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REKTORS FÖRORD 
 
 
Ett modernt, samhällsinriktat universitet 
 
När jag blickar tillbaka över mitt första år som rektor för Karlstads universitet har det 
präglats mycket av hur vi arbetar med universitetets roll som självständig, aktiv och 
ansvarig aktör i samhällsutvecklingen. Arbetet med att ta fram en ny forsknings- och 
utbildningsstrategi bygger på detta synsätt. Vinnovas beslut att Karlstads universitet 
ingår i Nyckelaktörsprogrammet, ett program som ska utveckla förutsättningar och 
system för att kunskap och forskning vid universitetet ska kunna komma samhället och 
regionen till nytta, är ett bevis på att vi arbetar mycket samhällsinriktat redan idag. Vi 
ser på samverkan med omvärlden och nyttiggörande av forskningen som en integrerad 
del av utbildning och forskning. Bland annat vill universitetet utveckla stödet för 
enskilda forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat och lära av goda 
exempel i andra länder. 
 
Som ett ungt universitet strävar vi efter att rollen som aktiv aktör i samhällsutvecklingen 
ska genomsyra vår forskning. Både de statliga forskningspengar vi fått under året, samt 
våra externa medel, stöder detta arbete. Några exempel på sådana projekt är forskningen 
kring att utveckla och utmana elevers läsförståelse, hur den svenska konsumenten kan 
agera på ett hållbart sätt, kollektivtrafik samt solceller av plast. Vi har även arbetat 
aktivt med att utforma ansökningar till EU:s struktur- och socialfonder som ett led i att 
öka andelen externa medel ytterligare. Ett arbete som vi kommer att utveckla vidare 
under 2008. 
 
Under året har vi kunnat glädjas åt goda resultat i nationella utvärderingar. Bland annat 
har våra utbildningar klarat sig mycket bra under Högskoleverkets sexåriga utvärde-
ringsomgång och våra studenter är bland de nöjdaste i landet med det bemötande de får 
av alla anställda. I Högskoleverkets Studentspegel 2007 hamnade vi högst bland univer-
siteten i sex viktiga variabler: kunniga, stödjande och tillgängliga lärare samt tillmötes-
gående, serviceinriktade och flexibla administratörer. Vi har alltså ett universitet med 
mycket goda lärare och med en administration som löser studenternas problem. 
 
Karlstads universitet kunde också glädja sig åt en ökning av sökande till nybörjarprog-
ram. Den största ökningen såg vi mot teknik och naturvetenskapliga program. Det är 
extra glädjande då vi är ett av få lärosäten med en sådan trend. Två nya program visade 
sig också ligga rätt i tiden och hade bra söktryck: Socionomprogrammet och inriktning-
en Uteliv, hälsa och identitet inom lärarutbildningen på distans. Att vårt arbete med pro-
filering fått genomslag visar även färska siffror från Ungdomsbarometern. Kännedomen 
om Karlstads universitet har ökat från 23 till 27 procent under 2007 i målgruppen 
ungdomar 15-24 år. 
 
I september presenterades OECD:s slutrapport av studien ”Supporting the Contribution 
of Higher Education Institutions to Regional Development” där Karlstads universitet 
ingått, som ett av fjorton lärosäten runt om i världen. Författarna är tydliga i sin rapport 
att man måste investera i sina innovationssystem på nationell och regional nivå för att 
kunna vara konkurrenskraftiga i den globala kunskapsekonomin. 
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Inom ramen för Nyckelaktörsprogrammet har universitetet också satsat på en funktion 
för innovationsstöd och ytterligare fokus på att nå ut till små och medelstora företag i 
regionen. Årets avslutades med att vi kunde skicka in vår nya forsknings- och utbild-
ningsstrategi för 2009-2012. Vi har valt att utforma våra strategier som processer. Dessa 
ska åstadkomma forskning och utbildning av hög kvalitet och stor samhällsrelevans och 
kommer att leda till stabila men över tid föränderliga profiler inom universitetet även 
efter 2012. Vi menar att vi på detta sätt, bättre än genom utpekande av särskilda 
satsningsområden, kan möta framtida behov av flexibilitet och förändring utan kvalitets-
förluster. En processinriktning som premierar goda resultat var helst i verksamheten de 
finns motverkar dessutom konserverande tendenser och likriktning som beror på mode-
trender inom forskning och utbildning. 
 
Till sist vill jag nämna några ord om de insatser som gjorts inom hela universitetet för 
att skapa en budget i balans, samtidigt som vi visar goda resultat när det gäller vår ut-
bildning och forskning. Det har varit tuffa år ekonomiskt, men för 2007 kan vi uppvisa 
ett positivt resultat. Något som är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt 
arbete som samhällsengagerat universitet och kunskapsaktör såväl internationellt som 
regionalt. 
 
 

 
Kerstin Norén 
Rektor 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Karlstads universitets ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2007 visar ett överskott 
om 5 mnkr. Detta är en förbättring med drygt 16 mnkr jämfört med föregående år. Det 
förbättrade resultatet är främst en effekt av att intäkterna ökat (+2,3 %), medan kostna-
derna i princip legat kvar på en oförändrad nivå (+0,2 %). Grundutbildningens resultat 
är -5,2 mnkr, medan forskningen uppvisar ett resultat på +10,2 mnkr. Det samlade myn-
dighetskapitalet var vid årets slut 17 mnkr, vilket motsvarar 2,1 procent av universitets 
kostnader. 
 
Under 2007 uppgick Karlstads universitets samlade grundutbildningsvolym (inklusive 
uppdragsutbildning och beställd utbildning) till 7 766 helårsstudenter. Detta är en 
nedgång med drygt 300 helårsstudenter eller 4 procent jämfört med 2006. Sedan 2003, 
då grundutbildningen nådde sin hittills högsta omfattning, har verksamheten minskat 
med drygt 1 200 helårsstudenter, eller 14 procent. Det minskade antalet studenter har 
inneburit ett lägre grundutbildningsanslag än planerat och Karlstads universitet har inte 
nått upp till årets tilldelade takbelopp. 
 
När det gäller efterfrågan på universitetets utbildningar är bilden mer komplex. Antalet 
förstahandssökande till utbildningsprogrammen minskade visserligen totalt sett, men 
nedgången hänförde sig i huvudsak till vårterminen. Inför höstterminen ökade i stället 
efterfrågan på de längre programutbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, 
inte minst till följd av ett starkt stigande intresse för utbildningar inom vård och omsorg 
samt IT. Denna positiva utveckling bidrog till att antalet registrerade programnybörjare 
ändå kunde öka 2007 jämfört med föregående år. 
 
Forskningen vid Karlstads universitet är en mångfacetterad verksamhet med både bredd 
och djup. Verksamhetens fokus är 23 forskarutbildningsämnen som dessutom sam-
verkar i särskilda forskargrupper och profilområden. Inom universitetets forskning och 
forskarutbildning är måluppfyllelsen god. Under år 2007 avlades 36 doktorsexamina 
och 11 licentiatexamina, och de genomsnittliga studietiderna för forskarexamina mot-
svarar väl vad som anses vara normalstudietid. 
 
Antalet anställda vid Karlstads universitet var i november 2007 totalt 1 182 personer. 
Uttryckt i heltidsekvivalenter uppgick personalstyrkan till 964, vilket är en minskning 
motsvarande 76 heltidsanställningar jämfört med samma tidpunkt året innan. Minsk-
ningen av antalet anställda och antalet heltidsekvivalenter är en konsekvens av de 
personalomställningar som universitetet genomförde under 2005 och 2006. 
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1. VERKSAMHETSÅRET 2007 
 
 
Som en bakgrund till den resultatredovisning som följer, beskrivs här några av de 
händelser och processer som präglat Karlstads universitets verksamhet under år 2007.  
 
 
Ny rektor för Karlstads universitet 
 
Den 1 januari 2007 tillträdde universitetets nya rektor. Kerstin Norén kom närmast från 
Göteborgs universitet, där hon haft olika chefsbefattningar. Installationen ägde rum i en 
fullsatt Aula Magna i februari, med musik, sång och tal av landshövding Eva Eriksson, 
styrelsens ordförande Sture Nordh och studentkårens ordförande Emelie Hindersson. 
Rektor emeritus, Christina Ullenius, överlämnade rektorskedjan till Kerstin Norén.  
 
 
Årets alumner  
 
Eva-Lis Preiz, förbundsordförande i Lärarförbundet, och Hans Bergström, tidigare 
chefredaktör för Dagens Nyheter och numera bland annat författare, har minst ett 
gemensamt. De är båda tidigare studenter vid Karlstads universitet. Vid en högtidlig 
ceremoni i februari utsågs de till ”Årets alumner”. Det var samtidigt starten på en ny 
tradition vid universitetet. ”Årets alumner” får ett diplom och en önskeföreläsning eller 
en gästföreläsning. Eva-Lis Preiz och Hans Bergström valde en dialog om utbildningens 
och forskningens betydelse, tillsammans med utbildningsminister Lars Leijonborg, 
landshövding Eva Eriksson, universitetets förra rektor Christina Ullenius samt nuva-
rande rektor Kerstin Norén. 
 
Utmärkelsen ”Årets alumner” går till några av dem som varit studenter vid Karlstads 
universitet (eller tidigare Högskolan i Karlstad) och som i sin yrkesroll har vågat 
utmana det etablerade och utforskat det okända inom sitt arbetsområde. De skall ha ett 
personligt förhållningssätt i sin profession som ligger i linje med universitetets devis 
”Sapere Aude” (fritt översatt: Våga vara vis).  
 
 
Arbetsmiljöundersökning bland studenter 
 
Karlstad Studentkår och Karlstads universitet har tillsammans genomfört en arbets-
miljöenkät bland lärosätets 10 000 studenter. Ett slumpmässigt urval gjordes och 580 
studenter svarade på enkäten. Majoriteten, cirka två tredjedelar av de studenter som 
svarade, upplever ofta eller periodvis en negativ stress. Den negativa stressen avspeglar 
sig på deras fysiska och psykiska hälsa, bland annat i form av trötthet, smärta i axlar och 
nacke samt huvudvärk. 
 
De flesta studenter svarade att det är en lagom nivå på utbildningens krav vad gäller 
exempelvis förkunskaper, studieprestationer och självstudier. Det är främst privat-
ekonomin, men också framtiden och möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning, 
som oroar studenterna. Mer stöd i form av fler kurser i studieteknik, repetition av 
basämnen och en aktiv studievägledning, är några av de förslag som studentkåren 
lämnat till universitetet för att förbättra studenternas situation. 
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Karlstads universitet - en nyckelaktör 
 
I mars 2007 kom det glädjande beskedet att Vinnova valt ut Karlstads universitet för ett 
projekt om bättre samverkan med näringslivet. Under rubriken ”Högskolans infrastruk-
tur för samverkan för tillväxt” ansökte Karlstads universitet och blev beviljat drygt 20 
miljoner kronor i det så kallade Nyckelaktörsprogrammet. Projektet sträcker sig över 
åtta år och omfattar bland annat utveckling av ledningsstrukturer samt system för att 
utbildning och forskning skall komma samhället och regionen till del. Arbetet med att 
utforma ett effektivt innovationsstöd samt ”en ingång” till universitetet för företag och 
andra intressenter som söker kontakt, är redan i gång vid universitetet. 
 
Att satsningar på innovationsstöd är viktiga påpekas också i OECD:s slutrapport av 
studien ”Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional 
Development”, som presenterades i september. Författarna är tydliga i sin rapport och 
menar att man måste investera i innovationssystem på både nationell och regional nivå 
för att kunna vara konkurrenskraftiga i den globala kunskapsekonomin. Karlstads 
universitet har, som ett av fjorton lärosäten runt om i världen, ingått i studien.  
 
 
Ökad kännedom om Karlstads universitet 
 
Ungdomsbarometern mäter årligen kännedomen om Sveriges högre lärosäten bland 
unga. Från 2006 till 2007 ökade kännedomen om Karlstads universitet från 23 till 27 
procent. Universitetets mål är att den år 2009 skall vara 30 procent i åldersgruppen 15-
24 år. Universitet är således på rätt väg. 
 
Även årets antagningar av studenter visade på positiva inslag. Bland annat fick IT-
utbildningarna ett uppsving. En ny IT-utbildning helt på distans fick en stark start och 
kunde anta fler studenter än planerat. Karlstads universitet är ett av få lärosäten i 
Sverige där intresset för teknik- och naturvetenskapliga utbildningar ökar. Antalet nya 
studenter på universitetets teknik- och naturvetenskapliga program ökade exempelvis 
under hösten med 21 procent jämfört med året innan. Stort söktryck är det som tidigare 
till utbildningar som sjuksköterska, socionom, tandhygienist och fastighetsekonom 
liksom vissa inriktningar inom lärarutbildningen. 
 
 
Sommarskola lockade IT-forskare från hela världen 
 
Under några intensiva dagar mitt i sommaren besökte IT-forskare från hela världen 
Karlstads universitet. Samtalen rörde frågor om skyddet av identitet och personlig 
integritet i dagens och framtidens informationssamhälle. Förutom olika tekniska frågor 
diskuterade forskarna även juridiska, sociala och etiska aspekter av identitet i informa-
tionssamhället. Sommarskolan hade titeln ”The Future of Identity in the Information 
Society” och lockade 55 deltagare från bland annat USA, Kanada, Australien, Indien, 
Sri Lanka och ett flertal länder i Europa. 
 
 
Nya programutbildningar  
 
Universitetets styrelse beslutade i oktober att inrätta ett antal nya utbildningsprogram på 
både grundnivå och avancerad nivå. Vård- och stödsamordnare, Webb- och multi-
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media, Medier och kommunikation samt det tvååriga Mät- och kartteknik inrättades på 
grundnivå. På avancerad nivå inrättades programmen Global Media Studies, Samhälle-
lig riskhantering, Matematisk modellering samt Nanomaterial. 
 
 
Sjuksköterskeutbildning 100 år 
 
År 1907 startades en sjuksköterskeutbildning vid sjukhuset i Karlstad med åtta elever, 
eller sjukhuspigor som de kallades på den tiden. Redan 1911 var utbildningen treårig, 
med både teoretisk och praktisk undervisning. I Sverige fanns då sjuksköterskeutbild-
ning endast i Karlstad och på Sophiahemmet i Stockolm. Idag har avdelningen för 
omvårdnad vid Karlstads universitet tre professorer, 18 doktorander, en stor andel 
disputerade lärare och det antas 80 studenter på sjuksköterskeprogrammet varje termin. 
 
I november firades 100 år av sjuksköterskeutbildning i Karlstad med en högtidlig och 
festlig dag i Aula Magna. Minnen varvades med presentationer av dagens utbildning 
och forskning. Författaren Åsa Moberg bidrog med ett inlägg om sjuksköterskans 
yrkesroll genom presentationen av sin nya bok om Florence Nightingale. 
 
Veckan efter jubileet hade studenterna på sjuksköterskeprogrammet nationell klinisk 
slutexamination. Det är resultatet av ett samarbete mellan sjuksköterskeutbildningarna 
vid Karlstads universitet, Umeå universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Kristianstad 
samt Svensk sjuksköterskeförening. 
 
 
Hållbart medborgarskap 
 
Under senhösten beviljades Karlstads universitet drygt fyra miljoner kronor av Veten-
skapsrådet för forskningsprojektet ”Det hållbara medborgarskapet - barriärer och 
möjligheter”. Studien kommer att handla om hur den svenska konsumenten kan agera 
på ett hållbart sätt och de många hinder som finns för att konsumtionsmönstren skall 
gynna en hållbar utveckling. Projektet ingår i satsningsområdet ”Hållbar utveckling: 
Miljö, hälsa, säkerhet och medborgarskap” och kommer att pågå till år 2010. 
 
 
Lyft för lärare blev lyft för universitetet 
 
Satsningen Lärarlyftet fick en lite trög start i landet i stort, men för Karlstads universitet 
har responsen varit enbart positiv. Av de fjorton kurser som universitetet föreslog, 
beställde Skolverket tolv. Med 200 deltagare i första omgången är Karlstads universitet 
näst störst i landet på kurser inom Lärarlyftet. 
 
Deltagarna kommer från alla delar av landet, men främst från Mellansverige och 
kommunerna runt Vänern. De skräddarsydda lärarlyftskurserna genomförs på distans 
med stöd av internetbaserade utbildningsplattformar och telebildföreläsningar. Under 
kursernas gång ordnas ett par träffar på Karlstads universitet då kursdeltagarna träffar 
lärarna och varandra. De populäraste ämnena är språkdidaktik, matematikdidaktik och 
litteraturvetenskap i olika former. 
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Eldfängd tentamen 
 
”Chaos in Motion” hette 2007 års föreställning av Eldkonst. Drygt 1 000 besökare 
lockades till Sandgrundsudden, som sticker ut i Klarälven i centrala Karlstad, för att 
beskåda en annorlunda tentamen. Ungefär 200 studenter från bland annat innovations- 
och designingenjörsprogrammet, lärarutbildningen samt musik- och ljudsättarutbild-
ningen genomförde projektet. 
 
De fyra elementen, vatten, jord, eld och luft, gestaltades med installationer och dans. 
Studenterna hade byggt upp eldskulpturer med hjälp av trälister, halm och ståltråd. 
Ungefär 260 kilo halm gick åt och detta var sjätte gången projektet Eldkonst genom-
fördes. Den konstnärliga upplevelsen bygger på ett förlopp som startar när man tänder 
eld på skulpturen. När branden sprider sig lösgörs delar så att skulpturen hela tiden 
ändrar form eller skiftar i intensitet. Bakom arrangemanget står, förutom universitetet, 
Värmlands museum, Karlstads kommun, Dans i Värmland samt företag i Säffle 
kommun. Projektet delfinansierades i år av EU Mål 2. 
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2. GEMENSAMT FÖR VERKSAMHETSGRENARNA 
 
 

Kvalitetsarbete 
 
Karlstads universitets utveckling är på sikt beroende av hur de tre huvuduppgifterna 
utbildning, forskning och samverkan hanteras. Det är därför av största vikt att 
systematiskt analysera och förbättra verksamhetens förutsättningar, processer och 
resultat. 
 
Kvalitetsarbetet vid Karlstads universitet har två prioriterade syften. Det främsta och 
överordnade syftet är lärande och förbättring. Därutöver syftar arbetet till att kontrollera 
att verksamheten och dess resultat håller avsedd nivå. Universitetets kvalitetsarbete 
skall kännetecknas av en helhetssyn på berörda verksamheter och en integrering i både 
det strategiskt övergripande och det vardagliga arbetet inom alla funktioner och nivåer. 
 
Under våren 2007 inrättades ett nytt universitetsövergripande kvalitetsråd. Rådet har en 
samordnande och rådgivande roll och skall verka för att universitetets kvalitetsarbete 
blir mer synligt. En gemensam kvalitetsprofil skall formuleras och styrdokument ses 
över och uppdateras. Målsättningen är att åstadkomma ett mer systematiskt kvalitets-
arbete, ge en tydligare överblick samt bidra till en ständigt förbättrad verksamhet. 
 
 
Prioriterade insatser i kvalitetsarbetet 
 
I och med den nya och decentraliserade organisation som Karlstads universitet införde 
2006, är det fakultetsnämnderna som har huvudansvaret för det interna kvalitetsarbetet. 
På fakultets- och ämnesnivå har kvalitetsarbetet de senaste åren varit nära knutet dels 
till universitetets ansökan om ECTS-ackreditering, dels till införandet av den nya 
utbildnings- och examensstrukturen. 
 
Processen med att säkerställa ECTS-ansökan var under flera år ett prioriterat område i 
universitetets kvalitetsarbete. Projektet innebar ett omfattande arbete med granskning 
och översättning av kurs- och utbildningsplaner till engelska, förbättrad information på 
såväl svenska som engelska på universitetets webbplats samt omstrukturering av olika 
administrativa rutiner. Erhållandet av ECTS-ackreditering kan ses som ett internationellt 
erkännande av Karlstads universitets arbete med kvalitetsfrågor. 
 
Den första juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur som ett led i 
Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till Bolognaprocessen. I och 
med denna reform indelas den högre utbildningen i grundnivå, avancerad nivå respek-
tive forskarnivå. En annan förändring är införandet av ett nytt poängsystem med 
begreppet högskolepoäng. I detta nya system motsvarar ett års heltidsstudier 60 hög-
skolepoäng (och inte som tidigare 40 poäng). 
 
Karlstads universitets arbete med Bolognaanpassningen har inneburit att alla kursplaner 
reviderats av särskilda granskningsgrupper och att styrdokument omarbetats i enlighet 
med den nya examensordningen. Studentrepresentanternas medverkan i detta gransk-
ningsarbete har bidragit till att de olika dokumenten blivit tydligare och mera enhetliga. 
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Utöver dessa två stora processer, genomförs ett kontinuerligt kvalitetsarbete på olika 
nivåer inom universitetet. Inom flera fakulteter och ämnen sker exempelvis genom-
gångar av det pågående kvalitetsarbetet med syfte att förbättra dess systematik. Här 
ingår bland annat identifiering av kvalitetskritiska processer, analys av verksamheten 
med avseende på mekanismer för systematisk kvalitetsutveckling och formulering av 
dokument som ger en sammanhängande beskrivning av kvalitetsarbetet. Sedan länge 
har även universitetets kursvärderingssystem utvecklats och numera är det inriktat på 
studerandeinflytande och konkreta förbättringar av undervisningen. 
 
Högskoleverket genomför kontinuerligt olika kvalitetsbedömningar av den högre 
utbildningen i Sverige. Bedömningarna sker exempelvis i form av nationella ämnes- och 
programutvärderingar, prövningar av ansökningar om examensrätt samt genom 
granskningar av lärosätenas egna kvalitetsarbeten. Karlstads universitet ser positivt på 
Högskoleverkets utvärderingar och resultaten används i det interna kvalitetsarbetet. 
 
 
Pedagogisk utbildning av lärare 
 
Högskolepedagogisk utbildning för lärare har funnits vid Karlstads universitet sedan 
1999. Under 2007 fanns totalt 22 registrerade deltagare på kursen ”Högskolepedagogik, 
15 hp”, vilket motsvarar 3 procent av universitetets anställda lärare. 
 
 
Tabell 1: Antal och andel deltagare i kursen Högskolepedagogik år 2007. 
 

 ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL I HÖGSKOLE- ANDEL I HÖGSKOLE- 

 LÄRARE PEDAGOGISK UTB. PEDAGOGISK UTB. 

FAK. FÖR EKONOMI, KOMMUNIKATION & IT 143 8 6 % 

FAK. FÖR TEKNIK- & NATURVETENSKAP 124 3 2 % 

FAK. FÖR SAMHÄLLS- & LIVSVETENSKAPER 208 8 4 % 

ESTETISK-FILOSOFISK FAKULTET 199 3 2 % 

TOTALT KAU 674 22 3 % 

 

 
 
Utbildning av handledare inom forskarutbildningen 
 
Karlstads universitet har som krav att alla handledare inom forskarutbildningen skall ha 
genomgått särskild handledarutbildning. Detta är också ett villkor för att bli docent. Alla 
nyexaminerade doktorer uppmanas att söka denna utbildning och följden har blivit att 
utbildningen genomgås av allt fler direkt efter doktorsexamen. Under 2007 deltog totalt 
45 personer i universitetets utbildning av handledare inom forskarutbildningen.  
 
 
Tabell 2: Antal deltagare i handledarutbildning år 2007. 
 

 ANTAL I HAND- 

 LEDARUTBILDNING 

FAK. FÖR EKONOMI, KOMMUNIKATION & IT 8 

FAK. FÖR TEKNIK- & NATURVETENSKAP 13 

FAK. FÖR SAMHÄLLS- & LIVSVETENSKAPER 13 

ESTETISK-FILOSOFISK FAKULTET 11 

TOTALT KAU 45 
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Internationaliseringsarbete 
 
Universitetets mål för internationaliseringsarbetet 
 
Internationaliseringen inom utbildning och forskning är allt viktigare för Karlstads 
universitet. Universitetet strävar efter att öka förståelsen för andra länder och kulturer 
samt att etablera universitetet som en del av det internationella kunskapssamhället. 
 
För att förverkliga universitetets vision utarbetades 2005 ett policydokument för arbetet 
med internationaliseringsfrågor. I policyn lyfts fyra prioriterade områden fram: ”Inter-
nationalisering - ett nödvändigt kvalitetsarbete”, ”Studentutbyte”, ”Kompetensutveck-
ling för all personal” samt ”Universitetet - en kulturell mötesplats”. För var och ett av 
dessa områden finns kvalitativa delmål som syftar till att ge internationella perspektiv i 
all verksamhet. 
 
 
Internationalisering - ett nödvändigt kvalitetsarbete 
 
Karlstads universitet är organiserat i fyra fakulteter, där respektive fakultet har eget 
verksamhets- och resultatansvar. Därtill finns en särskild fakultetsnämnd för lärar-
utbildningen. En stor del av internationaliseringsarbetet hör till respektive fakultets-
nämnds ansvarsområde. Detta förväntas leda till att universitetet bättre kan förankra 
utbytesavtal med utländska lärosäten och att dessa avtal utnyttjas både mer medvetet 
och i högre utsträckning än tidigare. 
 
Varje fakultet samt lärarutbildningen har utsett minst en internationell koordinator som 
fungerar som kontaktperson för dels den fakultet de representerar, dels gentemot övriga 
fakulteter och den gemensamma administrationen. Syftet är att underlätta den interna 
och externa informationsspridningen samt fungera som en kvalitetssäkring. 
 
År 2006 erhöll Karlstads universitet som första och hittills enda svenska lärosäte EU-
kommissionens ”ECTS Label”. ECTS (The European Credit Transfer System) är ett led 
i Bolognaprocessen som syftar till att underlätta rörligheten mellan länder för såväl 
studier som arbete. ECTS-ackrediteringen skall ses som ett erkännande av Karlstads 
universitets strävan att öka möjligheterna till internationell profilering. Processen med 
att säkerställa ECTS-ansökan, ett projekt som pågick under flera år, var ett viktigt inslag 
i universitetets kvalitetsarbete. Som en följd av detta arbete har Karlstads universitet 
bland annat en tvåspråkig utbildningsinformation, förbättrade rutiner för internationali-
seringsarbetet inom grundutbildningen samt ett delegerat ansvar för internationell 
studieinformation. 
 
 
Studentutbyte 
 
Karlstads universitet strävar efter att förbättra möjligheterna för utländska studenter att, 
helt eller delvis, genomföra sin utbildning i Karlstad. Målsättningen är att öka antalet 
utbildningsprogram med internationell profil, samt att både de in- och utresande 
studenterna vid lärosätet skall bli fler. 
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Tabell 3: Internationella utbyten inom grundutbildningen år 2002-2007. 
 

 ÅR 2002 ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

ANTAL INRESANDE STUDENTER 212 249 259 311 315 336 

ANTAL UTRESANDE STUDENTER 115 102 134 124 100 128 

 

 
Antalet studenter som kommer från andra länder för att studera vid Karlstads universitet 
har fortsatt att öka och år 2007 uppgick de till 336. Jämfört med föregående år har de 
ökat med 21 individer eller med cirka 7 procent. En viktig förklaring till den positiva 
utveckling som nu pågått under många år, är att kursutbudet för utländska studenter 
breddats och fördjupats genom att allt fler kurser ur universitetets ordinarie utbud också 
genomförs på engelska. Under 2007 har undervisning på engelska erbjudits inom bland 
annat ämnesområden såsom biologi, datavetenskap, företagsekonomi, kemi, material-
teknik, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap samt nationalekonomi. 
 
För de inresande studenterna erbjuder universitetet i början av varje termin ett om-
fattande introduktionsprogram. Det innefattar bland annat service för upphämtning vid 
ankomst, hjälp med att reservera studentlägenhet och erbjudande om deltagande i 
fadderverksamhet. 
 
Under 2007 valde 128 av universitetets egna studenter att bedriva en del av sina studier 
vid ett utländskt lärosäte. Detta är 28 fler än föregående år och en lika stor procentuell 
uppgång. Intresset för utlandsstudier har därmed åter ökat efter några år av vikande 
utveckling. En majoritet bland de utresande studenterna var kvinnor (65 %), vilket är en 
något lägre andel än föregående år. Vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män 
skiljer sig därmed inte de utresande studenterna nämnvärt från studentpopulationen i 
stort (där kvinnornas andel under höstterminen 2007 uppgick till 67 %). 
 
För att främja den internationella studentrörligheten ger Karlstads universitet, med stöd 
av Erasmus-LLP (Lifelong Learning Programme), under läsåret 2007/2008 möjligheter 
för studenter att utföra praktik i något av samarbetsländerna. Fortsatt stöd ges även till 
studenter som önskar studera utomlands eller genomföra så kallade MFS-studier 
(Minor-Field-Study) i kombination med sina examensarbeten. 
 
 
Kompetensutveckling för all personal 
 
Internationell utbytesverksamhet eller annan form av internationellt arbete bör ses som 
en naturlig del i personalens kompetensutveckling. Den internationella rörligheten bland 
universitetets forskare och doktorander är god och deltagande i olika internationella 
konferenser sker regelbundet. Flera av dessa utbyten sker inom ramen för EU-
finansierade samarbeten. Universitetet betonar vikten av att allt fler av universitetets 
lärare medverkar i olika former av internationell utbytesverksamhet. Med hjälp av 
tydligare information och bättre kontaktvägar kommer förhoppningsvis fler lärare att 
ansöka om lärarutbyte. Karlstads universitet ger, bland annat med stöd från Erasmus-
LLP, fortsatt möjlighet att främja lärarutbyte. 
 
Karlstads universitet betonar också vikten av internationella perspektiv för den admi-
nistrativa och tekniska personalen. Administrativ personal har varje år givits möjligheter 
till en veckas arbetsvistelse vid ett lärosäte i annat land inom ramen för universitetets 
engagemang i Compostelanätverket. På motsvarande sätt har Karlstads universitet varje 
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år gästats av administrativ personal från andra länder. Från och med läsåret 2007/2008 
har universitetet utökade möjligheter att, med stöd av Erasmus-LLP, både sända och 
välkomna ytterligare administratörer på utbyte. 
 
 
Universitetet - en kulturell mötesplats 
 
Målområdet syftar till att skapa förbättrade möjligheter till kulturella möten inom ramen 
för universitetets verksamheter. Inom fakulteternas verksamheter finns flera goda exem-
pel på internationellt samarbete. Framför allt är det utbildningarna inom områdena 
teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap som har utarbetade internationella ut-
byten. Ett exempel är samarbetet mellan Karlstads universitet och American University 
i Washington DC, USA. Genom detta samarbete erbjuds kvalificerade praktikantplatser 
till studenter, främst inom ämnet statsvetenskap. Ett annat exempel är det biovetenskap-
liga programmet, där flera av studenterna haft sin verksamhetsförlagda undervisning 
(VFU) i utlandet. Förutom i europeiska länder har VFU genomförts i Australien, 
Kanada, Kambodja och Vietnam. Väl fungerande utbyten för både studenter och lärare 
finns också genom Linnaeus-Palme-programmet, med långsiktiga samarbeten i exem-
pelvis Sydafrika, Kenya och Kina.  
 
För att stimulera lärar- och studentutbyten inom ramen för lärarprogrammet avsatte 
fakultetsnämnd lärande särskilda medel under 2006. Avsikten är att årligen utlysa medel 
för uppbyggnad och/eller utveckling av internationaliseringsprojekt av långsiktig ka-
raktär. Målet är att alla studenter skall uppleva internationella inslag i sin utbildning.  
 
Sedan 1987 har studenter inskrivna vid Karlstads universitet möjlighet att förlägga 
studier, projektarbeten och praktik till de indiska städerna Varanasi och Dharmsala. I 
Varanasi har Karlstads universitet byggt upp studiecentret Ganga Mahal. Studiecentret 
kan ta emot cirka tio studenter för boende och studier under längre eller kortare 
perioder. Under 2007 har grupper av studenter från olika utbildningsprogram vid 
Karlstads universitet vistats i Varanasi och där genomfört fältstudier i samband med 
uppsatsarbeten inom olika områden. 
 
Under våren 2007 genomfördes arrangemanget ”MultiCultural Days” vid Karlstads 
universitet. Då behandlades både möjligheter och problem som rör internationalisering 
och mångkultur. Syftet med dagarna var att väcka debatt och skapa förståelse för 
kulturella skillnader, men också att lyfta fram all den mångkultur och kompetens som 
finns inom universitetet. 
 
 
 Internationell rekrytering av studenter 
 
Under 2008 kommer Karlstads universitet att fortsätta arbetet med implementering av 
den fastställda policyn för internationalisering. Parallellt bedriver universitetet ett arbete 
med att bredda denna policy genom ett nära samarbete med intilliggande lärosäten. I 
och med att alla fakulteter utsett kontaktpersoner för internationella frågor, finns numera 
ett universitetsgemensamt nätverk som regelbundet möts för att diskutera aktuella 
ämnen som ett led i utvecklingen och förbättringen. Att fakulteterna har möjlighet att 
vara aktiva i beslut om utbytesavtal och samarbeten förväntas bädda för en god och 
kvalitativ rekrytering av utländska studenter, samtidigt som det ger bättre möjligheter 
till att motivera både personal och studenter till att delta i utbyten i andra länder.  
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Under hösten 2007 fattades beslut om nytt studentcentrum vid Karlstads universitet. 
Detta studentcentrum kommer att starta upp sin verksamhet under 2008 och den inter-
nationella verksamheten vid universitetet kommer där att ingå som en viktig del. 
Universitetet har som syfte att samla all internationell studenthantering och arbete med 
internationell anknytning till samma enhet. Universitetets prorektor, med ansvar för 
utbildning, har ett nära samarbete med koordinatorer för internationalisering både vid 
fakulteter och vid studentcentrum och samverkar med fakultetsorganisationens opera-
tiva och strategiska ledningsnivåer. 
 
Ledning och uppföljning av internationaliseringsarbetet kommer att vara en fortsatt 
prioriterad uppgift även under 2008. Universitetet betraktar internationalisering inom all 
utbildning som ett viktigt kvalitetsmål. Särskild vikt kommer därför att läggas vid en 
utökad internationalisering av alla utbildningsnivåer, det vill säga inom grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. 
 
 
 Studenter från länder utanför EES 
 
Intresset bland internationella studenter för att studera i Sverige och vid Karlstads 
universitet har ökat de senaste åren. Det går inte att bortse från att avsaknaden av 
terminsavgifter vid svenska högskolor och universitet har bidragit till den ökande 
populariteten. 
 
Karlstads universitet erbjuder både utbildningsprogram på avancerad nivå och kurser på 
grundnivå med engelska som undervisningsspråk. Information om de olika utbildningar-
na finns på universitetets webbplats. 
 
Magister- och mastersprogram tillämpar tidiga ansökningsdatum (1 februari respektive 
1 september), som skall göra det möjligt för internationella studenter att efter besked om 
antagning kunna planera för flytt till Sverige. Det är många förberedelser som skall 
fungera för att en antagen student skall kunna finnas på plats vid terminens start.  
 
För fristående kurser gäller samma ansökningstider (15 april respektive 15 oktober) 
oavsett om de ges på svenska eller engelska. Kurserna vänder sig i första hand till 
utbytesstudenter med vars hemuniversitet det finns avtal, varför proceduren kring 
uppehållstillstånd är mindre komplicerad. När det gäller så kallade free movers, som 
söker kurser och får antagningsbesked i mitten av juli eller december, är tyvärr möjlig-
heterna att kunna infinna sig till respektive terminsstart mindre. 
 
Det ökade intresset för studier bland internationella studenter är särskilt märkbart bland 
sökande från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). År 2006 
antogs 186 personer från icke EES-länder till Karlstads universitet och 2007 var mot-
svarande siffra 251, vilket innebär en ökning med 35 procent. 
 
Den största gruppen som antagits från icke EES-länder under dessa båda år hade sin 
hemvist i Pakistan (33 antagna år 2006 respektive 42 antagna år 2007). De länder som 
uppvisar den största ökningen i antal antagna mellan åren är Kina (från 14 till 41 an-
tagna), Indien (från 11 till 26) och Nigeria (från 14 till 28). 
 
Att en person är antagen innebär emellertid inte alltid att hon eller han dyker upp till 
studier i Karlstad, utan endast en minoritet av de utländska antagna blir slutligen 
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registrerade. Antagningen var inte samordnad för landets högskolor och universitet, 
varför studenterna kan ha antagits på såväl andra lärosäten inom landet som till utbild-
ningar i andra länder. Om frågan i stället hade gällt hur många internationella studenter 
som faktiskt bedrev studier vid Karlstads universitet under 2006 och 2007, hade svaret 
blivit helt annorlunda. Totalt hade universitetet 315 inresande studenter under 2006 och 
under 2007 var antalet 336. Av dessa kom 82 respektive 63 från länder utanför EES. (Se 
även avsnittet ”Studentutbyte, sid 15). 
 
Från och med 2008 kommer antagningen av internationella sökande till svenska hög-
skolor att samordnas genom antagningssystemet NyA. Detta kommer att medföra 
effektivare och smidigare rutiner, samt göra det enklare för respektive lärosäte att 
planera för internationella studenter. 
 
 
 

Jämställdhetsarbete 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör ett brett förankrat och högt prioriterat 
nationellt politiskt mål. Sedan många år har Karlstads universitet arbetat målmedvetet 
för att nå en jämnare könsfördelning bland såväl personalen som studenterna. Jäm-
ställdhetsperspektivet är en viktig del av Karlstads universitets kvalitetsarbete och skall 
känneteckna arbetet inom samtliga verksamhetsområden. 
 
 
Jämnare könsfördelning i grundutbildningen 
 
I likhet med vad som gäller i övriga landet har andelen kvinnor inom grundutbildningen 
successivt ökat vid Karlstads universitet. Andelen har vuxit från 57 procent år 1993 till 
67 procent under höstterminen 2007. Under en längre tid har vårdutbildningar och lärar-
utbildningar med inriktning mot tidigare år haft få manliga studenter, medan kvinnorna 
har varit lågt representerade på utbildningar inom det tekniska området. Det nu gångna 
året har inte utgjort något undantag i detta avseende, även om det skett vissa framsteg i 
utjämnande riktning inom bland annat IT-utbildningarna. 
 
Karlstads universitet arbetar aktivt för att nå en jämnare könsfördelning bland studenter-
na inom grundutbildningen. Rekryteringskampanjer och riktad marknadsföring, liksom 
samarbeten med grund- och gymnasieskolor, är några exempel på satsningar som 
genomförts de senaste åren. 
 
Under 2007 har särskilda ansträngningar gjorts för att öka andelen kvinnor som utbildar 
sig inom området IT-teknik. Representanter för ämnet informatik har besökt ett stort 
antal gymnasieklasser, och därefter har särskilda kontaktdagar ordnats för intresserade 
kvinnliga gymnasister. Sammanlagt deltog 82 kvinnliga gymnasister i kontaktdagarna, 
då de fick träffa företrädare för IT-branschen och universitetets IT-utbildningar. Regi-
streringsstatistiken från höstterminen 2007 visar på glädjande resultat. Antalet kvinnliga 
nybörjare på IT-relaterade nybörjarprogram ökade från 2 till 33, vilket också medförde 
att andel kvinnor ökade från 3 till 28 procent. 
 
Ett annat exempel är det kvinnliga nätverket Tekla. Detta nätverk bildades 2005 inom 
ramen för Teknikerjakten, ett projekt för att öka rekryteringen till naturvetenskapliga 
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och tekniska utbildningar. Tekla samlar kvinnliga studenter som läser på universitetets 
ingenjörsprogram, naturvetenskapliga program eller på lärarutbildningar med inriktning 
inom naturvetenskap och teknik. Under 2007 har Tekla samlat 67 medlemmar. Man har 
bland annat gjort två mycket uppskattade studiebesök på företag i regionen, där student-
erna fått möta kvinnor på framstående positioner i mansdominerade organisationer. 
Medlemmar från Tekla har också besökt grupper av flickor på högstadiet och gymnasiet 
för att dessa skall få träffa förebilder och stå fast vid sina val. Målet är att öka andelen 
kvinnor inom de tekniska utbildningarna. 
 
 
Jämnare könsfördelning i forskarutbildningen 
 
Vid Karlstads universitet uppgick i november 2007 antalet registrerade doktorander i 
forskarutbildningen till 229. Av dessa är 127 kvinnor och 102 män, vilket innebär att 
andelen kvinnor inom forskarutbildningen uppgår till 55 procent. I tabell 4 visas köns-
fördelningen inom forskarutbildningen uppdelat per ämne. Tabellen är sorterad efter 
andel kvinnliga doktorander och även ordnad i tre grupper. Med ojämn könsfördelning 
avses här då andelen kvinnor eller män ligger utanför intervallet 40-60 procent. 
 
 
Tabell 4: Könsfördelning i forskarutbildningen per ämne år 2007. 
 

 ANTAL ANTAL ANTAL ANDEL 

 KVINNOR MÄN DOKTORANDER KVINNOR 

MINDRE ÄN 40  % KVINNOR:         

Datavetenskap 1 7 8 13 % 

Fysik 2 7 9 22 % 

Psykologi 2 6 8 25 % 

Statsvetenskap 1 2 3 33 % 

40 - 60  % KVINNOR:         

Materialteknik 2 3 5 40 % 

Kemiteknik 7 10 17 41 % 

Företagsekonomi 8 10 18 44 % 

Engelska 3 3 6 50 % 

Religionsvetenskap 3 3 6 50 % 

Arbetsvetenskap 6 5 11 55 % 

Kulturgeografi 6 5 11 55 % 

Miljö- och systemvetenskap 5 4 9 56 % 

Biologi 5 4 9 56 % 

Medie- och kommunikationsvetenskap 4 3 7 57 % 

Pedagogiskt arbete 4 3 7 57 % 

Sociologi 7 5 12 58 % 

Informatik 6 4 10 60 % 

Matematik 3 2 5 60 % 

MER ÄN 60  % KVINNOR:         

Kemi 10 6 16 63 % 

Folkhälsovetenskap 7 4 11 64 % 

Pedagogik 14 6 20 70 % 

Litteraturvetenskap 3 0 3 100 % 

Omvårdnad 18 0 18 100 % 

TOTALT KARLSTADS UNIVERSITET 127 102 229 55 % 
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Totalt sett har Karlstads universitet en jämn könsfördelning inom forskarutbildningen. 
Studerar man varje forskarutbildningsämne för sig, finner man dock vissa ämnen där 
variationen är större. 
 
Könsfördelningen inom vissa ämnen kan härledas till utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå, vilket givetvis kan begränsa möjligheterna till en jämnare fördelning 
inom forskarutbildningen.  
 
Det är av stor vikt att forskarutbildningen utformas så att den är lika attraktiv för 
kvinnor som för män så att de mest lämpade från båda könen kan rekryteras. Utgångs-
punkten vid urval och antagning till forskarutbildning är högskoleförordningens 9 
kapitel, och urvalet styrs av de sökandes behörighet och bedömningen av deras förmåga. 
Allmänt gäller principen att det är först vid lika meriter i övrigt som underrepresenterat 
kön kan ges företräde. (Se vidare stycket ”Breddad rekrytering till forskarutbildningen”, 
sid 41.) 
 
 
Jämnare könsfördelning bland nyrekryterade lärare 
 
Karlstads universitet eftersträvar en jämn könsfördelning bland personalen. Under 2007 
minskade personalstyrkan totalt sett och antalet lärarrekryteringar var få. Det har därför 
inte varit möjligt att åstadkomma några större förändringar i fördelningen mellan män 
och kvinnor. 
 
Andelen nyrekryterade lärare av underrepresenterat kön inom olika personalkategorier 
visas i tabellerna 5 och 6. Där presenteras utfallet för åren 2006 och 2007, samt även de 
lokala mål som universitetet fastlagt för perioden 2005-2008. 
 
Antalet anställda och rekryteringar till kategorierna biträdande lektor och forskar-
assistent är få. Därför har universitetet valt att slå samman dessa grupper med gruppen 
universitetslektorer. 
 
 
Tabell 5: Andelen nyrekryterade lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter av underrepresenterat kön. 
Utfall 2006 och 2007 samt lokala mål för perioden 2005-2008. 
 

