa ansvar i kårledningen. Det finns minst 
två vägar att möta det och den ena vägen (som vi bedömer som utesluten) är att tona ner det 
operativa arbetet. Den andra betyder att nya resurser tillförs styrelsen i form av tid, engagemang 
och kunskap. Detta görs genom att sära på det operativa och strategiska. Två framgångsfaktorer 
är: 

• Organisationen måste få tid, kapacitet och kompetens för att arbeta med förändringar, 
framtida strategier och styrelsearbete 

• Ledningsstruktur; organisation, styrning och ledning, måste förenklas och tydliggöras. 
Strukturen måste anpassas efter organisationens höga personomsättning 

Med grund i dessa föreslås en extern styrelse delvis skild från den operativa verksamheten 
bestående av presidiet för koppling till verksamheten samt ytterligare 5 ledamöter utan 
ytterligare uppdrag inom LinTek. Större delen av styrelsen lyfts därmed ur kårledningen som blir 
renodlat operativ och svarar inför styrelsen. Styrelsen får genom denna struktur en tydligare roll 
i organisationen och styrelseuppdraget blir tydliggjort och prioriterat.  

Detta förslag faller också väl ut mot de teorier om ledningsgrupper och deras utveckling där 
styrelsen kan fokusera på att utvecklas till de högre nivåer som krävs för välfungerande 
strategiskt arbete och kårledningen kan nöja sig med en mindre utveckling och fokusera på sina 
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respektive uppdrag. En uppdelning som idag kan ses som omöjlig på grund av utanförskapet det 
riskerar skapa inom kårledningen då styrelsen också är en del av denna. Teorierna presenteras 
kort i bilaga 1. 

Med de nya resurserna finns förutsättning för att bilda en kompetent grupp inom kåren som tar 
stark aktiv del i strategiskt arbete och styrning, uppföljning och granskning av verksamheten. 
Kärnan skall hantera ”policystyrning”, utfärda instruktioner och direktiv till kårledningen, 
utskotten och projekten. Det skapas också förutsättningar för ett närmare mer aktivt arbete 
tillsammans med kårfullmäktige med bättre beslut och underlag till sammanträden  

När vi framför detta vill vi vara ytterst tydliga i att vår tanke med att lyfta ut styrelsen och göra 
den extern endast kommer få de funktioner och bidra med de förbättringar som vi ser 
nödvändiga om rekryteringsbasen till största del är från LinTeks kårledningen. Det är på detta 
sätt styrelsen kan uppnå den kontinuitet och rekrytera den erfarenhet och kompetens av LinTek 
och dess verksamhet som organisationen behöver. Utredarna pekar bland annat på den kulturen 
som finns inom THS där presidiet, de senaste fyra åren, suttit kvar i styrelsen efter sitt heltidsår. 
Något som uppskattats och lett till bra och stabil utveckling av THS arbete. 

En externa styrelsen skild från den operativa verksamheten med god kontinuitet och kunskap 
ger LinTek den ledningsfunktionen vi söker. Utredarna resonerar att LinTek med sin ställning 
som kår och därmed organisation som arbetar för och påverkar alla studenters tid vid LiTH ska 
ha som vision att LinTek har den mest kompetenta styrelsen av samtliga studentorganisationer vid LiU sett 
till sin sammansättning, erfarenhet och kunskap. Styrelseledamöter ska utses utifrån definierat uppdrag 
men starkt kopplat mot kompetenskrav framförallt om LinTeks verksamhet och organisation. 

2. Bygg en organisation som bevarar sin kompetens och 
kunskap 
Vi har flertalet gånger påpekat att ett av de stora problemen inom LinTek är en bristande 
kontinuitet. Orsaken att den brister är tämligen uppenbar och grundar sig i att nästan hela 
organisationen byts ut helt mellan åren. Det är inte rimligt att skapa arvoderingar som sträcker 
sig över mer än ett år så vi har i vår utredning försökt hitta flera alternativ för att öka 
kontinuiteten i LinTek. I slutändan landar vi i två olika lösningar 

• Överlappande mandat i högre organ  
• Använda den egna organisationen som rekryteringsbas för högre beslutande organ  

LinTek har för närvarande en konstruktion där majoriteten av mandaten löper över samma 
tidsperioder vilket gör att stora delar av organisationen framförallt på ledningsnivå skiftar 
samtidigt. Detta försöker man kompensera med en månads lång överlämning där företrädarna 
sätter in och lämnar över arbetet till efterträdarna. En månad är dock en ganska kort period för 
att lämna över både historia, kunskaper, lärdomar, arbetsrutiner, tankesätt och därtill relevant 
information.  

