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Rektorsbeslut 
 
Nr 135/18 2018-12-17 C2018/313 
 

Ärende: Beslut om framgångsfaktorer och mått till strategiska mål 2019-2023 
 
Handläggare: Dan Guttke 
 
Bakgrund 
För att konkretisera de sex strategiska mål för åren 2019-2023 som universitetsstyrelsen 
beslutat om fick rektor uppdraget att fortsätta arbetet med framgångsfaktorer och mått till 
målen.  
 
Synpunkter från remissrundorna kring visions- och strategidokumentet har även fångat upp 
inspel kring framgångsfaktorer och dessa har sedan bearbetats av en arbetsgrupp bestående 
av prodekanerna, avdelningschef för Ekonomi och planering samt biträdande universitets-
direktör. Till framgångsfaktorerna och målen har knutits mått med ambitionen att de ska 
vara etablerade nyckeltal i sektorn och företrädesvis jämförbara med andra lärosäten.  
 
Genom att genomföra framgångsfaktorerna och följa måtten ska utveckling i förhållande 
till målen kunna avgöras.  
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Ja, information 2018-12-11 
 
Beslut 
Rektor beslutar att fastställa framgångsfaktorer och mått för de strategiska målen, enligt bi-
laga.  
 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Dan Guttke varit föredragande. Thomas Blom, pro-
rektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör, och 
Sebastian Hardin, studentkårens ordförande, har varit med om den slutliga handläggningen 
utan att delta i avgörandet. 
 
Undertecknat original finns i diariet 
 
 
Johan Sterte 
 Dan Guttke 
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Kopia av beslutet utsänt till; 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Centrala stöd 
- Karlstad Studentkår 
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Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått 
Vi profileras av välrenommerade akademiska 
miljöer på högsta nivå där forskning och 
utbildning är nära sammankopplade. 

Interna resursfördelningsmodeller stödjer 
koppling mellan utbildning och forskning och ger 
långsiktighet. 
 
Ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete 
som säkerställer hög kvalitet i hela 
verksamheten. 

• Resultatet av kvalitetsutvärderingar 
• Andelen disputerade lärare 
• Prestationsgrad och genomströmning 
• Vetenskaplig produktion 

o Publikationer 
o Toppciteringar 

• Externa medel 
Vi har stärkt vår attraktionskraft bland 
nuvarande och framtida studenter samt är en 
attraktiv arbetsplats. 

Vi erbjuder profilerade program och kurser som 
väcker nationell uppmärksamhet. 
 
Utveckling av studentrekryteringsstrategi.  
 
En god arbets- och studiemiljö som präglas av 
tillit, tillgänglighet och öppenhet. 
 
Fortsatt utveckling av kompetensförsörjnings- 
och kompetensutvecklingsarbete.  

• Förstahandssökande, behöriga  
• Andel nybörjare på förstahandsval. 
• Ledar- och medarbetarundersökning. 
• Antal dagar för en rekryteringsprocess 

avseende lektor och professor. 
• Kompetensutvecklingstid* 

Vår utbildning och forskning kännetecknas av 
nära relationer med det omgivande samhället. 

Uppdragsutbildning med ämnesmässiga bredd.  
 
Goda förutsättningar för arbetslivets 
engagemang i utbildningarna.  
 
Stärkt organisation för flervetenskaplig och 
samhällsrelevant kunskapsproduktion.  
 
Fler forskningsprojekt och forskningsprogram i 
samverkan med det omgivande samhället. 

• Externa medel 
• KUAB:s omsättnings/omfångsmått 
• Adjungerade lärare/professorer 
• Arbetslivets interaktion i 

grundutbildningen”. 
• Analys mediaträffar 

 

* Detta mått finns inte etablerat idag, men behöver utvecklas för visa resultatutveckling i förhållande till målet.   
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Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått 
Vi uppvisar en högre grad av internationaliserad 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökat samarbete med utvalda utländska lärosäten 
och andra organisationer för ökad student- och 
personalmobilitet. 
 
Utökat utbud av relevanta utbildningar på 
engelska. 
 
Fördjupade internationella 
forskningssamarbeten. 
 

• STINT Internationalisation Index 

Vi utvecklar kunskap för ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart samhälle. 

Genomförandet av 
jämställdhetsintegreringsarbetet. 
 
Studentsammansättningen speglar det 
omgivande samhället. 
 
Ökat fokus på bildning och livslångt lärande. 
 
Ledningsfunktionernas ansvar för hållbar 
utveckling. 

• Kurser med jämn könsfördelning. 
• Könsfördelningen bland 

högskoleexaminerade 
• Kvarvarande år 2. 
• Andel med högskoleutbildade föräldrar. 
• Medianålder för högskolenybörjare.  
• Andel studenter med utländsk bakgrund. 
• Andelen kvinnor bland den forskande och 

undervisande personalen  
• Rekrytering professorer som är kvinnor. 
• Interna miljörevisioner och 

miljöutredning. 
• Internutbildningar enligt 

jämställdhetsintegreringsplan 
Vår forskarutbildning ökar i omfattning och 
kvalitet. 

Alla interna fördelningssystem stärker 
forskarutbildning. 
 
Stärkt organisatorisk struktur kring 
forskarutbildningarna 

• Resultatet av kvalitetsutvärderingar 
• Genomströmning 
• Antal nybörjare 
• Antal doktorsexamina 
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