  LEKTORER, BITR. LEKTORER, FORSKARASSISTENTER 

VETENSKAPSOMRÅDE KVINNOR MÄN MÅL FÖR PERIODEN 

  ÅR 2006 ÅR 2007 ÅR 2006 ÅR 2007 2005-2008 

HUMANISTISKT - SAMHÄLLSVET. 40 % 64 %   60 % kvinnor 

TEKNISKT 0 % 0 %   30 % kvinnor 

NATURVETENSKAPLIGT 50 % 0 %   60 % kvinnor 

MEDICINSKT   0 % 0 % 10 % män 

 

 
Inom området humaniora-samhällsvetenskap har nio rekryteringar gjorts och mål-
uppfyllelsen för året var god. Till det naturvetenskapliga området gjordes det en 
nyrekrytering under 2007 och detsamma gäller till det medicinska området. Inom 
medicinskt område är det särskilt svårt att få manliga sökande. Inom det tekniska 
området har inga nyrekryteringar gjorts. 
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Tabell 6: Andelen nyrekryterade adjunkter av underrepresenterat kön. Utfall 2006 och 2007 samt lokala mål för 
perioden 2005-2008. 
 

  ADJUNKTER 

VETENSKAPSOMRÅDE KVINNOR MÄN MÅL FÖR PERIODEN 

  ÅR 2006 ÅR 2007 ÅR 2006 ÅR 2007 2005-2008 

HUMANISTISKT - SAMHÄLLSVET. 33 % 50 %   50 % kvinnor 

TEKNISKT 0 % 0 %   70 % kvinnor 

NATURVETENSKAPLIGT 0 % 67 %   50 % kvinnor 

MEDICINSKT   25 % 0 % 10 % män 

 

 
Inom personalkategorin adjunkter är resultaten i förhållande till målen bra med hänsyn 
tagen till antalet nyrekryterade. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och 
humaniora-samhällsvetenskap har tre respektive tolv rekryteringar gjorts. Inom 
medicinområdet har fyra kvinnor anställts, vilket är en följd av bristen på manliga 
behöriga kandidater. Inom tekniskt vetenskapsområde har inga nyrekryteringar gjorts 
under året, vilket gör att siffran 0 % redovisas. 
 
 
Jämnare könsfördelning vid rekrytering av akademiska ledare 
 
Under hösten har Karlstads universitet internrekryterat två nya prorektorer, med ansvar 
för utbildningsfrågor respektive forskningsfrågor. Uppdragen gick till en man och en 
kvinna. I prorektorernas uppdrag ingår bland annat att arbeta för ökad jämställdhet inom 
sina ansvarsområden. I övrigt har universitetet en mycket jämn könsfördelning bland de 
akademiska ledarna. (Se avsnittet ”Andel kvinnor bland akademiska ledare”, sid 23.) 
 
 
Rekryteringsmål för professorer 
 
I regleringsbrevet för år 2007 anges universitetets rekryteringsmål för professorer. Där 
föreskrivs att under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 33 procent av de professorer 
som anställs vara kvinnor. 
 
I nedanstående tabell 7 visas antalet nya professorer vid Karlstads universitet under åren 
2005, 2006 och 2007. I de redovisade siffrorna ingår nyanställda och befordrade pro-
fessorer samt gästprofessorer. 
 
 
Tabell 7: Nyanställda professorer under år 2005-2007, samt andelen kvinnor av dessa. 

 

 ANTAL NYA VARAV ANDEL 

 PROFESSORER KVINNOR KVINNOR 

ÅR 2005 6 1 17 % 

ÅR 2006 7 1 14 % 

ÅR 2007 6 1 17 % 

TOTALT 19 3 16 % 

 

 
Av de 19 professorer som nyanställdes under 2005-2007 var 5 rekryterade och 14 be-
fordrade. Trots universitetets ansträngningar för att anställa fler kvinnliga professorer 
bedöms det vara svårt att nå det uppsatta rekryteringsmålet för perioden. 
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Förutsättningarna för att på längre sikt öka andelen kvinnliga professorer är dock goda. 
Vid Karlstads universitet finns idag 19 kvinnliga docenter varav flera har stora möjlig-
heter att nå professorskompetens inom några år.  
 
 
Andel kvinnor bland akademiska ledare 
 
Karlstads universitet har sedan ett antal år tillbaka haft en mycket jämn könsfördelning 
bland de akademiska ledarna. Med akademiska ledare vid Karlstads universitet avses 
dekaner, prodekaner, vicerektorer, avdelningschefer, prorektorer och rektor. Benäm-
ningarna prefekt och studierektor används numera inte vid universitetet. 
 
 
Tabell 8: Antal och andel kvinnor bland akademiska ledare år 2007. 
 

ANTAL VARAV ANDEL 
AKADEMISKA LEDARE 

TOTALT KVINNOR KVINNOR 

REKTORER, INKL PRO 2 1 50 % 

DEKANER, INKL PRO 10 5 50 % 

VICEREKTORER 4 2 50 % 

AVDELNINGSCHEFER 24 10 42 % 

TOTALT KARLSTADS UNIVERSITET 40 18 45 % 

 

 
Den jämna könsfördelningen bland akademiska ledare är resultatet av en medveten 
strategi och universitetet har under 2007 också belönats för sitt arbete. Vid IDAS egen 
baggegala fick Karlstads universitet ta emot första pris i kategorin ”Flest kvinnor i 
ledningen”. Motiveringen löd: ”Medvetet, systematiskt och framgångsrikt arbete för att 
få fler kvinnor på ledningspositioner”.  
 
 
Åtgärder och resultat av jämställdhetsarbetet 
 
Totalt sett är könsfördelningen bland Karlstads universitets personal relativt jämn med 
55 procent kvinnor och 45 procent män. En detaljerad redovisning av universitetets 
personalstruktur för åren 2005-2007 finns i bilaga 1 (sid 70). 
 
Under det senaste året har personalstyrkan vid Karlstads universitet minskat, både ut-
tryckt i antal anställda och antal heltidsekvivalenter. Det har därmed varit svårt att 
åstadkomma några större förändringar i proportionerna mellan könen. Vid all rekryte-
ring och befordran uppmuntras dock personer av underrepresenterat kön särskilt att 
söka. Detta har också resulterat i att universitetet inom vissa ämnesområden kunnat re-
krytera lärare av underrepresenterat kön. Inom andra områden är det svårare att komma 
tillrätta med sned könsbalans då det många gånger varit brist på behöriga sökande från 
det underrepresenterade könet. 
 
Under 2007 har Karlstads universitet genomfört ett antal åtgärder och aktiviteter i syfte 
att stärka jämställdheten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa. 
 
Universitetet har under 2007 bedrivit ett jämställdhetsarbete särskilt inriktat mot att 
stödja kvinnor som vill göra en akademisk karriär. Under året har KVIK-projektet 
(”Kvinnor i akademisk karriär”) genomfört en seminarieserie som vänt sig till kvinnliga 
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lärare, forskare och doktorander. Programmet har byggt på IDAS idéer och har fått 
ekonomiskt stöd av Europeiska socialfonden. Syftet har varit att ge deltagarna en 
tydligare bild av vad det innebär att göra akademisk karriär samt att ge verktyg och 
kunskaper inom några specifika områden, som vid sidan av forsknings- och undervis-
ningsmeriter, är viktiga för lärare som vill bli framgångsrika inom akademin. 
 
En annan prioriterad verksamhet har varit att utveckla kunskaperna hos rekryterings-
kommittéer och nyckelpersoner i rekryteringsprocessen. Som ett led i jämställdhets-
arbetet har exempelvis universitetets rekryteringskommittéer deltagit i ett utbildnings-
internat med särskild fokus på genusfrågor vid rekrytering. Utbildningen omfattade 
avsnitt om ”Lag och förordning - låsta ramar eller bedömnings- och beslutsfrihet”, 
”Bedömning av pedagogiska meriter och skicklighet”, ”Språket i sakkunnigutlåtandet” 
samt ”Intervjuer som bedömningsunderlag - hur genomför vi dem och hur använder vi 
informationen vi får?”. En särskild ”genuskommentator” deltog i alla avsnitt och la ett 
genusperspektiv på varje område. 
 
Universitetet har också försökt skapa bättre möjligheter för de anställda att förena 
förvärvsarbete med föräldraskap. Seminariet ”Universitetet är en stor pusselbit i ditt 
livspussel - kan vi göra mer för att den biten skall passa bättre in i din helhet?” blev 
inspirationskälla och idégivare för ett aktivt arbete på det här området. Det har bland 
annat resulterat i att en lovverksamhet för anställdas barn har drivits på försök under 
2007. Därtill har arbetstidsavtalet för administrativ och teknisk personal gjorts om för 
att bli mer flexibelt. Ett arbete med att ta fram en särskild åtgärdsplan för att förbättra 
möjligheterna att förena arbetsliv och föräldraskap har också påbörjats.  
 
Vad gäller den administrativa personalen på fakulteterna har två stora kompetens-
utvecklingsprojekt, JÄRV och CompQ, avslutats under året. Projekten har haft ett 
jämställdhetsperspektiv och bland annat har föreläsningar som behandlat dessa frågor 
genomförts. Cirka 75 personer har deltagit i projekten och utvärderingen visar att 95 
procent av deltagarna har ökat sina kunskaper om genusfrågor. 
 
 
Genusperspektiv i utbildningar 
 
I Karlstads universitets jämställdhetsplan från 2005 anges att genusperspektivet skall 
vara en integrerad del av planering och genomförande av all utbildning på såväl grund- 
som forskarutbildningsnivå. Vid universitetet är det fakulteterna som ansvarar för ut-
bildningens innehåll och form. I fakultetsnämndernas uppdrag ingår att aktivt medverka 
till att integrera genusfrågor i grundutbildningen samt att utveckla och stödja pedago-
giska modeller för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter. 
 
Det är ämnena som ansvarar för den faktiska undervisningen och målsättningen är att 
genusperspektivet på lämpligt sätt skall belysas i samtliga utbildningar. Aspekter som 
tagits upp är exempelvis maktförhållande i samhället, välfärd och välfärdspolitik samt 
utsatthet i förhållande till genus. Genusperspektivet har också förtydligats genom sär-
skilda föreläsningar, där lärare från ämnet genusvetenskap medverkat. 
 
Genusperspektivet ingår naturligt i undervisningen på flera utbildningsprogram och 
många av universitetets lärare behandlar det även i sin forskning. När så är möjligt väljs 
litteratur som särskilt belyser olika genusfrågor och som problematiserar utifrån kön, 
klass och etnicitet. 
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Kompetensförsörjning 
 
Karlstads universitet står inför flera stora utmaningar de närmaste åren som är särskilt 
kritiska ur ett kompetensförsörjningsperspektiv: 
� Att uppnå hög kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning i enlighet 

med ”Vision 2015”. 
� Att skapa en organisation och ledningsstruktur som stödjer genomförandet av 

universitetets visioner och strategier. 
� Att åstadkomma en tydlig och effektiv ledningsprocess, där utvecklingen av 

universitetet som helhet är den samlade ledningens gemensamma uppdrag. 
� Att klara kompetensförsörjningen då ett stort antal lärare avgår med pension de 

närmaste åren.  
� Att kunna genomföra verksamhetsförändringar som en konsekvens av universitetets 

utbildnings- och forskningsstrategier, kraven från statsmakterna, en föränderlig 
omvärld samt krav på resurseffektivisering. Utmaningen är att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna arbeta med omställning, avveckling och utveckling av olika verksamheter 
parallellt. 

 
Att leda ett modernt universitet är en komplex uppgift som ställer stora krav på ledar-
skap, organisation och strategi. Att utveckla ledningsprocesserna blir då särskilt viktigt 
och detta har också uppmärksammats när universitetet beviljades medel från Vinnova 
till Nyckelaktörsprogrammet år 2007. Syftet med programmet är att stärka och utveckla 
ledningsprocesser för att än bättre kunna leda universitetet i samverkan med omvärlden. 
Ledningsutvecklingsinsatserna omfattar samtliga chefer, dekaner och rektorer vid uni-
versitetet. För att stärka ledningsstrukturen utsågs under 2007 även två nya prorektorer, 
en för grundutbildning och en för forskning. 
 
I januari 2006 införde Karlstads universitet en ny organisations- och ledningsstruktur. 
Syftet var att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för att möta framtidens krav på 
en akademisk organisation under utveckling. Under år 2007 har en utvärdering av den 
nya organisationen genomförts och som ett resultat av denna har den administrativa 
organisationen reviderats från den 1 januari 2008. 
 
Under 2007 har universitetsstyrelsen fattat beslut om ”Forsknings- och utbildnings-
strategi för Karlstads universitet 2009-2015”. Implementeringen av denna strategi, 
tillsammans med de reformer som statsmakterna genomför inom universitets- och 
högskoleområdet, medför behov av nya och förändrade kompetenser hos både kärnverk-
samhet, ledning och stödverksamhet. 
 
För att bli ett starkare universitet har en målsättning varit att öka andelen disputerade 
lärare. När lärarrekryteringar görs sker det därför i första hand till lektorsanställningar, 
och andelen disputerade lärare har stadigt ökat under de senaste åren. År 2006 var 
andelen disputerade lärare 45 procent och år 2007 hade andelen ökat till 50 procent. 
 
För att stärka utbildnings- och forskningsområdena, måste resurser prioriteras till dessa 
kärnverksamheter. Med ett begränsat ekonomiskt utrymme krävs omstruktureringar och 
universitetsstyrelsen har därför under året initierat ett besparingsprojekt kallat ”mer 
resurser till utbildning och forskning”. Målsättningen är att spara 10 procent på de 
administrativa kostnaderna under tre år för att kunna överföra de frigjorda resurserna till 
kärnverksamheten. Som en konsekvens av detta projekt kommer den administrativa 
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personalstyrkan att minska med uppskattningsvis 20 personer fram till år 2009. Ned-
dragningarna av den administrativa personalen kommer att fordra olika omstrukture-
ringar och kompetensförändringar under perioden. 
 
Antalet pensionsavgångar kommer att öka de närmaste åren och störst är andelen bland 
lärare inom området humaniora-samhällsvetenskap. Kompetensväxlingsåtgärder genom 
omställning, rekrytering, delpensioner och bra former för avgång är de områden som är 
särskilt viktiga. Inom vissa miljöer finns risk för övertalighet på kort sikt, medan man ur 
det långsiktiga perspektivet riskerar att förlora viktig kompetens då medarbetare går i 
pension. För att undvika detta har universitetet reserverat särskilda omställningsmedel 
som bland annat används för bibehålla kompetens i dessa miljöer. Under året antogs 
också en plan för medarbetares pensionering och ett särskilt mentorsprogram för 
nyanställda yngre lärare har prövats. Båda dessa åtgärder syftar till att underlätta kom-
petensöverföringen från äldre till yngre medarbetare. 
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3. GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 
 
 
Karlstads universitet har ambitionen att bidra till den nationella utbyggnaden av den 
högre utbildningen i takt med den demografiska utvecklingen. Planeringen har länge 
tagit sikte på att motsvara förväntningarna om ökad tillgänglighet och breddad 
rekrytering till högskoleutbildningen. Universitetets utbildningsutbud är främst inriktat 
mot professionsutbildningar inom teknik, ekonomi, vård och omsorg samt skola och 
utbildning. Det finns också en väl utbyggd och omfattande verksamhet för studenter 
som önskar studera på distans, bestående av såväl korta kurser som hela program vilka 
leder fram till en yrkesexamen. 
 
Karlstads universitets samlade grundutbildningsvolym (inklusive uppdragsutbildning 
och beställd utbildning) uppgick år 2007 till 7 766 helårsstudenter. Detta är en minsk-
ning med drygt 300 helårsstudenter eller 4 procent jämfört med föregående år. Sedan 
2003, då grundutbildningen nådde sin hittills högsta omfattning, har verksamheten 
minskat med cirka 1 200 helårsstudenter, eller 14 procent. 
 
 
Efterfrågan på universitetets utbildningar 
 
Inför höstterminen 2007 sökte cirka 7 100 personer, som tidigare inte bedrivit högskole-
studier i Sverige, till en utbildning vid Karlstads universitet via VHS samordnade 
antagning. Detta är drygt 1 200 fler än höstterminen 2006 - en ökning med 21 procent. 
Karlstads universitet skiljer sig därmed positivt från flertalet övriga lärosäten i Sverige. 
På det nationella planet begränsades uppgången till 3 procent. 
 
Ovanstående siffror omfattar inte sökande med ofullständiga personnummer. Denna 
grupp, som till största delen består av sökande från andra länder, ökade kraftigt fram till 
2006. Utvecklingen har dock varit svårtolkad, eftersom det förelegat en påtaglig risk för 
dubbelräkning så länge det var möjligt att söka via högskolornas lokala antagnings-
system. Höstterminen 2007 användes dock bara ett enda system för all antagning till 
högskolan och totalt sett halverades då antalet sökande med ofullständiga person-
nummer i förhållande till föregående år. För Karlstads del var nedgången än kraftigare, 
från över 2 000 till knappt 500 utländska sökande.  
 
En majoritet av de inhemska sökande utan tidigare högskoleerfarenheter - över 85 
procent - sökte till något av universitetets utbildningsprogram. Sökande från andra 
länder valde däremot företrädesvis studier på fristående kurs. 
 
 
Sökande och nybörjare till program  
 
Ett annat sätt att belysa efterfrågan på universitetets utbildningsprogram är att visa 
antalet förstahandssökande, oavsett tidigare högskolemeriter. Detta mått är egentligen 
en bättre värdemätare på studenternas verkliga intresse för just Karlstad som studie-
alternativ. 
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Diagram 1 visar antalet förstahandssökande till universitetets programutbildningar 
under perioden 1999-2007, och hur efterfrågan relaterat sig till antalet erbjudna utbild-
ningsplatser. Av diagrammet framgår även hur många nybörjare som faktiskt påbörjade 
programstudier vid terminens början. 
 
 
Diagram 1: Efterfrågan på universitetets programutbildningar år 1999-2007. 
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Inför vårtermins- och höstterminsantagningarna 2007 sökte 3 653 personer till någon av 
universitetets programutbildningar i första hand. Detta är cirka 450 färre än föregående 
år (-11 %), och antalet förstahandssökande är därmed i stort sett tillbaka på samma nivå 
som under perioden 2000-2003. Minskningen var då i huvudsak koncentrerad till vår-
terminen (-360 sökande). Under höstterminen fortsatte nedgången för de kortare 
programmen av påbyggnadskaraktär, medan de längre programutbildningarna som 
vänder sig till nybörjare i högskolan i själva verket ökade med 150 förstahandssökande. 
 
Trots minskningen av förstahandssökande har den negativa utvecklingen inte fått 
genomslag på antalet programnybörjare. Tvärtom har antalet registrerade nybörjare på 
program ökat stadigt de senaste åren, och är nu tillbaka till de nivåer som gällde 2001-
2003. 
 
 
Sökande till fristående kurser 
 
Antalet inhemska sökande till fristående kurs som inte tidigare studerat vid universitet 
eller högskola uppgick höstterminen 2007 till 1 300  personer. Detta är en ökning med 
cirka 240 personer (+22 %) jämfört med föregående hösttermin. Karlstads universitet 
har därigenom ökat något mer än riket som helhet (+16 %).  
 
Antalet utländska sökande har minskat betydligt jämfört med föregående års mycket 
höga nivå. Detta behöver dock inte innebära att intresset för Karlstad som studieort 
förändrats i lika stor utsträckning, utan kan också förklaras av att det numera sam-
ordnade antagningsförfarandet påtagligt minskat risken för dubbelräkning av studenter 
som saknar fullständiga personnummer. Totalt sökte 361 personer med ofullständiga 
personnummer till universitetets fristående kurser. Ett särskilt problem är dock att 
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många saknar behörighet för de studier de sökt. Av de utländska personer som sökte till 
fristående kurs blev därför endast 8 procent antagna, jämfört med en tredjedel av de 
inhemska sökande.  
 
 
Tillämpning av reell kompetens 
 
Karlstads universitet ser möjligheten att bedöma, värdera och erkänna reell kompetens 
som ett effektivt led i arbetet med breddad rekrytering. Det är därför viktigt att infor-
mera allmänheten om möjligheten och tillvägagångssättet så att intresserade sökande 
uppfattar att de är välkomna att åberopa reell kompetens, om det skulle visa sig att de 
inte formellt uppfyller efterfrågade krav på grundläggande och särskild behörighet. 
Universitetet informerar om reell kompetens i utbildningskatalog, på webbplatser och 
vid utbildningstillfällen med regionens studie- och yrkesvägledare inom skolor och 
arbetsförmedlingar. 
 
Validering av reell kompetens är relativt vanligt förekommande vid bedömning av 
behörighet vid ansökan till grundutbildning. Oftast avser bedömningarna kraven på 
kunskaper i vissa gymnasieämnen, såsom svenska och engelska för den grundläggande 
behörigheten och andra ämnen för den särskilda. 
 
Karlstads universitet har valt att tillämpa högskoleförordningens paragraf om reell 
kompetens, även om den sökande inte själv har åberopat att han eller hon vill bli 
prövad. Så snart en sökande inte uppvisar full formell behörighet, prövas om det bland 
insända meriter finns sådant som kan kompensera bristen på formalia. Detta är ett 
omfattande arbete men universitetet har hittills ansett att det är viktigt att kunna stödja 
den sökande genom detta förfaringssätt. När väl begreppet reell kompetens har blivit 
mer känt hos allmänheten, kan universitetet förmodligen övergå till att endast pröva 
dem som åberopar möjligheten. 
 
Vid antagning till lärarutbildning med inriktning lärarexamen i yrkesämnen är bedöm-
ningar av reell kompetens mycket vanliga. För att antas till allmänt utbildningsområde 
krävs utöver att besitta god yrkeskunskap styrkt genom allsidig, kvalificerad och aktuell 
yrkesverksamhet, att man har 90 högskolepoäng. Intresserade av att bli yrkeslärare har 
sällan haft anledning att studera på högskola, eftersom såväl deras grundutbildning som 
fort- och vidareutbildning inom respektive yrkesområde erbjuds på gymnasienivå eller 
genom andra skolformer. Därför äger en omfattande validering rum, som går ut på att 
bedöma, värdera och erkänna deras samlade kompetens i förhållande till högskole-
poäng. Valideringen sker delvis med stöd av Valideringscentrum i Skellefteå men 
Karlstads universitet har också byggt upp egen kompetens för att på sikt kunna hantera 
frågorna på ett kvalificerat sätt inom lärosätet. 
 
