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Universitetets organisation 
Mälardalens universitet (MDU) är organiserat i 
fyra akademier som bedriver utbildning, forskning 
och samverkan inom sina områden, samt ett 
gemensamt verksamhetsstöd som skapar 
förutsättningar och gemensamma processer för 
verksamheten som bedrivs vid universitetet. 

Universitetets fyra akademier leds av varsin 
akademichef och det gemensamma verk-
samhetsstödet leds av universitetsdirektören. 
Fakultetsnämnden är universitetets högsta 
kollegiala beslutsorgan och den leds av dekan.

 

 

 

 

 Korta fakta om MDU 2022 

• 17 000 studenter
• 7 900 helårsstudenter 
• Drygt 1 000 kurser inom program eller som fristående kurs
• 2 100 utfärdade examina
• Hög andel studenter från hem utan akademisk tradition
• 32 nyantagna doktorander
• 213 aktiva forskarstuderande (1-100 %)
• 32 doktorsexamina
• 1 100 anställda
• 45 % externfinansierad forskning
• Omsättning  1 283 miljoner 

(utbildning 769 miljoner, forskning och forskarutbildning 514 miljoner)



 
Mälardalens universitet, årsredovisning 2022 

4 (76) 

Rektor har ordet 

 
Foto: Harald Nilsson 

År 2022 blev ett mycket händelserikt år med 
övergång till universitet, rektorsrekrytering och 
därtill ett omfattande utvecklingsarbete där en 
strategi har framarbetats och beslutats av 
styrelsen utifrån tidigare beslutad vision och mål. 

Vision, mål och strategi vägleder lärosätets fort-
satta strategiska arbete för att bli ett modernt, 
utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt arbetande 
samverkansuniversitet i Sverige, vars utbildning 
och forskning ska vara regionalt drivande, natio-
nellt ledande och internationellt erkänd. MDU:s 
ambition är att bli det första uttalade samverkans-
universitetet i Sverige. Det kan anses vara en 
utmaning i ett akademiskt perspektiv där auto-
nomi, akademisk frihet, forskningens integritet 
och grundforskning värderas högt. Å andra sidan 
är förutsättningarna för samverkan i regionen 
mycket goda och det ena utesluter inte det andra. 

Ett viktigt strategiskt utvecklingsarbete som 
grundlagts under 2022, handlar om förstärkning 
av befintliga områden och nya prioriteringar inom 
forskning, utbildning på forskarnivå och utbild-
ning där starka områden som exempelvis pålitliga 
smarta system, framtidens energi och hälso- och 
välfärdsteknik kan nämnas. 

Ett annat av årets utpekade utvecklingsarbeten 
rör området artificiell intelligens (AI) där MDU har 
etablerat en stark forskargrupp med samarbeten 
med industri, myndigheter och näringsliv. MDU:s 
samverkanspartners välkomnar satsningen och 
ser även stora behov och möjligheter gällande 
kontinuerlig kompetensutveckling inom AI, digita-
lisering, energifrågor och cybersäkerhet samt 
olika tillämpningsområden. 

MDU är ett brett universitet som härbärgerar 
många ämnen inom forskning och utbildning på 
såväl grundnivå och avancerad nivå som forskar-
nivå. Det finns därmed goda förutsättningar för att 
skapa fruktbara samband mellan universitetets 
strategiska områden och andra discipliner. För att 
kunna utbilda studenter som kan agera game 
changers för en hållbar framtid behöver lärosätets 
utbildningar vara samverkansinriktade, tvär-
disciplinära och internationella. De goda exemplen 
som redan finns behöver utvecklas och systemati-
seras för hela lärosätet. Med en samverkansorien-
terad pedagogik kommer lärosätets profilering 
och positionering öka även genom utbildningarna, 
samt få spridning och genomslag via sina alumner. 

Av dessa skäl kommer MDU de kommande åren 
att driva högskolepedagogisk utveckling med 
målet att internationalisering, digitalisering, tvär-
vetenskaplighet, ett utmaningsbaserat och 
samhällsrelevant lärande samt hållbarhet ska 
genomsyra alla utbildningar. I det sammanhanget 
kommer MDU:s samverkansplattformar och 
innovationssystem spela viktiga strategiska roller. 
Även dessa plattformar kommer att fortsätta 
utvecklas så att de kan bli internationella mötes-
platser som är effektiva och relevanta för både 
forskning och utbildning samt för innovation. 

I Mälardalsregionen finns både en relativt hög 
arbetslöshet och stora kompetensbehov på arbets-
marknaden. Universitetsutbildning på alla nivåer, 
i olika takt och anpassad till olika faser i livet, är 
således starkt efterfrågat och universitetsstatusen 
har påtagligt ökat intresset för samverkan med 
MDU. Det blir nu än mer viktigt att hitta nya vägar 
för att utbilda och validera teoretisk och praktisk 
kunskap, samt att samverka med andra utbild-
ningsanordnare. MDU kommer därför att satsa på 
utvecklingen av breddad rekrytering och breddat 
deltagande samt verka för en utveckling av ett 
nationellt ekosystem för livslångt lärande.  

Den fortsatta utvecklingen och profileringen av 
lärosätet skulle inte minst stärka MDU:s roll som 
en nod med internationella nätverk – både för det 
livslånga lärandet och i en internationell kun-
skapsregion – med aktörer inom utbildning och på 
arbetsmarknaden och med tillgång till arbetskraft 
och elever och studenter från hela världen. Så sett 
kan Mälardalens universitet bli vad det vill vara – 
ett progressivt och samverkande universitet där vi 
tillsammans verkar för en hållbar framtid. 

Martin Hellström  
Rektor för Mälardalens universitet
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Året som gått 

MDH blev MDU 
Den 1 januari 2022 blev Mälardalens högskola 
(MDH) Mälardalens universitet (MDU). Året har 
till stora delar präglats av uppbyggnaden av 
universitetskapaciteten i avsikt att stärka befintlig 
forskning, utveckla nya områden och vidareut-
veckla utbildningarnas innehåll och form. Ett led i 
byggandet av universitetskapaciteten är också att 
utveckla och i högre grad samordna verksam-
hetsstödet. 

Vision och mål omsattes i strategi 
Visionen för MDU är att vara ett progressivt och 
samverkande universitet där vi tillsammans 
formar en hållbar framtid. Utifrån visionen antog 
styrelsen för universitetet nya mål i slutet av 2021 
och under våren 2022 har rektor fastställt strate-
gier som ska vägleda verksamheten mot vision 
och mål. Såväl mål- som strategiarbetet genom-
fördes med hög delaktighet och transparens. 

Martin Hellström ny rektor 
Den 1 oktober blev professor Martin Hellström ny 
rektor för MDU. Han är professor i tyska med 
litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs 
universitet och har under sin akademiska karriär 
haft flera ledarroller vid Göteborgs universitet och 
Högskolan i Borås. Han kommer närmast från 
Högskolan Väst, där han var rektor. 

Pandemin lättar 
Under 2022 togs restriktionerna för pandemin 
bort och den i vanliga fall campusförlagda utbild-
ningen, som under pandemin bedrivits digitalt, 
återgick till att vara campusförlagd. Samtidigt 
ökade antalet helårsstudenter på lärosätets 
distansutbildningar. Antalet in- och utresande 
studenter har ökat markant under året och är nu i 
nivå som innan pandemin. Söktrycket har minskat 
under året liksom antalet studenter och antalet 
helårsstudenter totalt men nivåerna är fortsatt 
högre än innan pandemin och utfärdade examina 
har fortsatt ökat. 

MDU växer som arbetsplats 
En viktig del i universitetsbildandet är den strate-
giska kompetensförsörjningen. MDU har under 
året fått ytterligare ett 60-tal medarbetare. 
Ökningen gäller framför allt inom forskning och 
utbildning på forskarnivå där bland annat antalet 
professorer har ökat. 

Rekordmånga hedrades vid 
akademisk högtid 
Akademisk högtid vid MDU arrangeras vartannat 
år för att uppmärksamma universitetets nya pro-
fessorer och doktorer. Årets högtid hölls i oktober 
i Västerås konserthus och antalet deltagare var 
rekordstort: 28 professorer och 47 doktorer 
hedrades under ceremonin. Under högtiden upp-
märksammades även mottagarna av pedagogiskt 
pris, MDU:s samverkansmedalj samt innehavaren 
av professuren till Alva Myrdals minne. 

Miljoner till forskning om 
matematikundervisning 
Forskargruppen i matematikdidaktik vid MDU fick 
beviljade forskningsmedel för två forsknings-
projekt för att utveckla matematikundervisningen 
tillsammans med lärare. Forskningen kommer att 
bedrivas i samverkan med skolor i Mälardals-
regionen men har också relevans för det interna-
tionella forskningsområdet. 

Ny forskarskola inom vårdvetenskap 
MDU har tillsammans med Karolinska Institutet, 
Sophiahemmet högskola och Uppsala universitet 
fått finansiering från Vetenskapsrådet för att 
etablera en ny forskarskola inom vårdvetenskap 
och fysioterapi. Satsningen ska bidra till att säkra 
lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårds-
utbildningar. 
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Väsentliga uppgifter 

  

2022 2021 2020 2019 2018

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter1 7 874 8 502 8 437 7 676 7 394
– andel kvinnor 66% 66% 65% 66% 65%
– andel män 34% 34% 35% 34% 35%
Kostnad per helårsstudent 92 289 81 782 83 619 85 351 84 143
Totalt antal helårsprestationer1 6 483 7 046 6 868 6 298 6 112
– andel kvinnor 68% 68% 68% 68% 68%
– andel män 32% 32% 32% 32% 32%
Kostnad per helårsprestation 112 086 98 685 102 721 104 026 101 782
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)2 80 64 54 46 35
– andel kvinnor 49% 45% 43% 33%
– andel män 51% 55% 57% 67%
Totalt antal nyantagna doktorander 32 34 34 38 62
– andel kvinnor 44% 38% 50% 34% 53%
– andel män 56% 62% 50% 66% 47%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 213 212 221 228 215
– andel kvinnor 45% 44% 44% 41% 44%
– andel män 55% 56% 56% 59% 56%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 112 102 98 87 74
– andel kvinnor 51% 49% 49% 47% 45%
– andel män 49% 51% 51% 53% 56%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 4,7 4,2 5 5,9 4,6
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 7,9 7 7,5 6,4 6,1
Totalt antal doktorsexamina 32 20 18 31 30
– andel kvinnor 41% 50% 33% 48% 50%
– andel män 59% 50% 67% 52% 50%
Totalt antal licentiatexamina 8 7 3 8 9
– andel kvinnor 25% 14% 33% 38% 56%
– andel män 75% 86% 67% 63% 44%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 315 295 385 370 359
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) 1 308 1 127 825 825 783
Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 1 028 985 970 949 916
Medelantal anställda 1 074 1 023 1 033 1 018 977
Totalt antal lärare (årsarb.) 536 520 523 521 504
– andel kvinnor 55% 55% 53% 51% 51%
– andel män 45% 45% 47% 49% 49%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 291 289 291 286 233
– andel kvinnor 48% 48% 46% 44% 44%
– andel män 52% 52% 54% 56% 56%
Antal professorer (årsarb.) 76 62 60 56 51
– andel kvinnor 44% 46% 42% 40% 36%
– andel män 56% 54% 58% 60% 64%
Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 283 1 128 1 108 1 033 990
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 769 770 770 712 678
– andel anslag (%) 91% 90% 86% 89% 90%
– andel externa intäkter (%) 9% 10% 14% 11% 10%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 514 358 337 322 312
– andel anslag (%) 55% 42% 39% 37% 37%
– andel externa intäkter (%) 45% 58% 61% 63% 63%
Kostnader totalt (mnkr) 1 198 1 080 1 069 1 012 951
– andel personal 70% 72% 71% 72% 70%
– andel lokaler 10% 11% 12% 10% 10%
Lokalkostnader per kvm (kr)3 2 040 1 965 2 186 1 601 1 626
– andel av justerade totala kostnader (%) 10% 11% 12% 10% 10%
Balansomslutning (mnkr) 1 138 974 901 780 708
– varav oförbrukade bidrag 275 229 208 192 191
– varav årets kapitalförändring 84 48 39 21 39
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 536 450 402 362 340
         inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 336 341 304 273 255
         inom forskning och utbildning på forskarnivå 197 108 97 89 86
1Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2Exklusive beställd utbildning.
3Redovisas i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, 
se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).



Resultatredovisning
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Återrapporteringskrav, uppdrag och mål 
Universitetens och högskolornas övergripande uppdrag anges i högskolelag (1992:1434), 
högskoleförordning (1993:100) och genom de regleringsbrev ställda till hela sektorn såväl 
som till de enskilda lärosätena. MDU:s årsredovisning är utformad för att svara mot de krav 
som ställs. I förekommande fall redovisas även resultat som anses relevanta för att återspegla 
helheten för verksamheten. Nedan framgår var i årsredovisningen som mål, återrapporterings-
krav och uppdrag, från de olika regleringsbreven som berör myndigheten, redovisas. 

 

  

Återrapporteringskrav, uppdrag och mål Sida

Regleringsbrev för Mälardalens universitet
Särskilt åtagande – Idélab   15
Mål
Rekryteringsmål för professorer 21
Mål för antal examina 35
Mål för andel biträdande lektorer 20

Regleringsbrev för universitet och högskolor
Återrapportering
Utbildningsutbud 24
Kvalitetsförstärkning 39
Studieavgifter för tredjelandsstudenter 19
Utbyggnad av vissa utbildningar 40
Hållbar utveckling 10
Informationssäkerhet 23
Uppdrag
Jämställdhetsintegrering 19
Utveckla arbetet med öppen vetenskap 49
Minskade utsläpp från tjänsteresor 11
Anordna fler relevanta sommarkurser 36

Regleringsbrev Kammarkollegiet anslag 2:64
Arbetsintegrerad lärarutbildning (ap 8) 36
Flexibla vägar in i läraryrket (ap 17) 39
Medel för innovationskontor (ap 20)      15
Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ap 22) 37
Ny kortare KPU (ap 25) 38
Medel för validering inom KPU (ap 33)    38
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MDU som lärosäte 

Kvalitet 
MDU arbetar kontinuerligt med utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet, för såväl innehålls-
mässig kvalitet i utbildning och forskning som 
kvalitet inom övrig verksamhet. Under åren 2020–
2021 pågick ett intensivt arbete med att utveckla 
MDU:s system för kvalitetssäkring, vilket bland 
annat ledde till revideringar av arbetsordningar, 
fastställande av processbeskrivningar, hand-
läggningsordningar samt policy, mål och regler för 
studentinflytande. 

Under 2022 har kvalitetsarbetet bedrivits i enlig-
het med de fastställda styrdokumenten. Erfaren-
heterna från kvalitetsarbetet under 2021 och 
delar av 2022 har medfört ytterligare revidering 
av vissa styrdokument. Revideringarna har främst 
syftat till att tydliggöra delar som varit oklara men 
även till att tydliggöra relationen till närliggande 
styrdokument. 

Under året har arbetet fortsatt i den koordine-
ringsgrupp som tillsattes 2020 för arbetet med de 
synpunkter och utvecklingsförslag som Universi-
tetskanslersämbetets (UKÄ) bedömargrupp lyfte 
gällande lärosätets systematiska kvalitetsarbete. 
Under 2022 har den åtgärdsredovisning förbe-
retts, som förväntas lämnas till UKÄ under 2023. 

Övergripande strategiskt kvalitetsarbete 
Genom utvecklingsarbete av universitetets verk-
samhetsstyrning har formerna för effektiv styr-
ning mot hög kvalitet i utbildning och forskning 
utvecklats. Under året har kvalitetsdialoger 
genomförts med avseende på kvalitet i utbildning 
respektive forskning. 

Ett led i att stärka stödet för systematiskt kvali-
tetsarbete är också det utvecklingsarbete som har 
gjorts inom det gemensamma verksamhetsstödet. 
Under 2022 har särskilt fokus legat på att skapa 
förutsättningar för att utveckla planerings- och 
ekonomistödet, bland annat genom omorganisa-
tion av befintlig personal och nyrekrytering. 
Vidare har MDU sett över verksamhetsstödet för 
kvalitetsarbete och utbildnings- och forsknings-
beredning, utveckling av rekryteringsprocesser 
och ledningsstöd samt utveckling av robustheten i 
universitets IT-stöd. 

Interna uppföljningar och utvärderingar av 
utbildning på alla nivåer 
Utbildningarna vid MDU följs kontinuerligt upp 
och dokumenteras i kursanalyser, program-
analyser samt uppföljning av doktorandernas 
individuella studieplaner. Arbetet med det konti-
nuerliga kvalitetsarbetet summeras i rapporter 
där utvecklingsområden inför kommande år också 
anges och arbetet med tidigare identifierade 
utvecklingsområden följs upp. 

Universitetet har under 2022 utvärderat sju 
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad 
nivå samt två forskarutbildningsämnen i enlighet 
med MDU:s system för kvalitetssäkring. Med 
utgångspunkt i det som framkommit i utvärde-
ringarna har åtgärdsplaner för utbildningspro-
grammen och forskarutbildningsämnena tagits 
fram. Under 2022 har också arbetet enligt åtgärds-
planerna för de sex utbildningsprogram och två 
forskarutbildningsämnen som utvärderades 
under 2021 följts upp. Uppföljningen visar att 
arbetet enligt åtgärdsplanerna är igång och att 
flera åtgärder är påbörjade eller genomförda.  

Granskningar genomförda av UKÄ 
Att medverka i UKÄ:s utbildningsutvärderingar är 
en annan viktig del i uppföljningen av kvaliteten 
inom lärosätet. Genom de granskningar som UKÄ 
genomför får lärosätet återkoppling från externa 
granskare gällande eventuella förbättringsom-
råden. Extern granskning tillämpas även inom 
ramen för MDU:s system för kvalitetssäkring och 
är en del i de interna utvärderingarna på lärosätet.  
MDU har under 2022 medverkat i två utvärde-
ringar genomförda av UKÄ och därutöver genom-
gått granskning i samband med ansökan om ett 
examenstillstånd. 

Tematisk utvärdering av utbildning som 
leder till sjuksköterskeexamen 
Tillsammans med flera andra lärosäten har MDU 
under året medverkat i UKÄ:s tematiska utvärde-
ring av utbildningar som leder till sjuksköterske-
examen. UKÄ beslutade i oktober att ge omdömet 
hög kvalitet och samtidigt lämna ett antal rekom-
mendationer till universitetet utifrån bedömar-
gruppens yttrande. Rekommendationerna från 
UKÄ fokuserar främst på hur universitetet arbetar 
långsiktigt med att säkra handledar- och lärar-
kompetenser liksom VFU-platser samt utveckling 
av innehållet i utbildningen för att säkra 
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progressionen och studenternas färdigheter inför 
det kommande yrkeslivet. 

Utbildningsutvärdering av 
specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning mot psykiatrisk vård 
Universitetet har under året, tillsammans med 
flera andra lärosäten, även medverkat i utbild-
ningsutvärderingen av specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 
MDU lämnade sin självvärdering till UKÄ i juni och 
besked från UKÄ väntas under våren 2023. 

Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig 
masterexamen i området västerländsk 
konstmusik och opera 
MDU lämnade under våren in en ansökan till UKÄ 
om tillstånd att utfärda konstnärlig masterexamen 
inom området västerländsk konstmusik och 
opera. Det interna arbetet med ansökan till UKÄ 
och medverkan i granskningsprocessen inför 
beslut om examenstillstånd är också en del i 
kvalitetsarbetet. Under hösten höll bedömar-
gruppen intervjuer med representanter från 
universitetet och UKÄ väntas besluta om det 
ansökta examenstillståndet under våren 2023. 

Studentinflytande 
Studentinflytandet är en viktig del av universi-
tetets kvalitetsarbete för att säkra kvaliteten i alla 
utbildningar utifrån ett studentperspektiv. Inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker 
studentinflytandet dels genom studentrepresen-
tanter i beredande och beslutande organ, dels 
genom kontinuerliga kurs- och programvärde-
ringar. Studentrepresentanterna är utsedda av 
studentkåren att representera samtliga studenter 
i frågor som rör deras utbildning eller situation.  

Under 2022 har studentkåren inkommit men en 
ansökan till styrelsen för universitetet om förnyad 
kårstatus som beviljades under höstterminen. 
Studentkåren har under året haft utmaningar i 
organisationen samt i arbetet med studentin-
flytande. Bland annat har det bitvis varit svårt att 
fylla platserna avsedda för studentrepresentanter, 
varför universitet har stöttat studentkåren och 
dess nya ordförande i att utveckla ett långsiktigt 
och hållbart studentinflytande. Vidare har univer-
sitet stöttat studentkåren att åter bli medlem i 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) vilket de 
blev under våren 2022. Universitetet har haft 
kontinuerliga träffar med studentkåren i syfte att 
fördjupa och behålla det stärkta samarbetet samt 

att säkerställa ett kvalitetssäkrat student-
inflytande. 

Vid universitetet finns en studentombudsman, 
vars uppdrag är att agera stöd i frågor som rör 
studenters rättigheter och skyldigheter. Student-
ombudsmannen har ett objektivt förhållningssätt 
och kan även hjälpa och vägleda studenter som 
exempelvis upplever att de har blivit orättvist 
behandlade eller diskriminerade. 

Under året har en omfattande revidering av 
universitetets policy, mål och regler för student-
inflytande gjorts. Syftet har varit att ytterligare 
förtydliga arbetssättet för studentinflytande vid 
MDU. Universitetet har under året fortsatt att 
arbeta med att stärka studentinflytandet genom 
särskilda insatser, exempelvis har studentom-
budsmannen tillsammans med studentkåren 
informerat de nya studenterna på plats under 
terminsstart om studentinflytande och uppdraget 
som studentrepresentant. Det kommer att göras 
regelbundet vid varje terminsstart efter att ha gett 
positiv effekt. 

Studentinflytandet inom utbildning på forskarnivå 
sker genom studentrepresentanter, utsedda av 
studentkåren att representera doktoranderna i 
universitetets beslutande och beredande organ. 
Studentinflytande sker även genom att kurser på 
forskarnivå utvärderas genom kursvärderingar. 
Det finns ett doktorandråd som har till uppgift att 
tillvarata doktorandernas intressen och arbetar 
för att utbildningen på forskarnivå ska hålla god 
kvalitet. 

Hållbar utveckling 
I MDU:s verksamhet och utveckling är strävan 
efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
och uppfyllandet av målen i Agenda 2030 viktiga 
förhållningssätt. Hållbarhetsperspektiven är tyd-
liga i MDU:s vision, mål och strategier och stärker 
universitetets ambition och engagemang för håll-
bar utveckling. MDU har en nyckelroll som kompe-
tensförsörjare och samverkanspartner i regionen 
och hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten 
och lärosätets förhållande till det omgivande 
samhället. 

Hållbar utveckling inom MDU som lärosäte 
Ett exempel på MDU:s regionala samverkan för 
hållbar utveckling utgörs av Samhällskontraktet, 
ett partnerskap mellan MDU, Västerås stad och 
Eskilstuna kommun, där forskare, offentlig sektor, 
näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att 
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tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor 
som anknyter till Agenda 2030.  

Redan 1999 blev MDU (vid den tidpunkten MDH) 
det första miljöcertifierade lärosätet i världen och 
2006 blev lärosätet, som det första i Sverige, även 
arbetsmiljöcertifierat. Både miljö- och arbets-
miljöarbetet strävar efter att bidra till en hållbar 
utveckling och till att uppnå målen i Agenda 2030. 
Arbetet utvärderas och följs regelbundet upp 
genom extern och intern revision, samt vid led-
ningens genomgång minst en gång per år. Uppfölj-
ningarna har visat behov av en förändring av 
universitetets miljöledningssystem så att det kan 
utvecklas och bättre bidra till universitetets 
vision, uppfylla förväntningar och krav samt tydli-
gare bidra till målen i Agenda 2030. MDU har där-
för beslutat om en omorganisering av ansvar och 
helhetssyn för miljöledningssystemet inför 2023.    

Arbetsmiljöverket har under året genomfört två 
tillsynsbesök där MDU har redovisat sitt organi-
satoriska och sociala arbetsmiljöarbete med fokus 
på kränkande särbehandling. MDU har åtgärdat de 
brister som påvisades och genomfört förbätt-
ringar i delegationsunderlag, det årliga riskinven-
teringsarbetet samt förbättrat riskbedömningar 
och uppföljningar. Universitetet har dessutom 
förtydligat sitt ställningstagande mot kränkande 
särbehandling och arbetssätt för att motverka 
kränkande särbehandling ska utgöra en del i 
chefsutbildningarna. 

MDU har genom erfarenheterna av arbetssätt 
under coronapandemin ökat förmågan att genom-
föra möten och konferenser digitalt. Erfarenheter-
na ökar av att avgöra vilka möten som lämpar sig 
för digitala samtal och vilka möten som lämpar sig 
att genomföra fysiskt och det är tydligt att digitala 
möten ofta underlättar medarbetares vardag. För 
att stödja digitala möten finns en välfungerande 
teknisk infrastruktur. För att underlätta för tek-
nisk och administrativ personal att arbeta hemi-
från har MDU infört möjlighet till distansavtal. 
Möjlighet till regelbundet arbete hemifrån bidrar 
också till minskat resande. 

MDU har tydliga instruktioner gällande färdsätt 
vid tjänsteresor. Universitetets geografiska läge i 
Mälardalen ger goda förutsättningar att resa med 
tåg och annan kollektivtrafik vid inrikesresor. Att 
universitet har campus på två orter skapar särskil-
da utmaningar i att minska resandet och lärosätet 
har därför en särskild busslinje, upphandlad med 
miljökrav, som går mellan orterna för studenter 
och personal. MDU har som mål att koldioxidut-
släppen från tjänsteresor årligen ska ha minskat 

med motsvarande tre procent per årsarbetskraft 
2025 i jämförelse med 2019. 

Hållbar utveckling inom utbildning 
En av universitetets främsta möjligheter att främja 
en hållbar framtid är att studenterna genom sin 
utbildning ges de verktyg de behöver för att i 
arbetsliv och profession verka för hållbarhet. I 
universitetets kvalitetspolicy för utbildning lyfts 
därför hållbar utveckling som en viktig kvalitets-
aspekt. Vid MDU ges utbildning på olika nivåer 
med särskilt fokus på hållbar utveckling, exempel-
vis i folkhälsovetenskapliga programmet – livsstil 
och social hållbar utveckling och i masterprogram-
met i miljöteknik för hållbar utveckling. Utveck-
lingsprojekt pågår för att stärka universitetets 
utbildningsutbud ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Bland annat testas en modell för att kartlägga och 
vid behov integrera inslag av hållbar utveckling i 
utbildningsprogram. Det görs utifrån en liknande 
modell som MDU använder för att integrera sam-
verkan och jämställdhet i program.  

I juni fick MDU tillsammans med åtta andra läro-
säten i uppdrag av regeringen att ta fram öppen, 
nätbaserad utbildning som riktar sig till yrkes-
verksamma och som ska främja klimatomställ-
ning. Uppdraget har totalt resulterat i över 40 
webbaserade kurser där MDU bidragit med tre 
kurser som stöttar klimatomställning genom 
kunskap om vätgas, mjukvaruutveckling och 
klimatargumentation.  

Hållbar utveckling inom forskning 
Forskning spelar en avgörande roll i att möta 
ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhets-
utmaningar. MDU bedriver forskning som svarar 
mot flertalet av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling, bland annat forskning om hållbara 
städer och samhällen, hav och marina resurser, 
bekämpande av klimatförändringarna, tryggad 
livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk samt 
hållbar energianvändning. 

Genom forskarskolor som Future Proof Cities 
skapas kunskap för hållbar stadsutveckling i sam-
verkan med andra lärosäten, näringsliv och offent-
lig sektor gällande samhällsplanering. Under året 
har MDU även arbetat med att bereda inrättandet 
av en ny forskarskola med fokus på samhälls-
utmaningar. 
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Samverkan 
MDU:s ambition är att utvecklas till Sveriges första 
samverkansuniversitet. Universitetets samprodu-
cerande forsknings- och utbildningsmiljöer är 
motorer för kunskapsutveckling och innovation. 
Samverkan sker mellan akademi, civilsamhälle, 
näringsliv och offentlig sektor. Nedan beskrivs de 
huvudsakliga samverkansinitiativen och resultat 
av dessa. 

Ökat intresse och avtal om strategiskt 
partnerskap 
En viktig plattform för samproduktion är de stra-
tegiska samverkansavtal universitetet har med 
privata och offentliga aktörer i regionen. Inom den 
privata sektorn har universitetet strategiska sam-
verkansavtal med ABB, Hitachi Energy, Alstom, 
Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, 
Vafabmiljö, Volvo Construction Equipment och 
Sparbanken Rekarne. Inom den offentliga sektorn 
har universitetet strategiska överenskommelser 
med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Under 
året har ett arbete också inletts tillsammans med 
Region Sörmland och Region Västmanland med 
avsikt att upprätta en avsiktsförklaring om strate-
gisk samverkan. Avsiktsförklaring har träffats i 
januari 2023 och är en viktig del i det samlade 
innovationslandskapet. 

