
  

  2012-11-15
  PROTOKOLL 

LINKÖPINGS UNIVERSITET    
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  FSTdel 12/172 

Dekanus     

 

  

   

 

Närvarande:  Ulf Nilsson dekanus 

 Ingela Wiklund föredragande  

 Maria Boberg sekr 
    

            

1 Handlingsplan NSI 2012 

 Föredragande: Ingela Wiklund  Dnr LiU-2011-01875 

 

  

 Beslutas att fastställa Handlingsplan för NSI 2012, enligt handling. 

  

 

  

   

 

 

     

 Vid protokollet        Justeras 

 

                                  

 

     

                            Maria Boberg                                                 Ulf Nilsson 

 

 



Handlingsplan Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet 
Nöjd Student Index 2012 

1. Introduktion 

1.1 Enkätresultat och framtagande av handlingsplan 

Handlingsplanen omfattar studenter på alla utbildningar vid Tekniska högskolan vid Linköpings 

universitet. 

Totalt besvarade 3293 studenter enkäten 2012, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 

procent. Av de svarande var 1088 kvinnor (33 procent) och 2205 män (67 procent). Av de 

svarande finns större delen vid Campus Valla (77 procent) och Campus Norrköping (22 

procent). Övriga svarande finns vid Campus US och i Lidingö. 

Liksom vid NSI:erna 2008 och 2010 visar resultatet av nöjd student-enkäten att LiTH:s 

studenter är mycket nöjda med sina liv som studenter. De är särskilt nöjda med mottagningen 

vid studiernas början, är beredda att rekommendera både LiU och det egna programmet till 

andra studenter och är stolta över att studera vid LiU. Studenterna tycker också att det är en god 

stämning på den egna utbildningen. Mindre nöjda är de med Studenthälsan, tillgången till lugna 

platser, platser för avkoppling och platser för självstudier, studievägledningens tillgänglighet 

samt information/diskussion om studier och praktik utomlands. Några områden har blivit 

avsevärt bättre sedan NSI 2010, framförallt tillgång till matplatser, mikrovågsugnar och 

(prisvärda) restauranger samt karriärvägledningen. Inga områden har blivit avsevärt sämre 

sedan 2010. 

Information om resultatet av NSI resultatet har presenterats för LiTH:s styrelse samt i 

respektive programnämnd. Den gemensamma handlingsplanen har diskuterats och arbetats 

fram i ledningsgruppen för grundutbildning (LGU) som består av dekan, prodekan, kanslichef, 

studentrepresentanter, ordförande i programnämnderna samt utbildningsledare.  

Vid fastställandet av handlingsplanen har återkoppling gjorts till resultatet av föregående NSI 

och handlingsplanen 2010. I handlingsplanen efter enkäten 2010 fanns bl a åtgärder fastställda 

inom området information och diskussion kring studier eller praktik utomlands samt 

studievägledningens tillgänglighet. De åtgärder som genomförts gällande det området kan vi 

inte se effekterna av i resultatet av 2012 års NSI och vi har därför beslutat att arbeta vidare med 

dessa områden.  

1.2 Avgränsningar 

Frågorna kring den fysiska arbetsmiljön som fler grupprum, lugna platser med mera måste lösas 

på central nivå på LiU och kan inte lösas specifikt av fakulteten. Vi förutsätter dock att arbetet 

med dessa frågor sker i dialog med fakulteterna. Detsamma gäller de synpunkter som 

framkommer om Studenthälsan. 



2. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för studenterna 

2.1 Åtgärdsområde 1 

I 2012 års NSI framkommer att en stor andel av kvinnliga studenter någon gång under studierna 

upplevt sig diskriminerade eller kränkta på grund av kön. Totalt säger sig 88 personer blivit det 

av lärare eller handledare och 56 personer av annan student. Därutöver säger sig 13 personer ha 

blivit diskriminerade/kränkta av andra personer vid LiU och 5 personer vid externa 

utbildningsmoment. Dessutom finns 38 personer som inte vet eller inte vill svara. I vissa fall har 

en person angivit sig blivit diskriminerad/kränkt i olika situationer. Andelen som någon gång 

upplevt sig ha blivit diskriminerad/kränkt på grund av kön är i princip densamma på samtliga 

fakulteter, men enligt muntliga uppgifter från analysföretaget Ramböll är diskrimineringen vid 

Tekniska högskolan riktad i huvudsak mot kvinnor. Enligt Ramböll har 12 procent av de 

svarande kvinnorna (ca 130 st) någon gång upplevt sig diskriminerade/kränkta på grund av kön 

vilket i så fall innebär att ca 45 män, eller 2 procent av de svarande, upplevt detsamma. 