Bland de cirka 150 personer som sökte till yrkeslärarutbildningen inför höstterminen 
2007 behövde ungefär 100 få sin yrkesverksamhet validerad i riktning mot högskole-
poäng. Bland de 39 som påbörjade studier hade hälften validerats inom yrkesområden 
såsom bygg, el, fordon, frisör, handel och administration samt hotell och restaurang. 
Alla kan inte valideras till full behörighet vad avser kravet om 90 högskolepoäng utan 
måste komplettera med någon högskolekurs, vid sidan om studierna på lärarutbild-
ningen, innan de kan ta ut en lärarexamen. 
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Helårsstudenter i grundutbildningen 
 
Under 2007 uppgick den samlade grundutbildningsvolymen vid Karlstads universitet till 
7 766 helårsstudenter. I utfallet är då även uppdragsutbildningar och beställd utbildning 
inräknade. Detta är en minskning med 304 helårsstudenter eller knappt 4 procent sedan 
2006. Grundutbildningens omfattning uttryckt i helårsstudenter för åren 2003-2007 
presenteras i tabell 9. 
 
 
Tabell 9: Grundutbildningens omfattning 2003-2007, antal helårsstudenter. 
 

UTBILDNINGSUPPDRAG ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

ENLIGT REGERINGSBESLUT:           

ORDINARIE UPPDRAG ENL. REGLERINGSBREV 8 400 8 754 8 106 7 880 7 595 

SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING (SÄL) 121 160 113 78 54 

VIDAREUTB. AV LÄRARE (VAL)     6 

KOMBINATIONSUTBILDNING   7 14   

ANTAL HELÅRSSTUDENTER I ORDINARIE GRUNDUTBILDNING 8 521 8 921 8 233 7 958 7 655 

ÖVRIGA UTBILDNINGSUPPDRAG:           

BESTÄLLD UTBILDNING 1 0 0 0 0 

UPPDRAGSUTBILDNING 243 165 128 112 111 

TOTALT ANTAL HELÅRSSTUDENTER 8 765 9 086 8 361 8 070 7 766 

            

ANTAL VERKSAMHETSVECKOR I UTFALLET 39 41 40 40 40 

UTFALL OMRÄKNAT TILL NORMALÅR MED 40 VECKOR 8 990 8 864 8 361 8 070 7 766 

Reell förändring i procent  +1,4 % -1,4 % -5,7 % -3,5 % -3,8 % 

 

 
För att ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utveckling över tiden har utfallen 
för 2003 och 2004 i tabellen normaliserats med avseende på verksamhetsterminernas 
längd. Till följd av en avvikande periodisering under höstterminen 2003 kom inte de 
officiellt redovisade volymerna för dessa år att omfatta perioder av jämförbar längd. 
 
Sedan 2003, då grundutbildningen vid Karlstads universitet nådde sin hittills högsta 
omfattning, har verksamheten reellt minskat med drygt 1 200 helårsstudenter. Det finns 
flera förklaringar till tillbakagången. Den minskade utbildningsvolymen sammanhänger 
till en del med universitetets strävan under 2004 att anpassa den anslagsfinansierade 
verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Även om de anslagsmässiga 
begränsningarna försvann under de därpå följande åren får de minskade programintagen 
under läsåret 2004/05 fleråriga konsekvenser. Samtidigt har den minskade efterfrågan, 
som först och ytterst kraftfullt gav sig till känna inom naturvetenskap, teknik och IT, 
under de senaste åren blivit alltmer påtaglig inom områden som tidigare haft ett till-
fredsställande söktryck. För några samhällsvetenskapliga utbildningar och inriktningar 
inom lärarutbildningen har detta lett till att man vid terminsstarten inte lyckats fylla 
nybörjarplatserna i samma utsträckning som förut. 
 
 
Mål antal helårsstudenter 
 
Enligt regleringsbrevet skall antalet helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningsområdena uppgå till minst 1 720. Som framgår av redovisningen i 
bilaga 2.2 uppgick utfallet till 1 684 helårsstudenter inom de båda utbildningsområdena 
tillsammans. Universitetet nådde således inte upp till det uppsatta målet för 2007. Den 
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svaga rekryteringen under många år till flera av ingenjörsprogrammen och de IT-
relaterade utbildningarna ger långsiktiga eftersläpningar som fortfarande är märkbara 
även om rekryteringssituationen på programsidan ljusnat något under 2007. Under det 
senaste året minskade utbildningsvolymen med 58 helårsstudenter eller med 3 procent.   
 
Den begränsning som anges för det konstnärliga utbildningsområdet musik är högst 140 
helårstudenter respektive helårsprestationer. För 2007 blev utfallet inom musikområdet 
239 helårsstudenter och 192 helårsprestationer. De överskjutande prestationerna har 
avräknats mot det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Universitetet har i många år 
begärt att få en utökad ram, för att därigenom få förbättrade möjligheter att förstärka 
Musikhögskolan Ingesunds roll som ett kulturellt nav i regionen. 
 
 
Helårsprestationer i grundutbildningen 
 
Studenternas studieresultat i form av antal godkända poäng omräknas till så kallade hel-
årsprestationer. Under år 2007 uppgick antalet helårsprestationer vid Karlstads 
universitet till 6 378, vilket är 362 färre än år 2006. I tabell 10 visas antal helårs-
prestationer under 2003-2007.  
 
 
Tabell 10: Grundutbildningens omfattning 2003-2007, antal helårsprestationer. 
 

UTBILDNINGSUPPDRAG ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

ENLIGT REGERINGSBESLUT:           

ORDINARIE UPPDRAG ENL. REGLERINGSBREV 7 159 7 064 6 726 6 521 6 238 

SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING (SÄL) 69 130 129 74 42 

VIDAREUTB. AV LÄRARE (VAL)         0 

KOMBINATIONSUTBILDNING   4 14   

ANTAL HELÅRSPRESTATIONER I ORD. GRUNDUTBILDNING 7 228 7 198 6 869 6 595 6 280 

ÖVRIGA UTBILDNINGSUPPDRAG:           

BESTÄLLD UTBILDNING 2 0 0 0 0 

UPPDRAGSUTBILDNING 284 163 184 145 98 

TOTALT ANTAL HELÅRSSTUDENTER 7 514 7 361 7 053 6 740 6 378 

 

 
Inom det ordinarie utbildningsuppdraget har utfallet minskat med 284 helårsprestationer 
(-4,3 %) under det senaste året. Helårsprestationerna har därmed minskat något mer än 
vad som motiveras av studentvolymens förändring (-3,6 %). Den något svagare utveck-
lingen för helårsprestationerna innebär också att prestationsgraden, det vill säga antalet 
helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter, minskade. Efter att under fyra år 
i rad ha legat på 83 procent sjönk den år 2007 till 82 procent. 
 
 
Examina i grundutbildningen 
 
Under 2007 utfärdades 1 565 examensbevis vid Karlstads universitet, vilket är något 
färre än föregående år. Minskningen berörde i första hand kategorin generella examina, 
och då främst magisterexamina med ämnesdjup, medan antalet yrkesexamina i stället 
ökat. 
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Tabell 11: Examina i grundutbildningen 2003-2007. 
 

EXAMEN ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

GENERELLA EXAMINA           

Magisterexamen med ämnesdjup 258 268 268 253 202 

Magisterexamen med ämnesbredd 20 25 66 52 91 

Kandidatexamen 290 349 353 357 320 

Högskoleexamen 8 5 11 7 19 

SUMMA GENERELLA EXAMINA 576 647 698 669 632 

YRKESEXAMINA           

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år  189 210 350 334 295 

Lärarexamen med inriktning mot senare år 161 218 223 183 202 

Lärarexamen - musiklärare 20 20 2 15 13 

Högskoleingenjörsexamen 177 139 109 95 99 

Civilingenjörsexamen 3 7 14 17 21 

Yrkesteknisk högskoleexamen 13 0 0 0 0 

Vårdyrkesexamina 234 226 228 270 303 

SUMMA YRKESEXAMINA 797 820 926 914 933 

            

TOTALT ANTAL EXAMINA 1 373 1 467 1 624 1 583 1 565 

Procentuell förändring jfr. föregående år +12 % +7 % +11 % -3 % -1 % 

 

 
Trots de senaste årens tillbakagång ligger den totala examinationen fortfarande kvar på 
en förhållandevis hög nivå. I synnerhet som man skulle ha kunnat förvänta sig att den 
tydliga nedgång av nybörjare på de längre utbildningsprogrammen som startade 2002 
och kulminerade under 2004, nu också hunnit sätta sina spår i examensstatistiken. Att så 
ännu inte blivit fallet, annat än i en relativt blygsam omfattning, kan möjligen förklaras 
med att det område som haft en stadig tillväxt under hela perioden, vård och omsorg, 
har en genomgående högre examinationsgrad jämfört med det område som fick vid-
kännas den kraftigaste neddragningen av sina nybörjarvolymer, nämligen det samhälls-
vetenskapliga. 
 
Även om antalet yrkesexamina totalt sett ökat något under året (+2 %), skiljer sig 
utvecklingen inom denna examenstyp. Lärarutbildningen har minskat för andra året i 
rad, denna gång med 22 examina (-4 %). Både nedgången, och en betydande del av den 
kraftiga uppgången under 2005, kan hänföras till de så kallade SÄL- och LAN-
projekten. Antalet examina inom ramen för dessa särskilt finansierade uppdrag har 
minskat från 111 under 2005 till 39 examina under 2007. Bortser man från dessa båda 
projekt har antalet lärarexamina i stället ökat med 27 examina (+6 %). 
 
Inom vårdutbildningarna har examinationen stadigt ökat den senaste femårsperioden. 
Under det senaste året uppgick ökningen till 33 examina (+12 %). Under året examine-
rades också de allra första receptarierna sedan universitetet 2004 fick rätt att utfärda 
sådan examen. 
 
För första gången sedan 2003 ökar åter antalet högskoleingenjörsexamina, även om 
uppgången är tämligen beskedlig. Den negativa utvecklingen under den gångna 
perioden har varit en naturlig följd av den försämrade rekryteringen till universitetets 
ingenjörsutbildningar, och utifrån nybörjarvolymernas utveckling borde man inte kunna 
förvänta sig en mera tydlig ökning förrän efter 2008. Den något mer positiva 
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utvecklingen av examensstatistiken kan i stället bero på en ökad benägenhet bland 
studenterna att ta ut en examen.  
 
 
Utfall i förhållande till examensmål 
 
I utbildningsuppdraget för Karlstads universitet fastslås ett lägsta antal examina som 
universitetet skall utfärda under fyraårsperioden 2005-2008 med avseende på vissa typer 
av examina. I tabell 12 redovisas utfallet i relation till de uppställda volymmålen. 
 
 
Tabell 12: Examensmål och utfall för Karlstads universitet enligt regleringsbrev. 
 

EXAMEN 
MÅL 
2005-
2008 

UTFALL 
ÅR 2005 

UTFALL 
ÅR 2006 

UTFALL 
ÅR 2007 

UTFALL 
TOTALT 

MÅLUPPFYLLNAD 
EFTER TRE ÅR. 
RIKTVÄRDE 75 % 

CIVILINGENJÖRSEXAMEN 35 14 17 21 52 149 % 

SJUKSKÖTERSKEEXAMEN 435 116 140 128 384 88 % 

LÄRAREXAMEN MED INR. MOT TIDIGARE ÅR 750 350 334 295 979 131 % 

(VARAV INR. FÖRSKOLA/FÖRSKOLEKLASS) (410) (242) (225) (231) (698) 170 % 

LÄRAREXAMEN MED INR. MOT SENARE ÅR 875 225 198 215 638 73 % 

 

 
Utfallet inför det avslutande året i fyraårsperioden ligger väl i nivå med de uppsatta 
examensmålen för samtliga examensgrupper, med undantag för lärarexamen med 
inriktning mot senare år som redovisar ett litet underskott i förhållande till riktvärdet. 
För tre av de angivna examenstyperna är målet redan uppnått med råge, och för det 
återstående, sjuksköterskeexamen, torde volymmålet komma att uppnås redan under 
vårterminen 2008.  
 
För att universitetet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och 
förskoleklass, skall det enligt regleringsbrevet vara möjligt att antingen välja inriktning 
mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbild-
ningen, eller så skall lärosätet vidta andra åtgärder som så långt det är möjligt 
säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola 
och förskoleklass. 
 
Under 2005 examinerades den första kull som antogs till den reformerade lärarutbild-
ningen 2001. Vid den tidpunkten fanns inget särskilt mål för examina med inriktning 
enbart mot förskola eller förskoleklass utan universitetet strävade, i linje med reformens 
intentioner, att skapa ingångar för ett brett verksamhetsfält. Flertalet av de nyutexa-
minerade lärarna som är inriktade mot att arbeta med yngre barn har därför kompetens 
för att arbeta både i förskola och i grundskolans tidigare år (se även tabell 13, sid 34).  
 
Med start från 2004 har universitetet erbjudit en mer specifik lärarutbildning på distans 
för verksamhet i förskola och förskoleklass kallad ”Naturkunskap i vardagen”. Hösten 
2006 tillkom ytterligare en inriktning, ”Barns utveckling och rättigheter”. Båda dessa 
inriktningar har rönt ett mycket stort intresse bland de sökande till universitetets lärar-
utbildningar.  
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I regleringsbrevet anges även att i minst trettio procent av antalet lärarexamina bör 
matematik, teknik eller naturvetenskap ingå till en omfattning av minst 40 poäng (eller 
60 högskolepoäng). Vidare skall för lärarexamen med inriktning mot senare år särskilt 
behovet av yrkeslärare beaktas. 
 
 
Tabell 13: Examina inom lärarutbildningen, totalt resp. med särskild NT-inriktning. 
 

  ANTAL VARAV MED MATEMATISK-TEKNISK- 

LÄRAREXAMINA EXAMINA NATURVETENSKAPLIG INRIKTNING 

  ÅR 2007 ANTAL ANDEL 

GAMLA LÄRARUTBILDNINGEN:       

BARN- OCH UNGDOMSPED. UTB. 3 0 0 % 

GRUNDSKOLLÄRARE ÅK 1-7 6 3 50 % 

GRUNDSKOLLÄRARE ÅK 4-9 17 6 35 % 

GYMNASIELÄRARE 18 4 22 % 

NYA LÄRARUTBILDNINGEN:       

LÄRARE FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS 22 22   

LÄRARE FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKL., GR.SKOLANS TIDIGARE ÅR 206 35 17 % 

LÄRARE GRUNDSKOLANS TIDIGARE ÅR 58 23 40 % 

LÄRARE GRUNDSKOLANS SENARE ÅR 49 12 24 % 

LÄRARE GRUNDSKOLANS SENARE ÅR & GYMN.SKOLAN 110 26 24 % 

LÄRARE GYMNASIESKOLAN 1 0 0 % 

MUSIKLÄRARE 13 0 0 % 

YRKESLÄRARE GYMN.SKOLAN 7 0 0 % 

SUMMA LÄRAREXAMINA 510 131 26 % 

 

 
Som framgår av tabell 13 nådde Karlstads universitet under 2007 inte riktigt upp till 
målet att minst trettio procent av antalet lärarexamina skulle ha en inriktning mot mate-
matik, teknik eller naturvetenskap. Under lång tid har emellertid ett målmedvetet arbete 
bedrivits för att bredda utbudet av, och rekryteringen till, naturvetenskapligt inriktade 
utbildningar. Sedan 2001 har universitetet varje år erbjudit olika former av naturveten-
skaplig lärarutbildning på distans i samverkan med ett stort antal kommunala lärcentra. 
Utbildningarna har haft betydligt lättare att rekrytera studenter jämfört med motsvaran-
de campusutbildningar. De stora kullarna på inriktningen ”Naturkunskap i vardagen” 
kommer dock inte att börja påverka examensstatistiken förrän under 2008. 
 
De naturvetenskapliga inslagen i lärarutbildningen är dock mer omfattande än vad som 
framgår av tabellen ovan. Av de 286 studenter som under året avlagt en lärarexamen 
med inriktning mot förskola, förskoleklass och/eller grundskolans tidigare år hade, ut-
över de 80 som läst endera en inriktning eller två specialiseringar inom naturvetenskap 
eller matematik, ytterligare 149 studenter valt en specialisering med ett matematiskt 
eller naturvetenskapligt kunskapsinnehåll. En majoritet av studenterna med examina 
inriktade mot undervisning av yngre barn har därmed förvärvat kunskaper i grund-
läggande matematikinlärning och/eller utvecklat förmågan att tillämpa ett undersökande 
och experimenterande arbetssätt som förklaring av olika naturvetenskapliga fenomen. 
 
Sedan höstterminen 2005 anordnas utbildning för yrkeslärare vid Karlstads universitet 
och de första sju studenterna på 60-poängsutbildningen tog ut sin examen under 2007. 
De flesta studenter läser programmet på deltid och beräknas därigenom avsluta sin 
utbildning först under 2008. 
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Redovisning av anslagsbelastningen 
 
Det beräknade värdet av genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom grund-
utbildningen uppgick under år 2007 till 459,1 mnkr. Detta inkluderar ersättning för 
helårsprestationer från december månad 2006 som universitetet tidigare inte fått 
ersättning för. Anslagsintäkterna blev därigenom 4 mnkr högre än vad som förutsågs i 
den reviderade prognos som lämnades efter halvårsskiftet. 
 
Eftersom värdet av prestationerna inte når upp till den maximala tilldelningen på 520,6 
mnkr (takbeloppet), återstår ett outnyttjat anslagsutrymme på 61,6 mnkr. Enligt gällande 
regelsystem får den outnyttjade delen av anslaget - så länge värdet av det ackumulerade 
anslagssparandet inte överstiger 10 procent av årets takbelopp - reserveras som anslags-
sparande för att senare kunna användas när universitetet åter kan redovisa prestationer 
över takbeloppet. Eftersom universitetet redan vid årets ingång förfogade över ett 
anslagssparande från tidigare år på 52,0 mnkr, får dock endast en begränsad del av det 
tillkommande anslagssparandet behållas utan regeringens godkännande. 
 
Anslagsbelastningen på grundutbildningsanslaget för 2007, uppställd i enlighet med 
regeringens föreskrifter, framgår av särskild bilaga (bilaga 2, sid 71-73). 
 
 
Åtgärder för att vägleda lärarstudenter 
 
Lärarutbildningsprogrammens komplexitet och möjligheterna för studenterna att göra 
egna val fordrar en väl fungerande och aktiv studievägledning. Karlstads universitet har 
vidtagit ett antal åtgärder i syfte att vägleda studenterna och att underlätta den interna 
planeringen. 
 
Vid lärarutbildningens kansli finns för närvarande fyra studievägledare anställda 
(motsvarande 3,3 heltidstjänster). För att kunna erbjuda en bra tillgänglighet arbetar 
studievägledarna enligt ett bestämt schema med tider för besök, drop-in-tider och 
telefonsamtal. 
 
Alla lärarstudenter inbjuds även till återkommande informationstillfällen. I huvudsak 
ansvarar lärarutbildningens studievägledare för dessa. Utöver upplysningar om möjliga 
val av inriktningar och specialiseringar ges information om arbetsmarknadens behov. 
Studenterna har också möjlighet att få enskilda samtal om sina studieval med studie-
vägledare. 
 
Lärarutbildningen vid Karlstads universitet tillämpar detaljerad studieplanering för varje 
enskild student. Redan under utbildningens andra termin gör varje lärarstudent 
individuella val av ytterligare inriktningar och specialiseringar. Studieplaneringen finns 
sedan tillgänglig för studenten via universitetets webbplats. Studenten kan inte själv 
göra förändringar i sin studieplanering utan att först kontakta lärarutbildningens studie-
vägledare. 
 
Utifrån arbetsmarknadens behov har en ny inriktning för verksamhet i fritidshem ut-
arbetats. Utbildningen startade på campus höstterminen 2007 och kommer även att 
erbjudas som distansundervisning med start på vårterminer. Karlstads universitet satsar 
även på särskilda utbildningsinriktningar för verksamhet i förskola/förskoleklass samt 
utbildning av lärare i yrkesämnen. 
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Åtgärder för lärarstudenter att välja inriktning mot arbete i förskola 
 
Karlstads universitet har sedan 2004 erbjudit studerande inriktningsval som enbart leder 
fram till lärarexamen med inriktning mot verksamhet i förskola. Under 2007 har lärar-
studenterna kunnat välja mellan två riktade utbildningsalternativ till nämnda område. En 
inriktning med målsättning att öka förståelsen för naturvetenskapliga perspektiv för barn 
i förskoleverksamhet där leken sätts i fokus för barns lärande, ”Naturkunskap i var-
dagen”, samt en andra inriktning med benämningen ”Barns utveckling och rättigheter”.  
 
Till den förstnämnda inriktningen, som erbjuds i distansform mot kommunala lärcentra, 
fanns 288 förstahandssökande till 60 platser varav 119 registrerades, och till den andra 
inriktningen sökte 79 i första hand till 30 platser och 36 registrerades. 
 
Universitetets rekryterings- och informationsinsatser har resulterat i att andelen 
studerande som valt examensprofil mot verksamhet i förskola under året har ökat. Allt 
för att säkerställa att de uppsatta examensmålen kan nås. 
 
 
Rekrytering av akademiker till lärarutbildningen 
 
Karlstads universitet var ett av de 11 lärosäten som 2006 fick i uppdrag att utbilda 
arbetslösa akademiker till lärare inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnesområden. 
 
Efter kontakter med länsarbetsnämnd och lokala arbetsförmedlingar, annonseringar och 
förfrågningar till individer som sökt motsvarande reguljärutbildning, konstaterades att 
det inte fanns några personer med nämnda profil som kunde starta utbildningen. Under 
2007 har resultatet tyvärr blivit detsamma som för 2006, vilket innebar att inga studen-
ter registrerades. 
 
 
 Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen 
 
Sedan höstterminen 2005 har Karlstads universitet bedrivit särskild utbildning av lärare 
i yrkesämnen (sk. SÄL 3). Uppdraget, som genomförs i samverkan med sju andra 
lärosäten, sträcker sig fram till och med år 2009 och målsättningen är att tillsammans 
utexaminera ytterligare 1 000 lärare för undervisning i yrkesämnen. 
 