Intresset från det omgivande samhället att sam-
verka med MDU har tydligt ökat under 2022, 
vilket bedöms vara ett resultat av universitets-
statusen och den uppmärksamhet som lärosätet 
därmed har fått. Såväl nya dialoger som fördjup-
ning av pågående samverkan har genomförts 
under året och förväntningar finns om ytterligare 
partnerskap. 

Metod- och verksamhetsutveckling 
Under 2022 har flera universitetsgemensamma 
satsningar gjorts för utveckling av både verktyg 
och verksamheter med det gemensamma syftet att 
stärka samverkan och samverkansperspektiv i 
lärosätets utbildning och forskning. Några 
exempel: 

Utveckling av en digital kurs om samverkan och 
samproduktion. Kursen väntas färdigställas i 
början av 2023. 

Implementering av en modell för samverkans-
säkrad utbildning i universitetets utbildnings-
program. Utvecklingsarbetet har utgått från en 
modell som tagits fram inom ramarna för ett 
projekt finansierat av Vinnova samt genomförda 

pilotimplementeringar inom två utbildnings-
program. 

Baserat på bland annat en utredning avseende 
möjligheterna att utveckla en miljö för samver-
kansforskning vid MDU, har ställning tagits för att 
utveckla forskning om och på samverkan. 

Strategisk etablering på Finnslätten i 
Västerås 
Under 2022 etablerade MDU verksamhet på 
Finnslätten i Västerås. Finnslätten är idag en plats 
där flera ledande företag också har verksamhet. 
Västerås stad arbetar för att utveckla Finnslätten 
till en innovativ och hållbar stadsdel för arbete, 
forskning och utbildning. MDU:s verksamhet åter-
finns sedan hösten 2022 i en byggnad delad med 
ABB Robotics. Denna etablering utgör ett första 
steg i en långsiktig satsning för att skapa en större 
samverkansarena i syfte att tillsammans med 
viktiga samhällsaktörer bidra till att nyttiggöra 
forskningsresultat, stärka de egna utbildningarna 
och vara drivande i regionens och Sveriges 
innovationsstödsystem. 

Under året har utbildningar inom robotik och 
pålitliga smarta system flyttat in i lokaler på Finn-
slätten. I lokalerna finns även Robotdalen och 
Automation Region (se beskrivning i avsnittet om 
samverkansplattformar och centrumbildningar). I 
olika byggnader återfinns laborations-, simule-
rings- och testmiljöer för student- och forsknings-
projekt inom robotik, mekanik, elektronik, 
automation och elektrifiering. 

Samverkansplattformar och 
centrumbildningar 
Samverkansplattformar och centrumbildningar är 
en viktig del i universitetets arbete med samver-
kan och samproduktion. 

Samhällskontraktet är universitetets samverkans-
plattform för komplexa samhällsutmaningar till-
sammans med Eskilstuna kommun och Västerås 
stad. Samhällskontraktets styrelse har pekat ut 
fokusområden som exempelvis skolresultat samt 
nära vård inklusive välfärdsteknik. Under året har 
en portfölj av forsknings-, utbildnings- och innova-
tionsinitiativ börjat byggas kopplat till styrelsens 
beslutade fokusområden. 

Sörmlandskontraktet har varit ett samarbete mel-
lan Eskilstuna kommun, näringslivet i Eskilstuna, 
Fabriksföreningen och MDU. Projektet avslutades 
formellt i november 2022. Syftet med projektet 
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har varit att öka digitaliseringen i universitetets 
utbildningsutbud och att på så sätt bidra till 
attraktiva och relevanta utbildningar och att göra 
Eskilstuna och Sörmland ännu mer attraktivt för 
studenter och företag. Samarbetet har resulterat i 
nya utbildningsprogram eller nya inriktningar 
inom befintliga program inom Industri 4.0, hälso-
robotik, interaktionsdesign, tillämpad AI samt 
inom ekonomi och digital verksamhetsutveckling.  

Automation Region är en centrumbildning med 
mer än 150 projekt som involverar över 1 500 
företag och 4 000 personer nationellt och inter-
nationellt. Automation Region är byggt kring 
Framtidens industri (IndTech) med syftet att driva 
innovation på systemnivå. Under året har fokus 
varit att arbeta med den regionala styrkan inom 
implementering av digital teknologi och automa-
tisering av produktionssystem. Samverkan mellan 
MDU, industri, offentlig sektor, entreprenörer och 
investerare är viktig för att samhället skall lyckas 
med transformationen till digitaliserad och auto-
matiserad produktion. Automation Region har 
under året tagit en nationellt viktig roll i sådana 
samverkansprojekt. 

Ett särskilt internationellt fokus under året har 
dels varit Silicon Valley i USA, där Automation 
Region leder ett av Vinnovas två tematiska områ-
den, dels Toronto i Kanada med flertalet projekt i 
samverkan med olika aktörer. På nationell nivå 
arbetar Automation Region som huvudansvarig 
och initiativtagare för systeminnovation i Hubs 
Sweden med utgångspunkt i IndTech. Regionalt är 
centrumbildningen, genom Region Västmanlands 
medfinansiering i Vinnväxt-programmet, en viktig 
motor för den regionala utvecklingen och genom-
förandekraft för så kallad smart specialisering. 

Robotdalen är centrumbildningen med uppdrags-
verksamhet inom industriell robotik. Under året 
har forsknings- och utvecklingsuppdrag för fram-
tagning av innovativa koncept för robotbaserad 
automation genomförts åt bland annat Seco Tools, 
Sandvik Coromant, Karolinska Universitetssjuk-
huset, SGS Analytics, Alfa Laval, Assa Abloy och 
Volvo. Robotdalen bedriver även uppdragsverk-
samhet inom hälso- och välfärdsteknik. Pågående 
uppdrag är från Region Västmanland och syftar till 
utveckling av metoder och teknik inom hälso- och 
sjukvården, med fokus på radiologi och labora-
toriemedicin. En förstudie gällande utveckling av 
forskning inom hälso- och välfärdsteknik färdig-
ställdes under våren i samverkan med Region 
Västmanland, Region Sörmland, Eskilstuna 
kommun och Västerås stad. Den har i sin tur legat 

till grund för ställningstaganden inom MDU om 
fortsatta satsningar på forskning inom området. 

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) är 
en samverkansplattform, samägd och samkoordi-
nerad av universitetet och näringslivet, som arbe-
tar med att skapa och utveckla lärosätets samver-
kan med industrin med fokus på den tillverkande 
industrin i syfte att skapa nytta för båda parter. 
Under 2022 har fokus varit att fortsätta leverera 
teknikutveckling tillsammans med universitetets 
partners. Ett antal nya större partners har också 
knutits närmare MITC med tanken att utveckla 
teknikprojekt tillsammans En stark tekniktrend 
har varit att utveckla olika tjänster som är base-
rade på visualisering och simulering och en sam-
lande modell för detta arbete har startats under 
året genom den så kallade Smarta fabriken. Ett 
antal projekt med fokus på hållbarhet har startats 
och detta arbete planeras att förstärkas de när-
maste åren. MITC har, tillsammans med partners, i 
stark konkurrens blivit utpekat som en European 
Digital Innovation Hub. 

Electrification Hub, är en innovationsaccelerator 
som startade 2021 och är ett samarbete mellan 
MDU, industri och offentliga aktörer för att driva 
på elektrifieringen av tunga transporter. Under 
2022 har arbetet genomförts i flera olika spår, där 
ett handlar om att möjliggöra testbäddar och pro-
jekt kopplade till forskning och innovation inom 
elektrifierade transport- och mobilitetslösningar. 
Plattformen har även arbetat med affärsutveckling 
för att främja startupverksamheter och små och 
medelstora företag i branschen samt kompetens-
utveckling, talangattraktion och kommunikation 
inom elektrifiering för att identifiera olika behov 
och hitta gemensamma lösningar. 

Tillväxtmotorn är en samverkansplattform där 
fokus är små och medelstora företag. Tillväxt-
motorn utgör en del av samverkansavtalet mellan 
MDU och Eskilstuna kommun och består av affärs-
utveckling/ledarskap, studentsamverkan och 
forskning. Här har bland annat ”Tillväxtmotorn 
Kvinna i Industrin” bedrivits, i samverkan med 
MITC, riktat till kvinnliga chefer inom industrin. 
Tillväxtmotorn har under året i samverkan med 
MITC erbjudit kompetensutvecklande utbild-
ningar i syfte att bidra till att industriföretag går 
ur coronapandemin med tillgodosedda kompe-
tensbehov. Tillväxtmotorn har också inkluderat 
studentsamverkan genom olika typer av aktivite-
ter där studenter har fått kunskap om små och 
medelstora företag eller har haft sådana som 
empiriska utgångspunkter för uppsatser eller 
examensarbeten. En förstudie kopplad till 
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Enköpings kommun genomfördes också under 
2022. Under året har avtal ingåtts med Nyköpings 
kommun om att där starta en pilotomgång av 
Tillväxtmotorn. 

Inom Mälardalens kompetenscentrum för lärande 
(MKL) sker samverkan med regionens skolföre-
trädare. Under året har organisationen kring MKL 
formats och etablerats och samverkansstrukturen 
för lärarutbildningen har i dialog med regionens 
skolhuvudmän, Region Sörmland och Region 
Västmanland, ytterligare fördjupats utifrån den 
utveckling av MKL som påbörjades föregående 
verksamhetsår. Universitetet har också byggt upp 
en ny intern struktur för samverkan, både på 
operativ och strategisk nivå. Dessa nya externa 
och interna forum bidrar till dialog mellan de olika 
parterna kring arbetsmarknadens behov och 
universitetets planering av förskollärar- och lärar-
utbildningen. 

Forskarskolor 
MDU deltar i flera forskarskolor som omfattar 
samverkan med det omgivande samhället. 

ARRAY, Automation Region Research Academy, är 
ett nära samarbete mellan MDU och några av 
världens främsta företag inom automation och 
robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och 
utveckling inom vetenskapliga områden som är av 
strategisk relevans för svensk industri. Företagen 
som ingår i forskarskolan är ABB Robotics, ABB 
Industrial Automation, ALTEN, Bombardier Trans-
portation, First Control Systems, Kanthal, MITC, 
RISE SICS, Skanska Sverige och Volvo Construction 
Equipment. I samarbetet ingår också Automation 
Region och Robotdalen. 

FontD är en forskarskola i naturvetenskapernas 
och teknikens didaktik för yrkesverksamma lärare 
och förskollärare. MDU deltar i forskarskolan som 
är ett nätverkssamarbete mellan elva lärosäten 
med Linköpings universitet som värduniversitet. 

Future Proof Cities är en företagsforskarskola med 
fokus på hållbar stadsutveckling. Projekten priori-
terar medelstora städer och bygger på en dialog 
där akademi i samverkan med näringsliv och 
offentlig sektor implementerar lösningar för sam-
hällsplanering där hållbar utveckling är centralt. 

Innofacture och Innofacture+ drivs i samverkan 
med ett forskningsinstitut och nio av landets 
största tillverkningsföretag och syftar till att 
stärka svensk konkurrenskraft på den globala 
marknaden. Projektet fokuserar på både 
innovation och produktion för att utveckla 

produktionsprocesser i företagen. I forskarskolan 
ingår de samverkande företagen ABB, Atlas Copco, 
Bombardier Transportation, Excosoft, Leax, 
Scania, TPC Components, Volvo Construction 
Equipment och Volvo Powertrain. 

ITS-EASY är en industriforskarskola inom inbygg-
da system inklusive mjukvaruintensiva system, 
tillförlitliga system samt sensorsystem där auto-
mation, telekommunikation och fordon utgör 
huvudsakliga industriella domäner. Samarbets-
partners är ABB, Addiva, Alstom, ALTEN, 
CrossControl, Ericsson, Etteplan, Hök Instrument, 
Maximatecc, Motion Control, Saab, SICS Swedish 
ICT, Volvo Construction Equipment och Xdin. 

ITS ESS-H är en industriforskarskola inom tillför-
litliga inbyggda sensorsystem. Som samarbets-
partners finns RISE, Camanio Care, Infoflex 
Connect, Neldus Tech, Senseair, SICS Swedish ICT, 
Volvo GTO, Westermo R&D och Wireless Peer-to-
Peer. 

ReCEC är en forskarskola som bedriver utveck-
lingsarbete i pedagogiska verksamheter för yngre 
barn, med doktorander som bedriver forskning 
och utbildning på forskarnivå 50 procent av tiden 
och arbetar i verksamhet med yngre barn 
50 procent av tiden. Forskarskolan genomförs i 
samverkan mellan MDU, Göteborgs universitet 
och Högskolan Kristianstad. 

REESBE, resurseffektiva energisystem i den bygg-
da miljön, är en företagsforskarskola som drivs av 
Högskolan i Gävle i samarbete med MDU och Hög-
skolan Dalarna. Företagsforskarskolan genomförs 
i nära samarbete med företag i de tre regionerna 
och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med 
de deltagande företagen: Gävle Energi, Solkom-
paniet, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge 
Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, 
K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Bygg-
partner, Falu Energi & Vatten, Gavlegårdarna, 
Gavlefastigheter, Sankt Kors, RISE, PPAM Solkraft 
och Dalarnas Försäkringsbolag. 

Studentinriktade insatser 
Uppsats- och exjobbsdagarna arrangerades i både 
Västerås och Eskilstuna. Intresset för dagarna var 
stort bland både studenter och företag, med cirka 
30 anmälda företag och cirka 300 anmälda 
studenter. 

Mentorprogrammet är universitetsövergripande 
och startade 2022, för första gången sedan 
pandemin, med 55 deltagande mentorer och 
60 deltagande studenter.  
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En digital beteendevetardag genomfördes med sex 
medverkande verksamheter och cirka 80 studen-
ter. Dessutom startades ett branschråd för det 
beteendevetenskapliga programmet. 

En ny annonsportal som samlar erbjudanden för 
studenter på MDU, exempelvis praktikplatser, 
examensarbeten, stipendier, sommarjobb och 
arbetstillfällen, lanserades innan sommaren och 
har marknadsförts till företag och organisationer 
samt till studenter på MDU. 

En utställningsplats på campus i Eskilstuna öppna-
des och möjliggjorde för företag och verksamheter 
att synas på campus i Västerås och Eskilstuna 
efter pandemin. Tio företag har anmält sig att 
ställa ut i Eskilstuna och tio företag i Västerås och 
därutöver har regionerna stående veckovisa 
bokningar.  

En halvdag för små och medelstora företag under 
namnet Hej företagare! genomfördes i samarbete 
med Tillväxtmotorn. Cirka 15 företag deltog. Till 
dagen togs det fram marknadsföringsmaterial om 
hur små och medelstora företag kan samverka 
med MDU. 

Innovationskontoret Idélab 
I mars 2022 tilldelades MDU ett innovations-
kontor, och sedan dess har arbetet pågått för att 
stärka den innovationsstödjande verksamheten. 
Innovationskontoret är organiserat tillsammans 
med Idélabs verksamhet, dels för att uppdragen 
kompletterar varandra, dels för att effektivt ut-
yttja resurserna inom innovationsstödet. Verk-
samheten kommer att förstärkas genom två 
nyrekryteringar av seniora affärsutvecklare. 

Syftet och inriktningen på verksamheten inom 
innovationskontoret Idélab bygger på tre delar: 

1. Att verka för nyttiggörande av forskningsbase-
rad kunskap samt inspirera och stötta forskare, 
studenter och övriga anställda vid universitetet att 
nyttiggöra forskningsresultat och idéer med ur-
sprung i kunskap vid universitet. Detta inkluderar 
kommersialisering, sociala innovationer, socialt 
entreprenörskap, hantering av immateriella 
rättigheter samt samverkan av olika slag. Inno-
vationskontoret Idélab verkar för att dessa idéer 
och innovationer når marknaden. 

2. Att erbjuda och vidareutveckla program, pro-
cesser och verktyg inom nyttiggörande samt idé- 
och affärsutveckling. Innovationskontoret Idélab 
erbjuder olika riktade program för att utveckla 

affärsidéer och vidareutvecklar också processer, 
verktyg och modeller för utveckling och veri-
fiering av idéer, affärsplaner och start av företag. 

3. Att inspirera, främja och lära ut entreprenö-
riella kunskaper. Innovationskontoret Idélab ska 
öka kompetensen inom entreprenörskap samt 
stärka studenternas och medarbetarnas förmåga 
att utveckla och kommersialisera idéer. På detta 
sätt bedöms verksamheten även stärka universi-
tetets attraktionskraft och varumärke som ett 
progressivt och entreprenöriellt lärosäte. 

Utöver dessa delar bygger och förvaltar innova-
tionskontoret Idélab nätverk med relevanta aktö-
rer, främst inom innovationsstödsystemet i 
Sörmland och Västmanland, för att kunna erbjuda 
ett så bra stöd som möjligt till verksamhetens 
klienter, men också för att stödja andra aktörers 
verksamhet inom ramen för uppdraget. 

Verksamheten under året 
I början av året genomfördes årets idétävling digi-
talt, där vinnare korades i fyra olika kategorier. 
Intresset för att delta i tävlingen var stort bland 
både studenter och forskare. Under året har det 
även genomförts öppna föreläsningar och kurser. 

Innovationskontoret Idélab har genomfört flera 
program som syftar till att stötta idébärare i 
utvecklandet av idéer och företagande. Program-
formen gör att deltagarna träffas i grupp kring ett 
tema. Programmen har ett antal gemensamma 
träffar varvat med individuell vägledning. Utöver 
lärandet visar erfarenheten att deltagarna även 
stöttar och vägleder varandra i utvecklandet av 
sina affärskoncept. Programmen har bidragit till 
att flera bolag har bildats. Under våren genom-
fördes informationsträffar för doktorander och 
forskare, vilket har lett till att flera forskare och 
doktorander har hittat till Idélab, vilket också 
inneburit att andelen idéer från forskare har ökat.  

Samarbeten med andra aktörer 
MDU, representerat av Idélab, har ett samarbets-
avtal med innovationskontoret KTH Innovation. 
Samarbetet har fortsatt under året och MDU har 
genom KTH Innovation kunnat ta del av Vinnovas 
program Verifiering för tillväxt (VFT), då innova-
tionskontoret vid MDU ännu inte har någon 
egen hantering av VFT-medel. Programmet 
syftar till att verifiera affärsnyttan av idéer samt 
att erbjuda expertrådgivning relaterad till affärs-
utveckling. Under året har tre forskargrupper 
fått verifieringsstöd via detta program. 
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Under året har innovationskontoret Idélab repre-
senterat MDU i både Sörmlands och Västmanlands 
innovationsråd och haft fortsatt samarbete med 
SNITTS, en branschförening för aktörer i det 
akademinära innovationsstödsystemet. Idélab har 
aktivt deltagit i erfarenhetsutbyten mellan andra 
innovationskontor samt även deltagit i utbild-
ningar anordnade av SNITTS. 

Resultat i siffror 
Under 2022 presenterades 95 nya idéer jämfört 
med 85 idéer 2021. Av dessa 95 nya idéer kom 

20 idéer från forskare jämfört med 5 året innan. 
35 idéer gick vidare till verifiering, varav 16 idéer 
var från forskare. I tabell 1 redovisas antalet idéer 
och hur de rört sig vidare i processen. En idé kan 
ha flera idébärare bakom sig och i denna statistik 
räknas idébäraren som kvinna om minst en av idé-
bärarna är kvinna. Antalet kvinnliga idébärare har 
ökat och det är en jämvikt mellan manliga och 
kvinnliga deltagare i programmen. Den totala 
kostnaden för Idélab var 4 371 tkr. 

 

Tabell 1. Flödestal för innovationsverksamheten 2020–2022. 

 
Källa: LimePro 

 

Definitioner av flödestal 
Ny idé 
En idé med en idébärare som vill ha råd och stöd 
för att utvärdera och utveckla en idé och där ett 
strukturerat första möte har genomförts. 

Idé som går vidare till verifiering 
En affärsidé som är tillräckligt beskriven och där 
verifieringsaktiviteter har inletts för att utvärdera 
idén och verifiera en eller flera kritiska frågor 
kopplade till nyttiggörande eller kommersia-
lisering. 

Idé som går vidare till inkubation 
En idé som har bolagiserats och som under året 
formellt inträtt i en etablerad inkubator (alter-
nativt accelerator) som erbjuder en aktiv, struk-
turerad och anpassad affärsutvecklingsprocess för 
tillväxtbolag. 

Med forskare avses anställd inklusive forskar-
studerande (minst en idébärare är forskare för att 
kategoriseras som forskaridé). Med student avses 
inskriven student vid lärosätet. 

 

Tabellen avseende kostnader per prestation inom 
Idélabs verksamhet som redovisats tidigare år är 
borttagen så den inte gav en rättvisande bild av 
kostnaderna per idé. I år görs redovisning enligt 
återrapporteringskravet, se tabell 1. 

Holdingbolag 
MDU Holding är en del av universitetets innova-
tionsverksamhet och har ett nära samarbete med 
innovationskontoret Idélab. Holdingbolaget ska 
främja nyttiggörande av kunskap och forsknings-
resultat och bidra till utveckling av bolag från 
MDU. MDU Holding AB bildades hösten 2022 och 
dess styrelse arbetar med utveckling av verksam-
heten i enlighet med bolagsordning och ägardirek-
tiv. Kapitaltillskott har genomförts med totalt 1,5 
mnkr och verksamheten är i ett uppstartsskede. 
Dialogen med och i FUHS, föreningen för de 
svenska universitetsholdingbolagen, har varit 
mycket värdefull under året. Bolaget har förlängt 
räkenskapsår till 31 december 2023. 

 
Befattning 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Antal ideer som inkommit till prövning eller rådgivning 47 37 34 48 48 32 95 85 66
varav från forskare 9 1 1 11 4 2 20 5 3
varav från student 38 36 33 37 44 30 75 80 63

Antal ideer som gått vidare till verifiering 16 14 17 19 11 7 35 25 24
varav från forskare 6 0 0 10 2 1 16 2 1
varav från student 10 14 17 9 9 6 19 23 23

Antal idéer vidare till företagsinkubation 0 0 0 0 0 1 0 0 1
varav från forskare - - - - - - - - -
varav från student - - - - - 1 - - 1

Kvinnor Män Totalt
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Internationalisering 
I den nationella strategiska agendan för interna-
tionalisering har regeringen slagit fast vikten av 
internationalisering vid svenska universitet och 
högskolor för att Sverige ska kunna utvecklas som 
en konkurrenskraftig kunskapsnation som bidrar 
till att lösa globala samhällsutmaningar. Det före-
slås i agendan att internationalisering ska prägla 
styrningen av och vid lärosäten och att alla med-
arbetare och studenter ska få en möjlighet att 
utveckla sin internationella och interkulturella 
kompetens.  

Internationaliseringsarbetet vid MDU följer den 
nationella agendan. Arbetet utgår från en värde-
grund där interkulturella olikheter ses som en del 
av den egna vardagen och där dessa har ett stort 
värde för individens interkulturella utveckling. 
Satsningar har riktats mot bland annat en bättre 
samordning av internationaliseringsfrågor, ökad 
mobilitet för studenter och personal inklusive vir-
tuella utbyten, internationalisering på hemmaplan 
samt mer externa medel för internationalisering. 

Samordning inom internationalisering 
Sedan 2020 finns en handlingsplan för internatio-
nalisering vid MDU. Universitetets ledning har i 
internationaliseringsfrågor stöd av det internatio-
nella rådet som bland annat har i uppgift att driva 
universitetets övergripande aktiviteter, analysera 
underlag och lämna råd och rekommendationer 
till ledningen. Under 2022 har vikten av interna-
tionalisering ytterligare lyfts i lärosätets centrala 
styrdokument för vision, mål och strategi för 
perioden 2023–2025. Vidare har mallar för 
medarbetarsamtal uppdaterats för att innehålla 
reflektion kring internationaliseringsfrågor. 

För att svenska lärosäten ska kunna driva på sitt 
internationaliseringsarbete i en högre takt har en 
nationell plattform för internationalisering (Plint) 
etablerats under 2022. Arbetet inom Plint sker 
genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten 
och organisationer. MDU har deltagit i de aktivite-
ter som Plint har anordnat under året. 

I november var MDU värd för internationalise-
ringsdagarna, en nationell konferens som arran-
geras årligen av Universitets- och högskolerådet 
(UHR). Temat var internationalisering i förändring 
med fokus på hur det förändrade världsläget på-
verkar lärosätenas internationaliseringsarbete. 
Konferensen genomfördes i hybridformat med 
totalt 160 deltagare på plats på MDU i Eskilstuna 
och ytterligare 90 deltagare via livesändning.  

Flera internationella vetenskapliga konferenser 
har också arrangerats vid MDU under 2022: inom 
vårdvetenskap i april, datavetenskap i maj, före-
tagsekonomi och organisationsstudier i juni samt 
inom energi i november. Ett annat event vid MDU 
som har haft internationellt deltagande var Auto-
mation Summit i november. 

Vidare har MDU deltagit i samarbetsprojektet 
SIREUS tillsammans med Swedish-American 
Chambers of Commerce (SACC-USA) och tolv 
andra svenska lärosäten. Projektet fokuserar på 
kunskapsutbyte och ökad talangmobilitet mellan 
Sverige och USA. Arbetet under 2022 fokuserade 
på att få igång olika arbetsgrupper för mobilitet, 
marknadsföring, utbildning och forskning, talang-
attraktion och innovationer. 

Internationell mobilitet 
Ett av universitetets övergripande mål är att alla 
studenter och medarbetare ska ha möjlighet till 
någon form av interkulturell kontakt eller aktivi-
tet. MDU har avtal för lärar-, doktorand- och 
studentmobilitet med 156 lärosäten över hela 
världen. Avtalen omfattar vanligtvis flera ämnes-
områden och flera av dem innehåller även gemen-
sam utveckling av kurs- och utbildningsplaner, 
gemensamma och dubbla examina, samarbete 
med företag eller möjligheter till examensarbeten 
utomlands. 

Under året har alla akademier vid MDU fokuserat 
på att möjliggöra studentmobilitet inom samtliga 
utbildningsområden och nya metoder har testats 
med framgång. Inom teknikområdet har fokus 
varit på utmaningsdrivna internationella student-
projekt som involverat flera akademier och två 
lärosäten i Colombia och Panama. Projekten har 
haft blandade studentgrupper från alla tre läro-
säten och drivits genom virtuella samarbeten 
kombinerat med två korta studentutbyten under 
våren och hösten för att integrera resultat. MDU 
fick vid flera tillfällen under året presentera 
resultatet som best-practice. 

Inom ekonomiområdet arrangerades ett så kallat 
hackathon vid MDU med temat hållbara och 
moderna arbetsplatser, tillsammans med elva 
partnerlärosäten. Aktiviteten är integrerad i en 
kurs och bidrar till ökad internationalisering på 
hemmaplan för deltagande studenter. Under 2022 
har även intensiva kurser inom Nordplus och 
PRIME Networking återupptagits, som gett möjlig-
het för studenter att delta i aktiviteter i Litauen 
och Frankrike. Vidare har arbetet med internatio-
nell ackreditering av ekonomiutbildningar fortsatt 
under året.  
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Inom professionsutbildningar som exempelvis 
sjuksköterskeutbildningar och lärarutbildningar 
har internationell mobilitet visat sig vara särskilt 
utmanande, framför allt på grund av detaljregle-
rade examensmål. Värdakademierna för dessa 
utbildningar har därför arbetat för att pröva andra 
former för internationalisering, som virtuella 
utbyten och kortare mobilitet. Arbetet har bland 
annat resulterat i planering av två virtuella 
utbytesprojekt med Japan och Finland inom lärar-
programmen. Vidare har en ny modell för virtuella 
utbyten tagits fram tillsammans med ett partner-
lärosäte i USA, för att diskutera hälsosystem i 
respektive länder. Ett annat resultat är en ny 
internationell kurs och ett samarrangerat virtuellt 
seminarium för forskare och studenter inom 
språk och litteratur.  

MDU har vidare arbetat med att utveckla möjlig-
heterna för studenter att göra delar av eller hela 
sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands. 
Under året har ett samarbete om VFU-utbyte inom 
förskollärarprogrammet med Åbo Akademi bevil-
jats medel genom Nordplus och inletts under hös-
ten med studenter som rest i båda riktningarna. 
Även VFU-placering för såväl grund- som ämnes-
lärarstudenter vid Svenska skolan på olika orter i 
Spanien har genomförts. 

Tabell 2 visar en sammanställning av student-
mobilitet för perioden 2020–2022. Under 2022 
hade MDU 105 utresande studenter, jämfört med 
59 året innan, vilket även är fler studenter än 
innan pandemin. Anledningen till den stora ök-
ningen är att studenter efter pandemiperioden nu 
börjat återgå till att genomföra utbytesterminer 
vid något av MDU:s partnerlärosäten. Utresande 
studenter fördelar sig enligt följande: 20 inom 
bilaterala utbytesavtal, 76 inom Erasmus+ och 9 
inom ISEP. 

Tabell 2: Antal studenter genom utbytesavtal 2020–2022 
uppdelat på kön. 