Vi ser därför att en modell där vissa av mandaten förskjuts så att de överlappar varandra skulle 
markant öka tiden för överföring av kultur, rutiner och erfarenheter som organisationen har 
mellan olika år. Det skulle inte ersätta överlämningen då det finns många postspecifika 
kunskaper och arbeten som behöver överlämnas. Överlappande mandat kan dock avlasta 
överlämningsperioden då praktiska arbetsrutiner redan finns inom organisationen. UTN har 
arbetat med överlappande mandat under flera år och THS är i processen att övergå till ett 
system där delar av kårledningen går på verksamhetsår och andra på kalenderår. Vi ser att detta 
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är något som skulle vara möjligt att införa även i LinTek och skulle förutom att skapa en bättre 
kontinuitet även få andra positiva aspekter för vissa poster. Vårt förslag är att studiesocialt 
ansvarig, marknadsföringsansvarig och en utav utbildningsansvariga skulle gå över till att arbeta 
på kalender år. Det skulle utöver kontinuitetsförbättringen även bidra till att: 

• Studiesocialt ansvarig planerar och genomför samma mottagning 
• Marknadsföringsansvarig får en längre period att planera inför höstterminsstarten 

(LinTeks viktigaste rekryteringsperiod av medlemmar) 
• Utbildningsansvarig säkerställer en god kontinuitet i LinTeks absolut viktigaste 

verksamhet. Det bäddar för bättre kontakt med personer inom LiU och att frågor 
LinTek arbetar med inte glöms bort av LiU när en av utbildningsansvariga aldrig är helt 
ny på posten. 

I omvärldsanalysen nämns att överlappande mandat inte endast möts med positiva åsikter och 
inom LinTek har röster höjts för att det skulle påverka gruppdynamiken och i sin tur göra det 
mindre attraktivt att vara heltidsarvoderad i LinTek. Utredarna tar till sig dessa åsikter men 
bedömer att LinTeks verksamhet och kvaliteten i denna alltid ska ha högsta betydelse. Som vi 
iakttagit i vår utredning är kontinuiteten ett av de större problemen i LinTek och åtgärder 
behöver göras för att förbättra den, åtgärder som ibland kan påverka andra parametrar som 
gruppdynamik. Som vi tidigare påpekat är kårledningen en grupp som mestadels fyller sin 
funktion i att vara ett informationsspridande organ. Enligt de gruppteorier som presenteras i 
bilaga 1 så kräver inte detta så mycket av gruppen i form av fungerande gruppdynamik. I och 
med att förslaget innebär att styrelsen lyfts ur kårledningen så kommer den gruppdynamik som 
krävs i styrelsearbetet inte att behövas och åtgärder som försämrar denna ska inte ses som alltför 
negativa 

Utredarna har funderat kring om överlappande mandat skulle vara något också för styrelsen, 
däremot finner vi att det skulle skapa flera problem kring att ansvarig styrelse inte följer 
verksamhetsåret samt att de försvårar den för strategiarbete viktiga gruppdynamiken. För att få 
en god kontinuitet i styrelsen ser vi istället att det bör satsas på systematisk rekrytering från 
kårledningen till styrelsen nästkommande år. Genom att ha kårledningen som rekryteringsbas 
för styrelsen behålls kunskap och kompetens i organisationen i ett högt verkställande och 
granskande organ. Det kommer ge en långsiktighet och kunskap i verksamheten som är 
nödvändig och i LinTeks fall skulle innebära en dubblering i kontinuitet 

Dessa åtgärder kommer bidra till att LinTek blir en organisation som på ett bättre sätt bevarar 
sin kompetens och kunskaper inom organisationen och gör LinTek till en bättre organisation för 
sina medlemmar som utvecklas stabilt. 

3. Inför en ny styrmodell 
Den styrning som i praktiken bedrivs från styrelsen finns i den detaljbudget för hela 
organisationen som fastställs utav styrelsen. Det finns en kultur att denna inte behöver följas så 
länge man uppnår resultatet med den marginal som beskriv i reglementet för ekonomiska rutiner 
som säger 10 % eller max 30 000 kr från budgeterat resultat. Sammantaget kan vi konstatera att 
styrelsen i realiteten inte bedriver någon styrning utav verksamheten.  

Historiskt har firmateckningsrätt getts ut med stor frihet och utan begränsningar till de olika 
projekten. En rätt som kan ifrågasättas då den i sig medför delegation av stora rättigheter som 
kan medföra stora ekonomiska risker. För att ytterligare belysa, delas motsvarande rättigheter 
inte ut till ledamöter inom styrelsen och samma rättighet är begränsad inom LinTek olika bolag. 
VD:n i BokAB har endast avtalsrätt för belopp upp till 15 000 kr och inom kårservice är 
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beloppet 30 000 och då talar vi i dessa fall om de högsta ansvariga fast anställda med lång 
erfarenhet och hög kompetens för verksamheten.  