Studierna sker på halvfart och i huvudsak i form av distansutbildning. Studierna skall 
dessutom kombineras med tjänstgöring som lärare omfattande minst motsvarande en 
halvtidsanställning. De sökande som inte uppfyller kraven på högskoleutbildning har 
möjlighet till individuell prövning av tidigare arbetslivserfarenheter och studier. Ett 
omfattande valideringsarbete har genomförts för merparten av de sökande och detta har 
delvis skett i samverkan med Centrum för validering i Skellefteå, där framförallt 
branschbedömare bedömt kunskaper inom yrkesområdena. 
 
Den sammanlagda utbildningen för en och samma student får uppgå till högst tre år och 
högst 90 högskolepoäng och omfattar ett allmänt utbildningsområde. Därutöver krävs 
omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning eller motsvarande om 
minst 90 högskolepoäng. 
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Den fjärde och sista antagningsomgången ägde rum vårterminen 2007. Till denna antag-
ning sökte 48 individer varav 35 antogs och 32 registrerades. Vid Karlstads universitet 
har under året totalt 117 studerande varit registrerade inom SÄL 3-utbildningen. 
 
 
Planering av speciallärarutbildning 
 
Karlstads universitet är ett av totalt nio lärosäten som fått i uppdrag att utveckla en 
påbyggnadsutbildning som leder till speciallärar- eller specialpedagogexamen. Arbetet 
med att ta fram utbildningsplan och kursplaner har påbörjats under hösten 2007. 
Utbildningen avses starta höstterminen 2008 med 30 platser. Utbildningen kommer att 
erbjudas som halvfartsstudier på distans. 
 
Uppdraget att utveckla innehållet i utbildningen har getts till den estetisk-filosofiska 
fakulteten, där den huvudsakliga kompetensen inom området finns. En projektledare har 
utsetts för att leda utvecklingsarbetet tillsammans med en arbetsgrupp samt referens-
personer från skolverksamheten. Till gruppen är också en tjänsteman från lärarutbild-
ningens kansli knuten. För att diskutera utbildningsgemensamma frågor deltar också 
Karlstads universitet i det nätverk som finns för specialpedagogutbildningarna i Sverige. 
 
 
Samverkansaktiviteter vid regionalt utvecklingscentrum 
 
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet har under året haft sam-
verkansavtal som löpt med samtliga 16 kommuner i Värmlands län samt med Karlskoga 
kommun i Örebro län. Dessa avtal syftar till att genom gemensam verksamhet förbättra 
och fördjupa det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och 
forskning. I januari 2007 undertecknades nya avtal för en period om tre år. Varje 
deltagande kommun betalar per år en grundavgift om 6 000 kronor samt därtill en krona 
per kommuninvånare, medan Karlstads universitet betalar ersättning för 1,6 tjänster. 
  
Under 2007 har RUC bedrivit ett antal samverkansprojekt med kommunerna i regionen. 
Drygt 80 lärare och skolledare är exempelvis involverade i den kompetensutvecklings-
satsning kring läs- och skrivlärande som pågår från maj 2007 till april 2008. I en 
motsvarande satsning inom ämnet matematik deltar ungefär 240 lärare. 
  
RUC har fortsatt verka för att kommuner och partnerskolor skall möta kursledare inom 
lärarprogrammet för att de tillsammans skall utveckla kurser. Samarbetsgrupper kring 
tre områden startade under 2006 och detta arbete har fortsatt under 2007. Projektet in-
volverar kommun- och partnerskolgrupper från Eda, Karlstads och Årjängs kommuner.  
  
Under året har RUC har tillsammans med andra aktörer även inbjudit till ett antal olika 
seminarieserier. Under 2007 anordnades exempelvis ”Jämställda skolledare” och 
”Skolutveckling för alla” tillsammans med rektorsutbildningen och avdelningen för 
utbildningsvetenskap, organisation och samhälle. ”Specialpedagogen som kvalificerad 
samtalspartner” är ytterligare en seminarieserie som genomförs av RUC. Varje semina-
rium har samlat cirka 50 deltagare.  
  
RUC vid Karlstads universitet har under 2006/07 på uppdrag av Myndigheten för skol-
utveckling genomfört en processledarutbildning för 144 deltagare från 32 kommuner. I 
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november 2007 inledde RUC på samma myndighets uppdrag en processledarutbildning 
för 45 lärare och skolledare i Stockholms stad. 
  
RUC har under året varit arena för samtal och mäklande med kommuner och med 
grupper vid universitetet. Tillsammans med Vetenskapsrådet har RUC inlett planeringen 
för konferensen ”Resultatdialog 2008”, som kommer att förläggas till Karlstads 
universitet. 
 
 
Insatser och resultat av matematiksatsningen 
 
Karlstads universitets del av matematiksatsningen har genomförts av avdelningen för 
matematik vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Under året har en rad insatser 
gjorts för att stödja nybörjarna i matematik. 
 
Under augusti månad anordnades repetitionskurser som var öppna för alla studenter som 
skulle påbörja kurser i matematik eller program med matematikkurser. Även de som 
skulle påbörja en ekonomutbildning erbjöds en anpassad repetitionskurs i matematik. 
Under höstterminen 2006 erbjöds en matematikjour som blev mycket uppskattad och 
detta har erbjudits även under 2007. 
 
Ett flertal samarbetsprojekt har genomförts under det senaste året. Bland annat har 
elever från gymnasiets teknikprogram besökt universitetet och lärt sig lite om 
kodningsteori som ett exempel på en viktig modern användning av matematik. 
Kodningsteori har även varit en del av den sommarforskarskola som Karlstads univer-
sitet arrangerade för gymnasister. 
 
Cirka tre gånger per termin besöker ett antal speciellt intresserade gymnasieelever 
Karlstads universitet för att öva problemlösning. Vid dessa tillfällen ges även korta 
föredrag om olika matematiska frågeställningar. 
 
Under året har lärare från Karlstads universitet och gymnasieskolor i Värmland besökt 
nationella möten inom projektet ”Mattebron” i Göteborg och Stockholm. Detta har 
initierat diskussioner mellan lärare på universitetet och gymnasierna som i sin tur 
mynnat ut i tre konkreta samarbetsprojekt: 
� att skapa en katalog med förslag till projektarbeten i matematik med handledning.  
� att skapa en kurs på universitetsnivå för den grupp elever i Karlstad som läst 

gymnasiets A-kurs redan under grundskoletiden. 
� att starta ett seminarium för att diskutera hur symbolhanterande hjälpmedel påverkar 

målen i matematikundervisningen och hur de kan användas som didaktiska verktyg. 
 
 
Uppdragsutbildning - studenter och intäkter 
 
Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en-
skild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till. En del av utbildningsuppdragen är 
poänggivande och kan jämställas med övrig högskoleutbildning.  
 
Den poänggivande verksamheten under de fem senaste åren i helårsstudenter räknat 
framgår av tabell 14. 
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Tabell 14: Poänggivande uppdragsutbildningar 2003-2007, antal HST. 
 

UPPDRAG ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 41 27 0 0 24 

INNOVATIONER I ETT LEDNINGSPERSPEKTIV 0 0 18 22 1 

TANDHYGIENISTUTBILDNING 40 0 0 0 0 

LÄRARUTBILDNING - LAN 54 47 29 10 11 

SUMMA PROGRAM 135 74 47 32 36 

            

KURSER INOM MEDICIN-VÅRD-OMSORG 57 57 37 28 16 

ÖVRIGA UPPDRAG 51 33 44 52 59 

TOTALT ANTAL HELÅRSSTUDENTER 243 165 128 112 111 

 

 
Den poänggivande delen av uppdragsverksamheten hade under 2007 samma omfattning 
som året innan. Jämfört med 2003 har verksamheten mer än halverats, och man får gå 
långt tillbaka för att närma sig samma nivå som nu. Nedgången förklaras främst av att 
uppdragen inom området vård och hälsa, som under många år på egen hand omfattade 
över 100 helårsstudenter, minskat påtagligt under de senaste åren. 
 
Redovisningen av den poänggivande delen av uppdragsutbildningen ger dock en ofull-
ständig bild av hur universitetets uppdragsverksamhet har utvecklats. De nya uppdragen 
är ofta av betydligt kortare omfattning och många leder dessutom inte till att deltagarnas 
insatser dokumenteras i studiedokumentationssystemet Ladok över huvud taget. Under 
år 2007  har cirka 2 000 anställda i näringsliv och offentlig sektor deltagit i någon av de 
uppdragsutbildningar som universitetet genomfört, vilket är en ökning med 400 per-
soner eller 25 procent. Detta kan jämföras med att drygt 750 personer varit registrerade 
på en poänggivande uppdragsutbildning under året. 
 
Den ekonomiska omsättningen är därför en bättre värdemätare på uppdragsverksam-
hetens utveckling. Från och med år 2005 förmedlas all nystartad uppdragsutbildning via 
Karlstads universitets uppdrags AB. Under 2007 ökade bolagets intäkter från 7,3 mnkr 
till 9,6 mnkr, vilket innebär att omsättningen ökade med 31 procent. 
 
Karlstads universitets totala intäkter av uppdragsutbildning uppgick år 2007 till 26 
mnkr, vilket innebär en ökning av med 4,3 mnkr jämfört med 2006 (+20 %). Till 
intäkter av uppdragsutbildning har även räknats ersättning för kortare föredrag och 
studiedagar. 
 
 
Tabell 15: Intäkter av uppdragsutbildningar 2005-2007, tkr. 
 

 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

INTÄKTER VG 3 18 490 18 441 22 290 

ÖVRIGA INTÄKTER UPPDRAGSUTB. 211 3 543 3 989 

SUMMA  18 701 21 984 26 279 
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4. FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
 
 
Forskningen vid Karlstads universitet bygger på starka akademiska ämnen och 
forskningsmiljöer. En stor del av forskningen är mångvetenskaplig, vilket innebär att 
forskare från olika ämnen samarbetar kring problem som behöver kunskap från olika 
håll för att kunna lösas. 
 
Universitetet har formulerat sex prioriterade kunskapsområden där grundutbildning, 
forskarutbildning och forskning stödjer varandra. Valet av dessa områden har utgått från 
samhällets långsiktiga behov och universitetets egen spetskompetens. Forskningen sker 
över traditionella ämnesgränser och i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor 
på regional, nationell och internationell nivå. 
 
Karlstads universitet har på relativt kort tid byggt upp en hög kapacitet för att utbilda 
forskare. Genomströmningen i forskarutbildningen är tillfredsställande och de upp-
ställda målen för forskarutbildningen uppfylls med marginal. En stor handledarkapacitet 
i förhållande till antalet forskarstuderande, en obligatorisk handledarutbildning samt en 
ändamålsenlig struktur för fakulteternas stöd till uppföljning av forskarutbildningen 
bidrar till den goda måluppfyllelsen. 
 
 
Vetenskaplig publicering 
 
Karlstads universitet bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning inom flera 
områden. En av flera framgångsfaktorer inom forskningen är publicering av granskade 
artiklar i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med så kallat 
referee-system. Därtill sker publicering av forskningsresultat i andra former av publika-
tioner, exempelvis i kurslitteratur eller andra böcker. 
 
Den vetenskapliga publiceringen har under 2007 ökat jämfört med föregående år och 
totalt publicerade forskare vid Karlstads universitet 368 sådana arbeten. Sett över tiden 
har den vetenskapliga publiceringen i tidskrifter med granskningssystem varit relativt 
jämn under perioden 2004-2007. 
 
 
Tabell 16: Refereegranskade kapitel i bok, konferensbidrag och vetenskapliga artiklar under perioden 2004-2007. 
 

VETENSKAPSOMRÅDE ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

HUMANIORA - SAMHÄLLSVET. 107 155,5 139,5 182 

MEDICIN 19 34 13 24 

TEKNIK 70 92 50 42 

NATURVETENSKAP 27 28 23 25 

ÖVRIGT 28 30,5 17,5 33 

TOTALT KAU 251 340 243 306 

 

 
 
 
 
 
 



 
KARLSTADS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2007 - SID 41 

Tabell 17: Publicerade böcker eller kapitel i böcker under perioden 2004-2007. 
 

VETENSKAPSOMRÅDE ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 

HUMANIORA - SAMHÄLLSVET. 51 55 51 55 

MEDICIN 1 3 0 1 

TEKNIK 10 3 4 0 

NATURVETENSKAP 0 0 0 0 

ÖVRIGT 16 4 3 6 

TOTALT KAU 78 65 58 62 

 

 
Skillnaden i antalet publikationer mellan de olika vetenskapsområdena speglar storleks-
skillnaden mellan de olika vetenskapsområdena inom universitetet, men beror också på 
olikheter i publiceringstradition både avseende publiceringsformer och antal publika-
tioner. 
 
Under de senaste två åren har ett stort arbete lagts ned på omorganisering av Karlstads 
universitets inre organisation. En mycket viktig komponent i detta arbete har varit 
bildandet av nya fakulteter och fakultetsnämnder. Förändringen genomfördes 1 januari 
2006. Detta arbete har tagit både tid och kraft i anspråk, vilket kan ha påverkat den 
vetenskapliga publiceringen negativt. Det är dock glädjande att antalet publikationer 
åter börjar stiga. 
 
 
Breddad rekrytering till forskarutbildningen 
 
Ett övergripande samhälleligt mål är att tillgodose kraven på jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Beträffande professorer och andra högre akademiska tjänster inom 
universitetet är proportionerna mellan könen fortfarande inte tillfredsställande. För att 
på sikt kunna nå målet, och rekrytera de mest lämpade från båda könen, är det av stor 
vikt att forskarutbildningen utformas så att den är lika attraktiv för kvinnor som för 
män. 
 
Karlstads universitet arbetar för att ökad mångfald och breddad rekrytering skall beaktas 
vid rekrytering till forskarutbildningen. Genom att allt fler doktorandtjänster tillsätts 
efter ett öppet utlysningsförfarande breddas rekryteringsbasen och därmed möjlig-
heterna till ökad mångfald. Även det arbete för ökad mångfald och breddad rekrytering 
som sker inom grundutbildningen, kommer efterhand även forskarutbildningen till del. 
 
En vanlig orsak till att inte våga satsa på en forskarutbildning är kostnaderna för ytter-
ligare ett antal år som student. Karlstads universitet har funnit att inrättandet av 
doktorandtjänster har skapat ett klimat som gör att fler studenter vågar påbörja forskar-
utbildning. Detta underlättar även rekryteringen av studenter från icke-akademiska 
miljöer. 
  
Inom flera ämnen har inrättandet av så kallade industridoktorander medfört att yrkes-
verksamma personer har vågat ta steget till forskarutbildning. Beteckningen "industri-
doktorand" är i sammanhanget något missvisande eftersom sådana finns inom alla 
vetenskapsområden vid universitetet. Från och med 2007 används istället begreppet 
”företagsdoktorand” i den offentliga statistiken. 
 



 
KARLSTADS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2007 - SID 42 

Inom ämnet pedagogiskt arbete har studieplanerna utformats så att de skall förbereda 
forskarstudenterna för en verksamhet utanför högskolan. Här försöker man också sär-
skilt att rekrytera yrkesverksamma pedagoger. För att ytterligare stödja doktorander har, 
i samarbete med doktorandsektionen vid universitetet, ett arbete inletts där de som 
önskar kan erbjudas karriärplanering under hela sin studietid. 
 
Ytterligare en åtgärd för breddad rekrytering till utbildning på forskarnivå är universite-
tets samarbete med Hasselbladsstiftelsen rörande forskarskolan "Molekylärvetenskaper-
nas didaktik". Det antogs två doktorander under året och de har sin grundanställning 
som lärare på grundskola och gymnasieskola på halvtid. 
 
 
Åtgärder för kvalitet och effektivitet i forskarutbildningen 
 
Vid universitetets fakulteter pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla och förbättra 
kvaliteten och effektiviteten inom forskarutbildningen. 
 
Universitetet ställer krav på att samtliga handledare skall ha genomgått särskild hand-
ledarutbildning. Detta är även ett krav för att bli docent. Under året har exempelvis en 
docent antagits först efter kompletterande handledarutbildning. Alla nyexaminerade 
doktorer uppmanas också att genomgå denna handledarutbildning. (Se även avsnittet 
”Utbildning av handledare inom forskarutbildningen”, sid 14.) 
 
Flera av universitetets forskarutbildningsämnen stödjer yngre forskare till att delta som 
biträdande handledare utöver de ordinarie huvud- och bihandledarna i handlednings-
processen. Därigenom uppnås en långsiktigt större handledningskapacitet totalt, sam-
tidigt som effektiviteten i forskarutbildningen ökar. 
 
En mer sammanhållen doktorandutbildning inom ämnena inbegriper exempelvis gemen-
samma doktorandkonferenser varje år med diskussioner av pågående avhandlings-
arbeten. Halvvägsseminarier och slutseminarier med externa kommentatorer genomförs 
vid flera av forskarutbildningsämnena. Alla forskarutbildningsämnen genomför årliga 
uppföljningar av de individuella studieplanerna (ISP). Gemensamma doktorandkurser 
tillsammans med andra lärosäten, deltagande i nationella forskarskolor samt internatio-
nella kontakter, ger också en ökad kvalitetssäkring samt möjligheter att effektivisera 
forskarutbildningen. 
 
Fakulteterna stimulerar deltagande i internationella forskarkonferenser, vilket ger ökad 
kvalitet i avhandlingsarbetet. Handledarkollegier och utveckling av handledarseminarier 
bidrar också till en ökad effektivitet. Under perioden 2004-2007 har flera samarbeten 
om forskarutbildning utvecklats med högskolor i Norge, svenska lärosäten utan egen 
forskarutbildning och industriföretag. 
 
Medlen till forskning och forskarutbildning har endast ökat marginellt under de senaste 
åren, vilket påverkat antalet nya doktorandanställningar finansierade av anslagsmedel. 
För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning har universitetet dock satsat på 
olika typer av post.doc-befattningar, vilket bland annat kommer att stärka handledar-
kapaciteten. 
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Genomsnittlig studietid för licentiat- och doktorsexamen 
 
År 2006 uppgick den genomsnittliga studietiden för en licentiatexamen vid Karlstads 
universitet till 5,1 terminer. Det betyder att nettostudietiden ökat något jämfört med året 
dessförinnan. Vad gäller doktorsexamina var den genomsnittliga studietiden 7,5 ter-
miner år 2006. Detta är en något kortare jämfört med år 2005, och dessutom mindre än 
de 8 terminer som anses vara normalstudietiden för en doktorsexamen. 
 
 
Tabell 18: Genomsnittlig nettostudietid i antal terminer för licentiat- resp. doktorsexamen år 2005 och 2006. 
 

EXAMENSTYP OCH ÅR 2005 ÅR 2006 

VETENSKAPSOMRÅDE TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN 

LICENTIATEXAMEN       

HUMANIORA-SAMHÄLLSVET. 4,7 0,0 4,7 5,4 0,0 5,4 

TEKNISKT (INKL. NATURVET) 4,8 5,0 4,8 5,1 5,2 5,0 

GENOMSNITT KAU 4,8 5,0 4,8 5,1 5,2 5,1 

DOKTORSEXAMEN       

HUMANIORA-SAMHÄLLSVET. 8,6 9,0 8,2 7,1 6,6 7,8 

TEKNISKT (INKL. NATURVET) 7,3 8,2 6,8 8,2 8,2 8,2 

GENOMSNITT KAU 7,9 8,6 7,4 7,5 7,0 8,0 

 

 
 
Antalet personer som påbörjat forskarutbildning 2007 
 
Under år 2007 har 27 personer påbörjat forskarutbildning vid Karlstads universitet, 
vilket är något färre än de närmast föregående åren. Antalet personer som antagits till 
doktorandstudier var dock en fler än föregående år, och det minskade antalet nya 
forskarstudenter beror på att klart färre antagits till studier för licentiatexamen.  
 
 
Tabell 19: Antal personer som påbörjat forskar- och licentiatutbildning år 2007. 
 

VETENSKAPSOMRÅDE TILL LICENTIATUTB. TILL DOKTORSUTB. 

 TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN 

HUMANIORA-SAMHÄLLSVET. (INKL MEDICIN) 1 1 0 23 15 8 

TEKNISKT (INKL. NATURVETENSKAPLIGT) 0 0 0 3 2 1 

TOTALT KAU 1 1 0 26 17 9 

 

 
Överrepresentationen av kvinnor har förstärkts något, vilket också speglar fördelningen 
bland studerande på grund- och avancerad nivå. Av de nyantagna doktoranderna under 
2007 är 8 personer finansierade genom samarbetsavtal med norska högskolor och andra 
lärosäten. 
 
 
Examina inom forskarutbildningen 
 
Under år 2007 har 36 doktorsexamina och 11 licentiatexamina avlagts vid Karlstads 
universitet. Bland de redovisade doktorsexamina har 10 föregåtts av en tidigare licen-
tiatexamen. Av tabell 20 framgår dels antal forskarexamina under 2005, 2006 och 2007, 
dels universitetets prognoser för perioden 2005-2008. 
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Tabell 20: Examination inom forskarutbildningen 2005-2007. 
 

VETENSKAPSOMRÅDE 

ANTAL 
DOKTORS-

EXAMINA SOM 
INTE HAR 

FÖREGÅTTS AV 
LICENTIAT-
EXAMEN 

ANTAL 
DOKTORS-

EXAMINA SOM 
HAR 

FÖREGÅTTS AV 
LICENTIAT-
EXAMEN 1 

ANTAL 
LICENTIAT-
EXAMINA 

ANTAL EXAMINA 
I UTBILDNING 
PÅ FORSKAR-
NIVÅ, OM-

RÄKNAT ENLIGT 
REGLERINGS-

BREV 1 

     

HUMANISTISKT-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT 

PROGNOS FÖR PERIODEN 2005–2008       60,0 

UTFALL 2005 12 1 2 13,5 

UTFALL 2006 15 3 2 17,5 

UTFALL 2007 16 2 5 19,5 

     

MEDICINSKT 

PROGNOS FÖR PERIODEN 2005–2008       10,0 

UTFALL 2005 0 0 1 0,5 

UTFALL 2006 6 0 0 6,0 

UTFALL 2007 1 1 0 1,5 

     

NATURVETENSKAPLIGT 

PROGNOS FÖR PERIODEN 2005–2008       23,5 

UTFALL 2005 2 4 5 6,5 

UTFALL 2006 3 2 5 6,5 

UTFALL 2007 5 3 2 7,5 

     

TEKNISKT 

PROGNOS FÖR PERIODEN 2005–2008       28,5 

UTFALL 2005 1 9 4 7,5 

UTFALL 2006 2 8 6 9,0 

UTFALL 2007 4 4 4 8,0 

 
1  Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregås av licentiatexamen. Doktorsexamen som föregåtts av 
 en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv examen. 
 