 
Källa: Ladok 

Antalet inresande utbytesstudenter har också 
ökat, men till ungefär samma nivå som innan pan-
demin. År 2022 var det totalt 330 studenter som 
reste in via avtal. Det är en ökning med cirka 21 
procent jämfört med året innan och bedöms bero 
på det förändrade pandemiläget med större möj-
lighet till fysiska utbyten, samt ökat antal virtuella 
utbyten som universitetet arbetat med under året. 

Inresande studenter fördelar sig på följande sätt: 
21 inom bilaterala utbytesavtal, 225 inom 
Erasmus+, 76 inom Erasmus+ International Credit 
Mobility, 4 inom ISEP och 4 inom Linnaeus-Palme. 

Mobiliteten är dock fortsatt låg inom utbildningar 
som leder till yrkesexamen. Interna utlysningar 
med dedikerade medel har visat sig vara ett bra 
sätt för att stimulera utvecklingen av internationa-
liseringen inom utbildningsprogram som traditio-
nellt haft svårare att erbjuda mobilitet och det 
planeras därför som en återkommande årlig 
utlysning. 

Stipendier för internationell mobilitet 
Relevanta utbytesavtal och externa stipendie-
medel är en viktig förutsättning för student- och 
personalmobilitet. MDU medverkar i flera externt 
finansierade samarbets- och mobilitetsprogram 
som Nordplus, Linnaeus-Palme och Erasmus+. 
Flera ansökningar om externa medel för interna-
tionalisering av utbildning och forskning har 
gjorts under 2022. Det största bidraget som MDU 
erhållit under året var inom Erasmus+ Internatio-
nal Credit Mobility (ICM), motsvarande 30 procent 
av Sveriges totala budget för denna programdel 
under 2022. Beviljade ICM-projekt vid MDU syftar 
till att stärka befintliga samarbeten men också 
initiera nya samarbeten och erbjuder stipendier 
till cirka 140 studenter och lärare under tre år.  

Inom Linnaeus-Palme beviljades ett projekt med 
MDU:s långvariga strategiska partner WeSchool i 
Indien. Samarbetet innehåller, förutom student- 
och lärarutbyte, även en tredje del som ska stude-
ra lärosätenas roll i innovationssystemet i föränd-
ring. Ett annat Linnaues-Palme-projekt som MDU 
deltog i under året var med Ashesi University i 
Ghana, där ett lärarutbyte och ett studentutbyte 
genomfördes under året. Musik- och operahög-
skolans Linnaeus-Palme-finansierade utbyte med 
Vietnam National Academy of Music avslutades 
under höstterminen och efter pandemin har fysisk 
mobilitet kunnat genomföras med studenter som 
kommit till MDU och lärare som rest till Vietnam. 

Några andra projekt som beviljades under året 
fokuserar på virtuella samarbeten och distri-
buerade kurser (Global Innovation Labs), samt 
inkludering av studenter med begränsade möj-
ligheter (Inclusion4EU). Därutöver har nya avtal 
för student-, lärar- och forskarutbyte slutits med 
lärosäten i Nederländerna, Tanzania och Tyskland. 
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Under 2022 har flera pågående internationalise-
ringsprojekt avslutats. Det tidigare beviljade 
Erasmus+ ICM-projektet för perioden 2019–2022 
slutrapporterades med 92 procents förbruknings-
grad. Det STINT-finansierade projektet tillsam-
mans med Texas State University har också avslu-
tats. Projektet har resulterat i ett samarbetsavtal 
som omfattar studentutbyte samt möjliggör 
djupare samarbeten inom undervisning och forsk-
ning. Projektet har även resulterat i olika gemen-
samma aktiviteter som ska initieras under 2023. 
Andra internationaliseringsprojekt som avsluta-
des under året är ett antal Erasmus+ projekt, 
BITTCOIN-JO, samt Ethics4EU, där MDU bland 
annat utvecklat nya kurser för universitetslärare 
inom etik och datavetenskap. 

Studenter på engelskspråkiga program 
Inom ett tiotal engelskspråkiga utbildnings-
program rekryterar MDU internationella studen-
ter som önskar ta en svensk examen. Antalet 
programnybörjare på något av universitetets 
engelskspråkiga kandidat- och masterprogram 
visas i tabell 3. 

Tabell 3: Antal programnybörjare på engelskspråkiga 
program åren 2020–2022 uppdelat på kön. 

 
Källa: Ladok 

Under året har 271 nya studenter tillkommit, 
vilket är en minskning med 25 procent jämfört 
med året innan. Antalet studenter förväntas öka 
ytterligare under de kommande åren genom de 
nya internationella masterutbildningar som 
utvecklas vid lärosätet. 

Studieavgiftsbetalande studenter 
MDU har under året haft 80 studieavgiftsskyldiga 
helårsstudenter som antingen själva eller via 
stipendium betalat studieavgift, vilket framgår i 
tabell 4. Det är en ökning jämfört med år 2020 och 
2021 då 54 respektive 64 studieavgiftsskyldiga 
helårsstudenter registrerades. 

Tabell 4: Antal betalande helårsstudenter från länder 
utanför EU/EES åren 2020–2022. 

 
Källa: Ladok 

Samarbetet med Migrationsverket 
Året har innehållit såväl gott samarbete som situa-
tioner där samarbetet inte fungerat optimalt. De 
förseningar som uppstod i processen för uppe-
hållstillstånd har lett till negativa konsekvenser 
för en stor del av de nya internationella studen-
terna vid MDU och många andra svenska läro-
säten. MDU kan konstatera att det finns ett behov 
av att på nationell nivå utreda denna problematik 
för att hitta gemensamma lösningar. 

De långa handläggningstiderna hos Migrations-
verket får konsekvensen att behöriga studenter 
inte ges möjlighet att tillträda utbildning som 
tänkt. Det innebär vidare en kraftigt ökad 
administration gällande återbetalningar till 
avgiftsskyldiga studenter som inte har hunnit få 
sina uppehållstillstånd i tid för utbildningsstarten. 

Jämställdhetsintegrering 
Under året har handlingsplanen för jämställd-
hetsintegrering reviderats och gäller nu för perio-
den 2023–2025 enligt uppdrag från regeringen. 
Handlingsplanen utgår sedan tidigare från tre 
övergripande inriktningar som är framtagna med 
utgångspunkt i universitetets identifierade jäm-
ställdhetsutmaningar: 

• utbildningens innehåll och form  
• forskningens villkor 
• jämställt ledarskap.  

Inom inriktningen utbildningens innehåll och form 
har ett arbete påbörjats för att säkerställa att det i 
samtliga utbildningsprogram finns inslag om jäm-
ställdhet integrerat i utbildningen. Studenter som 
examineras från MDU ska ha relevant kunskap för 
att kunna verka för jämställdhet i sin yrkesutöv-
ning och i arbetslivet.  Målet är att samtliga pro-
gram på universitetet ska ha kartlagt sina inslag 
om jämställdhet år 2025. Efter Universitets-
kanslersämbetets granskning av universitetets 
kvalitetssäkringssystem 2019, har den systema-
tiska uppföljningen av utbildningsprogrammen 
vid MDU stärkts och följer numera upp jämställd-
het som en kvalitetsaspekt på ett tydligare sätt.  

MDU arbetar normkritiskt i studentrekryteringen 
för att motverka sned könsfördelning till de ut-
bildningsprogram där skillnaden i könsfördelning 
är som störst. Arbetet beskrivs närmare i avsnittet 
om breddad rekrytering och jämställdhet. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Registrerade 
studenter 
termin 1

126 199 111 145 164 149 271 363 260

Kvinnor Män Totalt

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Antal helårs-
studenter 39 29 23 41 35 31 80 64 54

Kvinnor Män Totalt
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Inom inriktningen forskningens villkor pågår ett 
arbete för att ta hänsyn till jämställdhet vid för-
delningen av forskningsmedel. Tidigare erfarenhet 
visar att arbetet med jämställdhet behöver ske 
närmare de enskilda forskningsinriktningarna 
eftersom jämställdhetsutmaningarna inom inrikt-
ningarna skiljer sig åt. Därför arbetar MDU med 
att ta fram strategier för hur jämställdhet ska 
beaktas inom respektive forskningsinriktning. 
Utöver ökad kvalitet i forskningen syftar aktivite-
ten till att främja ekonomisk jämställdhet och jäm-
ställd fördelning av makt och inflytande. 

Inom jämställt ledarskap har det sedan tidigare, i 
beslutsunderlag till rektors- och chefsbeslut, fun-
nits ett avsnitt där ansvarig handläggare ska visa 
om, och på vilket sätt beredningen har tagit hän-
syn till jämställdhetsaspekter. I takt med att uni-
versitetets handläggnings- och beredningsproces-
ser har stärkts har också jämställdhetsperspektiv 
blivit vanligare och tydligare i beslutsunderlag. 

Universitetet har även stärkt de jämlikhetsronder 
som samtliga sektions- och avdelningschefer 
årligen genomför. Ronden har stärkts med en 
checklista som stödjer chefer i att identifiera och 
motverka hinder för jämställda karriärvägar. 
Handlingsplanen avses också bidra till universite-
tets mål i regleringsbrevet om att nyrekryterade 
professorer till minst 42 procent ska vara kvinnor. 
På längre sikt strävar handlingsplanens aktiviteter 
även mot att bidra till universitetets arbetsmiljö-
mål och vision, Sveriges jämställdhetspolitiska 
mål och Agenda 2030. 

Kompetensförsörjning 
En viktig del i universitetsbildandet är det strate-
giska kompetensförsörjningsarbetet som ska med-
verka till att universitetet är en attraktiv arbets-
givare, har rätt kompetens för att nå uppsatta 
långsiktiga mål, rekryterar rätt medarbetare i en 
effektiv rekryteringsprocess och kompetens-
utvecklar medarbetare. Universitetet har en 
ambition att återkommande erbjuda meriterings-
anställningar. Anställningarna är viktiga ur ett 
långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv för 
såväl utbildnings- som forskningsverksamheten. 

Biträdande lektor är en meriteringsanställning för 
relativt nydisputerade som skapar en tydlig 
karriärväg mot en fast anställning som universi-
tetslektor. Efter slutförd anställning som biträ-
dande lektor har den anställda rätt att prövas för 
en tillsvidareanställning som universitetslektor. 
Under året påbörjades en satsning på att rekrytera 
12 biträdande lektorer. Varje akademi har fått 
möjlighet att utlysa tre tjänster vardera som biträ-
dande lektorer och har även beslutat vilka ämnen 
som behöver förstärkas med universitetslektorer. 
Satsningen på biträdande lektorer är en av flera 
universitetssatsningar. 

Universitetet har också ett mål i regleringsbrevet 
att en procent av samtlig forskande och undervi-
sande personal (heltidsekvivalenter) under perio-
den 2021–2024 ska vara biträdande lektorer. För 
2022 uppgick undervisande och forskande perso-
nal till 541 heltidsekvivalenter, vilket framgår i 
tabell 5, varav 12 heltidsekvivalenter utgjordes av 
biträdande lektorer motsvarande 2,2 procent. 

Tabell 5. Forskande och undervisande personal, antal 
heltidsekvivalenter åren 2020–2022. 

 
Källa: Primula 

Nyrekryteringar 
Det totala antalet nyrekryteringar har ökat i och 
med universitetsbildandet. Behovet av utökade 
resurser har varit stort och MDU har bland annat 
stärkt upp med personal inom det gemensamma 
verksamhetsstödet. Under sommaren gjordes en 
gemensam rekryteringssatsning för att anställa 
handläggare till HR-sektionen, IT-sektionen och 
ledningskansliet. I tabell 6 redovisas antalet ny-
rekryteringar som skett under perioden 2020–
2022. En nyrekrytering definieras som en person 
som nyanställs vid universitetet genom en extern 
utlysning av anställningen inom respektive 
personalkategori.

2022 2021 2020
Biträdande universitetslektor 12 9 9
  varav kvinnor 9 6 5
Annan undervisande och forskande personal 529 509 510
  varav kvinnor 273 265 256
Summa forskande och undervisande personal 541 518 519

Andel biträdande universitetslektorer 2,2% 1,7% 1,7%
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Tabell 6. Antal nyrekryteringar under perioden 2020–2022 uppdelat på kön och år. 

 
Källa: Primula 

I regleringsbrevet har universitetet ett mål för 
2021–2023 för könsfördelningen bland nyrekry-
terade professorer om 42 procent kvinnor. I 
tabell 7 framgår det att universitetet under året 
har rekryterat totalt 17 professorer inklusive be-
fordringar och gästprofessorer, varav 8 kvinnor, 
vilket motsvarar 47 procent. 

Tabell 7. Antal rekryterade professorer 2020–2022 
uppdelat på kön och år. 

 
 
Utöver nyrekryteringar hanterar universitetet 
varje år ett antal befordringsärenden, vilket redo-
visas i tabell 8. Det totala antalet befordringsären-
den har minskat jämfört med 2021. Lika många 
kvinnor som män har blivit befordrade men för-
delningen mellan befordran till universitetslektor 
och befordran till professor skiljer sig åt. För kvin-
norna avser 1 av 6 befordringar professor och för 
männen är 4 av 6 befordringar till professor. 

Tabell 8. Antal befordringsärenden 2020–2022 uppdelat 
på kön och år. 

 
Källa: Primula 

Som en del av den vetenskapliga kompetensför-
sörjningen ingår meritering till docent. Under året 
har 15 personer antagits som docent, varav 
8 kvinnor och 7 män. Docentmeriteringarna har 
skett inom områdena energiteknik, medicinsk 
teknik, inbyggda system, medicin- och hälsoveten-
skap, folkhälsovetenskap, fysik, statsvetenskap, 
vårdvetenskap, företagsekonomi samt produkt- 
och processutveckling. 

Medarbetare 
Tabell 9 anger det totala antalet anställningar vid 
MDU, såväl undervisande och forskande personal 
som teknisk/administrativ personal (TA-perso-
nal). Det totala antalet anställningar för 2022 är 
1 298, en ökning med 62 anställningar. En med-
arbetare kan ha mer än en anställning. 

 

 
Befattning 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Adjunkter 20 11 17 6 6 6 26 17 23
Annan undervisande och forskande personal 0 3 9 0 5 8 0 8 17
Bibliotekspersonal 4 1 1 0 0 0 4 1 1
Doktorander 9 11 8 6 9 8 15 20 16
Lektorer 8 10 5 7 10 9 15 20 14
Meriteringsanställning* 5 5 1 11 4 3 16 9 4
Professorer 8 0 3 5 3 6 13 3 9
TA-personal** 41 34 21 19 12 13 60 46 34
Totalt 95 75 65 54 49 53 149 124 118
*I meriteringsanställning ingår biträdande lektor, postdoktor och forskarassistent.
**I TA-personal ingår också chef, biträdande chef, universitetsdirektör, projektkoordinator och vicerektor.

Kvinnor Män Totalt

Befattning 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Rekryterade professorer 3 0 1 3 2 3
Befordrade professorer 1 3 1 4 1 3
Gästprofessorer 4 0 2 2 0 3
Rekryterade professorer totalt 8 3 4 9 3 9

Andel kvinnor 47% 50% 31%
Kommentar: MDU använder sig av de tre professorskategorier som var
preciserade av regeringen i målet för 2017–2019. Källa: Primula

Kvinnor Män

Befattning 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Professor 1 3 1 4 1 3 5 4 4
Universitetslektor 5 7 7 2 7 8 7 14 15
Totalt 6 10 8 6 8 11 12 18 19

Kvinnor Män Totalt
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Tabell 9. Antal anställningar 2020–2022 uppdelat på befattning, kön och år. 

 
Källa: Primula 

 

I tabell 10 redovisas antalet anställda, det vill säga 
individer, och den genomsnittliga åldern på 
anställda vid MDU uppdelat på kön. Vid årets slut 
fanns det 1 099 anställda vid universitetet, vilket 
motsvarade 1 028 årsarbetskrafter, 58 procent 
var kvinnor. Motsvarande siffror per den 
31 december 2021 var 1 040 anställda, 985 års-
arbetskrafter och 59 procent kvinnor. Genom-
snittsåldern var knappt 47 år och något högre för 
kvinnorna än männen.  

Andelen disputerade lärare uppgick under 2022 
till 55 procent, vilket är lägre än föregående år. 
Andelen tidsbegränsade anställda var 34 procent 
vilket är två procentenheter högre än föregående 
år. Personalomsättningen låg på 10,7 procent, vil-
ket är en procentenhet lägre än 2021. 

Tabell 10. Antal anställda och genomsnittsålder 2020–
2022, uppdelat på kön och år. 

 
Källa: Primula 

Sjukfrånvaro 
Tabell 11 visar att under 2022 ökade den totala 
sjukfrånvaron från 2,1 procent till 2,9 procent. En 
ökad sjukfrånvaro bland medarbetare kan ses 
både bland kvinnor och män i samtliga 

ålderskategorier. Att sjukfrånvaron är högre för 
kvinnor överensstämmer med hur det ser ut för 
universitet och högskolor nationellt.  

Tabell 11. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 
2020–2022 fördelat på kön och ålder. 

 
Källa: Primula 

För teknisk/administrativ personal med kontors-
arbetstid är sjuktalet fortsatt högre i jämförelse 
med övriga medarbetarkategorier vid universite-
tet. Sjuktalet 2022 för teknisk/administrativ per-
sonal var 4 procent jämfört med 2,4 procent för 
2021. En möjlig förklaring kan vara återgången till 
verksamhet på plats vilket bidrar till att sjuknär-
varo försvåras. Grupper som har svårare att ar-
beta på distans har högre sjukfrånvaro. 

Av den totala sjukfrånvaron 2022 utgör 45 pro-
cent långtidssjukfrånvaro (fler än 60 dagar), vilket 
är något högre än 2021 då andelen låg på 44 pro-
cent. Grunderna för långtidssjukskrivningarna är 
varierande och är både arbets- och icke arbets-
relaterade. 

  

 
Befattning 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Adjunkter 173 162 169 98 98 111 271 260 280
Annan undervisande och forskande personal 14 22 28 38 30 35 52 52 63
Bibliotekspersonal 20 16 17 5 5 5 25 21 22
Doktorander 66 68 59 70 68 60 136 136 119
Lektorer 134 127 122 142 144 149 276 271 271
Meriteringsanställning* 22 21 17 30 16 18 52 37 35
Professorer 42 34 33 58 50 58 100 84 91
TA-personal ** 274 262 243 112 113 99 386 375 342
Totalt 745 712 688 553 524 535 1 298 1236 1223
*I meriteringsanställning ingår biträdande lektor, postdoktor och forskarassistenter.
**I TA-personal ingår också chef, biträdande chef, universitetsdirektör, projektkorodinatorer och vicerektor.

Kvinnor Män Totalt

2022 2021 2020
Antal anställda 1 099 1 040 1 038
Kvinnor 636 614 592
Män 463 426 446
Genomsnittsålder, år 46,7 46,3 46,2
Kvinnor 47,0 46,6 46,5
Män 46,3 45,9 45,8
Kommentar: Uppgifterna avser 31 december respektive år.
Antalet anställda avser både tillsvidareaställda och visstidsanställda.

2022 2021 2020
Kvinnor 3,5 2,6 2,1
Män 2,1 1,5 1,2
Total sjukfrånvaro 2,9 2,1 1,7
Andel långtidssjukfrånvaro* 45 44 30
Anställda -29 år 2,4 1,8 1,3
Anställda 30-49 år 2,6 2,2 2,0
Anställda 50 år- 3,4 2,1 1,4
*Procentuell andel av sjukfrånvaron som avser en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Studenthälsa 
Studenthälsan vid MDU bedriver hälsofrämjande 
och förebyggande studenthälsovård i syfte att 
främja studenters fysiska och psykiska hälsa. 
Verksamheten är etablerad sedan länge och arbe-
tar ständigt med förbättringar och utvecklings-
arbete. De särskilda medel som tilldelats för att 
stärka studenthälsan har under 2022 använts till 
att utvärdera och anpassa verksamheten utifrån 
framtida förändrade behov med anledning av 
universitetsombildningen. 

Under våren inrättades en ny tjänst och en sam-
ordnare för studenternas arbetsmiljö rekrytera-
des. Inrättandet av tjänsten ligger i linje med rap-
porten Studenthälsovården vid Sveriges universitet 
och högskolor (UKÄ, 2020) där det understryks att 
studenthälsan bör bidra till studiemiljöarbetet vid 
lärosätet. I tjänsten ingår att utveckla former för 
hur universitetet ska arbeta förebyggande med 
studenternas arbetsmiljö. Här ingår att stödja 
akademierna i deras ansvar för studenternas 
arbetsmiljö. I rollen ingår även att organisera 
arbetet så att systematik och helhetssyn uppstår 
rörande studenternas arbetsmiljö och att sprida 
kunskap bland studenterna om universitetets 
system för rapportering av arbetsskada, tillbud 
och förbättringsförslag. För att öka spridningen 
och studenternas möjlighet att utöva inflytande 
över studiemiljön har särskilda kommunikations- 
och marknadsföringsinsatser genomförts. Det har 
troligen bidragit till att fler studenter rapporterat 
in ärenden som berör studiemiljön i jämförelse 
med tidigare år. En annan orsak skulle också 
kunna vara att studenternas hälsa och mående 
försämrats. Här krävs djupare analyser – ett 
arbete som kommer att pågå under 2023.  

Under hösten har MDU med hjälp av konsultstöd 
undersökt om stödet som studenthälsan erbjuder 
är anpassat och dimensionerat utifrån de behov 
som finns. Undersökningen visade bland annat att 
studenthälsans organisation och bemanning med 
tre kuratorer, en friskvårdspedagog och en sam-
ordnare för studenternas arbetsmiljö är väl 
dimensionerad för uppdraget. För att student-
hälsan ska vara relevant behöver nya arbetssätt 
utvecklas som systematiskt följer upp studenter-
nas hälsa och mående. Undersökningen lyfter 
även fram studenternas behov av aktiviteter som 
minskar upplevelsen av ensamhet och behov av 
stöd till internationella studenter. 

Studenthälsan har under året vidareutvecklat 
samarbetet med akademierna avseende hälsa och 
studier i syfte att nå ut till fler studenter. 

Föreläsningar har genomförts för att stödja stu-
denternas lärande och har exempelvis handlat om 
tentaångest, prestation, stress och konflikt-
hantering. Samarbetet med akademierna har visat 
sig vara gynnsamt och efterfrågan från lärare har 
ökat. Det har även skapat en ökad efterfrågan av 
individuella samtal hos studenthälsan. Att fler 
internationella studenter söker sig till universite-
tet har också skapat ett ökat behov av att genom-
föra föreläsningar och utbildningar på engelska. 

Informationssäkerhet 
MDU har under 2022 arbetat aktivt med att stärka 
det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
genom resursförstärkning i form av informations-
säkerhetssamordnare och it-säkerhetsspecialist. 
Det har även gjorts GAP-analyser och tagits fram 
en handlingsplan för it-säkerhet, informations-
säkerhet och dataskydd. Två metodstöd har också 
tagits fram inom informationssäkerhet och 
dataskydd där pilotstudier genomförts inom 
utbildningen, forskningen och administrationen. 

Vid universitetet finns ett regelverk avseende 
dataskyddsaspekter och informationssäkerhet vid 
bedrivande av undervisning och examination på 
distans. Universitetet planerar att fortsatt stärka 
upp inom området med tillsatta resurser för att 
arbeta aktivt med det systematiska informations-
säkerhetsarbetet, och då särskilt klassning av 
information under 2023 för att på så sätt identi-
fiera skyddsvärda tillgångar och eventuella behov 
av ytterligare säkerhetsåtgärder. 

För att säkerställa informationssäkerheten vid 
forskning, undervisning och examination på dis-
tans arbetar universitetet aktivt med att tillse att 
enbart av lärosätet godkända systemlösningar 
används. Det görs dels genom rådgivning, dels 
genom uppföljning av vilka system som används i 
verksamheten i samverkan mellan universitetets 
it-sektion och jurister vid universitetets lednings-
kansli. Vid universitetet finns även regelverk för 
tjänsteresor utomlands. 

Från den 1 juli 2022 finns det krav på att alla 
statliga myndigheter ska ha implementerat Lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporte-
rar om missförhållanden. Lagen gäller vid rappor-
tering i ett arbetsrelaterat sammanhang av infor-
mation om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. En utred-
ning har genomförts och en kanal för visselblås-
ning finns på plats genom att KPMG har anlitats. 
MDU har informerat anställda om funktionen och 
en handläggningsordning har fastställts.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
MDU erbjuder utbildning inom områdena ekono-
mi, hälsa, teknik och utbildning. Universitetet har 
valt att bygga sitt utbildningsutbud så att merpar-
ten av studenterna läser inom utbildningspro-
gram. Sammantaget erbjöds drygt 1 000 kurser 
2022, både inom ramen för program och som 
fristående. Av den samlade utbildningsvolymen 
2022 återfanns 82 procent av helårsstudenterna 
på program medan 18 procent läste fristående 
kurser.  

Utbildningen erbjöds huvudsakligen som campus-
förlagd utbildning och har under året återgått till 
den utbildningsformen, efter att majoriteten av 
utbildningen under 2021 bedrivits på distans till 
följd av coronapandemin. Fördelningen 2022 är 
83 procent campusförlagd utbildning respektive 
17 procent på distans och som nätbaserad 
utbildning. 

Universitetet beslutar årligen om vilka av univer-
sitetets inrättade program som ska erbjudas näst-
kommande läsår. Beslutet, som även omfattar 
dimensionering, studieort och utbildningsform, 
bygger på bedömningar av arbetsmarknadens 
behov av kompetens och efterfrågan från studen-
ter med utgångspunkt i antalet registrerade stu-
denter tidigare år. Andra faktorer som påverkar 
vilka program som erbjuds och dimensioneringen 
är tillgängliga lärarresurser och tillgång på platser 
för verksamhetsförlagd utbildning. Dimensione-
ringen påverkas också genom uppdrag från rege-
ringen, som exempelvis uppsatta mål för vissa 
yrkesexamina. 

Även inrättande av nya utbildningsprogram grun-
dar sig i bedömningar av arbetsmarknadens 
behov och förväntad efterfrågan från presumtiva 
studenter och även förutsättningar såsom lärar-
kompetens och forskningsanknytning liksom 
förutsättningar för studenterna att nå examens-
målen. Dessa aspekter granskas av såväl universi-
tetets fakultetsnämnd som externa granskare 
inför beslut om inrättande av ett utbildnings-
program. 

Programutbud 
Universitetets programutbud består huvudsak-
ligen av program som leder till yrkesexamen eller 
generell examen. MDU erbjuder också ett program 
som leder till konstnärlig examen samt den behö-
righetsgivande förutbildningen tekniskt basår. Se 
2022 årsprogramutbud på sidan 25. 

Universitetet har under 2022 ansökt till Univer-
sitetskanslersämbetet om examenstillstånd även 
för konstnärlig masterexamen. 

Antal platser på program 
År 2022 erbjöds 54 program jämfört med 
60 program 2021. Det sammantagna rekryterings-
målet var 2 994 studerande. I tabell 12 framgår 
antalet platser inom respektive programkategori 
för åren 2020–2022. 

Tabell 12. Utbildningsutbudet avseende antal platser på 
program fördelat på typ av examen och nybörjar- 
respektive påbyggnadsprogram samt behörighetsgivande 
förutbildning för åren 2020–2022. 

 
Källa: Akademichefsbeslut 

Vad gäller dimensioneringen, var antalet platser 
färre 2022 än både 2021 och 2020 beroende på 
färre program, men också att ett antal program 
erbjöd färre platser än föregående år. Att färre 
program erbjöds 2022 beror delvis på master-
programmen inom hälsa och välfärd som startar 
vartannat år. Det beror också på att andra 
program har pausats på grund av pågående om-
strukturering, att utveckling av nytt program har 
inletts eller att tillgängliga lärarresurser behöver 
fokuseras till redan tidigare årskullar. 

Den största minskningen av erbjudna platser 
återfinns inom den behörighetsgivande förut-
bildningen tekniskt basår där antalet platser hal-
verades jämfört med föregående år. Under 2020 
och 2021, i samband med coronapandemin, hade 
lärosätet ett särskilt uppdrag att utöka antalet 
platser på det tekniska basåret.  Utökningen i 
antalet platser medförde svårigheter att fylla plat-
serna och under 2022 återgick antalet platser på 
tekniskt basår till samma nivå som 2019, före 
uppdraget om utbyggnad. 

2022 2021 2020
Yrkesexamen 1 755 1 727 1 845
Nybörjare 1 390 1 430 1 500
Påbyggnad 365 297 345
Generell examen 1 125 1 260 1 255
Nybörjare 830 885 955
Påbyggnad 295 375 300
Konstnärlig examen 18 18 18
Nybörjare 18 18 18
Behörighetsgivande förutbildning 96 192 192
Totalt 2 994 3 197 3 310
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Minskningen i antalet erbjudna platser 2022 åter-
finns både inom program som leder till yrkesexa-
men och program som leder till generell examen. 
Dock ökade antalet platser på påbyggnads-
program som leder till yrkesexamen. Ökningen 
kan härledas till utökade rekryteringsmål på 
speciallärar- och specialpedagogprogrammen och 
på den ordinarie kompletterande pedagogiska 
utbildningen. Ökningen beror också på det nytill-
komna programmet kompletterande pedagogisk 
utbildning grundlärare årskurs 4–6, 75 hp, som 
har utvecklats inom ramen för regeringsuppdra-
get att anordna en försöksverksamhet med en ny 
kortare KPU. 