Vi har tidigare varit inne på att LinTek efter kårobligatoriets avskaffande har andra 
förutsättningar både gällande konkurrens men även finansieringsmässigt. LinTeks finansiering är 
inte längre säkrad i medlemsavgifter samtidigt som LinTek har stora ekonomiska åtaganden med 
den stora fest- och arrangemangsverksamheten samt ägandeskapet i två bolag BokAB och 
kårservice. Med dessa stora åtaganden följer stora ekonomiska risker som kan äventyra 
organisationen. Vi bedömer därför att LinTek behöver se över sina styrmodeller och utveckla 
dessa för att på bästa möjliga sätt kompensera för de ekonomiska riskerna inom projekten.  

Kårfullmäktiges styrning 
Som vi redan nämnt finns det för närvarande ett stort antal styrdokument som kårfullmäktige 
beslutar över och som är tänkta att styra verksamheten. Styrdokumenten är 20 till antalet och 
omfattar ca 130 sidor budgeten exkluderad. Utredarna ifrågasätter om denna mängd styr-
dokument är rätt väg att gå i en organisation som LinTek. När diskussioner tidigare har förts om 
att försöka minska volymen hos kårfullmäktiges dokument har framförallt två argument avgjort 
styrdokumentens sammansättning.  

• Dokumentationsargumentet - står det inte i styrdokumenten kommer det falla mellan 
stolarna och glömmas bort  

• Styrningsargumenten - ligger styrningen inte under fullmäktige blir det lättare för 
styrelsen att ta bort och ändra innehållet i verksamheten, exempelvis om det är brist på 
engagemang, vilja eller kunskap inom organisationen 

Med många och omfattande styrdokument följer att det blir svårare för personerna i 
organisationen att sätta sig in i samtliga och försäkra sig om att de följs. Finns det färre styr-
dokument ökar fokuset på de dokument som ska följas och det blir lättare för organisationen att 
tillse att de följs. Blir det lättare för personerna inom organisationen att följa dem följer det i sin 
tur att mindre kraft behöver läggas på att tillse att de följs från kårstyrelsen. Kårfullmäktige 
måste ta hänsyn till den korta tid som majoriteten av personerna är verksamma inom 
organisationen och anpassa sin styrning därefter. En allför omfattande styrning blir svår för 
organisationen att i praktiken följa.  

Ett citat från en styrelseledamot visar på svårigheten att sätta sig in i samtliga dokument   

“Det finns inget som säger att vi behöver ta hänsyn till miljön när vi handlar” (Kårfullmäktige har ett reglemente 
för hållbar verksamhet) 

Dagens styrdokument varierar kraftigt i nivån de strävar efter att styra. Ett exempel är att det 
finns reglemente för LiTHanian men saknas reglemente för samtliga andra utskott och projekt 
och fler liknande exempel finns. Utredarna resonerar att anledningen till dagens struktur är den 
blandning av styrelsearbete och fullmäktigearbete som kårfullmäktige bedriver. Det i sin tur har 
sin grund i att styrelsen har varit en del av den operativa organisationen som har gjort att man av 
styrningsskäl inte velat ge styrelsen alltför stor frihet att besluta om sitt eget arbete i den  
operativa verksamheten. Det har säkert också funnit strömningar åt det andra hållet där 
styrelsen varit drivande i att fastslå viss styrning hos fullmäktige för att minimera risken att näst-
kommande styrelse river upp beslutet och på så sätt gör organisationen kortsiktig och 
inkonsekvent. I och med det förslag vi föreslår där styrelsen skiljs från det operativa försvinner 
situationen där styrelsen bestämmer över sitt eget arbete. Vi ser därför många anledningar till att 
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lyfta ner flertalet styrdokument till styrelsen för att skapa en tydligare organisation och styrning 
som faktiskt genomförs och följs upp. 

Senare i rapporten under punkt 4, Inför en ny delegationsordning, ges några förslag på möjliga 
förändringar. Ett exempel av en mindre omfattande styrning hittar vi hos THS som har fem 
dokument kårfullmäktige råder över som omfattar ca 63 sidor, budgeten exkluderad, alltså nära 
hälften av LinTeks dokumentvolym. 

Kårstyrelsens styrning 
Under verksamhetsåret 12/13 har ledningen redan identifierat behov av att skapa en tydligare 
styrmodell och påbörjat vissa initiativ. Bland annat har ett nytt mål- och visionsdokument tagits 
fram innehållande strategier för hur målen ska uppnås, direktiv och en projektplansmall 
tillsammans med en riskanalysmall har tagits fram för projekten och projektplaner har fastställts 
för samtliga projekt. En bättre styrmodell med förankring av projektens mål, med fokus på 
omsättning, besökarantal, kostnadsunderlag, koncept, marknadsföringsstrategier kombinerat 
med en bättre uppföljning och avstämning under projektens gång är något som behöver arbetas 
fram och standardiseras. Framtagandet av rutiner och standardiserade avstämningsdokument är 
nyckeln för att kompensera den stora omsättningen av personer i organisationen för att viktiga 
frågeställningar inte ska missas eller försvinna över åren. Framförallt föreslår vi att styr-
modellerna utvecklas på andra delar än de ekonomiska i uppföljningar, avstämningar, införandet 
av projektplaner, riskanalyser, rutiner och direktiv. 