 
För perioden 2005-2008 finns av regeringen fastställda mål för antalet examinerade 
inom utbildning på forskarnivå. Målen är satta till 60 examinerade inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde respektive 20 examinerade inom tekniskt 
vetenskapsområde (inklusive naturvetenskap). Enligt Karlstads universitets prognoser 
kommer dessa mål att överträffas. 
 
 
Utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 
 
Sedan slutet av 1990-talet har lärarutbildning varit ett prioriterat område vid Karlstads 
universitet. Vid lärosätet är det fakultetsnämnd lärande som ansvarar för den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen. Denna nämnd har under 2007 fördelat medel till olika 
grupperingar som bedriver forskning och forskarutbildning med anknytning till lärande, 
pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik och livslångt lärande. 
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Fakultetsnämnden ansvarar för fyra ämnesdidaktiska centra med forskning inom sina 
specifika områden: SMEER-gruppen inom matematikens, naturvetenskapens och tekni-
kens didaktik, Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik (CSD), Centrum för språk 
och litteratur (CSL) samt Centrum för interdisciplinära studier av barn och barndom. 
 
Dessa fyra forskningscentra har under året anordnat seminarier om examinationer, betyg 
och bedömning samt haft utåtriktad verksamhet i samband med särskilda CSD- och 
CSL-dagar där studenter har presenterat examensarbeten och ämnenas forskare har 
presenterat sin forskning.  
 
Inom och mellan centrumbildningarna pågår arbete med att skapa forskarskolor inom de 
didaktiska områdena, på egen hand och i samarbete med andra universitet och hög-
skolor. De har också utarbetat ansökningar av medel till ämnesdidaktisk forskning till 
olika myndigheter. Som ett led i kvalitetsarbetet har en kamratgranskning genomförts av 
de didaktiska centra på initiativ av fakultetsnämnd lärande och granskningen redo-
visades vid nämndens möte i december.  
 
En kartläggning av högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och forskning, lokalt och 
nationellt, har genomförts av två forskare vid universitetet på uppdrag av fakultets-
nämnd lärande. 
 
Under 2007 har det genomförts ett antal riktade insatser för att stimulera den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen vid universitetet. Totalt har universitetsstyrelsen och 
fakultetsnämnd lärande fördelat 15,5 mnkr enligt nedanstående tabell. 
 
 
Tabell 21: Utbildningsvetenskapliga forskningsmedel år 2007, tkr. 
 

MOTTAGARE TKR 

PEDAGOGIK 3 801 

PEDAGOGISKT ARBETE, INKL. PROFESSOR 4 310 

CENTRUM FÖR SPRÅK OCH LITTERATUR (CSL) 840 

CENTRUM FÖR SO-ÄMNENAS DIDAKTIK (CSD) 840 

NATURVETENSKAPERNAS, MATEMATIKENS OCH TEKNIKENS DIDAKTIK (SMEER) 1 600 

DOKTORAND I BIOLOGI 490 

CENTRUM FÖR INTERDISCIPLINÄRA STUDIER AV BARN OCH BARNDOM 840 

BITR. LEKTOR I PEDAGOGIK 800 

ÄMNESDIDAKTISK FORSKARSKOLA - PENTA PLUS 1 000 

DOKTORANDER I PEDAGOGIK (TVÅ) 1 000 

TOTALA UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSMEDEL 15 521 
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5. EKONOMISK REDOVISNING 
 
 
Resultat, myndighetskapital och kapitalförändring 
 
Karlstads universitets samlade resultat för verksamhetsåret 2007 visar ett överskott på 5 
mnkr, vilket är en förbättring med 16 mnkr jämfört med föregående år. Därtill kommer 
resultatandelar från Karlstads universitets uppdrags AB med 0,5 mnkr. 
 
 
Tabell 22. Resultaträkning per verksamhetsgren år 2007 (belopp i tkr). 
 

 GRUND- UPP- SUMMA FORSK- UPP- SUMMA SUMMA 

RESULTAT UTBILD- DRAGS- GRUND- NING DRAGS- FORSKN- TOTALT 

070101 - 071231 NING VERKSAM- LÄGGANDE  FORSK- NING &  

  HET HÖGSK.-  NING FORSKAR-  

   UTBILDN.   UTBILDN.  

VERKSAMHETENS INTÄKTER               

INTÄKTER AV ANSLAG 458 809 0 458 809 167 653 0 167 653 626 462 

AVGIFTER/ANDRA ERSÄTTNINGAR 14 195 22 354 36 549 1 426 34 639 36 065 72 614 

BIDRAG 29 339 -64 29 275 74 837 -6 74 831 104 106 

FINANSIELLA INTÄKTER 4 976 0 4 976 0 0 0 4 976 

SUMMA INTÄKTER 507 319 22 290 529 609 243 916 34 633 278 549 808 158 

                

VERKSAMHETENS KOSTNADER               

PERSONALKOSTNADER -343 404 -17 240 -360 644 -171 668 -25 510 -197 178 -557 822 

LOKALKOSTNADER -67 032 -1 411 -68 443 -27 129 -3 414 -30 543 -98 986 

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER -80 119 -3 060 -83 179 -27 294 -5 230 -32 524 -115 703 

FINANSIELLA KOSTNADER -3 405 0 -3 405 -2 0 -2 -3 407 

AVSKRIVNINGAR -18 901 -267 -19 168 -7 634 -423 -8 057 -27 225 

SUMMA KOSTNADER -512 861 -21 978 -534 839 -233 727 -34 577 -268 304 -803 143 

                

VERKSAMHETSUTFALL -5 542 312 -5 230 10 189 56 10 245 5 015 

                

RESULTAT, ANDELAR I DOTTERBOLAG 492 0 492 0 0 0 492 

                

TRANSFERERINGAR               

ERHÅLLNA BIDRAG 3 033 0 3 033 2 850 16 2 866 5 899 

LÄMNADE BIDRAG -3 033 0 -3 033 -2 850 -16 -2 866 -5 899 

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 

                

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -5 050 312 -4 738 10 189 56 10 245 5 507 

 

 
Universitetets grundutbildningsverksamhet uppvisar ett underskott på 5,2 mnkr, vilket 
är drygt 2 mnkr sämre än föregående år. Underskottet har i sin helhet uppstått i den 
anslagsfinansierade verksamheten, medan uppdragsverksamheten har ett positivt 
resultat på 0,3 mnkr. Forskningen uppvisar ett överskott med 10,2 mnkr. Den avgifts-
finansierade forskningen har uppnått en bättre kostnadstäckning under 2007 och 
resultatet är ett överskott på 56 tkr, vilket är en förbättring mot år 2006 med nästan 3 
mnkr. 
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Tabell 23. Redovisning av myndighetskapital (belopp i tkr). 
 

REDOVISNING AV MYNDIGHETSKAPITAL MM (TKR) BELOPP 

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 16 197 

B. Årets totala kostnader 803 143 

A i procent av B 2,0 % 

 

 
Tabell 24: Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren år 2007 (belopp i tkr). 
 

 BALANSERAD ÅRETS  

VERKSAMHETSGREN KAPITAL- KAPITAL SUMMA 

 FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING  

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 373 -4 738 -4 365 

GRUNDUTBILDNING ENLIGT UPPDRAG I REGLERINGSBREV -1 606 -5 050 -6 656 

UPPDRAGSVERKSAMHET 1 979 312 2 291 

FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 11 170 10 245 21 415 

FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 13 098 10 189 23 287 

UPPDRAGSFORSKNING -1 928 56 -1 872 

 

 
Tabell 25. Avgiftsbelagd verksamhet år 2007 där intäkterna disponeras (belopp i tkr). 
 

 ÖVER-/ ÖVER-/ INTÄK- KOST- ÖVER-/ ACK ÖVER-/ 

VERKSAMHET UNDER- UNDER- TER NADER UNDER- UNDERSKOTT 

 SKOTT SKOTT 2007 2007 SKOTT UTGÅENDE 

 2005 2006   2007 2007 

UPPDRAGSVERKSAMHET             

BESTÄLLD UTBILDNING -1 702 0 0 0 702 

UPPDRAGSUTBILDNING -1 037 1 276 22 195 21 883 312 1 588 

UPPDRAGSFORSKNING 12 -1 928 34 271 34 215 56 -1 872 

SUMMA -1 026 50 56 466 56 098 368 418 

ÖVRIG AVGIFTSFIN. VERKSAMHET             

ÖVRIGA AVGIFTER INOM             

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTB. 0 0 5 818 5 818 0 0 

ÖVRIGA AVGIFTER INOM             

FORSKNING OCH FORSKARUTB. 0 0 677 677 0 0 

SUMMA 0 0 6 495 6 495 0 0 

 

 
Det ackumulerade underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten är delvis en 
konsekvens av övergången till en tydligare och mer rättvisande intern ekonomisk 
modell år 2006. Universitetet har fått regeringens tillstånd att det uppkomna under-
skottet avseende avgiftsfinansierad forskning får täckas under en femårsperiod med 
början 2007.  
 
 
Verksamhetens intäkter 
 
Karlstads universitets totala intäkter (exklusive transfereringar) för verksamhetsåret 
2007 uppgick till 808 mnkr, vilket är en ökning med 18 mnkr eller cirka 2 procent jäm-
fört med 2006. Av intäkterna uppgår anslagen till 626 mnkr, bidragen till 104 mnkr och 
övriga intäkter (exklusive finansiella intäkter) till 73 mnkr. 
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Intäkter inom grundläggande högskoleutbildning 
 
Intäkterna till den grundläggande högskoleutbildningen uppgick till knappt 530 mnkr, 
en förbättring med 2 mnkr mot år 2006. Grundutbildningens andel av omsättningen har 
dock minskat med drygt en procentenhet och utgör nu 66 procent.  
 
Anslagen inom grundutbildningen var 459 mnkr, och har minskat med 8 mnkr (inkl. 
transfereringar) jämfört med föregående år.  Den övriga finansieringen inom grundut-
bildningen utgörs främst av bidrags- och avgiftsintäkter, som tillsammans uppgick till 
66 mnkr. Externfinansieringen för grundutbildningen har därmed ökat med 6 mnkr 
jämfört med år 2006. Därav utgör cirka 4,5 mnkr en periodiseringseffekt av flerårig 
projektverksamhet som avslutats 2007. Särredovisad uppdragsverksamhet har ökat med 
knappt 4 mnkr, varav 2,8 mnkr utgör ökade intäkter från Karlstads universitets uppdrags 
AB. Bidragsintäkterna har ökat med 1,5 mnkr. 
 
 
Diagram 2: Finansiering grundutbildning år 2007. Mnkr och procentuell andel (2006 inom parantes). 
 

ANSLAG: 458,8 mnkr, 87 % (465,9 mnkr, 88 %)

ÖV. EXT. INTÄKTER: 41,5 mnkr, 8 % (34,0 mnkr, 7 %)

BIDRAG: 29,3 mnkr, 5 % (27,7 mnkr, 5 %) 

 
  
 
Intäkter inom forskning och forskarutbildning 
 
De totala forskningsintäkterna ökade med nästan 16 mnkr under år 2007 och uppgick 
till knappt 279 mnkr. Anslagsintäkterna var 167 mnkr (en ökning med 13 mnkr jämfört 
med år 2006), bidragen till forskning 75 mnkr (-1 mnkr) och övriga forskningsintäkter 
36 mnkr (+4,2 mnkr). 
 
 
Diagram 3: Finansiering forskning år 2007. Mnkr och procentuell andel (2006 inom parantes). 
 

ANSLAG: 167,6 mnkr, 60 % (154,7 mnkr, 59 %)

ÖV. EXTERNA INTÄKTER: 36,0 mnkr, 13 % (32,0 mnkr, 12 %)

BIDRAG: 74,8 mnkr, 27 % (76,0 mnkr, 29 %)

 
 

 
Forskningsfinansieringen skiljer sig tydligt från grundutbildningens finansiering genom 
den betydligt större andelen externa medel. Andelen externfinansiering av de totala in-
täkterna till forskning har sammantaget minskat med 1 procent jämfört med år 2006. 
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Diagram 4: Större forskningsfinansiärer, år 2004-2007 (belopp i tkr). 
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Totalt har drygt 116 mnkr betalats in under 2007 av externa forskningsfinansiärer, vilket 
är en minskning med 0,7 mnkr mot år 2006. De största enskilda finansiärerna under året 
har varit Landstinget i Värmland (14 mnkr), Vetenskapsrådet (11 mnkr), Verket för 
innovationssystem (11 mnkr), Länsstyrelsen i Värmland (8 mnkr), Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (6 mnkr), KK-stiftelsen (6 mnkr) samt Uppsala univer-
sitet (5 mnkr). Intäkterna från Uppsala universitet avser framför allt finansiering av 
forskarskolor.  
 
 
Verksamhetens kostnader 
 
Verksamhetens totala kostnader år 2007 uppgick till 803 mnkr. Detta är en ökning med 
knappt 2 mnkr jämfört med år 2006.  
 
 
Diagram 5: Verksamhetens kostnader år 2007. Mnkr och procentuell andel (2006 inom parantes). 
 

PERSONALKOSTN.: 557,8 mnkr, 70 % (554,4 mnkr, 69 %)

LOKALKOSTN.: 99,0 mnkr, 12 % (103,3 mnkr, 13 %)

ÖVRIGA KOSTNADER: 119,1 mnkr, 15 % (112,5 mnkr, 14 %)

AVSKRIVNINGAR: 27,2 mnkr, 3 % (31,2 mnkr, 4 %)

 
 

 
Personalkostnaderna har ökat med drygt 3 mnkr till 558 mnkr för 2007. Universitetets 
personalstyrka har under året minskat i omfattning, och ökningen av personal-
kostnaderna (+0,6 %) beror framför allt på ökad premieavgift för avtalsförsäkringar, 
lönerevision samt åtgärder med anledning av verksamhetsöversyn. 
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Lokalkostnaderna minskade med 4 mnkr under 2007, vilket motsvarar 4 procent. 
Minskningen är en effekt av att universitetet under 2006 har omförhandlat hyreskontrakt 
och sagt upp tillfälliga förhyrningar. 
 
Övriga driftskostnader har ökat med 5 procent och hamnade på 116 mnkr. Ökade kost-
nader för marknadsföring, verksamhetsförlagd utbildning och expertkonsultation är de 
främsta orsakerna. 
 
Avskrivningskostnaderna har fortsatt att minska i takt med att anläggningstillgångarna 
blir helt avskrivna och uppgår till 27 mnkr. Minskningen jämfört med föregående år är 4 
mnkr eller 13 procent. På grund av den ansträngda ekonomiska situationen försöker 
universitetet att förlänga livslängden på anläggningstillgångar. 
 
 
Redovisning av väsentliga uppgifter 
 
Karlstads universitets redovisning av väsentliga uppgifter presenteras i en särskild bila-
ga (bilaga 3, sid 74). 
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6. SAMVERKAN 
 
 
Utöver att bedriva utbildning och forskning har de svenska lärosätena i uppdrag att 
samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Detta 
uppdrag ingår i Karlstads universitets verksamhet och det genomförs en mängd olika 
aktiviteter som riktar sig till allmänheten, näringslivet, myndigheter och organisationer. 
 
Karlstads universitet har som mål att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsutveckling. Samverkan som förhållningssätt är inte bara integrerat i 
forskning och utbildning, utan är även en grundförutsättning för att utveckla univer-
sitetet vidare till ett modernt lärosäte och en attraktiv partner och samhällsaktör. De 
senaste åren har ett kontinuerligt arbete bedrivits för att utveckla processer kopplade till 
samverkan och innovation. 
 
 
Utveckling sedan 2003  
 
Sedan förra redovisningen har Karlstads universitets samverkansarbete fortsatt att 
utvecklas. Detta har bland annat resulterat i att nya kreativa mötesplatser för studenter 
och företag har skapats och att universitetets alumninätverk har vidgats ytterligare. 
Universitetet har initierat gemensamma rekryteringsprojekt tillsammans med gymnasie-
skolor och företag samt även påbörjat ett större utvecklingsprojekt om studenternas 
kontakter med arbetslivet under sin studietid. 
 
I januari 2005 bildades Karlstads universitets uppdrags AB. Detta har inneburit att 
strukturen för uppdragsutbildning har professionaliserats. Bolagets syfte är att förmedla, 
marknadsföra, sälja och administrera universitetets uppdragsutbildning på ett sådant sätt 
att det stärker grundutbildning och forskning. Uppdragsutbildningarna är en viktig del 
av samverkansuppgiften, till nytta för såväl näringsliv och samhälle som universitetet. 
Verksamheten har utvecklats mycket positivt. 
 
De senaste åren har universitetets samarbeten med de regionala klusterorganisationerna 
(exempelvis The Paper Province och The Packaging Arena) intensifierats liksom 
dialogen med övriga större partners. Detta har exempelvis skett genom deltagande i 
OECD-projektet ”Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to 
Regional Development” under perioden 2004-2007. 
 
Vidare har en professionell struktur för kommersialisering av forskningsresultat 
(Stiftelsen Inova), ett bättre utnyttjande av verktyg för studentföretagande (Drivhuset 
och Venture Cup), utveckling av mötesplatser och forum kring entreprenörskap (exem-
pelvis Entreprenörsdagen) samt en strukturerad inventering av samtliga forskargrupper 
påbörjats avseende kunskapsöverföring och kommersialisering. 
 
 
Påverkan på lärosätets verksamhet 
 
Universitetets utbildning och forskning påverkas givetvis av ambitionen att samverkan 
skall integreras som en naturlig del av kärnverksamheten. Effekterna av ovan nämnda 
aktiviteter har exempelvis resulterat i att antalet alumner ökat, att volymen uppdrags-
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utbildning stigit och att universitetets förutsättningar för att rekrytera studenter för-
bättrats. De genomförda aktiviteterna har medfört att Karlstads universitet uppfattas 
som en attraktiv samarbetspartner bland allt fler externa intressenter. Detta har 
exempelvis resulterat i ett ökat antal nystartade studentföretag och att intresset från 
såväl företag som riskkapitalbolag har stigit. 
 
 
Utformning av utbildningar i samarbete med arbetslivet 
 
Karlstads universitet strävar efter att samverkansarbetet även skall ha en positiv påver-
kan på grundutbildningsverksamheten. Inom flera av universitetets utbildningsprogram 
förs därför en kontinuerlig dialog med olika partnerorganisationer för att utveckla 
innehåll och utförande av utbildningarna. Exempel på detta är de programråd med 
representation från industrin som etablerats kopplat till ingenjörsprogrammen och det 
forum med representation från olika kommuner som sedan flera år varit kopplat till 
lärarutbildningen. 
 
När det gäller etablering av nya utbildningsprogram har utvecklingsarbetet i flera fall 
skett i samråd med företrädare från arbetslivet. Exempel på detta är fastighetsekonom-
programmet, som utvecklats tillsammans med fastighetsbranschen och mäklarföretag, 
samt socionomprogrammet, där kommunala socialförvaltningar varit delaktiga i 
utvecklingsarbetet. 
 
 
Samarbeten avseende utbildning och forskning 
 
Utöver de metoder för samverkan som nämnts, finns en mängd exempel som tillämpas 
för att utveckla universitetets utbildning och forskning. Sådana exempel kan vara 
adjungerade professorer, industridoktorander, gemensamma seminarier och work-shops, 
uppdrag av olika slag, ömsesidig representation i styrelser eller nämnder, deltagande i 
regionalt utvecklingsarbete, olika former av projektarbeten, ideellt arbete, informella 
möten, kulturella evenemang, debattartiklar, gästföreläsningar, studiebesök, samt del-
tagande i kreativa processer kopplade till kommersialiseringsarbete. Lärosätets ledning 
har regelbundna möten med ledningen för länets kompetenscentra, Region Värmland 
och länsstyrelsen.  
 
Understrykas bör att Karlstads universitet i ambitionen att bli ett modernt universitet ser 
ovan nämnda metoder som viktiga verktyg för att utveckla kärnverksamheten. Således 
behöver samtliga ledningsfunktioner inom universitet behärska dessa metoder. 
 
 
Lärosätets information om samverkansarbete 
 
Karlstads universitet är välkänt i regionen och har aktivt arbetat för att bli mer känt 
nationellt och internationellt. Detta gäller både bland potentiella samverkanspartners, 
allmänheten och självklart presumtiva studenter. Mellan 2006 och 2007 ökade till exem-
pel kännedomen om Karlstads universitet i åldersgruppen 15-24 år från 23 procent till 
27 procent (Källa: Ungdomsbarometern 2007). 
 
För att bättre kunna stötta organisationen och tankarna kring det moderna universitetet 
har kommunikationsorganisationens struktur, mål och arbetsmetoder setts över under 
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perioden. Kanaler som används för information om verksamheten externt är webb, 
pressmeddelanden, medverkan i nyhetsbrev från samverkanspartners, pressträffar, nät-
verk, film i samarbete med ett kompetenscentrum samt riktade aktiviteter.  
 
Universitetets nyhetsbrev skickas regelbundet ut till intressenter och samarbetspartners. 
Ett separat nyhetsbrev har under perioden också tagits fram för att nå små och medel-
stora företag i regionen. Under perioden har universitetet också samverkat med närings-
liv och kommunen kring en webbportal som förmedlar kontakter mellan utbildning och 
arbetsliv (www.student-arbetsliv.se).  
 
 
Uppföljning och utvärdering av samverkansaktiviteter 
 
Inom ramen för Karlstads universitets ordinarie verksamhetsuppföljning finns flera 
kvantitativa indikatorer som kan användas vid uppföljning av samverkansarbetet. Exem-
pel på sådana nyckeltal kan vara antalet alumner, volymen uppdragsutbildning och 
andelen externfinansierad verksamhet. 
 