Programutbud per ort och distans 
MDU erbjuder främst utbildningsprogram vid 
någon av campusorterna Eskilstuna och Västerås, 
men ett fåtal platser inom sjuksköterskeprogram-
met erbjuds även i Nyköping. Vissa program er-
bjuds både som campusförlagd utbildning och 
distansutbildning och det finns även program som 
enbart erbjuds på distans.  

Antalet erbjudna platser på distans har ökat de 
senaste åren. I jämförelse med år 2020 är 
ökningen 76 platser vilket motsvarar en ökning på 
22 procent. Ökningen beror dels på regeringens 
försöksverksamhet med det nya kortare program-
met kompletterande pedagogisk utbildning grund-
lärare årskurs 4–6, 75 hp, som erbjuds på distans, 
dels på ett utökat antal platser på speciallärar- och 
specialpedagogprogrammen och den ordinarie 
kompletterande pedagogiska utbildningen som 
också erbjuds på distans. Även andelsmässigt har 
platserna på distans ökat till cirka 14 procent jäm-
fört med 10 procent 2020 eftersom antalet 
campusförlagda platser samtidigt har minskat. 

Det finns en ständig dynamik i dimensioneringen 
av utbildningen, vilket gäller båda campusorterna. 
Sammantaget har antalet erbjudna platser i Eskils-
tuna varit relativt stabilt de senaste åren medan 
antalet campusförlagda platser i Västerås har 
minskat, vilket framgår i tabell 13. Minskningen av 
antalet platser i Västerås förklaras delvis av att ett 
antal program pausats och att vissa program 
startar vartannat år. Som en konsekvens följer att 
andelen campusförlagda platser har ökat i Eskils-
tuna till 45 procent 2022 mot 39 procent 2020. 

Tabell 13. Utbildningsutbudet avseende antal platser på 
program fördelat mellan campusförlagd utbildning, 
distansutbildning och utbildning på övriga orter för åren 
2020–2022. 

 
Källa: Akademichefsbeslut 

Dimensionering av lärar- och 
förskollärarutbildning 
MDU har tillstånd att utfärda lärar- och förskol-
lärarexamina och ska enligt regleringsbrevet för 
universitet och högskolor planera för dimensio-
neringen av utbildningen till olika examina, inrikt-
ningar och ämneskombinationer så att den svarar 
mot studenternas efterfrågan och mot arbets-
marknadens nationella och regionala behov. 

Inom universitetets regionala samverkansarena 
Mälardalens kompetenscentrum för lärande 
(MKL), sker samverkan med regionens skolföre-
trädare i syfte att säkerställa att utbudet av enskil-
da lärarexamina motsvarar ovan nämnda behov. 
Inom ramen för MKL genomförs kontinuerliga 
insatser för regionens kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, forskning och skolutveck-
ling tillsammans med universitetets avtalsparter. 
Dessutom utgår universitetets dimensionering av 
förskollärar- och lärarutbildningarna från Skol-
verkets lärarprognoser för regionen samt från 
befintligt söktryck till de olika lärarprogrammen, 
inriktningarna och ämneskombinationerna.  

Med syftet att informera och vägleda presumtiva 
studenter i valet mellan olika examina, inrikt-
ningar och ämneskombinationer har universite-
tets studievägledare genomfört återkommande 
informationsträffar med presumtiva studenter. 
Studievägledarna har dessutom genomfört infor-
mationsträffar med nyantagna förskollärar- och 
lärarstudenter där de bland annat informerat om 
och diskuterat arbetsmarknadens nationella och 
regionala behov. 
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Programnybörjare 
Under åren 2020 och 2021 ökade söktrycket till 
lärosätets utbildningsprogram. Under 2022 bröts 
den utvecklingen och söktrycket minskade jämfört 
med föregående år men ligger fortfarande på en 
högre nivå än före coronapandemin. Det samman-
tagna antalet förstahandssökande till universite-
tets 2 994 utbildningsplatser var 8 140, att jäm-
föra med 9 694 förstahandssökande 2021 och 
7 830 stycken 2020. 

Även antalet registrerade programnybörjare, vil-
ket avser registrerade studenter tre veckor in på 

programmens första terminen, var lägre än både 
2021 och 2020. Minskningen beror dels på att 
färre platser erbjöds jämfört med föregående år 
vilket redovisats i tidigare avsnitt, dels på att flera 
program med oförändrat antal platser hade färre 
programnybörjare än föregående år. I tabell 14 
framgår att antalet programnybörjare minskat 
inom alla typer av program förutom det som leder 
till konstnärlig examen där nivån är densamma 
som 2021. Den största procentuella minskningen i 
antalet registrerade återfinns, trots överintag, 
inom den behörighetsgivande utbildningen tek-
niskt basår till följd av en halvering av antalet 
erbjudna platser. 

Tabell 14. Antal registrerade programnybörjare fördelat på typ av examen och nybörjare- respektive 
påbyggnadsprogram samt behörighetsgivande förutbildning för åren 2020–2022 samt andelen fyllda platser mot utbud. 

 
Källa: Ladok

Minskningen av antalet programnybörjare syns 
för program som har yrkesexamen som mål men 
framför allt för program med generell examen 
som mål och det är också där som antalet erbjud-
na platser minskat mest. Även inom påbyggnads-
programmen som leder till yrkesexamen, där 
antalet erbjudna platser ökade med 68 platser 
jämfört med 2021, har antalet programnybörjare 
minskat med 25 stycken 2022. Minskningen beror 
dels på att specialistsjuksköterkseutbildningen 
med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet 
har pausats på grund av en pågående omstruktu-
rering av utbildningens upplägg, dels på en minsk-
ning av registrerade programnybörjare inom den 
ordinarie kompletterande pedagogiska utbild-
ningen. Ett ökat antal registrerade inom vissa 
andra utbildningar samt den nytillkomna kortare 
kompletterande pedagogiska utbildningen mot 
grundlärare årskurs 4–6 väger inte upp minsk-
ningen inom andra program inom denna kategori. 
Sammantaget innebär det att andelen fyllda 
platser för påbyggnadsprogram som leder till 
yrkesexamen minskar från 111 procent 2021 till 
84 procent 2022. 

Av tabell 14 framgår också att även för program 
med generell examen som mål minskar andelen 
fyllda platser jämfört med föregående år. Andelen 
fyllda platser på kammarmusikprogrammet, som 
är det program som leder till konstnärlig examen, 
är oförändrad jämfört med föregående år, liksom 
program med yrkesexamen som mål och som 
riktar sig till nybörjare. 

Breddad rekrytering och jämställdhet 
MDU:s programutbud med flera breda utbild-
ningsprogram tillgängliga för många, samt univer-
sitetets geografiska läge där en stor del av de 
presumtiva studenterna kommer från studieovana 
hem gör att lärosätet kan fylla en viktig roll i 
regionen. Universitetet rekryterar en större andel 
studenter från studieovana miljöer än genom-
snittet bland svenska lärosäten. Vid Sveriges läro-
säten läsåret 2020/2021 hade totalt 45 procent av 
högskolenybörjarna högutbildade föräldrar med 
minst en treårig eftergymnasial utbildning. För 
högskolenybörjare vid Mälardalens högskola var 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

Yrkesexamen 1 227 1 292 1 328 441 455 571 1 668 1 747 1 899
Nybörjare 975 1 017 1 036 387 399 500 1 362 1 416 1 536 98% 99% 102%
Påbyggnad 252 275 292 54 56 71 306 331 363 84% 111% 105%
Generell examen 534 704 671 486 524 551 1 020 1 228 1 222
Nybörjare 426 510 546 383 399 445 809 909 991 97% 103% 104%
Påbyggnad 108 194 125 103 125 106 211 319 231 72% 85% 77%
Konstnärlig examen 7 6 6 4 5 3 11 11 9
Nybörjare 7 6 6 4 5 3 11 11 9 61% 61% 50%
Behörighetsgivande förutbildning 23 45 54 84 114 131 107 159 185 111% 83% 96%
Totalt 1 791 2 047 2 059 1 015 1 098 1 256 2 806 3 145 3 315 94% 98% 100%

Total andel fyllda platserAntal  kvinnor Antal män Totalt antal
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siffran 32 procent1. Lärosätet hade också en hög 
andel studenter med utländsk bakgrund. 2021 
hade 44 procent av programnybörjarna två ut-
rikesfödda föräldrar eller var själva födda 
utrikes2. 

En utmaning för MDU är den ojämna könsfördel-
ningen på utbildningsprogrammen. Universitetet 
har som målsättning att motverka könssegrege-
rade utbildningsval men uppföljningen av 
studentrekryteringen visar på svårigheterna att 
styra och påverka inom detta fält. Diagram 1 
redovisar andelen kvinnor som är nybörjar-
studenter på program under perioden 2018–
2022, uppdelat på de fyra områdena ekonomi, 
hälsa, teknik och utbildning. 

Diagram 1. Andel kvinnor av antal registrerade 
programnybörjare per område 2018–2022. 

 
Källa: Ladok 

Ekonomiutbildningar har totalt sett den mest 
jämna könsfördelningen med 51 procent kvinnor 
år 2022, jämfört med 53 procent föregående år. 
Utvecklingen har de senaste fem åren varit en 
minskning av andelen kvinnor. Andelen kvinnliga 
programnybörjare inom teknikutbildningarna 
ligger på 31 procent, vilket överensstämmer med 
tidigare års nivåer, förutom 2021 då andelen stack 
ut med 35 procent. Störst ojämvikt finns i de 
kvinnodominerade utbildningarna. Inom området 
hälsa var 83 procent av programnybörjarna kvin-
nor år 2022, jämfört med 85 procent 2021. Inom 
området utbildning var 85 procent av program-
nybörjarna kvinnor år 2022, en oförändrad andel i 
jämförelse med 2021. 

Den sneda studentrekryteringen riskerar att be-
fästa en ojämställd fördelning av ekonomi, makt 
och inflytande på samhällsnivå. Den riskerar också 
att befästa föreställningar och normer om utbild-
ning och kön och hindra människor från att göra 
fria utbildningsval. Snedfördelningen på MDU är 
jämförbar med situationen för lärosäten nationellt 

 
1 UKÄ:s statistikdatabas 
 

och indikerar att orsakerna bakom könsfördel-
ningen finns på samhällsnivå. 

För att motverka snedfördelningen behöver 
många samhällsaktörer bidra och MDU arbetar 
systematiskt för en jämnare studentrekrytering. 
Lärosätets studentrekryteringskampanjer genom-
förs med normkritiska perspektiv i utformandet 
av bilder, filmer, texter och till vem marknads-
föringen vänder sig. Via två specifika projekt för 
grundskoleelever, VERA och ALLAN, har riktade 
insatser genomförts där flickor introduceras till 
teknikutbildningar och pojkar till vårdutbild-
ningar. Universitetets studentambassadörer har 
rekryterats för att spegla mångfald och jämställd-
het och studentambassadörerna har även fått 
utbildning i detta ämne. 

Livslångt lärande 
Ny teknik, klimatomställning och andra föränd-
ringar i samhället gör att människor behöver kun-
na komplettera sin utbildning, vidareutbilda sig 
eller byta karriär. MDU har därför i sin strategi 
uttryckt att lärosätet genom nya sätt att utforma 
utbildningar och lärmiljöer ska möjliggöra lärande 
genom hela livet. 

MDU:s samverkan med näringsliv och offentlig 
sektor gör att lärosätet har goda förutsättningar 
att förstå yrkesverksammas behov och i delar 
kunna anpassa utbildningsutbudet. I arbetet med 
regeringsuppdraget att genomlysa utbildnings-
utbudet för livslångt lärande och omställning 
(U2022/02386), framkom att 36 procent av 
programutbudet och 31 procent av kursutbudet 
på MDU har tagits fram med yrkesverksamma som 
en av de tänkta målgrupperna för utbildningen. 

Vissa av universitetets utbildningar, exempelvis 
specialistsjuksköterskeutbildningarna och komp-
letterande pedagogisk utbildning, är exempel på 
utbildningar som särskilt riktas till yrkesverksam-
ma. Ytterligare exempel är ett stort antal kurser 
inom teknik riktade mot industrin och som tagits 
fram med hjälp av medel från Vinnova och KK-
stiftelsen. Yrkesverksamma ges även möjlighet till 
kompetenshöjning genom uppdragsutbildning, 
där Skolverket och Arbetsförmedlingen är de 
största uppdragsgivarna. 

  

2 Bak- och framgrund (Ladok och SCB) 
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För att yrkesverksamma och personer mitt i livet 
ska ges goda förutsättningar att delta, behöver 
utbildningen ges under flexibla former. Exempel-
vis kan utbildning ges med friare startdatum, på 
distans och i lägre studietakt. För att göra utbild-
ningar mer flexibla har lärare på MDU kunnat söka 
interna projektmedel för att ta fram eller förändra 
kurser till mer flexibla former. Under 2022 har nio 
kurser varit under utveckling inom projektet. 
Dessutom har ytterligare tre kurser tagits fram 
inom ramen för regeringsuppdraget där MDU fick 
i uppdrag att utveckla öppna nätbaserade kurser 
som riktar sig till yrkesverksamma och som 
underlättar klimatomställning (U2022/02291). 

MDU samverkar även med andra lärosäten om 
utbildning för det livslånga lärandet. Bland annat 
deltar MDU i ett nationellt projekt tillsammans 
med cirka femton andra lärosäten för att skapa en 
gemensam digital ingång för högskolan. Syftet är 
att göra det lättare för yrkesverksamma att hitta 
lämpliga utbildningar bland svenska lärosäten. 
Något som kan antyda att MDU har förmåga att 
bidra till det livslånga lärandet är att andelen av 
universitetets studenter som befinner sig i 30-, 
40- och 50-årsåldern är högre än det nationella 
snittet bland Sveriges lärosäten3. Till och med 
slutet av november 2022 har 152 kursansök-
ningar gjorts till MDU inom ramen för det offent-
liga omställningsstudiestödet som infördes 
1 oktober 2022 i syfte att stärka arbetstagares 
ställning på arbetsmarknaden. 

Antal studenter 
Antalet studenter, räknat som unika individer som 
någon gång under året varit registrerade på kurs 
eller program vid MDU, var för året 2022 drygt 
16 700. I jämförelse med 2021 och 2020 är det en 
minskning med runt 2 000 respektive 3 000 indi-
vider motsvarande 11 respektive 15 procent. I 
samband med coronapandemin, under åren 2021 
och 2020, var dock antalet studenter ovanligt 
högt. Antalet studenter för 2022 är strax över 
nivån för 2019. 

Helårsstudenter 
Det totala antalet helårsstudenter (HST) 2022 var 
8 043, en minskning med drygt 600 helårsstuden-
ter och 7 procent jämfört med 2021 då antalet var 
8 687. De anslagsfinansierade helårsstudenterna 
var 7 853 till antalet mot 8 486 föregående år. Av 
det totala antalet helårsstudenter var 89 inom 
uppdragsutbildning, en minskning med 31 jämfört 
med föregående år. Antalet avgiftsfinansierade 
helårsstudenter var 80 jämfört med 64 föregående 
år och de bidragsfinansierade helårsstudenterna 
var 21 mot 16 stycken 2021. Av tabell 15 framgår 
antalet anslags- och bidragsfinansierade helårs-
studenter för olika typer av examen och program 
samt för fristående kurser för åren 2020–2022. 

Tabell 15. Antal anslags- och bidragsfinansierade helårsstudenter 2020–2022, uppdelat på typ av examen och kön. 

 
Kommentar: Betalande helårsstudenter samt de inom uppdragsutbildning redovisas inte i tabellen ovan. Källa: Ladok 

  

 
3 Bak- och framgrund (Ladok och SCB) 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Yrkesexamen 2 971 3 122 3 051 1 145 1 227 1 212 4 117 4 350 4 263
Nybörjare 2 677 2 806 2 755 1087 1 164 1 148 3 764 3 970 3 903
Påbyggnad 294 316 296 59 63 64 353 379 360
Generell examen 1 318 1 359 1 251 922 952 909 2 240 2 311 2 160
Nybörjare 1 183 1 225 1 146 834 853 820 2017 2078 1 966
Påbyggnad 135 134 105 88 99 89 223 233 194
Konstnärlig examen 15 15 17 11 8 8 27 23 24
Nybörjare 15 15 17 11 8 8 27 23 24

Behörighetsgivande förutbildning 28 42 41 82 98 92 109 139 133

Fristående kurser 835 1 036 1 127 546 643 729 1 381 1 680 1 856
Totalt 5 168 5 574 5 487 2 706 2 928 2 950 7 874 8 502 8 437

Kvinnor Män Totalt
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Antalet helårsstudenter 2022 har minskat jämfört 
med 2021 och 2020 då antalet helårsstudenter var 
högt, i samband med coronapandemin. 2022 års 
nivå var något högre än 2019 vilket inte framgår 
av tabellen. Antalet helårsstudenter har framför 
allt sjunkit under höstterminen i jämförelse med 
samma period 2021. En stor andel av minsk-
ningen har skett inom fristående kurser och 
program som leder till yrkesexamen, där har den 
största minskningen antalsmässigt skett inom 
sjuksköterskeprogrammet. 

Den största procentuella minskningen återfinns 
för den behörighetsgivande förutbildningen tek-
niskt basår som minskar med 21 procent. Antalet 
platser på det tekniska basåret halverades under 
2022, se mer i avsnittet om programutbud. Då 
programmet är ettårigt gav ett minskat antal 
programnybörjare relativt stor effekt på antalet 
helårsstudenter redan under 2022.  

Av de anslags- och bidragsfinansierade helårs-
studenterna var andelen kvinnor 66 procent vilket 

är i nivå med både 2021 och 2020. Andelen kvin-
nor är högst bland program som leder till yrkes-
examen, troligtvis för att flera yrkesutbildningar 
erbjuds inom områdena hälsa och utbildning där 
andelen kvinnor bland programnybörjarna är hög 
(se diagram 1 i avsnittet om jämställdhet och 
breddad rekrytering). 

För att också ge en bild av omfattningen av helårs-
studenter för respektive område så redovisas i 
tabell 16, antalet helårsstudenter med fördelning 
på universitetets områden ekonomi, hälsa, teknik 
och utbildning. Denna redovisning avser endast 
utbildningsprogram. Det största området, sett till 
antal helårsstudenter, är hälsa, följt av teknik. An-
talet helårsstudenter har minskat inom samtliga 
områden jämfört med 2021 och 2020. Det är dock 
inom området hälsa som den största minskningen 
har skett under 2022, både i antal och procen-
tuellt, följt av området ekonomi. Inom områdena 
teknik och utbildning är minskningen jämfört med 
2021 marginell, och i jämförelse med 2020 har 
antalet helårsstudenter ökat inom området teknik. 

 

Tabell 16. Antal helårsstudenter på program, uppdelat på område och kön åren 2020–2022. 

 
Källa: Ladok 

 

Studieprestationer 
Det totala antalet helårsprestationer (HPR) 2022 
var 6 616, att jämföra med 7 195 stycken 2021. Av 
dessa var 6 483 anslagsfinansierade, 75 var inom 
uppdragsutbildning och 58 avsåg studieavgifts-
betalande studenter. Likt antalet helårsstudenter 
minskar också antalet helårsprestationer i jämfö-
relse med åren 2021 och 2020 men 2022 ligger 

något högre än antalet helårsstudenter 2019 
vilket inte framgår av tabell 17. Även för helårs-
prestationerna har en stor andel av minskningen 
skett inom program som leder till yrkesexamen 
och inom fristående kurser. Totalt har antalet hel-
årsprestationer minskat med 8 procent jämfört 
med 2021. Andelen kvinnor av de anslagsfinansie-
rade helårsprestationerna var 68 procent, vilket 
är oförändrat jämfört med 2021 och 2020. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Ekonomi 604 658 641 497 517 514 1 101 1 174 1 155
Hälsa 1 802 1 912 1 807 313 356 366 2 115 2 268 2 173
Teknik 594 587 534 1 150 1 202 1 137 1 743 1 789 1 672
Utbildning 1333 1382 1377 200 210 204 1 533 1592 1580
Summa på program 4 333 4 538 4 359 2 160 2 285 2 221 6 493 6 822 6 581

Kvinnor Män Totalt
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Tabell 17. Antal anslagsfinansierade helårsprestationer 2020–2022 uppdelat på typ av examen och kön. 

 
Kommentar: Studieavgiftsbetalande studenter samt studenter inom uppdragsutbildning redovisas inte i tabellen 
ovan. Källa: Ladok 

 

Prestationsgrad 
Prestationsgraden i följande stycke definieras som 
antalet helårsprestationer under året dividerat 
med antalet helårsstudenter. I tabell 18 redovisas 
prestationsgraden vid universitetet totalt samt 
uppdelat per typ av examen och program för 
perioden 2020–2022. Prestationsgraden för 2022 
var 82 procent, vilket är något lägre än 2021 då 

prestationsgraden var 83 procent men något 
högre än 2020 då prestationsgraden var 
81 procent. Det är inom generell examen som 
prestationsgraden har minskat som mest och även 
för fristående kurser. Inom yrkesexamen är pres-
tationsgraden oförändrad mot föregående år på 
övergripande nivå, inom påbyggnadsprogrammen 
har den ökat från 91 till 97 procent.

 

Tabell 18. Prestationsgrad för åren 2020–2022 uppdelat på typ av examen och program, kön och år. 

 
Kommentar: Här ingår ej studieavgiftsbetalande studenter och studenter inom uppdragsutbildning. Källa: Ladok

  

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Yrkesexamen 2 797 2 924 2 849 985 1 068 1 019 3 782 3 993 3 867
Nybörjare 2 510 2 633 2 586 931 1 015 967 3 441 3 648 3 553
Påbyggnad 288 290 263 54 53 51 341 344 314
Generell examen 1 142 1 210 1 145 733 777 767 1 875 1 987 1 912
Nybörjare 1 038 1 107 1 062 673 705 699 1 710 1 812 1 761
Påbyggnad 104 103 83 61 72 68 165 175 151
Konstnärlig examen 15 14 15 11 8 6 25 22 21
Nybörjare 15 14 15 11 8 6 25 22 21
Behörighetsgivande 
förutbildning 18 26 27 46 57 49 65 83 76

Fristående kurser 469 632 634 267 331 357 736 962 991
Totalt 4 441 4 805 4 669 2 042 2 241 2 199 6 483 7 047 6 868

Kvinnor Män Totalt

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Yrkesexamen 94 94 93 86 87 84 92 92 91
Nybörjare 94 94 94 86 87 84 91 92 91
Påbyggnad 98 92 89 91 84 81 97 91 87
Generell examen 87 89 92 80 82 84 84 86 89
Nybörjare 88 90 93 81 83 85 85 87 90
Påbyggnad 77 77 79 69 73 76 74 75 78
Konstnärlig examen 94 95 89 93 99 78 94 96 85
Nybörjare 94 95 89 93 99 78 94 96 85
Behörighetsgivande 
förutbildning 66 62 67 57 58 53 59 59 57

Fristående kurser 56 61 56 49 51 49 53 57 53
Totalt 86 86 85 75 77 75 82 83 81

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
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Kostnad per helårsstudent och 
helårsprestation 
Under 2022 har kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå ökat jämfört med 
2021. Som framgår i avsnittet Ekonomisk sam-
manfattning så visar resultatet för 2022 att 
universitetet nyttjar drygt 4 mnkr av sparat 
kapital att jämföra med åren 2021 och 2020 då 
lärosätet redovisade ett överskott på 39 respek-
tive 48 mnkr. I kombination med denna kostnads-
ökning har både antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer minskat vilket innebär att kost-
naden ökar både per helårsstudent och helårs-
prestation, vilket framgår i tabell 19. Kostnads-
ökningen per helårsstudent var knappt 13 procent 
och kostnadsökningen per en helårsprestation var 
knappt 14 procent. 
 

Tabell 19. Kostnad per helårsstudent och 
helårsprestation, tkr. 

 
Kommentar: Avser anslags- och bidragsfinansierade 
studenter. Källa: Ladok 

Examina 
Antalet utfärdade examina går inte att sätta i 
direkt relation till antalet registrerade program-
nybörjare som redovisas i ett tidigare avsnitt. 
Anledningen är att nybörjarprogram som leder till 
yrkesexamina kan vara både program som leder 
till examen på grundnivå och examen på avance-
rad nivå. Dessutom finns möjligheten för studen-
terna, inom vissa program som leder till yrkes-
examen, att också ansöka om en generell examen 
och därmed ta ut dubbla examina. 

Under 2022 utfärdades 2 061 examina vilket är en 
ökning med 3 procent i jämförelse med 2021, 
vilket framgår i tabell 20. Av det totala antalet exa-
mina som utfärdades 2022 utfärdades 76 procent 
till kvinnor, en ökning med 4 procentenheter jäm-
fört med 2021 och 2 procentenheter i jämförelse 
med 2020. För examina utfärdade till män är det 
inte bara andelen som minskar, även antalet utfär-
dade examina har gått ner. 

Ökningen inom yrkesexamen avser examina på 
avancerad nivå och både kvinnor och män. Ande-
len examinerade män inom yrkesexamen var 21 
procent 2022 i jämförelse med 22 procent 2021. 
En stor del av antalet utfärdade examina i gruppen 
yrkesexamina på grundnivå utgörs av sjuk-
sköterskeexamina, förskollärarexamina och 
socionomexamina. Där var det totala antalet i 
paritet med 2021, men fördelat på män och kvin-
nor var det en minskning av antalet examina för 
män och en ökning för kvinnor. 

Tabell 20. Antal utfärdade examina åren 2020–2022 uppdelat på examenskategori, nivå och kön. 

 
Källa: Ladok

För generella examina är den totala nivån den 
samma som 2021 men fördelningen mellan könen 
har förändrats då generella examina utfärdade till 
män minskade ytterligare. År 2022 var andelen 
28 procent vilket är en minskning jämfört med 
både 2021 och 2020 då andelen män var 

35 respektive 33 procent. Att andelen examina 
utfärdade till män är högre inom generell examen 
än för yrkesexamenkan förklaras av att en stor 
andel av universitetets utfärdade yrkesexamina 
återfinns inom områdena hälsa och utbildning där 
andelen kvinnliga studenter är hög (se avsnitten 

2022 2021 2020

Kostnad för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr) 726 666 695 310 705 464

Antal helårsstudenter (HST) 7 874 8 502 8 437

Kostnad per helårsstudent (tkr) 92 289 81 782 83 619

Antal helårsprestationer (HPR) 6 483 7 046 6 868

Kostnad per helårsprestation  (tkr) 112 086 98 685 102 721

Män
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

Yrkesexamen 952 889 888 257 255 229 1 209 1 144 1 117
Grundnivå 637 611 540 151 175 139 788 786 679
Avancerad nivå 315 278 348 106 80 90 421 358 438
Generell examen 614 551 596 234 295 299 848 846 895
Grundnivå 459 407 471 183 211 217 642 618 688
Avancerad nivå 155 144 125 51 84 82 206 228 207
Konstnärlig examen 2 5 4 2 3 1 4 8 5
Grundnivå 2 5 4 2 3 1 4 8 5
Totalt 1 568 1 445 1 488 493 553 529 2 061 1 998 2 017

Kvinnor Totalt
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om breddad rekrytering och jämställdhet). På 
grundnivå utgörs den största andelen utfärdade 
examina av filosofie kandidatexamen, men även 
ekonomie kandidatexamen utgör en hög andel. 
Antalet utfärdade generella examina på grundnivå 
ökade i jämförelse med 2021 men ligger under 
2020 års nivå. Utfärdade generella examina på 
avancerad nivå utgörs främst av filosofie magis-
terexamen. Antalet utfärdade examina på 
avancerad nivå har minskat för 2022 och ligger nu 
på 2020 års nivå. På samma sätt som för yrkes-
examina är andelen generella examina högre för 
kvinnor inom examina på avancerad nivå. 

Utbildning som leder till examina med 
särskilda återrapporteringskrav 
Enligt regleringsbrevet för universitet och hög-
skolor ska uppgifter om antalet programnybör-
jare, antal helårsstudenter samt antalet examine-
rade redovisas för utbildningar som leder till 
barnmorskeexamen, civilingenjörsexamen, 

förskollärarexamen, grundlärarexamen med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grund-
skolans årskurs 1–3 (F–3) och med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 4–6, högskole-
ingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen, specia-
listsjuksköterskeexamen, speciallärarexamen och 
specialpedagogexamen, ämneslärarexamen samt 
ämneslärarexamen som avläggs efter komplette-
rande pedagogisk utbildning. Återrapporterings-
kravet omfattar inte planerad dimensionering, 
men för att tydliggöra universitetets intentioner 
för respektive område redovisas även planerat 
antal utbildningsplatser för dessa utbildningar. 