Fakulteten har under lång tid arbetat med åtgärder för att öka andelen kvinnor och främja 

kvinnors situation inom ett område som dominerats och fortfarande präglas av mäns 

värderingar. Informationsinsatser och utbildningstillfällen har organiserats i syfte att öka 

medvetenheten om denna problematik samt förändra attityder bland såväl medarbetare som 

studenter. En mängd olika rekryteringsinsatser görs också för att öka andelen tjejer på 

utbildningarna i kombination med att utbildningsutbudet utvecklats. Insatserna har lett till 

positiva resultat, även om det går långsamt. Även förebilder är viktiga och fakulteten har därför 

tagit initiativ till ett särskilt forskningsstöd för kvinnliga docenter vilket haft mycket positiv 

effekt på antalet nya kvinnliga docenter. Fakultetens Lika villkorsplan de senaste åren 

adresserar just ovanstående åtgärdsområden. 

Planerade åtgärder 

NSI:n ger ingen egentlig vägledning om vilka ytterligare eller fördjupade åtgärder som särskilt 

bör fokuseras för att förbättra situationen. Fritextsvaren berör endast i ett fåtal fall frågan om 

diskriminering och fenomenet har inte heller fångats upp i andra tillgängliga kanaler (t ex KURT 

och de kursutvärderingar studenterna genomför). En programspecifik nedbrytning av NSI:ns 

svar ger heller ingen entydig bild av var diskrimineringen förekommer och på vilket sätt. Det är 

till exempel inte självklart så att utbildningar med liten andel tjejer är värre drabbade än 

utbildningar med relativt jämn könsbalans. För att vidta lämpliga långsiktiga åtgärder utöver de 

som finns i fakultetens Lika villkorsplan genomförs därför en fördjupad studie för att förstå 

utfallet i NSI:n. 

Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 

1.1 Fördjupad studie av bakomliggande orsaker till 

upplevd diskriminering/kränkning p g a kön. 

Genomförs genom uppdrag till neutral part 

(exempelvis från Lika villkor) för en mer kvalitativ 

studie med t ex djupintervjuer och/eller 

fokusgrupper. 

Fakultetsledningen 

genom LGU 

Vt2013 

 

  



2.2 Åtgärdsområde 2 

Ett av de områden som lyfts för vidare åtgärder är ”Universitetets stödtjänster- Information eller 

diskussion kring studier eller praktik utomlands”. Medelvärdet i NSI 2012 låg på 3,1.  

Sedan NSI 2010 genomfördes har följande åtgärder genomförts: 

 Informationen på hemsidorna har fortlöpande förbättrats. 

 En gemensam tidplan för internationaliseringsaktiviteter har tagits fram. 

 Arbete med avtal och avtalsprocess har utvecklats. 

 Samordnad information för informationstillfällen har tagits fram. 

 

Det tar tid att få genomslag i utbildningarna när det gäller genomförda åtgärder. Tyvärr kan vi 

därför i NSI 2012 inte se någon tydlig förbättring sedan NSI 2010. En försvårande omständighet 

för att kunna följa om en förändring ger avsett resultat är att alla studenter i alla årskurser 

svarar på NSI-frågorna och inte bara de som deltagit i specifika informationsinsatser. 