Alla dessa styrdokument till trots så är något som gång på gång nämnts i våra intervjuer att som 
projektledare inom LinTek innehas mycket stor frihet, och att styrning är något som före-
kommer i liten omfattning. Dessa uttalanden har i hög grad varit ur positiv bemärkelse och 
måste tas i beaktning när en ny styrmodell implementeras för att inte skapa spänningar inom 
organisationen eller för att inskränka för mycket i projektledarnas frihet. Vi tror att styrelsen bör 
fokusera på en styrmodell som bygger på kontinuerlig uppföljning och kontroll med en grund-
läggande styrning som sätter ramarna och grundförutsättningarna för projekten. Styrning av 
projekten under projektens gång är inte önskvärt. 

För att lyfta fram ett exempel väljer vi BEAT 2012 som gick med en förlust på ca 1.2 miljoner 
kronor som med en bättre och tydligare styrmodell antagligen hade kunnat undvikas eller i alla 
fall minimeras. 

Målstyrning 
Kårer har ofta målstyrning som generell modell och styrs genom diverse styrdokument på olika 
nivåer inom organisationen. Styrdokument är ett bra sätt att kompensera för den höga 
omsättningen av personer i organisationen genom att rutiner och arbetssätt såväl som spelregler 
och riktlinjer blir tydliga och är dokumenterade. Samtidigt som målstyrningen säkrar att det 
finns en långsiktighet och riktning i verksamheten. LinTeks styrmodell bygger idag på ett mål- 
och visionsdokument som sätter verksamhetens vision och långsiktiga mål samt fastställer 
kårens olika verksamhets områden. Styrdokumenten dikterar de spelregler som finns, det vill 
säga vad personer och grupper får göra och inte får göra. Exempel på styrdokument är stadgan, 
budgeten och reglementet. Vi föreslår att styrmodellen utvecklas och förfinas. Utredarna ser att 
styrningen kan utvecklas genom: 

• Effektivare styrning och måluppfyllelse genom långsiktigare styrsystem 
• Mer fokus på kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten 
• Standardisera och öka styrningen med hjälp av rutiner om hur arbeten ska genomföras 
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• Ökat koncerntänkande och helhetssyn och kårstyrelsen intar starkare roll 
• Ökad samverkan mellan organisationens olika utskott och projekt 
• Tydligare rollfördelning mellan de olika organen  

Alla styrmodeller måste bygga på uppsatta mål, strategier och uppföljningar. De politiska och 
långsiktiga målen ska antas av kårfullmäktige och bygga på vad organisationen ska uppnå över 
en längre tidsperiod. 

I övergången från detaljstyrning till målstyrning uppkommer ofta inställningen om att uppgifter 
och verksamhet kommer försvinna eller falla mellan stolarna om det inte direkt styrs av LinTeks 
kårfullmäktige. Det som förslås är att det är kårfullmäktige som ska sätta upp de mål som 
LinTek ska arbeta för. Det är sedan upp till LinTeks styrelse att se till att dessa mål uppnås på 
bästa sätt. För att göra detta kommer detaljstyrningen användas, från LinTeks styrelse till de 
personer som ska genomföra arbetet. På detta sätt minskas risken att mål som satts av 
kårfullmäktige försummas eller glöms bort. 

Som exempel står det i LinTeks nya mål- och visions dokument att ”Alla studenter skall vara väl 
förberedda för näringslivet”. Genom att fullmäktige upprättat detta mål ger de styrelsen i 
uppgift att på de sätt de finner lämpligast verka för att uppnå det målet. Här väljer styrelsen i 
dagsläget till exempel att anordna LARM varje år som ett sätt att få studenterna medvetna om 
sina möjligheter på arbetsmarknaden samt möjlighet att knyta kontakter mm. Hur LARM ska 
genomföras kontrolleras av LinTeks styrelse som i den meningen detaljstyr. 

Utredarna ser kårstyrelsen som ett bättre organ att bedriva detaljstyrning då det är lättare att 
säkerställa att styrelsen som organ är kompetenta, insatta och väl informerade i verksamheten. 
En annan fördel är att det är betydligt färre medlemmar med större ansvarskännande än 
kårfullmäktige. Då styrelsen enligt vårt förslag till stor del rekryteras från kårledningen 
säkerställer det  att  god kunskap och bra erfarenheter finns för uppdraget. 