Antal programnybörjare 
Inom alla tre kategorier av utbildningar som ingår 
i uppdraget om återrapportering har antalet 
programnybörjare minskat mellan åren 2020 och 
2022, vilket framgår i tabell 21. Dock finns några 
få enskilda program som ökat. 

 

Tabell 21. Antal platser och antal registrerade programnybörjare för utbildningar med särskilt återrapporteringskrav för 
åren 2020–2022. 

 
Källa: Ladok och akademichefsbeslut 
 
Under 2022 har både antalet erbjudna platser och 
antalet programnybörjare ökat på speciallärar- 
och specialpedagogprogrammen. På den komplet-
terande pedagogiska utbildningen som leder till 
ämneslärarexamen ökade också antalet platser 
men där minskade antalet programnybörjare jäm-
fört med 2021 och MDU kunde inte fylla sina plat-
ser. Resterande program erbjöd samma antal plat-
ser eller färre än 2021. Flertalet av programmen 
fyllde inte sina platser. 

Alla utbildningar inom hälso- och sjukvård hade 
färre platser 2022 och antalet programnybörjare 
minskade. Den största förändringen både avseen-

de platser och programnybörjare mellan åren 
2020 och 2022 finns bland specialistsjuksköters-
keutbildningarna. Där ska tilläggas att ökningen 
var mycket stor mellan åren 2019 och 2020. 

Under 2020 startade två nya specialistsjuk-
sköterskeutbildningar med inriktningarna hälso- 
och sjukvård i hemmet respektive akutsjukvård. 
Båda programmen, som erbjöds på halvfart och 
distans, fyllde sina platser och studentkullen vän-
tades ta ut examen under 2022 vilket förklarar att 
antalet utfärdade specialistsjuksköterskeexamina 
mer än fördubblades under 2022 jämfört med 
föregående år. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Barnmorskeexamen 30 33 36 27 30 28 0 0 0 27 30 28
Sjuksköterskeexamen 400 410 398 341 326 346 51 56 67 392 382 413
Specialistsjuksköterskeexamen 50 80 125 25 65 108 7 11 16 32 76 124
S:a hälso- och sjukvårdsutbildningar 480 523 559 393 421 482 58 67 83 451 488 565
Förskollärarexamen 240 240 240 234 232 248 14 16 12 248 248 260
Grundlärarexamen F-3 120 120 117 107 113 100 6 11 13 113 124 113
Grundlärarexamen 4-6 40 40 40 32 35 32 13 13 13 45 48 45
Speciallärar-/specialpedagogexamen 155 114 114 143 119 102 11 7 11 154 126 113
Ämneslärarexamen 40 40 40 28 33 30 13 9 18 41 42 48
Ämneslärarexamen KPU 90 70 70 43 61 54 27 38 44 70 99 98
S:a lärar- och förskollärarutbildningar 685 624 621 587 593 566 84 94 111 671 687 677
Civilingenjörsexamen 205 205 235 59 64 68 141 146 177 200 210 245
Högskoleingenjörsexamen 145 175 230 24 39 42 104 113 156 128 152 198
S:a ingenjörsutbildningar 350 380 465 83 103 110 245 259 333 328 362 443

Antal platser Antal registrerade programnybörjare
Kvinnor Män Totalt
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Under 2021 pausades specialistsjuksköterske-
utbildningen med inriktning akutsjukvård för att 
fokusera lärarresurserna till redan pågående 
studentkull och 2022 pausades inriktningen mot 
hälso- och sjukvård i hemmet för att kunna struk-
turera om programmet till en inriktning inom 
primärvård som planeras starta 2023. Utifrån 
detta har antalet platser på specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna minskat både under 
2021 och 2022 men antalet platser beräknas öka 
under 2023. 

Av tabell 21 framgår att antalet platser på univer-
sitetets civilingenjörsprogram är oförändrat jäm-
fört med föregående år men att antalet platser på 
högskoleingenjörsprogrammen minskat med 
30 stycken. Minskningen beror på en sänkning av 
rekryteringsmålen för högskoleingenjörsprogram-
met i byggnadsteknik som under 2021 och 2020 
erbjöds både i Eskilstuna och i Västerås men som 
från höstterminen 2022 enbart erbjuds i Västerås. 

Antalet registrerade programnybörjare var lägre 
än både 2021 och 2020 för både civilingenjörs-
programmen och högskoleingenjörsprogrammen. 
Dock var antalet registrerade 2020 ovanligt högt i 
jämförelse med 2019 vilket inte framgår av tabel-
len. Antalet platser fylls varken för civilingenjörs-
programmen eller högskoleingenjörsprogrammen 
2022. 

Antal helårsstudenter 
Det sammantagna antalet helårsstudenter på 
utbildningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet 
minskar jämfört med föregående år och minsk-
ningen återfinns i samtliga utbildningar som 
omfattas av de särskilda återrapporteringskraven, 
vilket framgår i tabell 22. Det sammantagna anta-
let helårsstudenter för lärar- och förskollärarut-
bildningarna var också lägre än för både 2021 och 
2020 och det samma gäller för ingenjörsutbild-
ningarna. 

 

Tabell 22. Antal helårsstudenter för utbildningar med särskilt återrapporteringskrav för åren 2020–2022. 

 
Källa: Ladok

Antal examina 
I tabell 23 framgår att antalet utfärdade examina 
minskade för grundlärarexamen 4–6 och ökade 
för förskollärarexamen och grundlärarexamen  
F–3 jämfört med 2021. Förändringarna kan inte 
härledas till någon specifik förändring i dimensio-
neringen av utbudet eller i rekryteringen till ut-
bildningarna. Antalet utfärdade civilingenjörs-
examina ökade jämfört med 2021 och 2020, både 

totalt och inom respektive kön. Antalet utfärdade 
högskoleingenjörsexamina minskade totalt jäm-
fört med 2021 och där stod antalet examina till 
kvinnorna för hela minskningen. Den stora 
ökningen av antalet utfärdade specialistsjuk-
sköterskeexamina förklaras av den satsning som 
gjordes 2020 med utbildningar på halvfart och 
beräknad examen 2022, se mer i avsnittet om 
programnybörjare.

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Barnmorskeexamen 37 42 42 0 0 0 37 42 42
Sjuksköterskeexamen 846 885 888 121 145 146 967 1031 1034
Specialistsjuksköterskeexamen 49 65 50 9 9 12 58 75 62
S:a hälso- och sjukvårdsutbildningar 932 993 980 129 154 158 1061 1 148 1 138
Förskollärarexamen 550 587 586 22 24 24 573 611 610
Grundlärarexamen F-3 315 320 312 27 29 23 342 349 335
Grundlärarexamen 4-6 81 75 81 35 33 32 116 108 113
Speciallärar-/specialpedagogexamen 143 142 145 12 13 11 155 155 157
Ämneslärarexamen 88 97 104 25 32 35 113 129 139
Ämneslärarexamen KPU 59 66 59 35 41 40 94 107 99
S:a lärar- och förskollärarutbildningar 1 236 1 286 1 287 156 173 167 1 392 1 459 1 453
Civilingenjörsexamen 209 212 207 466 487 492 676 699 699
Högskoleingenjörsexamen 93 103 103 284 302 274 377 404 377
S:a ingenjörsutbildningar 302 314 310 750 789 767 1 053 1 103 1 076

Män TotaltKvinnor
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Tabell 23. Antal utfärdade examina avseende utbildningar med särskilt återrapporteringskrav för åren 2020–2022. 

 
*Här ingår även ämneslärarexamen KPU, vilket inte går att särredovisa från ordinarie ämneslärarexamen. Källa: Ladok 

Mål för antal examina för vissa utbildningar 
I oktober 2021 beslutade regeringen om mål för 
antal utfärdade examina för MDU inom områdena 
lärar- och förskollärarutbildningar och hälso- och 
sjukvårdsutbildningar för perioden 2021–20244. 
Målen och utfärdade examina inom respektive 
område redovisas i tabell 24. 

De områden och examina som nu omfattas av 
målen i regleringsbrevet berör i stort sett samma 
utbildningar som tidigare omfattades av rege-
ringens mål för utbyggnad av utbildning sedan 
2016. Lärosätet har sedan dess arbetat för att 
utöka antalet platser och stärka rekryteringen till 

dessa utbildningar. För området lärar- och 
förskollärarutbildningar omfattar målet för antal 
examina nu även utfärdade examina från ämnes-
lärarprogrammet. Antalet utfärdade examina 
påverkas av antalet utbildningsplatser i berörda 
utbildningar, hur väl lärosätet förmått rekrytera 
studenter och i vilken utsträckning studenterna 
fullföljer utbildningarna. Antalet utbildnings-
platser påverkas i flera av de berörda utbild-
ningarna av tillgången på VFU-platser. Det är 
också relativt långa ledtider mellan beslut om 
förändrat antal platser och resultatet i form av 
examinerade studenter. Sammantaget innebär 
detta utmaningar när det gäller att uppfylla de 
uppställda målen. 

Tabell 24. Antal utfärdade examina 2020–2022 och mål avseende antal examina för 2021–2024. 

 
Källa: Ladok

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 
Inom området hälso- och sjukvårdsutbildningar 
ökade antalet utfärdade examina 2022 i jäm-
förelse med föregående år, framför allt som en 
följd av en stor studentkull på specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna med beräknad examen 
2022, men även antalet utfärdade examina från 
sjuksköterskeprogrammet ökade under året. 

 
4 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 
Mälardalens högskola, 2021-10-15 

Tidigare uppdrag om utbyggnad av sjuksköterske-
programmet har resulterat i stora studentkullar 
och skapat en ansträngd situation med en stor 
mängd individuella studieplaner. Under 2022 har 
ett fortsatt arbete pågått med att vidareutveckla 
sjuksköterskeutbildningen för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för studenterna att 
genomföra utbildningen och ta ut sin examen. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Barnmorskeexamen 28 28 26 0 0 0 28 28 26
Sjuksköterskeexamen 268 272 259 33 48 24 301 320 283
Specialistsjuksköterskeexamen 81 34 38 10 2 13 91 36 51
S:a hälso- och sjukvårdsutbildningar 377 334 323 43 50 37 420 384 360
Förskollärarexamen 164 141 141 4 9 6 168 150 147
Grundlärarexamen F-3 55 42 75 2 5 1 57 47 76
Grundlärarexamen 4-6 7 20 19 7 5 6 14 25 25
Speciallärar-/specialpedagogexamen 106 119 152 13 3 7 119 122 159
Ämneslärarexamen* 47 50 43 31 31 20 78 81 63
S:a lärar- och förskollärarutbildningar 379 372 430 57 53 40 436 425 470
Civilingenjörsexamen 24 21 23 66 54 54 90 75 77
Högskoleingenjörsexamen 22 34 28 64 63 58 86 97 86
S:a ingenjörsutbildningar 46 55 51 130 117 112 176 172 163

Kvinnor Män Totalt

Mål    
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2021-2024

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 377 334 323 43 50 37 420 384 360 1 630

Lärar- och förskollärarutbildningar 379 372 430 57 53 40 436 425 470 1 470

Examina inom
Kvinnor Män Totalt
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Antalet platser på sjuksköterskeprogrammet 
planeras till samma nivå även 2023. 

Vidareutveckling pågår även för delar av specia-
listsjuksköterskeutbildningen och en ny utbild-
ning beräknas starta 2023. Kontinuerliga samtal 
förs också med berörda huvudmän för att få 
tillgång till de VFU-platser som behövs för att 
kunna bedriva de hälso- och sjukvårdsutbild-
ningar som MDU önskar erbjuda. 

Lärosätet har under 2021 och2022 utfärdat i 
genomsnitt 402 examina per år, vilket är i nivå 
med de 408 examina som behöver utfärdas i 
genomsnitt per år för att nå målet om totalt 1 630 
examina under åren 2021–2024. Utifrån att 
ökningen 2022 kan härledas till en ovanligt stor 
studentkull inom specialistsjuksköterskeut-
bildningen samt att antalet programnybörjare 
minskade både 2021 och 2022 finns en viss 
osäkerhet kring om målet om 1 630 examina 
kommer att uppnås under perioden 2021–2024. 

Lärar- och förskollärarutbildningar 
Inom området lärar- och förskollärarutbildningar 
är systemet med övningsskolor och övningsför-
skolor ett väletablerat arbetssätt som medför att 
tillgången på VFU-platser inte är begränsande i 
samma utsträckning som för hälso- och sjukvårds-
utbildningarna. Inom lärar- och förskollärarutbild-
ningarna har lärosätet under 2021 och 2022 
utfärdat i genomsnitt 430 examina per år. Det är 
betydligt fler än de 368 examina som behöver 
utfärdas per år för att nå målet om totalt 1 470 
utfärdade examina under åren 2021–2024. Anta-
let registrerade studenter på utbildningar inom 
området de senaste åren indikerar att antalet 
utfärdade examina kommer att kunna nå upp till 
samma nivå både 2023 och 2024, möjligtvis högre 
då en utökning av antalet platser på förskollärar-
programmet förväntas ge en ökning i antalet exa-
minerade 2024. Därmed är det möjligt att antalet 
utfärdade examina inom lärar- och förskollärar-
området 2021–2024 kommer att vara högre än 
målet i regleringsbrevet. Universitetet ser att det 
för närvarande finns en efterfrågan på lärare 
motsvarande omfattningen på examinerade. 

Särskilda uppdrag inom lärar- och 
förskollärarutbildning 
Under 2022 har MDU haft sex uppdrag avseende 
lärar- och förskollärarutbildningarna, vilka 
redovisas i detta avsnitt. Uppdragen har varit: 

• Sommarkurser 
• Arbetsintegrerad lärarutbildning 
• Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i 

lärarutbildningen 
• Ny kortare KPU 
• Validering inom KPU 
• Flexibla vägar in i läraryrket 

Sommarkurser 
MDU omfattas av regeringens uppdrag att anord-
na fler relevanta sommarkurser (U2019/04118). 
Inom uppdraget har MDU prioriterat: 

• sommarkurser som leder till att studenter 
snabbare ska nå en lärarexamen  

• sommarkurser som leder till ytterligare 
ämnesbehörighet för redan behöriga lärare 

• sommarkurser som leder till kompetens-
utveckling för obehöriga lärare. 

När det gäller möjlighet för redan behöriga lärare 
att kompetensutveckla sig och få utökad behörig-
het i ytterligare ett ämne, alternativt för obehöriga 
lärare att kompetensutveckla sig för att på sikt 
kunna studera till behörig lärare (via exempelvis 
kompletterande pedagogisk utbildning) så har 
universitetet under 2022 erbjudit två kurser i 
svenska som andraspråk.  

Sommarkurser ingår också inom ramen för komp-
letterande pedagogisk utbildning, grundlärar-
programmet F–3 – verksamhetsintegrerat och 
grundlärarprogrammet F–3 – arbetsintegrerat, 
vilket innebär att studenterna snabbare kan slut-
föra sina studier och ta examen. År 2022 var anta-
let helårsstudenter på kurserna som omfattas av 
satsningen 34 stycken, vilket är samma nivå som 
2021, då antalet helårsstudenter var 33. 

Arbetsintegrerad lärarutbildning 
MDU bedriver arbetsintegrerad lärarutbildning 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 genom grundlärar-
programmet F–3 – verksamhetsintegrerat, som 
startade 2018, och grundlärarprogrammet F–3 – 
arbetsintegrerat, som startade 2020. Anledning 
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till valet av F–3 var behovet av behöriga och legiti-
merade lärare i de lägre åldrarna som identifierats 
genom dialog med de kommunala skolhuvud-
männen i Västmanland och Södermanland. De 
kommuner som nu har studenter anställda från en 
eller flera av kullarna är Eskilstuna, Fagersta, Flen, 
Katrineholm, Köping, Norberg, Oxelösund, Sala, 
Strängnäs, Surahammar, Trosa och Västerås. 
Totalt har 12 av 19 kommuner i Västmanland och 
Södermanland studenter från de arbetsintegre-
rade lärarutbildningarna anställda i sina verk-
samheter. 

Av tabell 25 framgår att det totala antalet sökande 
till programmen ökade både 2020 och 2021, fram-
för allt 2021, för att sedan sjunka 2022.  

Tabell 25. Antal platser, sökande och registrerade samt 
antal deltagande skolhuvudmän till det arbetsintegrerade 
grundlärarprogrammet F–3 startåren 2018–2022. 

 
Källa: NyA och Ladok 

Antalet förstahandssökande har varit på en betyd-
ligt lägre nivå och sjunkit årligen sedan första 
starten 2018, med undantag av 2021 då antalet 
förstahandssökande steg något jämfört med 2020. 
Vid alla fyra antagningsomgångar har det funnits 
fler behöriga sökande än det totala antalet platser, 

men inte sett till respektive skolhuvudman/kom-
mun. Efterfrågan hos behöriga sökande har hos 
vissa skolhuvudmän/kommuner varit högre än 
platsantalet, medan andra skolhuvudmän/kom-
muner helt saknat behöriga sökande. Detta inne-
bär att det totala rekryteringsmålet till program-
met inte har uppnåtts något av startåren 2018–
2022. 

I nuläget planerar inte MDU för ytterligare antag-
ning läsåret 2023/2024. Skolhuvudmännens 
möjligheter att erbjuda anställningar har varit en 
avgörande förutsättning för lärosätet att erbjuda 
denna variant av utbildning. Inför läsåret 
2023/2024 saknas tillräcklig mottagningskapa-
citet och ekonomiska förutsättningar hos kommu-
nerna för att kunna starta utbildningen. För att 
kunna erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning 
kontinuerligt och långsiktigt, i enlighet med rege-
ringens intentioner med denna typ av utbildning, 
krävs ett fördjupat samarbete mellan lärosäten 
och skolhuvudmän. Här vore det önskvärt med ett 
mer anpassat regelverk för denna typ av 
utbildning.  

Antalet helårsstudenter inom de olika varianterna 
av det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet 
F–3 redovisas i tabell 26. För 2022 var antalet 
helårsstudenter totalt sett 39, varav 90 procent 
kvinnor. För perioden 2023–2026 är prognosen 
att antalet helårsstudenter minskar något för 
varje år då inga ytterligare antagningar planeras i 
nuläget. Sammantaget för perioden 2023–2026 
bedöms antalet helårsstudenter bli cirka 120. 

Tabell 26. Antal helårsstudenter per variant av arbetsintegrerad lärarutbildning 2020–2022. 

 
Källa: Ladok

Utveckling av verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) i lärarutbildningen 
MDU har under 2022 tilldelats medel för verksam-
het med övningsskolor och övningsförskolor inom 
lärar- och förskollärarutbildningen. Sedan 2014 
har universitetet haft övningsskolor i samverkan 
med skolhuvudmän i regionen. De prioriterade 
områdena för övningsskolor har sedan starten 
varit handledarkompetens hos handledare, kon-

centration av studenter och handledare inom få 
skolhuvudmän och övningsskolor, nära samver-
kan gällande utbildning och forskning samt den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I alla 
program ingår verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) och därutöver ingår fältstudier som en del i 
flera kurser på samtliga program. Som ett exempel 
på utvecklingen av den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen har fältdagar, där studen-
terna genomför kursspecifika moment på 

2022 2021 2020 2019 2018
Antal platser 40 40 37 - 40 
Totalt antal sökande 320 529 275 - 264 
Antal förstahandssökande 59 106 88 - 133 
Antal registrerade 17 26 22 - 30 
Varav kvinnor  15 23  18  - 27  
Antal kommunala skolhuvudmän  10 13 12 - 10 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Grundlärarprogrammet F–3 – 
arbetsintegrerat 22 21 8 3 3 2 26 23 10

Grundlärarprogrammet F–3 - 
verksamhetsintegrerat 13 15 15 1 1 1 14 16 16

Totalt 36 36 23 4 4 3 39 39 26

Kvinnor Män Totalt 
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övningsskolorna en dag i veckan, implementerats 
inom grundlärarutbildningen 4–6. En utvärdering 
av konceptet fältdagar genomfördes under 2022. 
Den visade att både studenter och handledare på 
övningsskolorna upplever att studenterna får en 
djupare förståelse för yrkesrollens komplexitet. 
Vidare påtalar studenterna att deras förståelse för 
kopplingen mellan teori och praktik har ökat. 

Verksamheten med övningsskolor och övnings-
förskolor har under 2022 omfattat alla studenter 
som under året studerat på förskollärarprogram-
met, grundlärarprogrammet F–3 och grundlärar-
programmet 4–6 samt ämneslärarprogrammet. 
Undantagna från övningsskolor är studenter inom 
kompletterande pedagogisk utbildning och grund-
lärarprogrammet F–3 – arbetsintegrerat. Vid de 
utbildningar som omfattas av verksamheten för-
läggs samtlig VFU till övningsskolor eller övnings-
förskolor. Antalet helårsstudenter på VFU-kurser 
vid dessa program uppgick 2022 till totalt 121, 
varav 108 var kvinnor. Antalet helårsstudenter är 
färre än 2021 då 146 helårsstudenter deltog. 
Minskningen, som tros bero på att corona-
pandemin är över, återfinns främst inom förskol-
lärarprogrammets VFU-kurser. 

Validering inom KPU 
Under 2022 har MDU tagit del av medel för valide-
ring inom kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU). Medlen har främst använts till bedömning 
av sökandes reella kompetens vid ansökan för 
behörighet till utbildningarna. MDU har sedan 
tidigare KPU som leder till ämneslärarexamen 
med inriktningarna grundskolans årskurs 7–9 
samt gymnasiet. Inom ramen för försöksverksam-
heten med kortare KPU startade höstterminen 
2022 även en kortare variant med inriktning 
grundlärare årskurs 4–6 (se mer i avsnittet om ny 
kortare KPU). 

Validering av en sökandes reella kompetens till 
KPU görs av en ämneskunnig på universitetet som 
ser till den sökandes formella meriter, eventuell 
arbetslivserfarenhet och andra förutsättningar att 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vid antag-
ningsomgången inför höstterminen 2022 och vår-
terminen 2023 inkom totalt tio ansökningar om 
bedömning av reell kompetens. Tre av dem gjor-
des till den nya kortare KPU, grundlärare 4–6, 
medan resterande ansökningar fördelades mellan 
undervisningsämnena matematik, spanska, svens-
ka och teknik. Av de tio ansökningarna för höstter-
minen 2022 och vårterminen 2023 bedömdes 
endast en sökande uppfylla behörighetskravet och 
antogs till kompletterande pedagogisk utbildning. 

Ny kortare KPU 
Inom ramen för uppdraget om ny kortare KPU 
som leder till grundlärarexamen eller ämneslärar-
examen (U2021/05029) startade MDU under 
höstterminen 2022 kompletterande pedagogisk 
utbildning med inriktning mot arbete i grundsko-
lans årskurs 4–6 i matematik, naturorienterande 
ämnen och teknik. 

Antalet sökande till programmet var 138, varav 58 
förstahandssökande. Trots att antalet sökande var 
stort uppnåddes inte rekryteringsmålet om 
40 platser för programmet, antalet registrerade 
programnybörjare var endast 23. Anledningen till 
att rekryteringsmålet inte uppnåddes var att 
många sökande var obehöriga. Nästan en tredjedel 
av alla sökande var obehöriga för att de hade en 
utländsk examen från ett land som inte är part i 
konventionen om erkännande av bevis avseende 
högre utbildning i Europaregionen. 

Tidigare examen bland de registrerade studenter 
2022 framgår av tabell 27. Mer än hälften av de 
som påbörjade programmet hade högskole- eller 
civilingenjörsexamen eller motsvarande utländsk 
examen. 

Tabell 27. Tidigare examen bland registrerade studenter 
2022 inom försöksverksamheten ny kortare KPU. 

 

Det maximala antalet helårsstudenter med ersätt-
ning inom ramen för uppdraget var 18 och MDU 
uppnådde 9 helårsstudenter under höstens 
genomförande, vilket framgår av tabell 28. 

Tabell 28. Antal helårsstudenter 2022 inom försöksverk-
samheten ny kortare KPU. 

 
Källa: Ladok 

Totalt
2022

Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande 10
Civilingenjörsexamen eller motsvarande 2
Magisterexamen eller motsvarande 7
Kandidatexamen eller motsvarande 2
Övrig examen 2
Totalt 23

Kvinnor Män Totalt
2022 2022 2022

Kompletterande 
pedagogisk utbildning 
Grundlärare 4–6, 75 hp

6 3 9

TOTALT 6 3 9
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Flexibla vägar in i läraryrket 
Inom ramen för satsningen flexibla vägar in i 
läraryrket har MDU under 2022, liksom 2021, 
erbjudit fyra ämneskompletterande kurser vilka 
redovisas i tabell 29. År 2022 har antalet helårs-
studenter inom satsningen minskat i jämförelse 
med 2021. Kursen Matematik med didaktik för 
grundlärare i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–6, del 1, startade inte under 2022 och 
del 2 av samma kurs hade färre antal studenter 
2022 än 2021 vilket bidrar till minskningen av det 
totala antalet helårsstudenter. En av de viktigare 
erfarenheterna från satsningen är att det finns en 
efterfrågan på denna typ av kurs, men det är 
oklart huruvida satsningen leder till fler behöriga 
lärare. 

 

Tabell 29. Helårsstudenter avseende ämneskompletterande kurser utvecklade inom ramen för satsningen flexibla vägar 
in i läraryrket. 

 
Källa: Ladok

Kvalitetsförstärkning inom vissa 
utbildningsområden 
I budgetpropositionen för 2016 gjordes en sär-
skild höjning av ersättningsbeloppen för utbild-
ningsområdena humaniora, teologi, juridik, sam-
hällsvetenskap, undervisning samt verksamhets-
förlagd utbildning. Medlen ska användas till 
kvalitetshöjande åtgärder, i första hand för att öka 
andelen lärarledd tid på ovanstående utbildningar 
och inkluderar även ökad andel lärarledd tid på 
lärarutbildningarna. Den särskilda nivåhöjningen 
genomfördes endast 2016 och då med varierad 
procentuell ökning per nämnda utbildningsom-
råden. Därefter har nivåökningen årligen varit den 
samma som inom andra utbildningsområden, 
vilket är 1–2 procent. 

Vid MDU tar områdena ekonomi och hälsa del av 
kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområdet 
samhällsvetenskap. Likt tidigare år och i enlighet 
med genomförda åtgärder sedan den höjda ersätt-
ningen infördes har höjningen av ersättnings-
beloppen använts till fortsatt ökad lärarledd 
undervisningstid inom vissa kurser och ökad tid 
för handledning av uppsatser samt riktade insat-
ser för att stärka stödet till studenter inom bland 
annat akademiskt skrivande. 

 

 

 

Området utbildning tar del av kvalitetsförstärk-
ningsmedlen inom utbildningsområdena huma-
niora, samhällsvetenskap, undervisning samt 
verksamhetsförlagd utbildning. Stödet har främst 
riktats till studenters akademiska läs- och skriv-
progression men även för att möjliggöra för 
studenter att delta i fördjupande seminarier, 
exempelvis på ämnesinriktade kurser, och för att 
erbjuda särskild handledningstid inför examina-
tioner och andra moment. 

Universitetet har inte systematiskt utvärderat 
resultaten av satsningen, men inom området 
utbildning lyfts att till exempel särskild handled-
ningstid inför examination bidrar till att ge 
studenterna extra tid att bearbeta innehåll och att 
bedömningen är att det i sin tur leder till ökad 
genomströmning och att fler studenter når 
lärandemålen. Då flera olika parametrar påverkar 
undervisning, kvalitet och studenternas prestation 
är det svårt att analysera och dra säkra slutsatser 
om vad medlen för kvalitetsförstärkningen 
inneburit. 

Kurs 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Engelska i ett kontrastivt perspektiv 3 2 1 1 1 1 3 3 2
Matematik med didaktik för grundlärare i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 1 1 4 2 0 1 0 2 4 3
Matematik med didaktik för grundlärare i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 2 1 1 - 0 0 - 1 1 -
Geometri 2 4 - 4 5 - 6 8 -
Totalt 7 9 4 5 7 1 12 17 4

Kvinnor Män Totalt
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Utbyggnad av vissa utbildningar 

Utbildning på avancerad nivå 
MDU erbjuder utbildning på avancerad nivå inom 
områdena ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. 
Utbildning på avancerad nivå erbjuds som fri-
stående kurser och inom ramen för utbildnings-
program. En stor andel av universitetets magister- 
och masterprogram erbjuds på engelska och 
utlyses både i den nationella och internationella 
ansökningsomgången. Minskningen i antalet 
helårsstudenter (se avsnitt om antal studenter) 
återfinns även inom utbildning på avancerad nivå. 
För 2022 var antalet helårsstudenter på avance-
rad nivå 1 117 vilket är en minskning med 89 jäm-
fört med 2021 och 37 jämfört med 2020. I jäm-
förelse med 2019 har dock antalet helårsstuden-
ter inom utbildning på avancerad nivå ökat, an-
talet tillkommande helårsstudenter jämfört med 
2019 är 97. 