Under den senaste fyraårsperioden har även ett antal externa utvärderingar genomförts 
ur ett kvalitativt perspektiv. Dessa utvärderingar var initierade av universitetsledningen 
eller av nationella aktörer, såsom Högskoleverket och Riksrevisionen. Resultaten från 
samtliga utvärderingar har på olika vis använts för att förfina och utveckla universi-
tetets samverkansarbete. I två fall (OECD:s utvärdering och Vinnovas Nyckelaktörs-
program) har mycket omfattande självvärderingar tagits fram som därefter följts av en 
peer-review process med internationellt deltagande, för att säkerställa ett globalt 
utvecklingsperspektiv. 
 
Inom ramen för universitetets deltagande i Vinnovas Nyckelaktörsprogram, som på-
börjades under hösten 2007, har ett nytt underlag för såväl kvantitativa indikatorer som 
en kvalitativ process fastställts, vilka kommer att användas på prov under 2008. 
 
 
Lärosätets bidrag i genomförandet av den regionala strategin 
 
Karlstads universitet bidrar aktivt i utformningen och genomförandet av det regionala 
strategi- och utvecklingsarbetet. Detta sker såväl genom kontinuerliga möten på 
ledningsnivå, gemensamma utvecklingsprocesser, representation i lokala kluster-
organisationer som genom direkt deltagande och investeringar av regionala aktörer i 
forskningsprojekt. 
 
Universitetets bidrag till den regionala utvecklingsprocessen bygger på att inte enbart 
vara en regional aktör utan snarare en mycket aktiv aktör i regionen. Med internationella 
nätverk och ett akademiskt perspektiv stärks den regionala dialogen och dynamiken i 
utvecklingsarbetet ökar. På så vis skapas ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan 
universitetet och de regionala partnerna som är dubbelriktat. Flertalet av universitetets 
samarbetspartners med regional verksamhet är internationellt ledande företag (tex. 
skogsindustrin) eller offentliga verksamheter (tex. Räddningsverket) och har således 
liknande perspektiv på det regionala utvecklingsarbetet. 
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Samarbeten med andra lärosäten 
 
Karlstads universitet deltar i ett flertal universitets- och högskolesamarbeten av formell 
karaktär. Dessa har beslutats av rektor och universitetsstyrelsen har informerats. 
Aktuella samarbeten är:  
� Uniska (Universitetsalliansen Inre Skandinavien). De deltagande lärosätena är: 

Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolen i Hedmark, Högskolen i 
Östfold, Högskolen i Akershus, Högskolen i Lillehammer och Högskolen i Gjövik. 

� PentaPlus. Samarbete sker mellan följande lärosäten: Dalarnas högskola, Högskolan 
i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. 

� VUS (Västsvenska universitetssamarbetet). Deltagande lärosäten är: Chalmers, 
Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan 
Väst, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet. 

� Nyligen påbörjades också ett samarbete mellan Karlstads universitet och Napier 
University i Edinburgh vad gäller ledningsfrågor. 

 
Under 2007 har Karlstads universitet tillsatt en särskild utredare som skall undersöka 
hur de olika samarbetsprojekten kan vidareutvecklas. 
 
Inom Uniska pågår ett samarbete inom utbildning med exempelvis master- och forskar-
utbildning samt samarbete inom forskning. Samspelet mellan akademi och samhälle är 
omfattande. Strävan inom Uniska är att nätverket skall vidareutvecklas och ge möjlighet 
till sådan spets och bredd inom utbildning och forskning som de enskilda lärosätena inte 
ensamma kan åstadkomma. Genom detta strävar lärosätena efter att bli bättre och tyd-
ligare resurser för det omgivande samhällets näringsliv och arbetsmarknad liksom för 
lärosätenas studenter och anställda. 
 
Inom PentaPlus pågår arbete med gemensamma arbetsgrupper mellan dekaner, förvalt-
ningschefer, prefekter, samverkanschefer och bibliotekschefer där en rad samarbeten 
inom många områden har initierats. En gemensam forskarskola har startats inom 
utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Handledarutbildning drivs gemen-
samt och fördjupat samarbete inom IKT-baserad undervisning har startat. Samplanering 
äger rum av påbyggnadsutbildning för specialistsjuksköterskor. Ett kvalitetsprojekt har 
genomförts för att jämföra självständiga arbeten inom lärarutbildningen. Sedan en tid 
diskuteras också idén om ett federativt universitet. Viktigast i de diskussionerna är vilka 
kvalitativa fördelar som kan uppnås vid ett eventuellt närmande mellan lärosätena, även 
organisatoriskt. 
 
Arbetet inom VUS har nyligen ändrat karaktär och blir i framtiden framförallt ett 
informations- och diskussionsforum, medan de närmare samarbetena mellan de 
ingående lärosätena hanteras genom olika slags direkta avtal mellan parterna. Här kan 
särskilt nämnas att en diskussion påbörjats om ett närmare samarbete mellan Karlstads 
universitet och Högskolan Väst respektive Högskolan i Skövde. 
 
Samarbetet med Napier University vad gäller ledningsfrågor kommer att utvidgas till 
ytterligare några liknande universitet. Närmast undersöks möjligheterna till ett lednings-
samarbete med University of Jyväskylä i Finland. 
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7. ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING 
 
 
Studentinflytande 
 
Utveckling av väl fungerande former för studentinflytande är en central del av Karlstads 
universitets kvalitetsarbete. Studenterna vid universitetet är representerade i universi-
tetsstyrelsen, i nämnder, i program- och ämnesråd och medverkar även i olika samman-
hang där Karlstads universitet deltar utanför det egna lärosätet. Karlstad studentkår har 
exempelvis representanter i AB Karlstads Studentbostäder, Stiftelsen Karlstads Student-
bostäder samt Studentrådet. 
 
Studentkårens arbete med jämställdhetsfrågor leds av en vice ordförande med studie-
socialt ansvar som arbetar med hjälp av en studentarbetsgrupp kallad ”likabehandlings-
alliansen”. En representant för gruppen har närvarorätt i universitetets jämställdhets- 
och mångfaldskommitté, där även två ordinarie studentrepresentanter sitter med. 
 
Universitetsledningen och studentkåren har ytterligare utvecklat sitt samarbete genom 
regelbundna möten. Prorektor möter varje vecka studentkårsstyrelsen, representerad av 
studentkårens ordförande och de vice ordförandena för utbildningsfrågor, studiesocialt 
arbete respektive internpolitiskt arbete. Under året har en gång i månaden gruppen 
utökats med vicerektorerna från fakulteterna respektive chefen för enheten student-
service. På så vis har gruppen kunnat behandla frågor och ärenden när de varit aktuella. 
Dessa regelbundna kontakter har medfört att ärenden till universitetsstyrelsen har 
kunnat beredas av studenterna på ett mer effektivt sätt än tidigare. En särskild utbildning 
i demokrati och högskolefrågor har utvecklats i ett samarbete mellan studentkåren och 
universitetsledningen. 
 
Under de senaste åren har arbetet med studenternas arbetsmiljö samordnats med annat 
arbetsmiljöarbete på universitetet i arbetsmiljökommittén. Våren 2006 genomförde 
studentkåren en mycket omfattande arbetsmiljö- och hälsoenkät i samarbete med 
studentkårerna vid universiteten i Örebro och Växjö. I arbetsmiljökommittén har arbetet 
med att följa upp resultaten pågått under 2007. Tre ordinarie studentrepresentanter sitter 
med i arbetsmiljökommittén (varav en doktorand).  
 
Att finna goda former för ett aktivt studentinflytande var en mycket central arbetsupp-
gift när universitetets nya organisation utformades. Under året har implementeringen av 
den nya policyn för studentinflytande som togs i styrelsen under 2006 påbörjats. 
 
Under 2007 har, liksom under tidigare år, enkätundersökningar av studenternas uppfatt-
ning om sina studier genomförts. Under 2006 samlades enkäter in från omkring 2 200 
studenter från campus i Karlstad, från gruppen distansstudenter och från studenter vid 
Musikhögskolan Ingesund. Med i stort likartade datainsamlingsmetoder har drygt 2 300 
studenter under 2007 deltagit i en ny enkätundersökning.  
 
I enkäterna ingick en fråga om studentinflytande. Frågan lydde: ”Tycker du att studen-
terna kan påverka utbildningens uppläggning?”. Jämförelser av resultaten från 2006 och 
2007 finns redovisade i tabell 26 (sid 56). 
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Tabell 26: Uppfattning om studentinflytande bland studenter vid Karlstads universitet. 
 

 "Ja, definitivt" "Ja, delvis" "Nej, knappast" "Nej, definitivt inte" 

CAMPUSSTUDENTER KARLSTAD 

HT 2006 5 % 49 % 42 % 4 % 

HT 2007 5 % 51 % 40 % 4 % 

DISTANSSTUDENTER 

VT 2006 3 % 34 % 52 % 11 % 

HT 2007 8 % 48 % 38 % 7 %  

STUDENTER VID MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND 

HT 2006 15 % 75 % 10 % 0 % 

HT 2007 20 % 66 % 13 % 1 % 

 

 
Bland universitetets studenter anger nästan hälften att de inte anser sig kunna påverka 
studiernas uppläggning. Endast omkring var tjugonde student anser att det finns ett 
”definitivt” studentinflytande vid studierna i Karlstad. Bilden är oförändrad mellan åren. 
Det är egentligen bara Musikhögskolan Ingesund som avviker från bilden positivt. I öv-
rigt finns det inte stora skillnader hur studenterna uppfattar sina möjligheter att påverka 
sina studier, utan här är bilden ganska enhetlig. 
 
Det finns ett tydligt samband mellan hur studenterna uppfattar sina möjligheter att 
påverka och hur nöjda man är med sina studier. Studenter som uppfattar att det finns ett 
aktivt studentinflytande är också väsentligt mer nöjda med sina studier vid universitetet. 
Dessutom rekommenderar studenter som är nöjda med studentinflytandet andra att söka 
sig till Karlstads universitet. Frågan hur universitetet kan utveckla studentinflytandet är 
alltså viktig ur många olika avseenden. Under året har universitetsstyrelsen fattat beslut 
om att fortsätta arbetet med denna inriktning. 
 
 
Studentkårens redogörelse 
 
Studentkårens redogörelse lämnas i enlighet med högskoleförordningen (HF 1 kap 7b §) 
i ett separat dokument till utbildningsdepartementet. En kopia av denna skrivelse finns 
som bilaga i årsredovisningen (bilaga 4, sid 75). 
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8. FINANSIELL REDOVISNING 
 
 

Resultaträkning 
 
                    

  Belopp anges i tkr  Not.  ÅR 2007  ÅR 2006   

            

  Verksamhetens intäkter           

    Intäkter av anslag  1  626 462  620 604   

    Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2  72 614  63 791   

    Intäkter av bidrag  3  104 106  103 694   

    Finansiella intäkter  4  4 976  2 131   

    Summa intäkter    808 158  790 220   

            

            

  Verksamhetens kostnader           

    Kostnader för personal  5  -557 822  -554 371   

    Kostnader för lokaler    -98 986  -103 333   

    Övriga driftkostnader  6  -115 703  -110 168   

    Finansiella kostnader  7  -3 407  -2 384   

    Avskrivningar    -27 225  -31 205   

    Summa kostnader    -803 143  -801 461   

            

            

  Verksamhetsutfall    5 015  -11 241   

            

            

  Resultat från andelar i dotterföretag    492  8   

            

            

  Transfereringar  8         

    Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag    248  1 096   

    Medel från myndigheter för finansiering av bidrag    2 348  2 871   

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag    3 303  1 023   

                

    Lämnade bidrag    -5 899  -4 990   

                

  Saldo    0  0   

            

  ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  9  5 507  -11 233   
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Balansräkning 
 
                   

  TILLGÅNGAR (tkr)  Not.  UB 07-12-31  UB 06-12-31   

            

  Immateriella anläggningstillgångar  10         

    Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar    942  1 482   

                

  Materiella anläggningstillgångar  11         

    Förbättringsutgifter på annans fastighet    20 110  21 851   

    Maskiner, inventarier, installationer m.m.    69 950  80 876   

    Pågående nyanläggning    5 796  3 043   

    Summa materiella anläggningstillgångar    95 856  105 770   

                

  Finansiella anläggningstillgångar  12         

    Andelar i dotterföretag och intresseföretag    5 854  5 362   

    Andra långfristiga värdepappersinnehav    947  961   

    Summa finansiella anläggningstillgångar    6 801  6 323   

                

  Varulager m.m.  13         

    Varulager och förråd    927  726   

                

  Fordringar  14         

    Kundfordringar    9 038  9 913   

    Fordringar hos andra myndigheter    11 023  10 899   

    Övriga fordringar    249  409   

    Summa fordringar    20 310  21 221   

                

  Periodavgränsningsposter  15         

    Förutbetalda kostnader    27 685  27 515   

    Upplupna bidragsintäkter    16 423  20 499   

    Övriga upplupna intäkter    3 050  1 477   

    Summa periodavgränsningsposter    47 158  49 491   

                

  Avräkning med statsverket  16  -113 595  -53 094   

                

  Kassa och bank           

    Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  17  221 829  182 218   

    Kassa, postgiro, bank mm    46  51   

    Summa kassa och bank    221 875  182 269   

            

  SUMMA TILLGÅNGAR     280 274  314 188   
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  KAPITAL OCH SKULDER (tkr)  Not.  UB 07-12-31  UB 06-12-31  

            

  Myndighetskapital           

    Statskapital   18  5 000  5 000   

    Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag    362  354   

    Balanserad kapitalförändring  19  11 182  22 423   

    Kapitalförändring enl. resultaträkningen    5 507  -11 233   

    Summa myndighetskapital    22 051  16 544   

                

  Avsättningar  20         

    Avsättningar för pensioner och liknande     8 175  8 427   

    Övriga avsättningar    0  1   

    Summa avsättningar    8 175  8 428   

                

  Skulder m.m.           

    Lån i Riksgäldskontoret  21  79 927  93 838   

    Skulder till andra myndigheter    17 097  18 167   

    Leverantörsskulder    16 758  47 683   

    Övriga skulder    11 444  11 625   

    Depositioner    240  240   

    Summa skulder m.m.  22  125 466  171 553   

                

  Periodavgränsningsposter  23         

    Upplupna kostnader    30 671  27 800   

    Oförbrukade bidrag    68 903  67 029   

    Övriga förutbetalda intäkter    25 008  22 834   

    Summa periodavgränsningsposter    124 582  117 663   

                

  SUMMA KAPITAL OCH SKULDER     280 274  314 188   

                

  ANSVARSFÖRBINDELSER  24  Inga  150   

                   
 
 
 

Anslagsredovisning 
 
  Ingå- Årets Indrag- Totalt Utgifter Utgå- 

Anslag Beteckning ende till- ning disponi-  ende 

  överfört delning  belt  överfört 

  belopp enl. RB Not 25. belopp  belopp 

Grundutbildning 16:25:39             

Takbelopp (ram) 16:25:39:001 53 094 520 642 -1 087 572 649 459 054 113 595 

                

Forskning & forskarutbildning (ram) 16:25:40             

Humanistisk-Samhällsvet. (ram) 16:25:40:001   70 417   70 417 70 417 0 

Tekniskt (ram) 16:25:40:002   80 475   80 475 80 475 0 

Övriga forskningsmedel (ram) 16:25:40:003   16 764   16 764 16 764 0 

Summa anslag   53 094 688 298 -1 087 740 305 626 710 113 595 
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Tilläggsupplysningar 
 
Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag (2000:605), förordning om myndigheters bokföring (2000:606), 
anslagsförordning (1996:1189) samt förordningen om redovisning av studier m.m. vid 
universitet och högskolor (1993:1153). 
 
Fordringar tas upp till de belopp de beräknas inflyta. Varulager värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärde och verkligt värde. Skulder tas upp till de belopp som är säkra 
enligt faktura, avtal eller motsvarande underlag. 
 
Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 10 tkr eller mer och en livslängd på tre år eller 
längre definieras som anläggningstillgångar. Objekt som utgör en fungerande enhet vars 
sammanlagda värde uppgår till minst 10 tkr redovisas också som en anläggningstill-
gång. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-
lerade avskrivningar enligt plan, varvid linjär avskrivningsmetod tillämpas. 
 
Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndighetens verksamhet under 
kommande år aktiveras som immateriell anläggningstillgång. Det samma gäller för 
licenser, programvaror och egenutvecklade IT-system. 
 
Avskrivningstiden för immateriella anläggningstillgångar är 5 år. 
 
Universitetet använder sig av nedanstående avskrivningstider för materiella anlägg-
ningstillgångar: 
 
Persondatorer: 3 år 
Övriga datorer: 5 år 
Maskiner, utrustning: 5 år 
Möbler: 10 år 
Fastighetsinventarier: 10 år 
 
Finansiella anläggningstillgångar värderas enligt kapitalandelsmetoden. 
 
Avsättningar för personalens framtida särskilda pensionsersättningar och delpension 
värderas enligt anvisningar från SPV. 
 
 
Projektredovisning 
 
Externfinansierade pågående projekt redovisas så att intäkterna motsvarar de upparbeta-
de kostnaderna under året. Erhållna medel som ännu inte har använts i verksamheten 
redovisas som förskott från bidragsgivare alternativt oförbrukade bidrag i balans-
räkningen. För projekt som avslutats under året redovisas skillnaden mellan intäkter och 
kostnader som årets över-/underskott i resultaträkningen. Projekt där bidrag/ersättning 
ännu ej erhållits bokförs som upplupna intäkter under periodavgränsningar. 
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Förbättringsutgifter på lokaler 
 
Under år 2001 beslutades att förbättringsutgifter på lokaler, som har ett bestående värde 
för verksamheten, skall aktiveras som anläggningstillgångar. Den förväntade brukstiden 
skall vara minst 3 år och de nedlagda kostnaderna skall uppgå till lägst 100 tkr. Repara-
tioner skall alltid kostnadsföras. (Rektorsbeslut 130/01, Dnr 519/2001) 
 
 
Avvikelser från förordning 
 
För universitet och högskolor görs undantag från bestämmelserna om avräkning i 
anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel 
som utbetalas till lärosätets räntekonto i Riksgäldskontoret sker i samband med de 
månatliga utbetalningarna till räntekontot.  
 
 
Avvikelse från regleringsbrev 
 
I regleringsbrev anges att kostnader inom forskning och forskarutbildning skall redo-
visas per vetenskapsområde. Karlstads universitet kan inte återrapportera per veten-
skapsområde då universitetets redovisningsplan inte innehåller detta begrepp. 
 
 
Styrelseledamöter, uppdrag och ersättningar 
 
Sture Nordh, 66 400:- 
ordförande TCO, ordförande 
 Folksam Liv, vice ordförande 
 Arbetsmarknadsstyrelsen, ledamot 
 Fjärde AP-fonden, ledamot 
 Nordens fackliga samorganisation (NFS), ledamot 
 Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), ledamot 
 Riva del Sole SPA, ledamot 
 
Kerstin Norén 1 582 712:- 
 Länsstyrelsen i Värmlands län, ledamot 
 Styrelsen för högskolan i Lillehammer, ledamot 
 Språkdoktorerna Abelin & Veres AB, styrelseordförande 
 
Peter Aspelin 28 000:- 
 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, föredragande i radiologi 
 Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, 
 (IPULS), granskare för SK-kurser samt specialistutbildnings- 
 kurser i radiologi 
 Avskiljandenämnden Högskoleverket, ledamot 
 Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting, LÄKSAK, 
 röntgenkontrastmedel, ordförande 
 Insamlingsstiftelsen Karolinska Institutet, ordförande 
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Eva Eriksson 28 000:- 
 Länsstyrelsen i Värmlands län, ordförande 
 Grenserådet, ordförande (delat ordförandeskap) 
 Emigrantregistret, ordförande 
 Flygrådet, ordförande 
 FAMNA Socialdepartementet, ordförande 
 Voxenåsen - Oslo, ordförande 
 EU strukturfonden - Mål 2, ledamot 
 Apoteksbolaget, ledamot 
 Arbetsgivarverket, ledamot 
 Miljömålsrådet Naturvårdsverket, ledamot 
  
Eva Karlsson Berg 28 000:- 
 
Helle Klein 28 000:- 
  
Birger Lund 28 000:- 
 IKANO Banken AB 
 Stadium AB  
 SAFE International Försäkrings AB  
 SAFE Livförsäkrings AB  
 Bleka AB  
 
Birgitta Sandström 28 000:- 
 Stiftelsen Rödakorshemmet, styrelseledamot 
  
Christer Svahn 28 000:- 
 
 
Sjukfrånvaro 
 
Den totala sjukfrånvaron för anställda vid Karlstads universitet uppgick år 2007 till 3,8 
procent, vilket innebär en liten minskning jämfört med föregående år. 
 
 
Tabell 27: Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid år 2006 och 2007. 
 

 ALL SJUKFRÅNVARO SJUKFRÅNVARO 60 DAGAR ELLER MER 

ÅLDERS- KVINNOR MÄN ALLA KVINNOR MÄN ALLA 

INTERVALL 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

- 30 0,52 0,95 0,11 0,26 0,36 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 - 49 5,41 5,15 2,34 1,62 4,02 3,63 4,45 4,16 1,63 1,11 3,17 2,85 

50 - 5,33 5,62 3,35 2,69 4,45 4,31 4,19 4,56 2,86 2,21 3,59 3,50 

ALLA 5,01 5,16 2,65 2,06 3,96 3,80 4,00 4,15 2,08 1,57 3,14 3,01 

 

 
Som visas i tabell 27 varierar sjukfrånvaron med ålder och kön. Äldre är mer sjuka än 
yngre och sjukfrånvaron bland kvinnor är mer än dubbel så stor som bland männen, 
(5,16 % respektive 2,06 %). När det gäller skillnaden mellan könen, har denna dessutom 
ökat det senaste året. Den totala långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro på 60 dagar eller 
mer) har också minskat något sedan föregående år (från 3,14 % till 3,01 %).  
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Noter till resultat- och balansräkning 
 
Alla belopp i notförteckningen anges i tusentals kronor (tkr). 
 