Planerade åtgärder 2013 

Omfattande arbete har gjort på hemsidorna sedan NSI 2010 men de frågor som studenterna 

ställer tyder på att de inte alltid inser att det finns webbsideinformation, att de inte hittar den 

eller att de kanske inte uppfattar informationen som tydlig. För att förstå vad som behöver 

förbättras planeras enkäter som ska delas ut till studenterna i samband med ansökansperioder 

för utlandsstudier. För att få synpunkter från studenterna under arbetet med att framställa 

informationsmaterial som t ex OH-presentationer, ansökansblanketter och webbsidor 

diskuteras detta fortlöpande i en grupp bestående av representanter för studenternas 

internationaliseringsutskott, LiTH-international samt samordnaren för utbildningsledarna och 

utbildningsledaren för IL. I marknadsföringsarbetet av hemsidorna planerar LiTH-international 

att ta hjälp av LinTek och sektionerna. På vissa sektioners hemsidor finns det redan idag länkar 

till LiTH:s hemsidor och tanken är att få fler sektioner och LinTek att länka från sina sidor.  

När det gäller inspiration till utlandsstudier så arrangerar sektionernas utlandsutskott egna 

informationsmöten av inspirerande karaktär där utbildningsledare bjuds in. Studenter som 

studerar vid något av de program som inte har egna utlandsutskott kan liksom alla andra delta i 

evenemanget ”Från LiU - Ut i Världen” (12-16 november 2012) för att få inspiration till 

utlandsstudier. Under evenemanget 2012 håller LiTH ett informationspass för de studenter som 

redan har fått en utbytesplats under våren 2013, med fokus på vad studenterna ska tänka på. 

Evenemanget skulle kunna utgöra en möjlighet för nybörjarstudenter att hämta inspiration om 

utlandsstudier förutom den information som ges av studievägledningen/utbildningsledare. Då 

LiTH:s medverkan är begränsad kommer detta att ses över liksom den information som ges till 

nybörjarstudenterna. 

Ett nytt systemstöd för mobilitet är under upphandling av LiU. När detta systemstöd kommer på 

plats finns en realistisk möjlighet att avsevärt öka kvaliteten på hela processen från information 

och ansökan om utlandsstudier till tillgodoräknanden och utvärdering. Studenten kommer att 

kunna följa sin ansökan och få information om kontrakt och universitet. Informationen kan 

hållas uppdaterad på ett enklare sätt och den omfattande manuella hanteringen kan minska 

betydligt med allt vad det innebär av tidsåtgång och möjliga felkällor. I systemet planeras också 

för en frågemall som underlag för studenterna att skriva reseberättelser. Reseberättelserna 

kommer att vara tillgängliga för alla studenter och på så vis kommer det att finnas mer 

information om utlandsstudier att tillgå. 

Flera av åtgärderna i handlingsplanen är av fortlöpande karaktär såsom förbättring av hemsidor 

och informationsmaterial. För utveckling av systemstödet inklusive mall för reseberättelser 



finns en beredskap men någon tidplan kan inte läggas förrän systemet är på plats. Övriga 

åtgärder genomförs under 2013. 

Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
2.1 Fortsatt arbete med att förbättra informationen på 

hemsidorna. 

Samordnaren för 

LiTH-

international 

med stöd av 

kansliledningen 

där så behövs.  

31 dec 2013 

2.2 Fortsatt arbete med att organisera och framställa 

material för informationstillfällena. 

2.3 Bättre marknadsföring av hemsidorna. 

2.4 Ta fram enkäter för utvärdering av hemsidor och 

informationstillfällen. 

2.5 Vid det lite större informationstillfället inför ansökan 

till utlandsstudier utöka samverkan mellan 

sektionen, utbildningsledare, studievägledare samt 

LiTH-international. 

2.6 Undersöka hur man på ett tidigt stadium i 

utbildningen kan inspirera till utlandsstudier. 

2.7 Utveckla systemstöd för systematisk hantering. 

2.8 Ta fram en mall för reseberättelser. 

2.9 Utöka antalet utbytesplatser utanför Europa. 

2.3 Åtgärdsområde 3 

NSI 2012 ger ett medelvärde på 3,3 för området Stöd och service, studievägledning. 