Kurser med praktikperioder 
Inom flera av universitetets program erbjuds kur-
ser som förbereder studenterna för den framtida 
arbetsmarknaden genom exempelvis praktik-
perioder eller liknande. Inom hälso- och sjuk-
vårdsutbildningarna och lärar- och förskollärar-
utbildningarna utgör verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU) en betydande del av utbildningen och 
omfattningen av VFU:n inom respektive examen 
regleras i nationella och lokala examenskrav. 
Antalet helårsstudenter på VFU-kurser har ökat 
över åren i samband med annan utbyggnad av 
hälso- och sjukvårdsutbildningar och lärar- och 
förskollärarutbildningar. Inom lärar- och förskol-
lärarutbildningarna nyttjas övningsskolorna och 
övningsförskolorna där VFU:n förläggs och även i 
andra kurser genom fältstudier. Ett utvecklings-
arbete kring fältdagar där kursspecifika moment 
genomförs på övningsskolor eller övningsför-
skolor pågår också (se avsnitt om utveckling av 
VFU i lärarutbildningen). Inom hälso- och sjuk-
vårdsutbildningarna är tillgången på VFU-platser 
begränsad, vilket påverkar antalet platser som 
MDU kan erbjuda till respektive program. 

Inom andra utbildningar vid universitetet ställs 
inte samma krav på verksamhetsförlagd utbild-
ning eller praktik genom examenskraven, men 
möjlighet till praktikperioder erbjuds även inom 

andra delar av utbildningsutbudet. Till exempel 
finns inom universitetets teknikutbildningar 
kurser med projektmoment som kan genomföras 
tillsammans med olika företag och inom området 
produkt- och processutveckling finns också möj-
lighet för studenter att under sommarterminen 
genomföra projekt inom industrin. På vissa utbild-
ningar inom området ekonomi erbjuds studenter, i 
mån av plats, möjlighet till verksamhetsförlagd 
utbildning inom vissa kurser. Även inom området 
hälsa, exempelvis inom folkhälsovetenskap, finns 
tillämpade kurser med syfte att koppla ihop teori 
och praktik och som genomförs inom verksam-
heter utanför universitet. Då praktikmomenten 
ibland endast utgör en del av en kurs och att det 
inom vissa kurser inte heller är alla studenter som 
genomför praktik eller ett projekt på ett företag 
eller liknande så är det inte möjligt att ta fram 
uppgifter om antalet helårsstudenter på ett kvali-
tativt sätt. 

Bristyrkesutbildningar 
Lärosätet har sedan 2016 omfattats av flera olika 
uppdrag om utbyggnad av olika bristyrkesutbild-
ningar, till exempel lärar- och förskollärar-
utbildningar, hälso- och sjukvårdsutbildningar, 
samhällsbyggnadsutbildningar och ingenjörs-
utbildningar. Under 2020, i samband med pande-
min, omfattades lärosätet även av tillfälliga 
satsningar på utbyggnader, till exempel behörig-
hetsgivande förutbildning och bristyrkesutbild-
ningar. De medel som lärosätet tog del av inom 
ramen för satsningen bristyrkesutbildningar 
användes till att utöka antalet antagna och 
därmed registrerade på befintliga program höst-
terminen 2020. Som exempel redogjordes för 
socionomprogrammet som höstterminen 2020 
hade 88 studenter registrerade till 70 platser och 
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 
som hade 116 studenter registrerade till 
80 platser. Under 2022 var antalet platser på 
dessa program oförändrat och antalet registre-
rade var något lägre än föregående år för socio-
nomprogrammet, för civilingenjörsprogrammet i 
industriell ekonomi var antalet registrerade i nivå 
med 2021. Trots viss minskning i antalet pro-
gramnybörjare jämfört med 2021 har antalet 
helårsstudenter jämfört med 2019 fortfarande 
ökat. Antalet tillkommande helårsstudenter 2022 
jämfört med 2019 är 156.  
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Utbildning på forskarnivå 
MDU bedriver aktiv utbildning på forskarnivå 
inom 12 forskarutbildningsämnen:5 

• Arbetslivsvetenskap 
• Datavetenskap 
• Didaktik 
• Elektronik 
• Energi- och miljöteknik 
• Folkhälsovetenskap 
• Fysioterapi 
• Industriell ekonomi och organisation 
• Innovation och design 
• Matematik/tillämpad matematik 
• Socialt arbete 
• Vårdvetenskap 

Utöver de egna utbildningarna på forskarnivå 
samarbetar universitetet med andra lärosäten 
och företag genom bland annat forskarskolor. 
Under 2022 samarbetade MDU inom 18 
forskarskolor. 

Nyantagna doktorander 
I tabell 30 redovisas antalet doktorander som 
påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid MDU 
under åren 2020–2022 uppdelat per år och 
avsedd examen för utbildningen. Av tabellen 
framgår det att samtliga doktorander antagna 
2022 har doktorsexamen som avsedd examen 
för utbildningen. 

Under 2022 har 32 doktorander påbörjat ut-
bildning på forskarnivå vid MDU, vilket är något 
lägre än 2021 och 2020 då 34 doktorander 
påbörjade utbildning respektive år. Andelen 
kvinnor av doktoranderna som påbörjat utbild-
ning på forskarnivå under 2022, oberoende av 
avsedd examen, var 45 procent, att jämföra med 
2021 och 2020 då andelen kvinnor var 38 res-
pektive 50 procent.

Tabell 30. Antagna doktorander 2020–2022 uppdelat på avsedd examen, kön och år. 

 
Källa: Ladok

Aktiva doktorander 
Uppgifterna om det totala antalet aktiva dokto-
rander vid MDU inkluderar både doktorander 
med licentiatexamen som avsedd examen och 
doktorander med avsikt att läsa mot doktorsexa-
men. Doktorander som påbörjat sina forskar-
studier vid andra lärosäten, men som helt eller 
delvis finansieras av MDU, ingår inte i redo-
visade uppgifter. Som framgår av tabell 31 var 
det totala antalet aktiva doktorander under året 
213 personer, vilket är i nivå med 2021 men 
lägre än 2020 då det var 221 aktiva doktorander. 
Andelen kvinnor uppgick till 44 procent under 
2022. Det är samma nivå som för åren 2021 och 
2020. 

 

 
5 Inom forskarutbildningsämnena bioteknik/kemiteknik samt 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik bedrivs ingen 
aktiv utbildning. 

 

De 213 aktiva doktoranderna hade under 2022 
en genomsnittlig aktivitetsgrad om 69 procent. 
Det är en marginell ökning jämfört med 2021 
då den genomsnittliga aktivitetsgraden var 68 
procent och även jämfört med 2020 då den 
genomsnittliga aktivitetsgraden var 66 procent. 
Aktivitetsgraden är andelen av en heltids 
forskarstudier som doktoranden har bedrivit 
under terminen. En doktorand med under-
visningsskyldighet eller administrativt arbete 
ska minska aktiviteten i motsvarande grad. Om 
hänsyn tas till antalet aktiva doktorander per 
enskilt forskarutbildningsämne och ämnets 
genomsnittliga aktivitetsgrad, motsvarar 2022 
års aktiva doktorander 147 heltidsdoktorander. 
Det är samma nivå som både 2021 och 2020. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Antal doktorander, doktorsexamen 14 13 15 18 20 17 32 33 32
Antal doktorander, licentiatexamen 0 0 2 0 1 0 0 1 2
Summa antal doktorander 14 13 17 18 21 17 32 34 34

Kvinnor Män Totalt
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Tabell 31. Antal aktiva doktorander under perioden 2020–2022 uppdelat på forskarutbildningsämne, kön och år. 

 
Källa: Ladok

Examinerade doktorander 
Tabell 32 visar det totala antalet utfärdade 
licentiat- och doktorsexamina för perioden 
2020–2022. Under 2022 utfärdades 32 doktors-
examina vilket är en ökning med 60 procent 
jämfört med 2021 då 20 doktorsexamina utfär-
dades. Könsfördelningen bland de som tog ut en 
doktorsexamen 2022 var 41 procent kvinnor. 
Detta kan jämföras med 2021 och 2020 då 50 
respektive 33 procent var kvinnor. 

 

Totalt utfärdades 8 licentiatexamina under 
2022, vilket är på samma nivå som 2021 då 7 
licentiatexamina utfärdades. Andelen kvinnor 
bland dem som avlagt en licentiatexamen under 
2022 var 25 procent jämfört med åren 2021 
och 2020 då andelen kvinnor var 14 respektive 
33 procent. Det låga totala antalet examina 
medför att fördelningen mellan kvinnor och 
män kan skilja sig stort mellan åren. 

Tabell 32. Antal utfärdade examina åren 2020–2022 uppdelat på typ av examen, kön och år. 

 
Källa: Ladok 

Kostnader relaterat till antalet 
utfärdade doktorsexamina 
I detta avsnitt redovisas kostnader inom verk-
samhetsområdet forskning och utbildning på 
forskarnivå i relation till antalet utfärdade 
doktorsexamina. För att reducera ojämnheter i 
kostnaden per doktorsexamen till följd av till-
fälliga satsningar mellan åren, redovisas den 
genomsnittliga kostnaden per doktorsexamen 
över en period av fem år, se tabell 33. 

Under 2022 har totalt 32 doktorsexamina utfär-
dats, dock inga inom industriell ekonomi och 
organisation samt innovation och produktreali-
sering. Flest examina har utfärdats inom in-
byggda system med 14 stycken. Under samma 
period har den totala kostnaden för forskning 
och utbildning på forskarnivå ökat till 412 mnkr 
att jämföra med 333 mnkr föregående år. Mel-
lan åren 2018 och 2022 har totalt 131 doktors-
examina utfärdats och den totala kostnaden för 
samma period har varit 1 649 mnkr. Det ger en 
genomsnittlig kostnad för en doktorsexamen på 
12,6 mnkr under perioden 2018–2022. 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Arbetslivsvetenskap (INAS) 0 1 1 1 1 1 1 2 2
Arbetslivsvetenskap (HV) 4 3 2 2 2 2 6 5 4
Datavetenskap 23 19 17 56 60 55 79 79 72
Didaktik 16 16 20 7 3 5 23 19 25
Elektronik 2 2 3 7 5 4 9 7 7
Energi- och miljöteknik 14 11 10 16 19 23 30 30 33
Folkhälsovetenskap 3 1 3 2 2 1 5 3 4
Fysioterapi 3 3 4 0 0 0 3 3 4
Industriell ekonomi och organisation 10 11 9 2 4 4 12 15 13
Innovation och design 9 10 11 16 12 13 25 22 24
Matematik/tillämpad matematik 0 0 1 6 8 11 6 8 12
Socialt arbete 3 4 5 2 2 2 5 6 7
Vårdvetenskap 8 12 12 1 1 2 9 13 14
Totalt 95 93 98 118 119 123 213 212 221

Kvinnor Män Totalt
Forskarutbildningsämne

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Doktorsexamen 13 10 6 19 10 12 32 20 18
Licentiatexamen 2 1 1 6 6 2 8 7 3
Summa antal examina 15 11 7 25 16 14 40 27 21

Kvinnor Män Totalt
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För perioden 2017–2021 ligger kostnaden på 
12,2 mnkr. Det innebär en kostnadsökning på 
0,4 mnkr mellan perioderna. Kostnader inom 
forskarutbildningen särredovisas inte. Det är 

sannolikt att kostnadsökningen per doktors-
examen relaterar till ökade kostnader inom 
forskningsverksamheten.

 

Tabell 33. Genomsnittlig kostnad per utfärdad doktorsexamen för MDU totalt och per forskningsinriktning. 

 
Källa: Ladok och ekonomisystem 

 

  

Total kostnad för 
forskning o foutb 
2018–2022 (tkr)

Totalt antal 
doktorsexamina 

2018–2022

Genomsnittlig kostnad 
per doktorsexamen 

2018–2022 (tkr)

Genomsnittlig kostnad 
per doktorsexamen 

2017–2021 (tkr)

MDU totalt 1 648 677 131 12 585 12 173
Framtidens energi 205 815 14 14 701 11 285
Hälsa och välfärd 237 214 25 9 489 8 713
Inbyggda system 543 034 42 12 929 15 230
Industriell ekonomi och organisation 113 078 4 28 270 20 467
Innovation och produktrealisering 177 363 19 9 335 7 791
Utbildningsvetenskap och matematik 205 044 27 7 594 8 130
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Forskning 
MDU:s forskning har under 2022, liksom tidigare 
år, finansierats genom statligt anslag och medel 
från externa finansiärer såsom forskningsråd, 
stiftelser, kommuner, regioner och privata företag. 
Under 2022 var 45 procent av universitetets 
forskning och utbildning på forskarnivå extern-
finansierad i jämförelse med 57 procent 2021, i 
och med att lärosätet fått en betydande ökning av 
anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. 

Forskningsinriktningar 
Vid MDU bedrivs forskning inom följande etable-
rade forskningsinriktningar: 

• Framtidens energi 
• Hälsa och välfärd 
• Inbyggda system 
• Industriell ekonomi och organisation 
• Innovation och produktrealisering 
• Utbildningsvetenskap och matematik 

Under 2022 har arbete pågått inom respektive 
forskningsinriktning med utvecklingsförslag från 
den externa forskningsutvärderingen MER21 
(MDH’s Evaluation for improved Research quality 
2021). Utvärderingen identifierade styrkor i 
MDU:s forskning men gav också underlag för att 
utveckla forskningsmiljöerna och ytterligare 
kunna höja kvaliteten i forskningen. 

Framtidens energi 
Forskningen inom inriktningen framtidens energi 
fokuserar på förnybar energi, resurseffektivise-
ring och digitalisering för en hållbar utveckling. 
Samverkan med företag och organisationer är en 
viktig del i verksamheten och sker både inom 
ramen för långsiktiga strategiska avtal och inom 
enskilda forskningsprojekt. Forskningsinrikt-
ningen driver och deltar i över 40 projekt och 
under 2022 startade 18 nya projekt om bland 
annat termiska processer för energi- och närings-
återvinning från slam, agrivoltaiska system 
(kombination av jordbruk och solcellsparker), 
experimentella studier av värmeöverföring, urban 
odling och elektrifiering av flyg. Fem av de projekt 
som uppmärksammades på Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademins 100-lista under 2022 har 
deltagande forskare från framtidens energi. 
Vidare fick teamet som arbetar med agrivoltaiska 
system ta emot solenergipriset, som delas ut av 
branschföreningen Svensk Solenergi, för årets 
prestation 2022. 

Under 2022 startades RESILIENT, ett kompetens-
centrum som leds av framtidens energi och utförs 
tillsammans med universitetets forskningsinrikt-
ningar industriell ekonomi och organisation, 
inbyggda system samt innovation och produkt-
realisering. Här bedrivs tvärvetenskapliga projekt 
i ett konsortium med cirka 40 partners från 
akademi, offentlig verksamhet och företag. 
Kompetenscentret är ett av elva kompetenscenter 
som beviljades stöd av Energimyndigheten under 
2022. 

Framtidens energi har även detta år medarran-
gerat och deltagit i konferensen International 
Conference on Applied Energy och även i SIMS 
(Scandinavian Simulation Society) Conference on 
Modelling and Simulation. Forskare inom fram-
tidens energi har utöver detta deltagit i flera 
andra internationella konferenser. För ökade 
interna samarbeten och inspiration till fortsatt 
forskning genomfördes i december Future Energy 
Center Research Day med presentationer, postrar 
och diskussioner, av och med forskare inom fram-
tidens energi. 

Hälsa och välfärd 
Inom forskningsinriktningen hälsa och välfärd 
inryms ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälso-
vetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vård-
vetenskap. Forskning inom hälsa och välfärd sker 
inom respektive ämne men även som samverkan 
mellan ämnen vilket bidrar till att forsknings-
inriktningen också är tvärvetenskaplig. Den forsk-
ning som genomförs säkerställer forskningsbas 
för utbildning och är samhällsrelevant. Den svarar 
mot identifierade samhällsutmaningar och bygger 
vidare på såväl intern samverkan som samverkan 
med externa parter.  

Samverkan med det omgivande samhället har 
under 2022 bland annat inneburit fortsatta dis-
kussioner om avtal med regioner och kommuner, 
ett långsiktigt arbete som fortsätter under 2023. 
Forskning inom hälsa och välfärd har genomförts i 
samverkan med internationella, nationella och 
regionala samarbetspartners inom akademi, 
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, till 
exempel genom samverkansprojekt i Eskilstuna 
kommun. I likhet med flera andra inriktningar är 
hälsa och välfärd representerat i MDU:s tvärveten-
skapliga strategiska satsning på hälso- och väl-
färdsteknik, som under året formulerat en fem-
årsplan inför beslut om vidare satsning för 2023 
och framåt. 
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Samverkansorganisationen Samhällskontraktet 
omformerades under 2021, och forskningsinrikt-
ningen hälsa och välfärd finns representerad i det 
nya Samhällskontraktet med representanter i 
både styrelsen och i gruppen för Nära vård. Där-
utöver har forskare inom hälsa och välfärd varit 
med i Samhällskontraktets aktiviteter under året 
som till exempel Unga vuxna utan arbete eller 
studier och Framtidsarenan för barn och unga. 

Under 2022 har forskningsinriktningen hälsa och 
välfärd, utifrån handlingsplanen för MER21, bland 
annat arbetat med organisering av forskning, 
vilket medfört att de tidigare fokusområdena av-
vecklats och att ytterligare aktiviteter identifierats 
för att kartlägga forskargruppernas roll, syfte och 
funktion. Vidare har arbetet med strategisk inter-
nationalisering och forskningskommunikation 
inletts och en positionsförflyttning där forskning, 
utbildning på forskarnivå, internationalisering och 
kommunikation integreras till en helhet kommer 
att prägla strategiperioden 2023–2025.  

Ekonomiska satsningar under 2022 har inneburit 
internfinansiering av forskningstid för forskare, 
anställning av tre internfinansierade doktorander 
samt utlysning av ytterligare sex doktorand-
projekt. Satsning på doktorander är ett sätt att 
profilera hälsa och välfärd och att säkerställa 
återväxt av den kritiska massan inom inrikt-
ningen. För de två biträdande professorer som 
anställdes under föregående år har processen gått 
vidare för befordran. Avseende de kliniska 
lektoraten planeras för fortsatt adjungering.  

Under 2022 har forskningsinriktningen erhållit 
externa projektbidrag från Afa Försäkring och 
Horizon Europe, Staying healthy 2021, samt 
konferensbidrag från Forte avseende den inter-
nationella konferensen Vårdande i en föränderlig 
värld. Därutöver har medel beviljats från Veten-
skapsrådet för en forskarskola i vårdvetenskap 
som kommer starta under 2023 i samverkan med 
Karolinska institutet, Sophiahemmet Högskola och 
Uppsala universitet. 

Inbyggda system 
Forskningsinriktningen inbyggda system foku-
serar på att utveckla den teknik som används för 
att styra olika produkter som till exempel bilar, 
robotar och maskiner. Forskningen rankas inter-
nationellt bland de bästa i världen. Forskarna 
arbetar nära industrin och skapar teknologi som 
gör det möjligt att öka säkerheten inom sjuk-
vården, minska riskerna i industrin och underlätta 
vardagen genom smarta lösningar i våra hem. En 

stor del av forskningen bedrivs i samarbete med 
industripartners som exempelvis ABB och Volvo. 

Forskningen inom inriktningen inbyggda system 
fokuseras mot sex strategiska forskningsområden: 
realtidssystem, mjukvaruteknik, verifiering och 
validering, tillförlitliga system, sensorsystem för 
hälsa och robotik. Inriktningen består av 19 sam-
verkande forskargrupper som alla bidrar till ett 
eller flera av forskningsområdena. 

Under 2022 har inriktningens två forsknings-
profiler som finansieras av KK-stiftelsen vidare-
utvecklats. Embedded Sensor Systems for Health 
Plus, som avslutades under året, har samverkat 
med sammanlagt elva olika företag samt med 
kommuner och regioner. Verksamheten har totalt 
pågått i nästan tio år och har bidragit till att 
positionera forskningen inom medicin- och hälso-
teknik vid MDU såväl nationellt som internatio-
nellt samt även utgjort en viktig del i universite-
tets tvärvetenskapliga satsning på hälso- och 
välfärdsteknik. Den andra forskningsprofilen, 
Dependable Platforms for Autonomous systems 
and Control, har fokuserat på att applicera forsk-
ningsresultat på projektets huvuddemonstrator: 
en autonom hjullastare från Volvo Construction 
Equipment och övriga demonstratorer från de 
deltagande företagen. 

Inbyggda system var under 2022 värd för ett 
ramprojekt med finansiering från Stiftelsen för 
Strategisk Forskning. Serendipity – Secure and 
dependable platforms for autonomy, bedriver 
forskning i tre underprojekt som tillsammans har 
som mål att bygga upp en forskningsmiljö inom 
cybersäkerhet för pålitliga system. Delresultat 
som kan belysas är nya metoder för kravhantering 
för att göra funktions- och cybersäkerhetskrav 
mer likformiga samt automatisk analys och 
detektering av sårbarheter för dataintrång. 

Forskningsinriktningen har under 2022 drivit tre 
industriforskarskolor, vilka alla befinner sig i olika 
faser från avslutning, till pågående forskning 
respektive nystart av en ytterligare omgång 
doktorander. 

Industriell ekonomi och organisation 
Forskningsinriktningen industriell ekonomi och 
organisation utvecklar kunskap om centrala 
aspekter av framtidens affärer, management och 
samhälle i relation till samhälleliga utmaningar 
relaterade till digitalisering, globalisering och 
hållbarhet. Den forskning som bedrivs bidrar till 
att öka kunskapen om hur människor och resurser 
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strategiskt kan styras och organiseras för ökat 
värdeskapande inom organisationer, på mark-
nader och i den offentliga sektorn. Forsknings-
inriktningen inkluderar fem forskargrupper 
(marknadsföring och strategi, nya organisations- 
och managementpraktiker, redovisning och 
ekonomistyrning, nationalekonomi, samt demo-
krati, makt och medborgarskap) och fokuserar på 
tre gemensamma forskningsspår: re-framing 
digitalization, re-framing globalization och re-
framing sustainability. 

Den kunskap som utvecklas inom inriktningen 
tillsammans med forskarnas kompetens bidrar till 
att kvalitetssäkra och berika fem utbildnings-
program inom företagsekonomi (och delvis 
nationalekonomi), varav två med internationell 
ackreditering, ett utbildningsprogram inom 
statsvetenskap och ett civilingenjörsprogram 
inom industriell ekonomi. Enligt den externa 
forskningsutvärderingen MER21 är forskningen 
inom industriell ekonomi och organisation vid 
MDU av mycket hög kvalitet och den positiva 
utvecklingen sedan den tidigare utvärderingen 
(MER14) fortsätter, med bland annat ökande antal 
publikationer och strategisk positionering av 
dessa publikationer inom de akademiska fält där 
forskarna är aktiva. Under 2022 har forsknings-
inriktningen också fortsatt sitt arbete med att bli 
mer robust med bland annat en ny professor i 
företagsekonomi och nya docenter i företags-
ekonomi. Behov kvarstår dock och arbetet med 
kompetensförsörjning planeras fortsätta under 
2023. 

Under 2022 har forskningsinriktningen fortsatt 
att utveckla formen för sin samverkan. Detta har 
bland annat resulterat i ett utökat samarbete med 
Enköpings kommun genom tre förstudier base-
rade på en strategisk dialog mellan kommunen 
och representanter för forskningsinriktningen. 
Förstudierna genomfördes under hösten med 
syfte att etablera grunden för en långsiktig sam-
verkan kring frågor rörande strategisk ledning 
och styrning. MDU har därefter bjudit in flera 
kommuner till dialog för att undersöka möjlig-
heten att utveckla en gemensam plattform. Under 
året har det också beviljats medel från KK-stiftel-
sen för en internationell gästprofessor som med 
sin expertis kommer att fokusera på djupare 
förståelse av och vidareutveckling av metoder för 
samverkan.  

Forskningsinriktningen är fortsatt framgångsrik i 
att behålla en för ämnena ovanligt hög andel 
extern forskningsfinansiering för projekt inom de 
tre forskningsspåren. Det handlar bland annat om 

två projekt beviljade av Afa Försäkring med fokus 
på digitalisering (ett i relation till human resource 
management och ett i relation till arbetsmiljö för 
kontorsanställda) och två projekt fokuserade på 
hållbarhetsfrågor, varav ett beviljat av Energi-
myndigheten (evidensbaserat utvärderingsverk-
tyg för transformation till energi- och resurseffek-
tiva lokaler) och ett av Vinnova (förbättrad 
avfallshantering med internet of things).  

Inom forskningsinriktningen industriell ekonomi 
och organisation har också arbetet fortsatt med 
att aktivt bidra till att utveckla de fält som fors-
karna är aktiva i och göra skillnad inom akademin 
och i samhället i stort. Forskningsinriktningen har 
till exempel organiserat den internationella konfe-
rensen After Method in Organisation Studies med 
deltagare från hela världen. Forskare har också 
varit aktiva i den samhälleliga debatten på olika 
sätt, i synnerhet forskarna inom statsvetenskap 
har fått mycket medieexponering under året. 
Forskningsinriktningens personal ingår även i, 
och leder, olika nationella och internationella 
ämnesrelaterade föreningars styrelser, bland 
annat Företagsekonomi i Sverige, Scandinavian 
Academy of Industrial Engineering and Manage-
ment, European International Business Academy 
och European Association for the Study of Science 
and Technology. Några forskare är också redak-
törer för ledande internationella tidskrifter. 

Forskningsinriktningen erbjuder i dagsläget 
utbildning på forskarnivå inom industriell ekono-
mi och organisation. Arbete för att etablera utbild-
ning på forskarnivå även inom företagsekonomi är 
i sitt slutskede. 

Innovation och produktrealisering 
Forskningsinriktningen innovation och produkt-
realisering bidrar till en hållbar framtida utveck-
ling och industriell förnyelse med utgångspunkt i 
ett helhetsperspektiv på både forskning och 
utbildning. Detta helhetsperspektiv inkluderar 
människor, teknik, processer och system för att 
möta globala utmaningar och samhällsutma-
ningar. Innovation och produktrealisering är en 
tvärvetenskaplig forskningsinriktning som består 
av forskare, lärare och doktorander med veten-
skaplig och pedagogisk kompetens inom ingen-
jörsvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och 
konst. Forskningen har under året bedrivits inom 
sex forskargrupper: informationsdesign; produkt- 
och produktionsutveckling; kvalitetsutveckling 
och förändringsledning; värdedriven innovation 
och framsyn; industriella AI-system samt digitala 
och cirkulära industriella tjänster. 
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Forskningen har i huvudsak genomförts i sam-
verkan och samproduktion med näringsliv och 
omgivande samhälle. Under 2022 har arbetet 
intensifierats inom nya tillverkningskoncepten 
Industri 4.0 och 5.0 med fokus på digitalisering, 
automatisering, människocentrerad teknik, håll-
barhet och innovation.  

Antalet forskningsansökningar som skickats in 
och beviljats medel har ökat under 2022. Projekt-
portföljen inom forskningsinriktningen bestod 
under året av drygt 25 projekt där en betydande 
del av forskningsbudgeten utgjordes av extern 
finansiering. Under året har MDU Living Lab, en 
arena för att stärka samverkan vid MDU, fortsatt 
att bygga vidare på den infrastruktur för utveck-
ling av metoder för samproduktion som påbörja-
des under 2018. Under året har forskningsin-
riktningen fördjupat samarbetet med Mälardalen 
Industrial Technology Center (MITC) och övriga 
forskningsmiljöer vid MDU, inom till exempel KK-
stiftelsens industriforskarskola Array och 
IndTech, EU Horizon 2020 och genom etablering 
av ett kompetenscentrum inom hållbar industri.  

Under 2022 startades nya externfinansierade 
projekt, bland annat Horizon-projektet Up-skill. 
Inom forskningsinriktningen bedrivs företags-
forskarskolan IndTech som finansierar 
15 industridoktorander genom medel från KK-
stiftelsen och har fått beviljat fortsättning med 
projektet IndTechPlus med sex nya industri-
doktorander. Tillsammans med MITC har forsk-
ningsinriktningen fått finansiering från EU-
kommissionen för att etablera en European Digital 
Innovation Hub. Även flera mindre projekt 
startade, till exempel TRUST-SOS som syftar till att 
optimera terrängtransportapplikationer, och 
Democratisation of AI, båda finansierade av 
Vinnova, och därutöver flera projekt med Volvo 
Construction Equipment genom deras Academic 
preferred partner program. 

Forskningsinriktningen innovation och produkt-
realisering har under 2022 haft en fortsatt aktiv 
roll och förstärkt samverkan i olika akademiska 
nätverk, exempelvis Design Society, Svenska 
Produktionsakademien, Product Development 
AcademySweden, WeSchool, Arbetsplatsnära 
forskning och utveckling och Technology Center. 

Under 2022 har två nya professorer och två nya 
gästprofessorer rekryterats (en av dem finansie-
rad av KK-stiftelsen), vilket bidragit till ökad inter-
nationalisering. Forskningsinriktningen har varit 
värd för två forskningsbesök av forskare från 
Mexiko och Nederländerna. 