 
 
Not 1. Intäkter av anslag 
 2007  2006 
Grundutbildning 458 809 465 879 
Forskning och forskarutbildning 167 653 154 725 
Summa intäkter av anslag 626 462 620 604 
 
Anslagsmedel för finansiering av bidrag 248 1 096 
Summa utgifter under anslag enl. AR 626 710 621 700 
 
 
 
Not 2. Intäkter av avgifter 
 2007 2006 
Uppdragsutbildning 26 279 21 984 
Uppdragsforskning 33 583 27 014 
Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen (1992:191) 9 583 9 680 
Fakturerade kostnader 2 820 4 622 
Högskoleprovet 349 491 
Summa intäkter av avgifter 72 614 63 791 
 
Specifikation uppdragsutbildning: 
Statliga myndigheter 8 902 10 025 
Kommuner, landsting 6 806 3 849 
Näringsliv 10 395 7 755 
Svenska organisationer 43 344 
Utländska företag och organisationer 133 11 
Summa 26 279 21 984 
 
Specifikation uppdragsforskning: 
Statliga myndigheter 6 992 4 626 
Kommun, landsting 18 735 17 579 
Näringsliv 5 231 4 216 
Svenska organisationer 1 534 577 
Utländska företag och organisationer 1 091 16 
Summa 33 583 27 014 
 
Specifikation intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen: 
Kompendieförsäljning m.m. 1 078 1 275 
Konferenser, seminarier 1 059 2 083 
Uthyrning lokaler 2 493 2 383 
Försäljning tjänster 4 926 3 914 
Övrigt 27 25 
Summa 9 583 9 680 
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Not 3. Intäkter av bidrag 
 2007 2006 
Statliga myndigheter 72 000 60 982 
Kommuner, landsting 547 794 
KK-stiftelsen 13 539 13 009 
Övriga svenska organisationer 13 143 14 805 
Näringsliv 3 666 8 201 
Utländska företag och organisationer 1 211 5 903 
Summa 104 106 103 694 
 
 
 
Not 4. Finansiella intäkter  
 2007 2006 
Ränteintäkter räntekonto Riksgäldskontoret  4 940 2 098 
Övriga ränteintäkter 36 33 
Summa 4 976 2 131 
 
I bokslutet har 2 022 tkr reserverats för en återbetalning av ränta på anslagssparandet. 
Denna ränta kommer ej att erläggas enligt ett reviderat regleringsbrev. 
 
 
 
Not 5. Kostnader för personal 
 2007 2006 
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter mm 364 143 363 233 
 
 
 
Not 6. Övriga driftkostnader 
 
I posten ”Övriga driftkostnader” ingår realisationsförlust vid avyttring av anläggnings-
tillgångar, 843 tkr (2007) och 42 tkr (2006). Realisationsförlusten uppstod till största del 
på grund avyttring av en hyrespaviljong, vilken innehållit investeringar för datanät och 
dylikt. 
 
 
 
Not 7. Finansiella kostnader 
 2007 2006 
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 3 173 2 329 
Övriga finansiella kostnader 234 55 
Summa 3 407 2 384 
 
 
 
Not 8. Transfereringar 
 
Transfereringar är transaktioner av medel till extern part där universitetets egna verk-
samhet inte får någon direkt motprestation. Exempel på transfereringar inom univer-
sitetet är stipendier och resebidrag. 
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Not 9. Årets kapitalförändring 
 2007 2006 
Utbildning -4 738 -3 019 
 Varav: 
 Grundutbildning -5 050 -639 
 Uppdragsverksamhet 312 -2 380 
Forskning/forskarutbildning 10 245 -8 214 
 Varav: 
 Inomvetenskapligt motiverad forskning 10 189 -5 223 
 Uppdragsforskning 56 2991 
Summa 5 507 -11 233 
 
 
 
Not 10. Immateriella anläggningstillgångar 
 2007 2006 
IB anskaffningsvärde 4 853 3 956 
Årets anskaffningar 337 897 
Avyttringar -436 0 
Summa 4 754 4 853 
 
IB ackumulerade avskrivningar 3 371 2 491 
Årets avskrivningar 736 880 
Avyttringar -295 0 
Summa 3 812 3 371 
Restvärde 942 1 482 
 
 
 
Not 11. Materiella anläggningstillgångar 
 
 Förbättringsutg. Maskiner Pågående 
 annans fast. Inventarier nyanläggningar 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
IB anskaffnv 50 688 49 368 249 002 243 914 3 043 1 617 
Årets anskaffn 3 499 1 450   11 168    14 562   2 753 1 443 
Årets akt, omkl  -130  45  -17 
Avyttringar -5 958   -  8 235 -9 429 
Summa 48 229 50 688 251 935 249 002 5 796 3 043 
 
IB ack avskr. 28 837 24 184 168 126 151 690 
Årets avskr. 4 425 4 653 22 063 25 672 
Avyttringar -5 143  -8 204 -9 236 
Summa 28 119 28 837 181 985 168 126 
 
Restvärde 20 110 21 851 69 950 80 876 5 796 3 043 
 
Som pågående nyanläggning redovisas utgifter för projektering av kommande och på-
gående byggnationer. Per 2007-12-31 avsåg detta i allt väsentligt projektet Hus 21, 
Teknikens Hus. 
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Not 12. Finansiella anläggningstillgångar 
 
Under år 2003 har Karlstads universitet bildat Karlstads universitet holding AB. Bolaget 
ägs till 100 % av Karlstads universitet. 
 2007 2006 
Anskaffningsvärde 5 000 5000 
Bokfört värde andelar i dotterföretag 5 854 5 362 
 
Under år 2004 erhöll universitetet en testamenterad donation i form av aktieinnehav. 
Aktierna förvaltas av Kammarkollegiet och har ett marknadsvärde per 2007-12-31 på 
983 tkr. Avkastningen används till stipendiemedel. 
 
 
 
Not 13. Varulager 
 
Varulagret består av tryckerimaterial och produkter för försäljning i receptionen. 
 
 
 
Not 14. Fordringar 
 
Posten ”Fordringar” avser främst fakturor utställda till kunder där betalning ännu ej er-
hållits. Utfärdade rekvisitioner ingår inte i balansräkningen. 
 
 
 
Not 15. Periodavgränsningsposter 
 2007 2006 
Förutbetalda kostnader 27 685 27 515 
Hyror 23 259 22 955 
Övrigt 4 426 4 560 
 
Upplupna bidragsintäkter 16 423 20 499 
Övriga upplupna bidragsint, statliga 6 952 9 185 
Övr upplupn bidragsint, övr 9 471 11 314 
Övriga upplupna intäkter 3 050 1 477 
 
Summa 47 158 49 491 
 
 
 
Not 16. Specifikation avräkning med statsverket 
 2007 2006 
Ingående balans -53 094 -883 
Avräknat mot statsbudgeten   
- Anslag 626 710 621 700 
Avräknat mot statsverkets checkräkning 
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -687 211 -673 911 
 
Utgående balans -113 595 -53 094 
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Not 17. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 2007 2006 
Anslagsmedel 175 245 145 774 
Avgifter 17 746 14 578 
Bidrag 28 838 21 866 
Summa behållning räntekonto 221 829 182 218
   
Det höga saldot på räntekontot kan främst förklaras av anslagssparandet. 
 
Universitets kortsiktiga likviditetsbehov varierar från drygt 100 mnkr i december, då 
kommande kvartals hyror och arvoden till timanställd personal i stor utsträckning 
betalas ut, till knappt 60 mnkr i exempelvis augusti. 
 
 
 
Not 18. Statskapital 
 
Universitetet erhöll i december 2005 ett belopp om 5 mnkr från regeringen för bildande 
av ett holdingbolag. Bolaget, Karlstads universitet holding AB, bildades i januari 2003. 
Inget avkastningskrav finns på statskapitalet. 
 
 
 
Not 19. Myndighetskapital per verksamhetsgren, exkl. statskapital 
 
Specifikation per verksamhetsgren 
 
 Balanserad Årets  
Verksamhet kapitalförändring kapitalförändring Summa 
Grundutbildning -1 606 -5 050 -6 656 
Uppdragsverksamhet 1 980 312 2 292 
Forskning 13 098 10 189 23 287 
Uppdragsforskning -1 928 56 -1 872 
Summa 11 544 5 507 17 051 
 
 
 
Not 20. Avsättningar 
 
De senaste åren har universitetet erbjudit viss personal förtids- och delpension. Den 
sammanlagda framtida pensionsutbetalningen för dessa anställda redovisas i bokslutet 
som en skuld. 
 2007 2006 
Ingående avsättning 8 427 8 083 
Årets pensionskostnad 2 893 4 437 
Årets pensionsutbetalningar -3 145 -3 199 
Utgående avsättning 8 175 8 427 
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Not 21. Lån Riksgäldskontoret 
 2007 2006 
IB skuld Riksgäldskontoret 93 838 107 646 
Nya lån under året 11 679 16 536 
Årets amorteringar -25 590 -30 344 
Utgående skuld Riksgäldskontoret 79 927 93 838 
Beviljad låneram 120 000 120 000 
 
 
 
Not 22. Skulder mm 
 
Skulderna har minskat med 46 mnkr jämfört med föregående år. Delvis beror detta på 
minskad skuld till Riksgäldskontoret avseende investeringar, 14 mnkr. För övrigt har 
leverantörsskulderna minskat främst pga att lokalhyran betalats i december månad, 23 
mnkr, medan den vid föregående bokslut betalades i januari. 
 
 
 
Not 23. Periodavgränsningsposter 
 
Specifikation oförbrukade bidrag 2007 2006 
Statliga myndigheter 45 250 36 714 
Övriga 23 653 30 315 
Summa 68 903 67 029 
 
 
 
Not 24. Ansvarsförbindelser 
 
Posten avsåg ett eventuellt skadestånd till ej antagna studenter till sjuksköterskepro-
grammet på grund av företräde för manliga sökanden. 
 
 
 
Not 25. Indragning 
 
Indragningen avser belopp överstigande 10 procent av takbeloppet. 
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Styrelsens underskrifter 
 

 

 
 

Karlstads universitets årsredovisning 2007 
 
 
Universitetsstyrelsen har vid sammanträdet den 21 februari 2008 fastställt årsredovis-
ningen för 2007. Den överlämnas härmed till regeringen. 
 
 
 
 
 
 
 Sture Nordh Kerstin Norén Peter Aspelin 
 
 
 
 
 
 Eva Eriksson Eva Karlsson-Berg Helle Klein 
 
 
 
 
 
 Birger Lund Birgitta Sandström Christer Svahn 
 
 
 
 
 
 Ann Bergman Tommy Bood Andreas Jakobsson 
 
 
 
 
 
 Stefan Björk Emelie Hindersson Christer Clerwall 
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Bilaga 1: Personalstruktur 
 
Tabell 28: Karlstads universitets personalstruktur 2005-2007 uttryckt i antal heltidsekvivalenter (HTE). Personal inom 
kärnkompetens per utbildningsområde samt stödkompetens. 
 

  ÅR 2005  ÅR 2006  ÅR 2007 

  
TOTALT 
ANTAL 
HTE 

ANDEL 
KVINNOR 

 
TOTALT 
ANTAL 
HTE 

ANDEL 
KVINNOR 

 
TOTALT 
ANTAL 
HTE 

ANDEL 
KVINNOR 

ANDEL 
55+ 

            

KÄRNKOMPETENS HUMANIORA - SAMHÄLLSVET. 

PROFESSOR  26 24 %  28 21 %  29 21 % 56 % 

UNIVERSITETSLEKTOR  110 35 %  127 36 %  128 41 % 43 % 

BITR. UNIV.LEKTOR / FORSKARASS.  7 57 %  7 57 %  7 54 % 0 % 

UNIVERSITETSADJUNKT  170 51 %  168 51 %  144 50 % 42 % 

DOKTORANDTJÄNSTER  62 65 %  56 63 %  47 71 % 3 % 

ANNAN UNDERV. & FORSK. PERS.  35 62 %  27 81 %  22 68 % 15 % 

SUMMA HUM - SAM.  410 48 %  413 48 %  376 48 % 36 % 

           

KÄRNKOMPETENS TEKNISKT 

PROFESSOR  7 28 %  4 49 %  10 20 % 20 % 

UNIVERSITETSLEKTOR  25 4 %  18 6 %  18 11 % 9 % 

BITR. UNIV.LEKTOR / FORSKARASS.  4 75 %  2 100 %  4 77 % 0 % 

UNIVERSITETSADJUNKT  35 27 %  30 25 %  28 24 % 40 % 

DOKTORANDTJÄNSTER  17 35 %  10 30 %  17 33 % 0 % 

ANNAN UNDERV. & FORSK. PERS.  9 29 %  4 0 %  2 29 % 0 % 

SUMMA TEKNISKT  97 25 %  68 23 %  78 26 % 19 % 

           

KÄRNKOMPETENS NATURVETENSKAPLIGT 

PROFESSOR  9 0 %  15 0 %  10 0 % 33 % 

UNIVERSITETSLEKTOR  31 25 %  40 26 %  34 28 % 19 % 

BITR. UNIV.LEKTOR / FORSKARASS.  3 0 %  6 33 %  2 0 % 0 % 

UNIVERSITETSADJUNKT  33 48 %  31 46 %  33 48 % 43 % 

DOKTORANDTJÄNSTER  27 33 %  34 43 %  24 43 % 0 % 

ANNAN UNDERV. & FORSK. PERS.  9 29 %  8 35 %  2 100 % 0 % 

SUMMA NATUR  112 31 %  133 33 %  106 36 % 23 % 

           

KÄRNKOMPETENS - MEDICINSKT 

PROFESSOR  2 100 %  3 100 %  4 95 % 73 % 

UNIVERSITETSLEKTOR  15 93 %  16 93 %  19 86 % 48 % 

BITR. UNIV.LEKTOR / FORSKARASS.  0 0 %  0 0 %  0 0 % 0 % 

UNIVERSITETSADJUNKT  36 100 %  39 93 %  35 96 % 34 % 

DOKTORANDTJÄNSTER  9 89 %  5 100 %  7 86 % 0 % 

ANNAN UNDERV. & FORSK. PERS.  2 50 %  0 0 %  0 0 % 0 % 

SUMMA MEDICIN  64 95 %  64 93 %  65 91 % 37 % 

           

TOTALT KÄRNKOMPETENS  681 46 %  678 47 %  625 48 % 32 % 

           

STÖDKOMPETENS 

ADMINISTRATIV PERSONAL  229 79 %  243 81 %  227 82 % 38 % 

BIBLIOTEKSPERSONAL  26 88 %  23 88 %  22 86 % 30 % 

TEKNISK PERSONAL  86 40 %  96 35 %  90 33 % 30 % 

TOTALT STÖDKOMPETENS  341 69 %  362 70 %  339 69 % 35 % 

           

TOTALT KAU  1 021 54 %  1 040 55 %  964 55 % 33 % 
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Bilaga 2.1: Anslagsbelastningen 2007 
 
Tabell 29: Intäkter för grundutbildning år 2007 (belopp i tkr). 
 

            

  Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning   

        

  1a. Under 2007 genomförda hst och hpr inom 2007 års takbelopp enligt bilaga 2.2 458 675    

  1b. Decemberprestationer från 2006 som ryms inom takbeloppet 379    

        

  2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller      

  2b. Utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer      

  Summa  459 054   

        

  Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden      

        

  Summa intäkter av grundutbildning   459 054   

   - varav från lärosätets ordinarie takbelopp under anslag för grundutbildning 459 054    

   - varav från anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.      

        

        

  
Ersättning för helårsprestationer för december 2006 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie 
takbelopp eller ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet: 379 tkr   
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Bilaga 2.2: Helårsstudenter och helårsprestationer 
 
Tabell 30: Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på 
grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2007-01-01 – 2007-12-31. 
 

  A B C D E F G H I J 

UTBILDNINGS- Utfall Utfall HST HPR Nätuniv Nätuniv Nätuniv Nätuniv Total Tak- 

OMRÅDEN HST 1,2 HPR 1. Ersättn Ersättn Utfall Utfall Ersättn Ersättn Ersätt- belopp 

    (tkr) (tkr) HST HPR HST 3 HPR 3 ning enl. RB 

        (tkr) (tkr) C+D+G+H (tkr) 

Humaniora 853 681 16 244 12 154 205 142 3 904 2 534 34 836   

Samhällsvet. 2 093 1 731 39 857 30 893 338 224 6 437 3 998 81 184   

Naturvet. 636 491 29 070 19 338 219 146 10 010 5 750 64 168   

Teknik 751 650 34 327 25 600 78 28 3 565 1 103 64 594   

Vård 415 395 20 604 16 986 137 110 6 802 4 730 49 122   

Medicin 345 296 19 141 19 976 124 112 6 880 7 558 53 555   

Undervisning 776 718 25 149 27 405 311 233 10 079 8 893 71 527   

Övrigt 117 89 4 388 2 711 19 14 713 427 8 239   

Musik 140 140 15 984 10 106 0 0 0 0 26 090   

Idrott 38 38 3 664 1 696 0 0 0 0 5 360   

Summa 6 164 5 229 208 428 166 864 1 431 1 009 48 389 34 993 458 675 520 642 

 
 
* Med takbelopp avses i denna tabell takbelopp på lärosätets anslag för grundutbildning samt den särskilda 

ersättning som lärosätet eventuellt tilldelats på anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter anslagsposten 3 
Kvalitetssatsningar inom grundläggande högskoleutbildning. 

 
 
Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande som uppgår till 0 tkr. 
 
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 0 tkr. 
 
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 0 tkr. 
 
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 61 967 tkr. 
 
 
Kommentarer till tabellen: 
 
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesämnen, övriga 

särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrande akademiker och kurser inom nätuniversitetet. 
 
2.  Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2007: 
 Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik: 1 720 hst. Utfall: 1 684 hst. 
  
 Totalt antal utbildade helårsstudenter 239 inom musik. Högst får 140 avräknas inom utbildningsområdet. 
 Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 
 
3.  Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för 

respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter och helårsprestationer skall kunna redovisas inom 
nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre 
utbildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARLSTADS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2007 - SID 73 

Bilaga 2.3: Redovisning av grundutbildningen 
 
Tabell 31: Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
 

          

A.  Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)    

   Årets takbelopp inklusive medel på anslaget 16 25:70 (tkr) 520 642   

    + Ingående anslagssparande (tkr) 52 007   

   Summa (A) 572 649   

       

B.  Utfall totalt för grundutbildningen    

   Ersättning för helårsprestationer från föregående budgetår (tkr) 379   

   Årets utfall - ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (tkr) 458 675   

   Utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer (tkr) 0   

   Summa (B) 1. 459 054   

       

   Summa (A-B) 2. 113 595   

          

     
1.   Summan skall avse den totala ersättning lärosätet genomför produktion för,  

 dvs. oberoende av om den ryms eller ej inom tilldelade medel (A).   
2. Om summan blir positiv, skall beloppet föras in i tabell över anslagssparandet nedan.   

 Blir summan i stället negativ, skall beloppet föras till tabell över sparade helårsprestationer nedan.  

     

     

          

Tabell. Anslagssparande    

       

   Totalt utgående anslagssparande på anslaget för grundutbildning (A-B) 113 595   

   Avgår ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet. 3. -61 531   

   Summa  52 064   

          

     
3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.  

     

     

          

Tabell. Sparade helårsprestationer    

       

   Ingående värde av sparade helårsprestationer (tkr). 4 0   

    -  Utnyttjande under 2007 av tidigare sparade helårsprestationer (tkr) 0   

    + Sparade helårsprestationer under 2007 0  

   Summa (tkr) 0   

       

   Avgår ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2006 (tkr)  0   

      

   Utgående värde av sparade helårsprestationer (tkr) 5 0   

          

     
4.  Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2006.   
5.  Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2007.   
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Bilaga 3: Redovisning av väsentliga uppgifter 
 
 ÅR 2007 ÅR 2006 ÅR 2005 ÅR 2004 ÅR 2003 

GRUNDUTBILDNING      

Antal hst inkl. uppdragsutbildning 7 766 8 070 8 361 9 086 8 765 

– andel kvinnor 66 % 65 % 65 % 64 % 63 % 

– andel män 34 % 35 % 35 % 36 % 37 % 

Antal hpr inkl. uppdragsutbildning 6 378 6 740 7 053 7 361 7 514 

      

FORSKARUTBILDNING      

Antal nyantagna doktorander 1 26 39 44 44 42 

– andel kvinnor 65 % 51 % 50 % 55 % 48 % 

– andel män 35 % 49 % 50 % 45 % 52 % 

Antal doktorander totalt med någon aktivitet 2 237 228 223 233 217 

– andel kvinnor 54 % 51 % 51 % 51 % 48 % 

– andel män 46 % 49 % 49 % 49 % 52 % 

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 94 102 110 117 117 

Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0 

Antal doktorsexamina 36 39 29 19 18 

Antal licentiatexamina 11 13 12 20 18 

      

PERSONAL, LÄRARE 3      

Antal lärare totalt (årsarb.) 518 520 525 530 513 

– andel kvinnor 44 % 44 % 45 % 45 % 43 % 

– andel män 56 % 56 % 55 % 55 % 57 % 

Antal disputerade lärare (årsarb.) 257 236 214 196 179 

– andel kvinnor 37 % 36 % 35 % 32 % 27 % 

– andel män 63 % 64 % 65 % 68 % 73 % 

Antal professorer (årsarb.) 53 49 45 42 36 

– andel kvinnor 22 % 23 % 23 % 20 % 20 % 

– andel män 78 % 78 % 77 % 81 % 80 % 

      

EKONOMI      

Intäkter totalt (mnkr), varav 808 790 768 789 775 

Grundutbildning (mnkr) 530 527 506 530 530 

– andel anslag 87 % 88 % 89 % 88 % 88 % 

– andel externa intäkter 13 % 12 % 11 % 12 % 12 % 

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 279 263 262 259 246 

– andel anslag 60 % 59 % 58 % 56 % 58 % 

– andel externa intäkter 40 % 41 % 42 % 44 % 42 % 

Kostnader totalt (mnkr) 803 801 798 793 769 

– andel personal 69 % 69 % 68 % 69 % 68 % 

– andel lokaler 12 % 13 % 13 % 12 % 12 % 

Lokalkostnader per kvm (kr) 4 1 275 1 321 1 340 1 212 1 329 

Balansomslutning (mnkr), varav 280 314 314 295 305 

– oförbrukade bidrag 69 67 42 41 40 

– årets kapitalförändring 6 -11 -30 -4 6 

– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 22 17 27 58 62 

 
1. För åren 2003-2006 redovisas antal nyantagna till licentiat- och doktorsutbildning. 
2. För åren 2003-2006 redovisas antal doktorander med aktivitet mer än 10 %. 
3. Definition enligt Högskoleförordningen. 
4. Enligt resultaträkningen. 






Bilaga 4: Studentkårens skrivelse 
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