Mottagningsverksamhet och bemötande får högre värden medan tillgänglighet får lägre. Sedan 

NSI 2010 har följande åtgärder genomförts: 

Tillgänglighet 

 En gemensam generell inbox har inrättats. Studenterna uppmanas att komma med frågor av 

mer generell karaktär. Inboxen besvaras av några i studievägledargruppen. 

 Studentvägledarreceptionen har bemannats under kursanmälansperioderna. 

 En chatt har öppnats under kursanmälan. 

 Studievägledningen har utökats med en halv tjänst. 

Information om verksamheten 

 Förbättrad information om när man kan vända sig till studentvägledare har tagits fram. Det 

måste vara tydligt på hemsidan och i informationen till klasserna. Skriftlig information finns 

i studievägledarkorridoren i Origo och på Täppan.  

 En gemensam planering av det informationspass som ska ges till årskurs ett har gjorts. 

Studentvägledare och studievägledare har gått igenom och förtydligat informationen. 

 Planering har inletts med att införa ett studentråd för att öka förutsättningarna att bedriva 

verksamhet som svarar mot studenternas behov.  

Även här tolkar vi resultatet som att det tar tid att få genomslag för förändringar som påverkar 

resultatet från NSI:n. 

Planerade åtgärder 2013 

När det gäller tillgången på studievägledare så har det sett under tiden 2011-12 skett en 

utökning av personalen. För att avlasta studievägledarna uppgifter av administrativ karaktär, 

som handläggning av blanketter, ändringar av kursanmälan och utveckling av administrativa 

rutiner, sker nu en omorganisation. Tillsammans ska dessa åtgärder på sikt leda till att 

studievägledarna får mer tid för studenterna.  



Den chatt som startades redan 2011 för att kunna besvara snabba frågor under intensiva 

perioder har inte utnyttjats i den utsträckning som förväntats. För att få chatten inarbetad 

behöver den finnas en längre tid så att studenterna lär sig att det går att få svar på frågor den 

vägen. Flera som har fått svar i chatten tycker att det är en bra service. En utvärdering av 

öppettiderna för chatten och hur den i övrigt har fungerat skall göras under året. I detta arbete 

ingår att samarbeta med informatörsgruppen för att se över marknadsföring av chatten. 

Den funktionsadress för studievägledare som införts utgör ett alternativt sätt att få svar på 

frågor om det egna programmets studievägledare till exempel är bortrest. Även här behövs det 

marknadsföringsinsatser för att studenterna skall uppmärksamma att möjligheten finns. 

Studievägledningen arbetar med att öka sin närvaro i studentnära miljöer som C-huset och 

Kårallen under intensiva perioder som kursanmälan och mottagningsperiod. 

Studievägledningen ska träffa LinTek och snordfar regelbundet för att kommunicera om 

studievägledningens insatser, studenternas behov och återkoppling. Syftet är också att sprida 

information om studievägledningens kontaktytor. Centrala studerandeexpeditionen är en av de 

funktioner som ger service och information till studenterna. För att säkerställa att inga 

motsägelser uppstår i den information som studenterna får ska studievägledningen regelbundet 

träffa personalen på studerandeexpeditionen. Åtgärderna skall genomföras under 2013. 

Åtgärd/aktivitet Ansvarig Klart 
Tillgänglighet   

3.1 Omorganisation av personal. Samordnaren för 

studievägledningen 

med stöd av 

kansliledningen 

där så behövs.  

31 dec 

2013 3.2 Fortsatt arbete med chatt under 

kursanmälan och terminsstart. 

3.3 Fortsatt arbete med den gemensamma 

mailadressen till studievägledningen som 

alltid bevakas. 

3.4 Fortsatt mottagningsverksamhet på lunchen 

under kursanmälansperioderna. 

Mottagningen sker i C-huset på 

höstterminen och Kårallen under 

vårterminen samt Täppan i Norrköping. 

3.5 Fortsatt lunchmottagning en dag i veckan i 

studentfiket i Norrköping. 

Information om verksamheten, utvärdering och 

återkoppling 

3.6 Samarbetsmöten med LinTek och att 

utveckla dessa till att omfatta snordfarna. 

3.7 Samarbetsmöten med personal från 

studerandeexpeditionen.  

 