Utbildningsvetenskap och matematik 
Forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och 
matematik består av fem forskningsmiljöer: barn 
och unga i skola och samhälle; matematikens, 
naturvetenskapens och teknikens didaktik; språk- 
och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik; 
studier om social hållbarhet i utbildning samt 
matematik och tillämpad matematik. De fyra 
förstnämnda forskningsmiljöerna utgör forsk-
ningsbas för lärarutbildningarna och för utbild-
ning på forskarnivå inom didaktik. Den femte 
forskningsmiljön, matematik och tillämpad mate-
matik, utgör en högskoleövergripande forsknings-
bas för ekonomi- och teknikutbildningarna samt 
för forskarutbildningsämnet matematik/tillämpad 
matematik. 

Under 2022 har forskningsinriktningen prioriterat 
forskning för att stärka forskningsbasen i utbild-
ningar, för att utveckla teorier och metoder för 
forskning i samproduktion samt för att arbeta för 
fler tvärvetenskapliga projekt. Vidare har nya 
anställningar som professor utlysts och tillsatts 
inom forskningsinriktningen i syfte att bidra till 
implementeringen av universitetets vision, mål 
och strategi. 

Samproducerad forskning har utgjort en central 
del och flera sådana stora projekt har genomförts 
och pågår där förbättring och förståelse av skol-
praktiken står i fokus. Flera projekt, varav ett 
finansierat av Vetenskapsrådet och ett av Skol-
forskningsinstitutet, fokuserar på klassrums-
undervisning, lärarens arbete för att leda lärande 
och hur resurser som läromedel, kompetensut-
veckling och kollegialt lärande kan fungera som 
stöd i lärarens arbete. Digitaliseringen av skolan 
och lärarutbildningen har varit fortsatt viktig, med 
engagemang i det lärosätesövergripande området 
hälso- och välfärdsteknik. Forskningsinriktningen 
har även fortsatt sitt speciella fokus på samprodu-
cerad skolforskning, bland annat genom rege-
ringsuppdraget om praktiknära skolforskning i 
samverkan med huvudmän, det så kallade ULF-
avtalet, parallellt med intensivt arbete för att 
möjliggöra praktiknära forskning i samverkan 
med regionens huvudmän i plattformen Mälar-
dalens kompetenscentrum för lärande. Likt 
tidigare år har arbetet handlat om att etablera 
strukturer, kompetenser, rutiner, positioner, 
normer och verktyg för samproducerad skolforsk-
ning av relevans och nytta både för forsknings-
samhället och skolpraktiken. MDU arbetar aktivt 
för att finansiera detta, dels genom samprodu-
cerade projekt med huvudmän, dels genom att 
erhålla externa medel. 



 
Mälardalens universitet, årsredovisning 2022 

48 (76) 

Forskningsmiljön matematik och tillämpad mate-
matik har utökat sin internationella publicering 
och sina samarbeten inom algebra och analys, 
sannolikhetslära och stokastiska processer, mate-
matisk statistik och finansmatematik, diskret 
matematik, beräkningsmatematik och teknisk 
matematik med tillämpningar inom dataanalys 
och datavetenskap, informationsteknologi, eko-
logi, socialvetenskap samt industrimatematisk 
samverkan. Forskare inom matematik och tilläm-
pad matematik har under året erhållit extern 
finansiering för forskning, utbildning på forskar-
nivå och internationellt samarbete från Veten-
skapsrådet, Wallenbergstiftelsen, Sida, Nordplus 
och STINT samt via samverkan med andra läro-
säten, forskningsinstitut, nätverk och företag i 
Sverige och utomlands. 

Forskningsprestationer 
I det följande avsnittet redovisas forsknings-
prestationer på MDU genom en beräkning av 
antalet referee-granskade forskningspublika-
tioner som har registrerats i publikationsdata-
basen DiVA under åren 2018–2022. Innehållet i 
DiVA bygger på forskarnas självrapportering 
kompletterad med bibliografiska data, främst från 
databaserna Scopus och Web of Science. Som 
forskningspublikation räknas artikel i tidskrift, 
forskningsöversikt, konferensbidrag, bok samt 
kapitel i bok. I redovisningen inkluderar kategorin 
artikel både artikel i tidskrift och forskningsöver-
sikt. Antalet publikationer räknas fraktionerat, 
vilket innebär att lärosätena erhåller publikations-
andelar i proportion till den andel av respektive 
publikation som dess forskare bidragit med (om 
exempelvis en av tre författare till en viss publika-
tion tillhör MDU, erhåller lärosätet 1/3 publika-
tionsandel). I tabell 34 redovisas summan av 
dessa publikationsandelar uppdelat per år och 
publikationstyp. 

Tabell 34. Antal publikationer per publikationstyp,  
2018–2022. 

 
Källa: DiVA-MDU, årtalen avser registreringsår i DiVA 

Kostnader relaterat till publikationer 
Tabell 35 visar totala kostnader för forskning och 
utbildning på forskarnivå samt kostnaden per 
referee-granskad publikation och externfinan-
sieringsgraden. Som framgår av tabellen har 
styckkostnaden ökat 2022 i förhållande till 2021, 
som även det var ett år med en hög styckkostnad.  

Tabell 35. Kostnader, prestationer och andel extern-
finansiering, 2018–2022. 

 
Källa: DiVA-MDU och Ekonomisystemet 

En ökad kostnad per publikation kan förstås i rela-
tion till expansion av forskningsmiljöer som även 
inbegriper anställning av junior personal. Tack 
vare en betydande förstärkning av forsknings-
anslaget, har forskningens kostnader kunnat öka 
med 80 mnkr från år 2021 till 2022. I avsnittet om 
kompetensförsörjning redovisas hur antalet 
anställda har utvecklats i olika befattningar. Gene-
rellt är det dock en tidsfördröjning från utökade 
forskningsresurser till dess nya anställda är verk-
samma och genererar resultat i form av fler 
publikationer. 

Styckkostnaden förklaras även av förändringar i 
publiceringarna. Antalet publicerade konferens-
bidrag minskade kraftigt i och med coronapande-
min. Antalet publikationer har ökat under 2022 
och konferensbidragen har ökat med 20 procent 
men är fortsatt på en lägre nivå än innan pande-
min. Här inverkar även en delvis förändrad 
publiceringsstrategi. Artiklar i välrenommerade 
tidskrifter får vanligtvis större genomslag, men 
kräver mer resurser i form av tid per publikation 
än till exempel konferensbidrag. Omfattningen och 
utvecklingen av mängden och typen av publika-
tioner skiljer sig åt mellan de olika forsknings-
inriktningarna.  

Även aktiviteter relaterade till samverkan och 
forskningskommunikation kräver tid, men är 
också viktiga för forskningens genomslag. Extern-
finansieringen inom forskningen uppgår år 2022 
till i stort sett samma belopp som 2021. Ett förhöjt 
statsanslag till forskningen har dock medfört att 
andelen externfinansiering minskat påtagligt jäm-
fört med föregående år. 

Artikel 172 178 194 169 184
Konferensbidrag 119 99 149 180 148
Bokkapitel 21 18 41 20 25
Bok 3 0 2 3 2
Totalt per år 315 295 385 370 359

2018Publikationstyp 2022 2021 2020 2019

Forskning och utbildning 
på forskarnivå 2022 2021 2020 2019 2018
Totala kostnader, mnkr 413 333 318 305 281
Antal publikationer 315 295 385 370 359
Kostnad per publikation, tkr 1 308 1 127 825 825 783
Andel externfinansiering av 
totala intäkter 45% 57% 60% 62% 63%
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Samproducerade publikationer 
I tabell 36 redovisas MDU:s samproduktion genom 
publikationer som har tillkommit genom interna-
tionella, nationella respektive institutionella sam-
arbeten. 

Tabell 36. Andel publikationer per samarbetstyp,  
2018–2022. 

 
Källa: SciVal® database, Elsevier B.V., http://www.scival.com 
(hämtat 2023-01-11), årtalen avser publiceringsår. Pga. 
byte av datakälla är inte uppgifterna i tabellen jämförbara 
med motsvarande tabell i tidigare årsredovisningar. 

En ökning av andelen publikationer skrivna i 
internationellt samarbete kan noteras, från 
46 procent år 2018 till 53 procent år 2022. På 
samma sätt har andelen publikationer skrivna i ett 
nationellt samarbete samt artiklar med enbart en 
författare, över tid minskat något. Det institutio-
nella samarbetet (publikationer skrivna med 
andra författare på MDU) har legat på mer eller 
mindre samma nivå under de redovisade åren. 

Forskningssamarbete som bedrivs med aktörer 
utanför akademin innebär även samverkan kring 
publikationer. Andelen publikationer skrivna i 
samarbete utanför akademin uppgår till cirka 
9 procent per år under perioden 2018–2019. 

Öppen vetenskap 
Regeringen har genom ändringsbeslut 
U2021/02274 gett samtliga lärosäten ett uppdrag 
att utveckla arbetet med öppen vetenskap. Vid 
MDU kan en rad aktiviteter i arbetet för öppen 
vetenskap noteras för 2022. Särskilt märks att 
DAU:en (universitetets datahanteringskontor) 
alltmer kommit att etableras, vilket har resulterat 
i ett ökat antal förfrågningar om exempelvis stöd 
vid upprättandet av datahanteringsplaner. Vidare 
har arbetet med en lagringslösning för forsknings-
data i form av Sunet Drive implementerats och 
kommer att lanseras i början av 2023. Tjänsten är 
lokaliserad på svenska servrar och gör det möjligt 
för forskare att kunna arbeta och samarbeta med 

stora datamängder på ett säkert och effektivt sätt. 
Dessutom har MDU tagit fram en forskningsdata-
policy som har fastställts av rektor. 

Under året har MDU tagit emot och behandlat ett 
flertal ansökningar för öppen publicering (OA-
publicering) i ett antal vetenskapliga tidskrifter. 
Jämfört med föregående år har mängden ansök-
ningar ökat och cirka 570 tkr har betalats ut som 
stöd under 2022 för den öppna publiceringen av 
30 artiklar, att jämföra med 23 artiklar år 2021 
och utbetalning om 385 tkr. 

Under året har det också tillkommit ett antal 
nationella transformativa avtal. Universitet är nu 
anslutet till 18 sådana avtal. Dessa avtal innebär 
att MDU gör en förhandsbetalning till förlagen, vil-
ket möjliggör snabb och avgiftsfri OA-publicering 
för universitetets forskare. Införandet av de trans-
formativa avtalen har bidragit till ökningen av 
antalet OA-publiceringar. Genom att en ökande 
andel av OA-publiceringarna sker via dessa trans-
formativa avtal har det även successivt skett en 
reducering av lärosätets administrativa arbete 
med hanteringen av OA-ansökningar. En tydlig 
trend mot öppen publicering illustreras av dia-
gram 2 som visar andelen MDU-publikationer per 
år i databasen Scopus, med respektive utan OA-
publicering. År 2018 tillhörde 20 procent av 
publikationerna denna kategori som 2022 hade 
ökat till 52 procent. 

Diagram 2. Andel MDU-publikationer med respektive 
utan OA-publicering, 2018–2022. 

 
Källa: Scopus® database, Elsevier B.V., 
http://www.scopus.com (data hämtat 2023-01-17), 
årtalen avser publiceringsår. Med OA avses här OA-guld 
eller hybrid-guld, dvs. att den slutgiltiga, publicerade 
versionen av en artikel är permanent och fritt tillgänglig 
online.

  

2022 2021 2020 2019 2018
Samarbetstyp (%) (%) (%) (%) (%)
Internationellt 53 52 50 48 46
Nationellt 27 27 27 26 31
Institutionellt 15 15 17 18 16
En författare 5 6 6 8 7
Summa 100 100 100 100 100

http://www.scival.com/
http://www.scopus.com/
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Ekonomisk sammanfattning 
Universitetets resultat för 2022 blev +84 mnkr, att 
jämföra med +48 mnkr 2021, se tabell 37. Inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå redo-
visar MDU ett resultat på -4 mnkr i jämförelse 
med 2021 då resultatet var +37 mnkr. Det innebär 
att myndighetskapitalet inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå har minskat något 
till 336 mnkr. Inom forskning och utbildning på 
forskarnivå redovisades resultatet +89 mnkr och 
myndighetskapitalet vid årets utgång har ökat 
ytterligare till 197 mnkr. 

Både intäkter och kostnader har ökat totalt. 
Intäktsökningen avser framför allt ökat anslag till 
forskning och utbildning på forskarnivå. Riks-
bankens höjda räntor har också inneburit att 
universitetet har haft drygt 6 mnkr i ränteintäkter 
jämfört med 0,1 mnkr 2021. Den största ökningen 
av kostnader är personalkostnader i och med den 
rekrytering som skett under året. Även lokalkost-
naderna har ökat. I och med att pandemin är över 
har fler externa lokaler hyrts för tentamen, konfe-
renser och event. MDU har även etablerat viss 
verksamhet i nya lokaler på Finnslätten under 
hösten 2022, mer om detta i avsnittet samverkan. 

Tabell 37. Intäkter, kostnader och ackumulerat kapital (exkl. statskapital) 2020–2022. 

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Lärosätets utbildningsvolym på 7 853 helårsstu-
denter och 6 483 helårsprestationer motsvarar 
686 mnkr för utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå inklusive föregående års decemberpres-
tationer. Beloppet understiger det av departemen-
tet anvisade anslagsbeloppet (takbelopp) med 
drygt 8 mnkr. Genom överproduktion av studen-
ter de senaste åren och därigenom en ingående 
samlad överproduktion på 50 mnkr, har lärosätet 
ändå kunnat erhålla hela takbeloppet på 
694 mnkr. Värdet av den sparade överproduktio-
nen har reducerats till 42 mnkr vid årets utgång. 

 

 

 

Den totala intäkten för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 2022, inklusive uppdrags-
utbildning, var 769 mnkr, i nivå med 2021. 
Avgiftsintäkterna ökade med 8 mnkr genom att 
studieavgiftsbetalande studenter ökade i omfatt-
ning under året, vilket framgår av avsnittet om 
internationalisering. Bidragsintäkterna minskade 
med knappt 11 mnkr. Uppdragsutbildningen har 
ökat sina intäkter med drygt 1 mnkr under 2022 
till 13 mnkr. Anslaget finansierade cirka 
93 procent av utbildningen 2022 vilket är i nivå 
med 2021. 

(mnkr)
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

Intäkter:
Anslag 980 852 798 699 701 666 281 151 132
Avgifter/uppdrag 51 44 46 38 30 36 13 14 10
Bidrag 245 232 263 28 39 68 217 193 195
Finansiella intäkter 7 0 0 4 0 0 3 0 0
Summa intäkter 1 283 1 128 1 108 769 770 770 514 358 337
Summa kostnader -1 198 -1 080 -1 069 -773 -733 -739 -425 -347 -329
Kapitalförändring 84 48 39 -4 37 31 89 11 8

Ackumulerat kapital 31/12
Anslag 504 422 376 319 324 285 185 98 91
Avgifter/uppdrag 16 16 16 13 13 14 3 3 2
Bidrag 14 11 9 5 4 5 9 8 4
Summa ackumulerat kapital 533 449 401 336 341 304 197 108 97

Totalt

Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad nivå

Forskning och 
utbildning på 
forskarnivå
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Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Den totala intäkten för forskning och utbildning 
på forskarnivå ökade med 156 mnkr 2022. 
Anslagstilldelningen ökade med 130 mnkr, 86 
procent, i och med att lärosätet blev universitet. 
De externa intäkterna till forskning och utbildning 
på forskarnivå i form av bidrag och ersättning för 
uppdragsforskning har ökat med cirka 25 mnkr, 
knappt 13 procent. Summan av intäkterna var 
514 mnkr jämfört med 358 mnkr föregående år. 
Den stora ökningen av anslagstilldelningen gör att 
andelen externfinansiering har minskat till knappt 
45 procent, att jämföra med 57 procent 
föregående år. 

Oförbrukade bidrag är medel som inbetalats till 
universitetet men ännu inte nyttjats. Vissa finan-
siärer betalar ut bidrag först efter att verksamhet 
har bedrivits och redovisats. Detta gör att omfatt-
ningen av oförbrukade bidrag inte ger en komplett 
bild av erhållen extern finansiering som ännu inte 
använts, men kan ändå ses som en viktig indikator 
för den externa finansieringen de närmsta åren. 
De oförbrukade forskningsbidragen var 172 mnkr 
2021 och vid utgången av 2022 är siffran 
216 mnkr, vilket framgår i diagram 3. 

Diagram 3. Inbetalade bidragsmedel och oförbrukade 
bidrag inom forskning 2018–2022. 

 

Myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalet är en viktig förutsättning för 
universitetets långsiktiga planering av verksam-
heten då det ger möjlighet att över tid planera för 
såväl positiv som negativ kapitalförändring för 
enskilda verksamhetsår. Styrelsen har sedan tidi-
gare fastställt att myndighetskapitalet ska vara 
inom intervallet 7–10 procent av verksamhetens 
intäkter. I diagram 4 framgår intervallet i förhål-
lande till det ackumulerade kapitalet. Styrelsen 
beslutade under hösten 2021 att det ackumulera-
de kapital som överstiger styrelsens målintervall 
och det som avsatts till avskrivningar för campus 

Eskilstuna, ska användas till universitetsutveck-
ling inom olika områden under de kommande 
åren. Den ökade anslagstilldelningen 2021 och 
2022, framför allt inom forskningen, har dock inte 
fullt ut kunnat omsättas i verksamheten och inte 
heller har sparat kapital använts till universitets-
utveckling i den omfattning som planerats. Det har 
ökat myndighetskapitalet ytterligare, framför allt 
2022, och är nu cirka 400 mnkr över målinterval-
let som tidigare beslutats av styrelsen. Under 
2023 är planen att en betydligt större del av an-
slaget ska tas i bruk, bland annat genom nyan-
ställningar. 

Diagram 4. Myndighetskapitalets storlek vid årets slut 
åren 2018–2022 i förhållande till 10 procent av verksam-
hetens intäkter för året. 

 

Investeringar 
Årets investeringar uppgår till drygt 19 mnkr jäm-
fört med 26 mnkr föregående år. Investeringarna 
var som högst 2020 och 2021 i och med färdigstäl-
lande av nya campus i Eskilstuna. Investeringarna 
skrivs av utifrån beräknad livslängd och i samma 
takt amorteras det lån som universitet tagit för att 
finansiera investeringarna. Behovet av låneram 
har därför minskat till 140 mnkr för 2022. Ränte-
kostnaderna har varit låga under åren 2020 och 
2021 då lärosätet lånat som mest, tack vare det 
låga räntesatserna. Under 2022, när räntorna har 
stigit, har de finansiella kostnaderna ökat till drygt 
1 mnkr mot 0,3 mnkr under 2021, trots att lånen 
minskat i omfattning. 

Diagram 5. Summa lån årligen, nya investeringar årligen 
samt erhållen låneram 2018–2022. 
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Intern styrning och kontroll 
Från och med 2022 omfattas MDU av förord-
ningen (2007:603) om intern styrning och 
kontroll. Myndighetsledningen ansvarar därmed 
för att det finns en process för intern styrning och 
kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. 
Denna process ska säkerställa att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår 
verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § 
myndighetsförordningen (2007:515) att verksam-
heten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och 
de förpliktelser som följer av Sveriges medlem-
skap i Europeiska unionen, att den redovisas på 
ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 
myndigheten hushållar väl med statens medel. 

Under 2022 har det varit prioriterat att vidare-
utveckla arbetet med intern styrning och kontroll, 
vilket i huvudsak omfattat behov av att förtydliga 
styrdokument samt förbättra systematik liksom 
rutiner för enhetlig dokumentation. Under året 
har en internrevisionschef anställts som utarbetat 
ett förslag till revisionsplan för såväl innevarande 
som kommande verksamhetsår och därtill 
hörande budget, som har fastställts av styrelsen. 

Process för intern styrning och 
kontroll 
Universitetets process för intern styrning och 
kontroll, inklusive roll- och ansvarsfördelning och 
en vägledande beskrivning för värdering av ris-
kerna framgår av Ordning för intern styrning och 
kontroll som fastställts under året. Värderingen av 
riskerna syftar till att fokusera på de mest verk-
samhetskritiska riskerna genom att bedöma 
sannolikheten för att risken kan inträffa, samt 
vilken konsekvens det skulle få för verksamheten.  

Även riskområden och risker är framtagna och 
samlade i en riskrapport för 2022, fastställd av 
rektor. Underlag inför fastställande av riskom-
råden, risker och riskrapport har samlats in från 
universitets akademier och det gemensamma 
verksamhetsstödet. I beredningen av riskområ-
den, risker, sammantagen riskvärdering och risk-
analys har synpunkter inhämtats från universitets 
ledningsgrupp och från det gemensamma verk-
samhetsstödets ledningsgrupp. Även styrelsen för 
universitetet har tagit del av samt diskuterat 
väsentlighetsanalysen av universitets verksam-
hetsrisker. Riskidentifiering och riskbedömning 
kommer fortsättningsvis att vara en integrerad del 

av den årliga planerings- och uppföljnings-
processen och kommer att ta sin utgångspunkt i 
universitetets vision, mål och strategier samt även 
med koppling till universitetets uppdrag och verk-
samhetskrav samt lagar och regler. 

Universitetets riskanalys 
Det universitetsövergripande riskarbetet är inde-
lat i riskområdena utbildning, forskning och MDU 
som lärosäte. Utbildning och forskning är enligt 
1 kap. 2 § högskolelagen, MDU:s uppgift. Området 
MDU som lärosäte beskriver risker förenade med 
nödvändiga förutsättningar för att MDU ska kunna 
genomföra sin uppgift. Inom området utbildning 
finns till exempel en risk för att det systematiska 
kvalitetsarbetet inte tillämpas fullt ut i organisa-
tionen, vilket hanteras genom en översyn av 
modellen för uppföljning och utvärdering, revide-
rade styrdokument och förstärkning av organisa-
tionen. Andra exempel inom utbildningen är risk 
för minskat antal förstahandssökande, vilket 
bland annat hanteras genom en översyn av utbild-
ningsutbudet och systemstöd för utbildningspla-
nering samt utökat stöd för utveckling av varu-
märket. Ytterligare en risk som värderats högt 
inom utbildningen är svagt studentengagemang 
på grund av bristande system för studentinfly-
tande, som bland annat hanteras genom en utökad 
dialog och stöd till studentkåren.  

Inom området forskning är en av de risker som 
värderats högt, avsaknad av ett kontinuerligt 
kvalitetssäkringssystem. En utvärdering av forsk-
ningen har gjorts som resulterade i genomgående 
höga betyg, men där ett fortsatt arbete pågår med 
att systematiskt dokumentera det kontinuerliga, 
verksamhetsnära kvalitetsarbetet. En annan risk 
som värderats högt är att MDU bedriver forskning 
utan tillräcklig utbildningsbas inom delar av läro-
sätet, då söktrycket inom vissa utbildningar är lågt 
på grundnivå. Detta hanteras på samma sätt som 
riskerna för minskat antal förstahandssökande 
som beskrivs ovan. 

Inom området MDU som lärosäte är exempel på 
de områden som värderats högt, risken att MDU 
inte attraherar nya medarbetare och inte kan be-
hålla kompetenta medarbetare inom alla delar. 
Efter övergången till universitet och efter större 
strategiska rekryteringsinsatser har läget 
förbättrats.



Finansiell redovisning



 
Mälardalens universitet, årsredovisning 2022 

54 (76) 

Resultaträkning 

 

  

tkr Not 2022 2021
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag  Not 1 980 118 851 967
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 50 742 44 347
Intäkter av bidrag  Not 3 245 327 231 816
Finansiella intäkter Not 4 6 510 88

Summa verksamhetens intäkter 1 282 696 1 128 218

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal Not 5 -833 898 -777 936
Kostnader för lokaler -124 691 -116 141
Övriga driftkostnader -200 408 -149 262
Finansiella kostnader Not 6 -1 153 -288
Avskrivningar och nedskrivningar -38 230 -36 270

Summa verksamhetens kostnader -1 198 381 -1 079 897

Verksamhetsutfall 84 315 48 321

Transfereringar Not 7
Medel som erhållits fr statens budget för finansiering av 
bidrag 1 500 0
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering 
av bidrag 35 088 28 985
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 818 1 829
Lämnade bidrag -38 406 -30 814

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring Not 14 84 315 48 321
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Balansräkning 

 

  

tkr

TILLGÅNGAR Not 2022-12-31 2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar Not 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 875 1 089
Summa immateriella anläggningstillgångar 875 1 089

Materiella anläggningstillgångar Not 9
Förbättringsutgifter på annans fastighet 35 544 36 236
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 76 874 97 017
Pågående nyanläggningar 728 -

Summa materiella anläggningstillgångar 113 146 133 253

Finasiella anläggningstillgångar Not 10
Andelar i hel- och delägda företag 1 500 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 500

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 708 9 092
Fordringar hos andra myndigheter Not 11 16 733 18 980
Övriga kortfristiga fordringar 72 -9

Summa kortfristiga fordringar 21 513 28 064

Periodavgränsningsposter Not 12
Förutbetalda kostnader 45 445 39 544
Upplupna bidragsintäkter 31 132 21 640
Övriga upplupna intäkter 4 641 2 090

Summa periodavgränsningsposter 81 218 63 274

Avräkning med statsverket Not 13 - -

Kassa och bank Not 19
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 877 202 747 901
Kassa och bank 42 676 -19

Summa kassa och bank 919 877 747 882

SUMMA TILLGÅNGAR 1 138 128 973 561
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2022-12-31 2021-12-31

Myndighetskapital Not 14
Statskapital 2 450 950
Balanserad kapitalförändring  448 930 400 609
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 84 315 48 321

Summa myndighetskapital 535 696 449 881

Avsättningar Not 15
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 169 2 627
Övriga avsättningar 16 926 15 638

Summa avsättningar 19 095 18 265

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret Not 16 110 126 130 316
Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 17 26 647 24 942
Leverantörsskulder 31 095 25 637
Övriga kortfristiga skulder 55 335 13 268

Summa skulder m.m. 223 203 194 164

Periodavgränsningsposter Not 18
Upplupna kostnader 68 356 62 384
Oförbrukade bidrag 274 984 228 746
Övriga förutbetalda intäkter 16 795 20 122

Summa periodavgränsningsposter 360 134 311 251

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 138 128 973 561
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Anslagsredovisning 

 

 

Finansiella villkor 

Anslag 16 02 031 - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

ap 1.1 Takbelopp 
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till reglerings-
brevet avseende universitet och högskolor. Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. 

Av anslagsposten avser 6 800 tkr medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildnings-
utbudet bland annat ska fokusera mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte 
rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de studenter som ersätts med 
dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättning för 
en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde. MDU har avräknat 
6 797 tkr. 

ap 1.2 Takbelopp RRF 
Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning av resiliens (RRF). Delposten 
får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårs-
prestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 

  

Anslag tkr Ingående 
överförings-

belopp

Årets 
tilldelning 

enligt 
regleringsbrev

Totalt 
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning 
16 02 031 Mälardalens universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 693 913 693 913 693 913 0

ap 001 Takbelopp (a) 693 913 693 913 693 913 0
ap 001 001 Takbelopp 0 667 414 667 414 667 414 0
ap 001 002 Takbelopp RRF 0 26 499 26 499 26 499 0

16 02 032 Mälardalens universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå - 282 626 282 626 282 626 -

ap 003 Basresurs - 282 626 282 626 282 626 -

16 02 065 Särskilda medel till universitet och högskolor 0 5 079 5 079 5 079 0
ap 027 Idélab 0 4 371 4 371 4 371 0
ap 094 Medel för studenthälsa 0 708 708 708 0

Summa 0 981 618 981 618 981 618 0
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Anslag 16 02 032 - Forskning och utbildning på forskarnivå 

ap 3 Basresurs 
Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå. Mälardalens universitet 
bemyndigas att under 2022 bilda ett holdingbolag knutet till universitetet och besluta om kapital-
tillskott till bolaget på högst 1 500 tkr i enlighet med riksdagens beslut om budgetproposition 2022. 
Kapitaltillskott har genomförts med 1 500 tkr. 

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 
28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier 
av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är 
föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd 
olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 

Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forsk-
ning och utbildning på forskarnivå samt konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå med 
kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per 
helårsstudent. MDU har belastat anslaget med 50 tkr (5,73 kr) per helårsstudent. 

Anslag 16 02 065 - Särskilda medel till universitet och högskolor 

ap 27 Idélab 
Anslagsposten får användas till utgifter för Idélab. 

ap 94 Medel för studenthälsa 
Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsa och bland annat möjliggöra mer preventivt 
arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana 
studenter. 
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Avgiftsbelagd verksamhet 
 

 

 

Det ackumulerade överskottet inom uppdragsutbildning härrör främst från uppdrag år 2020 med 
Skolverket som huvudman. Överskottet har använts till och kommer även framledes att användas till 
kompetensutveckling inom verksamheten samt utveckling av nya utbildningar. 

Det ackumulerade överskottet avseende studieavgiftsskyldiga studenter kommer att användas till 
uppbyggnad av stödfunktioner till den studieavgiftsfinansierade verksamheten samt ett utvecklat 
systemstöd för det administrativa stödet. 