För att möjliggöra att målen uppfylls krävs planer och strategier för hur målen ska uppnås. Nu 
har ett nytt mål- och visionsdokument tagits fram innehållande strategier för hur organisationen 
ska arbeta för att uppnå målen. Utifrån mål- och visionsdokumentet tas en ettårig verksamhets-
plan fram, här finns det behov av att tillföra ytterligare styrning med planer som sträcker sig 
över en längre period än ett år. Styrelsen har under verksamhetsåret 12/13 gjort insatser i hur 
nya verksamhetsplaner tas fram som gör arbetet mer långsiktigt och säkrar att projekt som 
kräver utveckling under mer än ett år fortgår. Vi ser att detta kan utvecklas ytterligare genom att 
styrelsen tar fram en intern plan som sträcker sig över flera år och innehåller tankar och mål för 
hur organisationen bör utvecklas i form av nya projekt och verksamheter som ligger i linje med 
målen beslutade av kårfullmäktige. Exempel på en struktur är att fullmäktige äger visionen och 
målen i dagens mål- och visionsdokument, och det åligger styrelsen att konkretisera dessa till 
strategier och milstolpar på än en mer detaljerad nivå än i dagens dokument.  

Det bör också införas fler planer och strategier i stil med LinTeks varumärkes- och 
informationsstrategi . Ytterligare strategier som skulle kunna tas fram är såväl rekrytering av nya 
medarbetare som LinTeks sponsring av olika studentföreningar och projekt samt strategi för 
finansiering av den egna verksamheten. 

Dessa förändringar i styrmodellen är tätt kopplat till införandet av en extern styrelse och det ena 
kan inte lättvindigt införas utan det andra. 
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4. Inför en ny delegationsordning 
En delegationsordning reglerar förhållanden och ansvarsfördelningar mellan olika funktioner 
inom en organisation. Det finns skäl att se över den delegationsordning LinTek har idag och 
med de förändringar vi föreslår av organisationen också anpassa den därefter.  

Vi har tidigare kommenterat att kårfullmäktige idag har vissa styrelsedrag i sitt arbete. Mycket av 
detta härstammar från den delegationsstruktur som råder där mycket få beslut gällande 
organisationen och dess verksamhet tas på någon annan nivå än i fullmäktige.  

Den nya organisationsstrukturen möjliggör att vissa delegationsförändringar kan göras och i 
flera avseenden kommer den inte få sin fulla effekt utan att dessa delegations förändringar 
verkställs. Den nya strukturen innebär en förtydligad ansvarsfördelning till styrelsen där styrelsen 
ansvarar för all verksamhet inom LinTek. För att till fullo kunna ta detta ansvar krävs att 
styrelsen har mandat att fatta beslut som rör verksamheten annars blir styrelsen bakbunden i sitt 
arbete och saknar verktyg att ta ansvar för och styra verksamheten. Vårt förslag bygger till stor 
del i hur aktiebolag är uppbyggda där en aktiebolagsstyrelse har det fulla ansvaret för 
verksamheten och att den är i linje med ägarnas krav och mål.  

För att förtydliga styrelsens ansvar för kårens verksamhet föreslår vi att ett antal av dagens 
styrdokument flyttas ner till styrelsen:  

• Reglemente för arkivering  
• Reglemente för avtal angående utbildningsbevakning  
• Reglemente för grafisk profil  
• Reglemente för hållbar verksamhet 
• Reglemente för LiTHanian  
• Reglemente för pedagogiskt pris  
• Reglemente för studeranderepresentanter  
• Reglemente för ägardirektiv BokAB  
• Reglemente för ägardirektiv Lolab 

För att förtydliga och göra styrningen tydligare föreslår vi att kvarvarande reglementen slås ihop 
till ett reglemente. Detta innebär att det renodlas och förenklas till att bli övergripande och sätta 
riktlinjerna för organisationen. Utredarna rekommenderar att kårstyrelsen tittar på hur THS 
reglemente är författat för konkret exempel hur ett kort, sammanfattat, enkelt och övergripande 
reglemente kan konstrueras. Detta reglemente ägs av kårfullmäktige. 

 Vi föreslår att dessa reglementen slås samman till ett och förenklas och förtydligas i största 
möjliga mån: 

• Reglemente för ekonomiska rutiner och placeringar (risk för jäv om beslut ligger hos 
styrelsen och viktigt att beslutet ligger hos fullmäktige ur demokratiskt perspektiv) 

• Reglemente för fullmäktige (berör fullmäktige och bör därför beslutas av fullmäktige) 
• Reglemente för insignia (risk för jäv om beslut ligger hos styrelsen) 
• Reglemente för medlemskap (kräver god förankring hos medlemmarna) 
• Reglemente för poster och utskott (sättar ramarna för organisationens verksamhet, 

dock bör mycket av innehållet flyttas till arbetsbeskrivningar som fastställs av styrelsen)  
• Reglemente för språk inom LinTek(kräver god förankring hos medlemmarna) 



 31 (37) 
 

Ett LinTek för framtiden 
2012/2013 

En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 

Gällande Reglemente för poster och utskott vill utredarna tillägga att för att förtydliga styrelsens 
ansvar för verksamheten och ge dem mandat att utforma och styra den optimalt bör posternas 
ansvarsområden i poster och utskottsdelen kraftigt reduceras. Tanken är att ansvaret för arbets-
uppgifters fördelningar mellan olika poster bör fastslås av styrelsen som fördelar dessa och 
beslutar om vilka som krävs för att uppfylla målen satta av kårfullmäktige.  