Det ackumulerade överskottet inom uppdragsforskning kommer att användas till uppdragsforskning 
inom de olika forskningsprofilerna. 

  

tkr

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0
Yrkeshögskolan, KY m.m. 0 0 0 0 0 0
Uppdragsutbildning 10 370 -371 13 209 13 099 110 10 109
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 3 061 1 216 10 451 8 889 1 562 5 839
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa 13 431 845 23 660 21 988 1 672 15 948

Uppdragsforskning 1 727 159 9 158 8 850 308 2 194
Summa 1 727 159 9 158 8 850 308 2 194

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet 1 675 3 812 -2 137
Upplåtande av bostadslägenhet2 för 
utbytesprogram och gästforskare
Upplåtande av bostadslägenhet enligt 
regeringsbeslut U2020/4021

Tillhandahållande av varor och tjänster i syfte att 
bistå offentlig verksamhet anledning av covid-19

Övrigt 
Summa 1 675 3 812 -2 137
1Redovisas inte för verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller.
2Universitetet har genom avtal med privat hyresvärd tillgång till ett mindre antal lägenheter som vid behov upplåts till utländska studenter eller 
gästforskare. Avtalet innebär att studenter och gästforskare betalar hyran till hyresvärden, som därefter reducerar universitetets kostnad för lägen-
heterna. Det innebär att universitetet inte redovisar några intäkter för upplåtande av bostadslägenhet. Tomhyran för år 2022 uppgår till 746 tkr.

Ack. över-/ 
underskott 
utgående 

20221

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

Verksamhet

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
20201

Över-/ 
underskott 

20211

Intäkter 
2022

Kostnader 
2022

Över-/ 
underskott 

2022
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Redovisning av takbelopp 
Utfall avseende perioden 2022-01-01–2022-12-31 enligt bilaga 2 till regleringsbrevet för budgetåret 
2022 avseende universitet och högskolor. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. 
Summa total ersättning ska avse totala ersättningen som lärosätet genom produktion för, det vill 
säga oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte. Utfall HST LLL avser den del av 
satsningen på Livslångt lärande som lärosätet väljer att endast avräkna mot HST. 

 

 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden  
Totalt antal utbildade helårsstudenter är 202 inom design. Högst får 85 avräknas inom det aktuella 
utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet 
teknik. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 40 inom musik. Högst får 21 avräknas inom det aktuella 
utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet 
teknik. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 10 inom teater. Högst får 10 avräknas inom det aktuella 
utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet 
teknik. 

 

Utfall Utfall HST HPR Utfall
HST HST Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområde LLL exkl. LLL HPR (tkr) (tkr) ersättning
Humaniora 198 126 6 695 2 776 9 471
Samhällsvetenskap 63 2 306 1 853 81 486 40 825 122 312
Naturvetenskap 589 404 33 958 19 642 53 600
Teknik 18 1 664 1 166 97 848 56 691 154 538
Vård 1 144 1 088 70 119 57 758 127 877
Medicin 9 384 351 27 668 29 243 56 910
Undervisning 1 208 1 121 49 679 48 295 97 974
Verksamhetsförlagd utb. 154 149 8 975 8 425 17 400
Design 85 180 13 887 17 917 31 804
Musik 21 38 2 960 3 386 6 346
Teater 10 7 3 248 1 132 4 380
Summa 90 7 763 6 483 396 522 286 091 682 612

Takbelopp (tkr) 693 913
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 11 301
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Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)  
 

 

 

  

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp 693 913
 + Ev. ingående anslagssparande
Summa (A) 693 913

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 007
Utfall total ersättning enligt tabell 1 682 612
 + Ev. ingående överproduktion 50 467
Summa (B) 736 086

Summa (A-B) 1 -42 173

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion 42 173
 - Ev. överproduktion över 15 % av takbeloppet2

Utgående överproduktion 42 173

2Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 
inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag, anslagsförordningen (2011:223) och förordningen (1993:1153) om redovisning av studier 
m.m. vid universitet och högskolor. 

Mälardalens universitets redovisning följer god redovisningssed såsom den kommer till uttryck i 
6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 10 § i förordningen (2000:606) om myndig-
heters bokföring har den 5 januari 2023 tillämpats som så kallad brytdag. Därefter har eventuell 
inkommen/ivägskickad faktura som överstiger 50 tkr bokförts som periodavgränsningspost. Även 
mindre belopp periodiseras om det krävs för till exempel projektredovisning. 

Rapportperioden avser räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31. Alla belopp är redovisade i tusental 
kronor (tkr) om inget annat anges vilket kan ge differenser vid manuell summering. 

Undantag från bestämmelser i förordningar enligt regleringsbrev avseende universitet och 
högskolor 
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovisning mot anslag enligt 
12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas 
till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna 
till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 

Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att 
lärosätet får överföra överproduktion till ett värde av högst 15 procent av takbeloppet såväl som 
outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 10 procent av takbeloppet till efter-
följande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.  

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning 
av väsentliga uppgifter.  

Universitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt tabell 2 i avsnitt 3 Väsentliga uppgifter där 
det även framgår vilka styckkostnader i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket förordningen om årsredo-
visning och budgetunderlag som myndigheterna ska redovisa. 

Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet av noter till årsredovisningen särskilt 
beakta att specifikation ges av  

• låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid 
räkenskapsårets slut, och  

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos Riksgäldskontoret.  

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra stycket förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och 
lämna en finansieringsanalys till regeringen. 

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används 
i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits från icke-
statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget 
har tilldelats för ändamålet. 



 
Mälardalens universitet, årsredovisning 2022 

63 (76) 

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgiftsförordningen 
(1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade 
överskottet till mer än 10 % av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret 
ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett 
underskott som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår ska myndigheten i 
årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 

Redovisning av indirekta kostnader  
Mälardalens universitet tillämpar SUHF-modellen. Enligt modellen fördelas indirekta kostnader löpande 
baserat på nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsredovisning på kostnadsbärare. De 
gemensamma kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna i relation till de direkta personalkostnaderna. 

Värdering av utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2022-12-31 har omvärderats till balansdagskurs. 

Värderingsprinciper – fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta värderas till balansdagens valutakurs. 

Externfinansierade projekt 

För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 kap 1 § 
i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För pågående projekt redovisas 
intäkter motsvarande årets upparbetade kostnader. Erhållna medel från bidragsgivare som ännu inte 
använts i verksamheten redovisas som oförbrukade bidrag i balansräkningen. Projekt där bidrag, enligt 
kontrakt, ännu inte erhållits, bokförs som fordran på bidragsgivaren motsvarande upparbetade 
kostnader i projektet. Avslutade projekt redovisas som skillnaden mellan intäkter och kostnader (över- 
eller underskott) i resultaträkningen. 

I årsredovisningen finns en upplysning som visar beräknad förbrukningstakt av inbetalda bidrag. 
Metoden för att beräkna förbrukningstakt har tagits fram i enlighet med rekommendationer från 
Högskolornas forum för redovisningsfrågor. En schablonberäkning av den genomsnittliga omsättnings-
hastigheten/förbrukningstakten har gjorts. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 
finansiering bedöms sammantaget vara linjär. 

Värderingsprinciper – anläggningstillgångar 
Avskrivningstiden startar från den månad tillgången tas i bruk och sker enligt linjär avskrivningsmetod. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Som immateriella anläggningstillgångar redovisas tillgångar med väsentligt värde för myndighetens 
verksamhet och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. För år 2022 bedöms 
anskaffningsvärden överstigande 100 tkr väsentliga (tidigare 50 tkr). 

Materiella anläggningstillgångar 

Som materiella anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 
om minst 25 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Även objekt som 
utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till minst 25 tkr klassifi-
ceras som anläggningstillgång. Större anskaffningar av likartade tillgångar där anskaffningsvärdet per 
enhet understiger 25 tkr kostnadsförs direkt om kostnadsfördelningen över tid inte påverkas väsentligt.  
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Förbättringsutgifter annans fastighet 

Ny-, till- eller ombyggnation på annans fastighet tas upp till anläggningstillgång om värdet uppgått till 
minst 100 tkr samt att nyttjandeperioden och den ekonomiska livslängden överstiger tre år. Även där 
reparations- och underhållsarbeten på annans fastighet uppgått till minst 100 tkr (tidigare 50 tkr) samt 
att nyttjandeperioden och den ekonomiska livslängden överstigit tre år, har redovisning skett som 
förbättringsutgifter på annans fastighet. Nyttjandeperioden har grund i hyreskontraktets förväntade 
längd. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Mälardalens universitet förvaltar det statligt ägda bolaget MDU holding AB. Vid värdering av aktier och 
andelar i hel- eller delägda företag har anskaffningsmetoden tillämpats i enlighet med 5 kap. 7 § i FÅB. 

Tillämpade avskrivningstider 

En individuell prövning av avskrivningstiden tillämpas för varje anläggningstillgång. 

Datorer, viss laborationsutrustning 3–5 år 
Laborationsutrustning >75 tkr 5–7 år 
Immateriella tillgångar  3–5 år 
Övriga tillgångar  3–10 år 
Förbättringsutgifter annans fastighet 3–10 år 
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Noter 

 

  

tkr 2022-12-31 2021-12-31
Not 1 Intäkter av anslag  

Grundutbildningsanslag avräkning mot takbelopp 693 913 693 604
Idélab 4 371 4 325
Medel för studenthälsa 708 -
Korta kurser för yrkesverksamma - 3 029
Forskning och utbildning på forskarnivå basresurs 281 126 151 009
Summa intäkter av anslag 980 118 851 967

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Uppdragsutbildning 13 209 11 917

varav tjänsteexport 29 0

Uppdragsforskning 9 158 7 938
varav tjänsteexport 457 354

Högskoleprov 1 675 2 132
Beställd utbildning 0 0
Studieavgifter 10 451 8 593
Övriga ersättningar 2 609 129
Avgifter enligt avgiftsförordningen 4 § 13 639 13 637
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 50 742 44 347

Specifikation avgifter enligt avgiftsförordningen 4 § 
Kompendieverksamhet 14 24

Hyresintäkter 1 400 173

Fakturerade tjänster 12 166 12 071

Övrigt 59 1 370

Summa avgifter enligt avgiftsförordningen 13 639 13 637

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från kommuner, regioner 40 794 54 475
Bidrag från Kammarkollegiet 10 422 11 761
Bidrag från forskningsråd och statliga stiftelser 70 011 58 432
Bidrag från övriga statliga myndigheter 29 499 21 522
Bidrag från KK-stiftelsen, övr. sv. forskningsstiftelser 66 121 59 286
Bidrag från svenska företag, privatpersoner 8 187 8 253
Bidrag från utländska företag och org. 945 462
Bidrag från EU 19 348 17 626
Summa intäkter av bidrag 245 327 231 816

Not 4 Finansiella intäkter 
Ränteintäkter på räntekonto 6 412 0
Övriga ränteintäkter, valutakursvinster 98 88
Summa finansiella intäkter 6 510 88
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2022-12-31 2021-12-31
Not 5 Kostnader för personal

Totala kostnaderna för personal -833 898 -777 936
Därav; styrelsearvoden -310 -288
    arvoden icke anställda -7 977 -7 022
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal -540 486 -505 292

Not 6 Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån i Riksgäldskontoret -908 0
Dröjsmålsränta på leverantörsskulder -82 -232
Övriga finansiella kostnader -163 -57
Summa finansiella kostnader -1 153 -288

Not 7 Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 500 -
Medel som erhållits från myndighet för finansiering av bidrag 35 088 28 985
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag: 1 818 1 830
varav KK-stifteslen 44 0
varav Övriga svenska stiftelser 1 193 1 524
varav Övriga 580 306
Summa erhållna medel 38 406 30 814

Lämnade bidrag till:
Statliga myndigheter -3 386 -3 056
Företag, kommuner, regioner och övriga organisationer -27 790 -22 226
Stipendiater -7 230 -5 532
Summa lämnade bidrag -38 406 -30 814

Summa transfereringar 0 0

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
avser överföring till holdingbolag enligt regleringsbrev

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde 7 702 7 199
Tillkommande tillgångar 0 502
Avgående tillgångar -934 0
Överföringar 0 0
UB anskaffningsvärde 6 768 7 702

IB ackumulerad avskrivning 6 613 6 376
Årets avskrivningar 213 237
Avgående tillgångar -934 0
Överföringar 0 0
UB ackumulerad avskrivning 5 893 6 613
Restvärde 875 1 089
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2022-12-31 2021-12-31
Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter annans fastighet
IB anskaffningsvärde 95 769 94 346
Tillkommande tillgångar 4 100 3 418
Avgående tillgångar -584 -1 995
Överföringar 0 0
UB anskaffningsvärde 99 286 95 769

IB ackumulerad avskrivning 59 533 56 768
Årets avskrivningar 4 793 4 760
Avgående tillgångar -584 -1 995
Överföringar 0 0
UB ackumulerad avskrivning 63 742 59 533
Restvärde 35 544 36 236

Maskiner, inventarier, installationer m m
IB anskaffningsvärde 212 871 200 297
Tillkommande tillgångar 13 081 22 156
Överföring från pågående nyanläggningar 0 0
Avgående tillgångar -3 493 -9 582
Överföring 0 0
UB anskaffningsvärde 222 459 212 871

IB ackumulerad avskrivning 115 854 94 091
Årets avskrivningar 33 224 31 273
Avgående tillgångar -3 493 -9 510
Överföring 0 0
UB ackumulerad avskrivning 145 586 115 854
Restvärde 76 874 97 017

Pågående nyanläggningar
IB anskaffningsvärde 0 0
Tillkommande tillgångar 728 0
Avgående tillgångar 0 0
Överföring till anläggningskonto 0 0
Överföring 0 0
UB anskaffningsvärde 728 0

IB ackumulerad avskrivning - -
Årets avskrivningar - -
Avgående tillgångar - -
Överföring - -
UB ackumulerad avskrivning - -
Restvärde 728 0
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2022-12-31 2021-12-31
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel-och delägda företag
IB anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar 1 500 -
Avgående tillgångar 0 -
Överföringar 0 -
UB anskaffningsvärde 1 500 -

IB ackumulerad avskrivning - -
Årets avskrivningar - -
Avgående tillgångar - -
Överföringar - -
UB ackumulerad avskrivning 0 -
Restvärde 1 500 -
2022 bildade Mälardalens universitet ett holdingbolag som förvaltas av universitetet till 100%. 
1 000 st aktier till ett värde av 100 tkr finns i MDU Holding AB (55599-8973)

Not 11 Kortfristiga fordringar hos andra myndigheter
Mervärdesskattefordran 14 222 11 118
Övriga kortfristiga fordringar inom staten 2 511 7 862
Summa kortfristiga fordringar hos andra myndigheter 16 733 18 980

Not 12 Periodavgränsningsposter

Förutbetalade kostnader
Förutbetalda kostnader, inomstatliga (exkl hyror) 564 481
Förutbetalda kostnader hyror, inomstatliga 335 304
Förutbetalda kostnader hyror, utomstatliga 29 853 26 805
Övriga förutbetalda kostnader 14 693 11 955
Summa förutbetalda kostnader 45 445 39 544

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 14 217 6 599
Övr upplupna bidragsintäkter, utomstatligt 16 915 15 041
Summa upplupna bidragsintäkter 31 132 21 640

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 2 750 610
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 1 891 1 480
Summa övriga upplupna intäkter 4 641 2 090

Summa periodavgränsningsposter 81 218 63 274



 
Mälardalens universitet, årsredovisning 2022 

69 (76) 

 

 

  

Not 13 Avräkning med statsverket
Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 981 618 851 967
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -981 618 -851 967
Återbetalning av anslag 0 0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0

Sammanställning av utgående balans 0 0

0 0

0 0
Summa 0 0

Not 14 Myndighetskapital
Redovisning av statskapital
Konst från Statens konstråd 950 950
MDU Holding AB 1 500 -
Summa 2 450 950

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhet
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

330 899 -4 538 326 361
Uppdragsverksamhet 9 999 110 10 109
Summa 340 898 -4 428 336 470

106 147 88 436 194 583
Uppdragsverksamhet 1 886 308 2 194
Summa 108 032 88 744 196 776

Summa kapitalförändring 448 930 84 315 533 246

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

Forskning och utbildning på forskarnivå/
konstnärligt utvecklingsarbete
Forskning och utbildning på forskarnivå/
konstnärligt utvecklingsarbete

Ej avräknat anslag för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, upp till 10% av takbeloppet
Ej avräknat anslag till utbildning på grudnivå och 
avancerad nivå, överstigande 10% av takbeloppet

Balanserad 
kapitalförändring 

(A)

Årets  
kapitalförändring 

(B)
Summa A + B

Redovisning av myndighetskapital

Statskapital

Balanserad 
kapitalförändring 

anslagsfinansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapitalförändring 
avgiftsfinansierad 

verksamhet

Balanserad 
kapitalförändring 

bidragsfinansierad 
verksamhet

Kapitalförändring 
enligt 

resultaträkningen Summa
Utgående balans 2021 950 375 823 16 008 8 779 48 321 449 881

950 375 823 16 008 8 779 48 321 449 881
0 45 747 -9 2 583 -48 321 0

1 500 84 315 85 815
1 500 45 747 -9 2 583 35 994 85 815
2 450 421 570 15 999 11 361 84 315 535 696

B Summa årets förändring
C Utgående balans 2022

A Ingående balans 2022
Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring
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2022-12-31 2021-12-31
Not 15 Avsättningar

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 2 627 3 156
Årets pensionskostnad 919 1 191
Årets pensionsutbetalningar -1 376 -1 721
Summa 2 169 2 627
Övriga avsättningar
Kompetensutvecklingsmedel 16 926 15 638
Övriga personalrelaterade avsättningar 0 0
Summa 16 926 15 638
Summa avsättningar 19 095 18 265

Not 16 Lån i Riksgälden
Beviljad låneram 140 000 157 000
Ingående balans 130 316 139 221
Nyupptagna lån 17 811 25 351
Amorteringar -38 001 -34 255
Summa lån i Riksgälden 110 126 130 316

Efter låneupptagning i december månad 2022 har anläggningstillgångar aktiverats med
anskaffningsvärde 1 400 tkr. Pågående förbättringsutgift annans fastighet inkom med 526 tkr.
Totalt belopp som inte var med i låneupptagningen är 1 872 tkr.

Not 17 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Skulder avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter m.m. 14 542 13 371
Utående moms 1 383 2 268
Övriga inomstatliga leverantörsskulder 10 722 9 304
Summa kortfristiga skulder till andra myndigheter 26 647 24 942

Not 18 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Upplupna löner samt semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 49 800 47 832
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 343 611
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 18 213 13 940
Summa 68 356 62 384
Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidragsintäkter, inomstatliga 125 833 93 418
Oförbrukade bidragsintäkter, utomstatliga 149 150 135 328
Summa 274 984 228 746

Inom tre månader 40 855 25 678
Mer än tre månader till ett år 52 383 50 242
Mer än ett år till tre år 28 309 14 431
Mer än tre år 4 285 3 068
Summa 125 833 93 418

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter, inomstatliga 7 432 8 226
Förutbetalda intäkter, utomstatliga 9 363 11 896
Summa 16 795 20 122
Summa Periodavgränsningsposter 360 134 311 251

Not 19 Kassa och bank
Kassa och bank 42 676 -19

MDU är koordiantor för ett antal EU-projekt.
Under år 2022 har det inkommit medel som ännu inte har
förmedlats vidare till medverkande partners.

Beviljad kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0
Nyttjad kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0

Inomstatliga oförbrukade bidrag, 
förväntad tid för ianspråktagande
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Ekonomiskt utfall per verksamhetsgren 

 

  

2022 2021 2020 2019

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
INTÄKTER
Anslagsavräkning HST och HPR 693 913 693 604 661 752 627 036
Övriga anslag/Särsk. åtagande 5 079 7 354 4 252 4 172
Bidragsintäkter 28 471 39 235 68 418 48 064
Övrig verksamhet enl. 4 § avgiftsförordn. 9 853 7 298 7 618 8 995
Studieavgifter 10 451 8 593 6 769 7 071
Högskoleprovet* 1 675 2 132 1 039 1 354
Övriga ersättningar Not 1 2 609 129 3 371 283
Ränteintäkter 3554 60 156 134
Summa intäkter 755 605 758 406 753 375 697 109
KOSTNADER
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 759 513 720 696 729 755 677 517
Räntekostnader 630 143 125 1 209
Summa kostnader 760 143 720 839 729 880 678 726
Verksamhetsutfall -4 538 37 567 23 495 18 383

UPPDRAGSVERSAMHET
INTÄKTER
Beställd utbildning 0 0 0 61
Uppdragsutbildning 13 209 11 917 17 059 14 378
Ränteintäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 13 209 11 917 17 059 14 439
KOSTNADER
Uppdragverksamhet 13 099 12 288 9 418 14 982
Räntekostnader 0 0 0 0
Summa kostnader 13 099 12 288 9 418 14 982
Verksamhetsutfall 110 -371 7 641 -542
Årets kapitalförändring grundutbildning -4 428 37 196 31 136 17 841

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
INTÄKTER
Forskningsanslag 281 126 151 009 131 692 120 682
Bidragsintäkter 216 856 192 581 194 990 186 790
Uppdragsforskning 9 158 7 938 6 170 8 532
Övrig verksamhet enl. 4 § avgiftsförordn 3 787 6 339 4 094 5 921
Övriga ersättningar Not 1 0 0 166 0
Ränteintäkter 2956 28 69 61
Summa intäkter 513 883 357 895 337 181 321 986
KOSTNADER
Forskning och utbildning på forskarnivå 424 616 346 625 329 150 318 071
Räntekostnader 523 145 60 542
Summa kostnader 425 139 346 770 329 210 318 613
Årets kapitalförändring forskning 88 744 11 125 7 971 3 373
Not 1) Sponsring, skadestånds- och andra övriga ersättningar

TOTALT
Intäkter totalt
Kostnader 
Personal 69,6% 833 898 72,0% 777 936 71,0% 758 853 71,5% 723 705
Lokaler 10,4% 124 691 10,8% 116 141 12,2% 130 608 9,7% 98 231
Övriga driftskostnader 16,7% 200 408 13,8% 149 262 14,0% 150 017 17,6% 178 020
Finansiella kostnader 0,1% 1 153 0,0% 288 0,0% 185 0,2% 1 752
Avskrivningar 3,2% 38 230 3,4% 36 270 2,7% 28 845 1,0% 10 614
Kostnader totalt 100% 1 198 381 100% 1 079 897 100% 1 068 507 100% 1 012 322

Summa årets kapitalförändring 84 315 48 321 39 107 21 214

2019202020212022
1 282 696 1 128 218 1 107 615 1 033 536
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Resultaträkning per verksamhetsgren 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

 

Tabellerna visar utfallet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och 
utbildning på forskarnivå samlat. Av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
3,3 mnkr använts för samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet, vilket motsvarar 11,8 procent. 
Motsvarande belopp för forskning och utbildning på forskarnivå är 34,0 mnkr vilket motsvarar 15,7 
procent.  

(tkr)

Verksamhetens intäkter 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Anslag 698 992 700 958 698 992 700 958
Avgifter och andra ersättningar 24 588 18 152 0 0 13 209 11 917 37 797 30 070
Bidrag 28 471 39 235 28 471 39 235
Finansiella intäker 3 554 60 0 0 0 0 3 554 60
Summa intäkter 755 605 758 406 0 0 13 209 11 917 768 813 770 323

Verksamhetens kostnader
Personal 484 289 480 456 0 0 8 660 8 572 492 950 489 028
Lokaler 94 447 89 795 0 0 1 689 1 602 96 136 91 397
Övrig drift 151 034 118 523 0 0 2 701 2 115 153 735 120 638
Finansiella kostnader 630 143 0 0 0 0 630 143
Avskrivningar 29 742 31 921 0 0 49 0 29 791 31 921
Summa kostnader 760 143 720 839 0 0 13 099 12 288 773 242 733 127

Transfereringar
Erhållna 8 706 7 097 0 0 0 0 8 706 7 097
Lämnade -8 706 -7 097 0 0 0 0 -8 706 -7 097
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets kapitalförändring -4 538 37 567 0 0 110 -371 -4 428 37 196

Beställd utbildning
Uppdrags-
utbildning

Ubildning på grundnivå 
och avancerad nivå exkl 

uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet 
TOTALT

(tkr)

Verksamhetens intäkter 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Anslag 281 126 151 009 281 126 151 009
Avgifter och andra ersättningar 3 787 6 339 9 158 7 938 12 945 14 277
Bidrag 216 856 192 581 216 856 192 581
Finansiella intäker 2 956 28 0 0 2 956 28
Summa intäkter 504 725 349 957 9 158 7 938 513 883 357 895
Verksamhetens kostnader
Personal 333 698 282 342 7 250 6 566 340 948 288 908
Lokaler 27 948 24 181 607 562 28 555 24 743
Övrig drift 45 681 27 974 993 651 46 673 28 625
Finansiella kostnader 523 145 0 0 523 145
Avskrivningar 8 439 4 349 0 0 8 439 4 349
Summa kostnader 416 289 338 991 8 850 7 779 425 139 346 770

Transfereringar
Erhållna 29 700 23 717 0 0 29 700 23 717
Lämnade -29 700 -23 717 0 0 -29 700 -23 717
Årets kapitalförändring 88 436 10 966 308 159 88 744 11 125

TOTALT
Forskning/utbildning på 

forskarnivå exkl. 
uppdragsforskning

Uppdragsforskning
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Uppgifter om styrelsen och ledande befattningshavare 

 

  

Namn Period Ersättning 
och förmåner 

(kr)

Andra styrelse- eller rådsuppdrag

Ordförande
Pär Eriksson 2022-01-01–2022-12-31 58 000 Inga uppdrag
Rektor
Paul Pettersson 2022-01-01–2022-04-09 1 268 358 Insynsrådet för Länsstyrelsen Södermanland, ledamot

Insynsrådet för Länsstyrelsen Västmanland, ledamot
Insynsrådet för Myndigheten för yrkeshögskolan, ledamot
Ua4all International AB (org nr 556709-5913), 
styrelseordförande
MainlyAI AB (org nr 559258-7538), styrelseordförande

Lena Gumaelius 2022-04-10–2022-09-30 987 031
Martin Hellström 2022-10-01–2022-12-31 368 931 Folkuniversitetet Region Väst, styrelseledamot

Ledamöter utsedda av regeringen
Mikael Dahlgren 2022-01-01–2022-12-31 25 000 R&D reference board for RISE (Research Institutes of 

Sweden), styrelseordförande 
PiiA-Processindustrial IT and Automation (Strategic 
Innovation program at Swedish innovation agency), 
styrelseordförande

Torbjörn Digernes 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Norges tekniske vitenskapsakademi, ordförande
Eva Durhán 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Insynsrådet för Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ledamot

Gunvor Kronman 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Kalevala Jewellery Oy, styrelseledamot
Amos Rex, museum för samtidskonst, styrelseordförande
Fondbolaget Fondita AB, styrelseledamot
Finlands vita ros och Finlands lejonordnar, 
styrelseledamot

Carina Malmgren 2022-01-01–2022-12-31 38 320 Inga uppdrag
Ulf Nilsson 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Santa Anna IT Research Institute AB, ledamot
Monika Samuelsson 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Nationella vårdkompetensrådet, ledamot 

Lärarrepresentanter
Inger Holmström 2022-01-01–2022-12-31 0 Inga uppdrag
Cecilia Lindh 2022-01-01–2022-12-31 0 Inga uppdrag
Caroline Uppsäll 2022-01-01–2022-12-31 0 Inga uppdrag

Studentrepresentanter
Enkhluun Enkhmandakh 2022-06-01–2022-12-31 0 Inga uppdrag
Tommie Hultgren 2022-01-01–2022-12-31 25 000 Fastighetsbolaget Kårhuset i Eskilstuna AB, ledamot
Kim Jansson 2022-01-01–2022-05-15 25 000 Fastighetsbolaget Kårhuset i Eskilstuna AB, ledamot
Simon Sjölund 2022-01-01–2022-12-31 14 000 Inga uppdrag

Samtliga angivna ersättningar och utbetalda förmåner avser kalenderåret 2022 om inget annat anges och redovisas exklusive 
sociala avgifter. Styrelsearvode utgår inte till personal anställd på MDU. Ersättningen angiven för dessa personer avser lön för 
ordinarie arbete. 



Undertecknande
Styrelsen för Mälardalens universitet har vid sitt sammanträde 2023-02-20 beslutat godkänna årsredovisning för 
Mälardalens universitet för år 2022.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som års-
redovisningen avser. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

  Pär Eriksson
  Ordförande

 Martin Hellström Monika Samuelsson Mikael Dahlgren
 Rektor

 Torbjørn Digernes Eva Durhán Ulf Nilsson

 Carina Malmgren Gunvor Kronman

 Inger Holmström  Caroline Uppsäll Magnus Hoppe
 Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant

 Enkluun Enkhmandakh Tommie Hultgren Simon Sjölund
 Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant
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Signaturer 
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Tfn: 021-10 13 00  Box 833, 721 23 Västerås
E-post: info@mdu.se  Box 325, 631 05 Eskilstuna
Webb: www.mdu.se
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