Med grund i de stora klyftor som i dagsläget finns i kårledningen mellan heltidsarvoderade och 
övriga medlemmar föreslås också att kårledningen renodlas till att endast innefatta de heltids-
arvoderade. Detta skulle, förutom att det bildas en mer jämlik grupp, resultera i att kårstyrelsen 
har betydligt större möjligheter att delegera uppgifter till kårledningen som grupp. Kårledningen 
skulle i denna form bli ett organ som förutom sina enskilda arbetsuppgifter får i uppgift att 
sköta sådant som medlemsrekrytering och vara LinTeks ansikte utåt. I dagsläget så ligger detta 
redan på de heltidsarvoderade då det i realiteten inte går att ställa sådana krav på de icke-
heltidsarvoderade. Därmed skulle de i dagsläget deltidsarvoderade flyttas ut ur kårledningen och 
skulle svara inför styrelsen i egenskap av ordförande för respektive kommitté eller utskott. 

Utredarna föreslår också att valet av personer till kårledningen flyttas till styrelsen, men att det 
även i fortsättningen sker efter beredning av kårfullmäktiges valberedning. Denna förändring 
bör göras för att förtydliga kårstyrelsens ansvar inom organisationen. Om styrelsen ges ansvaret 
för organisationens verksamhet blir denna bakbunden om den inte får ansvar för valet av de 
personer som ska utföra arbetet inom verksamheten. Ligger valet kvar hos kårfullmäktige 
tvingas styrelsen ta ansvar för personer de inte haft någon del i att ge befogenhet att verka inom 
organisationen. Redan idag finns vissa motsatser i hur valen går till, i stadgan statueras det till 
exempel att personer i förstahand bli entledigade i det organ de svarar mot. Detta betyder att 
samtliga i kårledningen idag väljs av kårfullmäktige men (ska) avsättas av kårstyrelsen. Att flytta 
valet av kårledningen till ett, enligt utredarna, för uppgiften mer kompetent organ kommer även 
möjliggöra mer strategisk rekrytering till kårledningen. Detta genom att välja personer utifrån 
kravspecifikationer framtagna med hänsyn till de framtida utmaningar som styrelsen identifierar 
för enskilda poster och för organisationen i stort, bland annat med hänsyn till 
verksamhetsplanen eller andra omvärldsfaktorer. 

Denna delegationsordning ger en renodlad organisation där kårfullmäktige kan fokusera på 
organisationens långsiktiga mål och politiska ambitioner medan styrelsen ges mandat att ta fullt 
ansvar för verksamheten och det beslutsutrymme som krävs därtill. Att kårfullmäktige tar 
besluten om vad som ska göras ger en god förankring hos studentpopulationen och säkrar att 
organisationen arbetar för alla studenter i sin verksamhet. Att styrelsen har mandatet för hur det 
ska göras ses som positivt då det långsiktigt kommer vara betydligt lättare för fullmäktige att 
säkerställa kompetensen och erfarenheten hos styrelsen och på så sätt säkra att verksamheten 
utförs och utvecklas på bästa sätt.  

Utredarna förstår att detta kan verka som att mycket av beslutsfattandet flyttas från fullmäktige 
till styrelsen och att det kan verka som att fullmäktige tappar makt. Vi vill därför poängtera att 
kårstyrelsen kommer behöva förankra stora beslut hos kårfullmäktige, likt hur de i dag gör med 
mottagningspolicyn som styrelsen egentligen har mandat att ta beslut om själva. Kårfullmäktige 
har också i sin position som högsta beslutande organ alltid möjligheten att riva upp beslut 
fattade av styrelsen ifall de ogillas. Utredarna förstår att detta kräver ett stort förtroende för 
styrelsen och anser att styrelsens och fullmäktiges kontakt och diskussioner i och med 
frigörandet av styrelsearbetet från den operativa verksamheten därmed också har utrymme att 
utvecklas. Utredarna är övertygade att dessa delegationsförändringar kommer gynna 
organisationen och dess verksamhet i stort.  
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I stort ger delegationsförändringar följande fördelar: 

• Renodlade organ med bättre funktionalitet och en tydligare organisation 
• Tydlig ansvarsfördelning som ger högt ansvarstagande  
• Genomförandet av styrningen och granskningen av verksamheten stärks och förbättras 
• Möjlighet för mer strategiskt arbete och beslut  

Sammanfattning prioriterade områden 
Dessa fyra prioriterade områden stämmer väl överens med de brister som nämns i utredningen 
kring LinTeks nuvarande organisation nämligen dålig kontinuitet, bristande styrning och 
granskning, litet eller inget strategiskt arbete samt otydlig och ineffektiv organisations- och 
delegationsstruktur. Vi är övertygade om att de frågor som tagits upp under dessa områden är de 
som LinTek behöver adressera för att kunna hantera dessa brister och utvecklas vidare.  
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Övergripande Handlingsplan 
Handlingsplanen ämnar förbättra LinTeks organisation med fokus på de fyra prioriterade 
områdena: 

1. Stärk ledningsfunktionen 
2. Bygg en organisation som bevarar sin kompetens och kunskap. 
3. Utveckla styrmodellen. 
4. Inför en ny delegationsordning. 

Kårstyrelsen skall utifrån den framlagda organisationsutredningen ta fram en detaljerad 
handlingsplan som definierar vilka förändringar som LinTek skall göra, och när de skall 
genomföras, för att LinTeks organisation skall förbättras på de prioriterade områdena. 

Detta dokument skall innefatta vilka ändringar som skall göras i vilka styrdokument, val till nya 
poster och övriga beslut som behöver tas av kårfullmäktige och kårstyrelsen för att 
organisationen till fullo ska kunna genomföra de nödvändiga förändringarna.  

Samtliga punkter uppradade nedan skall ingå, och preciseras, i denna detaljerade handlingsplan. 

Inför en kårstyrelse med ledamöter utanför kårledningen som skall arbeta strategiskt 
och granskande. 
Kopplar till prioriterat område nummer ett och två. 

Renodla kårledningen till att endast innehålla de heltidsarvoderade. 
Kopplar till prioriterat område nummer fyra. 

Inför överlappande mandat för kårledningen. 
Kopplar till prioriterat område nummer två. 

Utveckla fullmäktiges målstyrning. 
Kopplar till prioriterat område nummer tre och fyra. 

Inför styrdokument, som ägs av styrelsen, med riktlinjer och regler som olika projekt 
skall förhålla sig till. 
Kopplar till prioriterat område nummer tre. 

Flytta val av kårledningen och övriga projektledare till den nya ”externa” kårstyrelsen. 
Kopplar till prioriterat område nummer fyra. 
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Bilaga 1 - Gruppteori 
De olika organen och den funktionen som vi föreslår att de ska fylla kräver en fungerande 
gruppdynamik som kan tillgodose gruppens syfte. Följande bilaga är en bakgrund till de teorier 
om grupprocesser och dynamik som utredarna haft som bakgrund i sina förslag kring kår-
ledningen och kårstyrelsen. 

Det vanligaste ute i näringslivet är att ledningsgrupper sysslar med att förmedla och sprida 
information. Det stämmer väl med Bo Mattssons forskning om ledningsgrupper, där han delade 
in ledningsgrupper efter graden av innehåll i arbetet. Mattssons forskning om ledningsgrupper 
visade att den strategiska rollen sällan står i fokus. Han fann inget exempel på där de generella 
ledningsfrågorna (utvecklings- och strategifrågorna) dominerade. Han konstaterade att det inte 
fanns något fall där en högt utvecklad form för samverkan tillämpades.  

Nedan finns en illustration av hur Mattsson såg på olika stadier av ledningsgruppers utveckling. 
De flesta ledningsgrupper hamnar enligt Mattsson i det nedre vänstra hörnet och blir huvud-
sakligen ett informationsorgan. Det är också den bild som ges av arbetet i LinTeks kårledning.  

 

Figur 5 Illustration över en grupps utvecklingsprocess 

Bo Mattsson konstaterar att arenornas storlek förefaller vara avgörande för vilken inriktning 
grupperna har. Tendensen är att ju större grupp desto mindre beslut och desto mer information. 
För att få ledningsgrupper att fungera bra krävs det några förutsättningar: 

• Tydliga mål och syfte med gruppen 
• Tydliga mandat för gruppen 
• Kulturen och arbetsklimatet präglas av öppenhet, delaktighet och kreativitet 

Till detta kan läggas att generellt sett ska antalet personer vara begränsat i en ledningsgrupp 
(annars är det förmodligen något annat som man döpt till ledningsgrupp). Är grupperna större 
än 8 personer tenderar det att bli mer information och mindre beslut. 
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I dagen organisationsstruktur som finns inom LinTek är möjligheterna små för styrelsen att 
utvecklas och nå de högre nivåerna av grupputveckling som krävs för ett bra strategiskt arbete 
och klimat. Anledningen som vi ser det är att kårledningen på 14 personer varav 9 heltidare som 
är en gruppering i sig, är en ren informationsgrupp som inte strävar att komma högre än det 
första steget i utvecklingen. Däremot förväntas det av styrelsen att genom att gruppen minskas 
med två personer (från 9 till 7) höja sitt arbete och uppnå en betydligt högre nivå i 
grupputveckling skalan för att genomföra ett bra styrelsearbete av strategisk karaktär. 
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Bilaga 2 - Övriga iakttagelser och förslag 
Nedan presenteras övriga förslag som inte tagits med bland de prioriterade områdena i 
utredningen men som utredarna tror skulle behöva förändras eller utredas vidare. De kommer 
att tas upp organ för organ, då det ofta är lite mindre förslag och tankar som enbart berör vissa 
delar.  

Kårfullmäktige 
Under utredningens gång har det iakttagits att kårfullmäktiges arbetsordning skulle kunna 
förbättras. Med grund i detta förslås att vissa delar ses över och förändras.  

1. Förbättra introduktionen för kårfullmäktigeledamöter så att den startar inför 
konstituerade fullmäktigemötet i maj med den då sittande styrelsen som ansvariga.  

2. Utred kårfullmäktiges arbetsordning. Detta ska innehålla information om hur många 
fullmäktigemöten som är lämpligt samt vad dessa ska innehålla. Denna utredning ska också 
innehålla förslag på olika typer av diskussionsmöten som ska ta plats mellan de formella mötena.  

3. Utred om det är lämpligt med arbetsgrupper inom kårfullmäktige som arbetar med 
olika frågor och håller i diskussionsdagar. Dessa grupper skulle behöva en sammankallande 
ledamot som kan leder arbetet. Det skulle kunna vara lämpligt att kårfullmäktige bistår 
kårstyrelsen i större utredningar som behöver göras.  

4. Utred sammansättningen av kårfullmäktige. Det har ofta diskuterats om sektionsplatser 
är något att föredra inom kårfullmäktige. Utredarna anser sig inte i dagsläget ha tillräcklig 
bakgrund och kunskap för att förslå hur en bra sammansättning ska se ut. Detta lämnas därför 
som en utredningspunkt att undersöka vidare.  

Valnämnd 
6. Utred valnämndens sammansättning. Under flera år har det varit svårt att få en valnämnd 
som består av en stor grupp personer. En liten valnämnd gör att det blir en ökad risk för att 
vissa sektioner får många sökande, på grund av att en person i valnämnden också tillhör den 
sektionen. En möjlighet är att varje sektion får en plats i valnämnden. Varje sektion får 
nominera en person till valnämnden som sedan kårfullmäktige tar ställning till. Det kan även 
vara lämpligt att ha en valgeneral som sammankallar valnämnden och som väljs av 
kårfullmäktige.  

7. Utred valnämndens arbete. Valnämndens arbete består till stor del av marknadsföring. Om 
det blir en person från varje sektion som är medlem av valnämnden skulle valnämnden också 
kunna användas för att marknadsföra valen till kårstyrelsen och kårledningen. Detta skulle göra 
att valberedningens arbete enbart består av att göra det de gör bäst, intervjua och nominera 
kandidater för olika poster. En valnämnd med en person från varje sektion gör också att det 
troligtvis blir lättare att få in kandidater som är spridda över sektionerna till andra poster inom 
LinTek.  

Valberedning 
8. Inför en grupp som väljer nästa års valberedning. I dagsläget väljer den sittande 
valberedningen sina efterträdare, något som kan diskuteras om det är rättssäkert. För att undvika 
jäv kan en grupp tas fram som nominerar nästa verksamhetsårs valberedning. En sådan grupp 
kan väljas av kårfullmäktige som sedan väljer den nya valberedningen.  
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9. Utred processen för val där personer nomineras av valberedningen. Dagens valprocess 
är relativt sluten, där kårfullmäktige inte tar del av de kravprofiler som sätts av valberedningen. 
En möjlighet är att det är kårfullmäktige som sätter upp kravprofiler på de personer som 
eftersöks till kårstyrelsen. Om kårstyrelsen ska använda valberedningen till att nominera person 
till ledningsgruppen kan det också vara lämpligt att det är kårstyrelsen som tar fram kravprofiler 
för dessa.  

Talmanspresidiet 
10. Inför kompetensutveckling av talmanspresidiet för att säkerställa att kårfullmäktige 
fungerar på bästa sätt. För att säkerställa att kårfullmäktiges arbete går så bra som möjligt kan 
talmanspresidiet åka till andra kårer för att se hur deras fullmäktigemöten går till. Givetvis kan 
denna utbildning även ske hos systerkårer på Linköpings universitet.  

Kårledningen 
11. Utred arvoderingsgraden för deltidsarvoderade. Det ifrågasätts ibland varför LinTek 
arvoderar vissa poster. Varför heltidare arvoderas motiveras med att det inte går att ha en annan 
sysselsättning utöver uppdraget. Detta argument passar inte för de deltidsarvoderade då flertalet 
av dem även studerar på heltid vid sidan av uppdraget inom LinTek. Utredarna upplever sig inte 
ha den kunskap om för- och nackdelar med deltidsarvodering, varför det lämnas som en 
utredningspunkt.  

 

 

 


