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Rektor har ordet
2021 var ett år som inte liknade något tidigare i Mälardalens 
högskolas drygt 40-åriga historia. Året präglades av corona-
pandemin, vilket påverkade hela högskolans verksamhet. 
Under våren bedrevs den övervägande delen av utbildningen 
på distans och alla medarbetare uppmanades att så långt 
det var möjligt arbeta hemifrån. Under hösten kunde vi suc-
cessivt återgå till mer verksamhet på campus, till glädje för 
många studenter och kollegor. 

Parallellt med att vi anpassat vår verksamhet till nya 
förutsättningar till följd av pandemin har vi även förberett 
oss för en kommande övergång till Mälardalens universitet. 
År 2020 avslutades med att forsknings- och innovation-
spropositionen lades fram – och därmed förslaget om att 
göra Mälardalens högskola till universitet den 1 januari 2022. 
Jag, och många kollegor med mig, har med stort intresse följt 
den politiska processen under året och den 9 december fat-
tade regeringen slutligen beslutet som gör att vi med denna 
årsredovisning för 2021 sätter punkt för Mälardalens högs-
kola. Från och med 2022 är vi Mälardalens universitet. Det 
var med stor glädje och stolthet jag tog emot utbildningsmin-
ister Anna Ekström på campus i Västerås då hon meddelade 
regeringens beslut. 

Vi är redo att axla förtroendet som Mälardalens universitet. 
Förberedelserna för att bli universitet har genomsyrat de 
strategiska utvecklingsfrågorna på högskolan under det sen-
aste året och jag är glad att över 800 medarbetare engagerade 
sig i att forma målbilden för Mälardalens universitet, som nu 
ligger till grund för den kommande strategiperioden. Genom 
vår externa forskningsutvärdering MER21 fördjupades våra 
insikter kring forskningens kvalitet och utvecklingsmöj-
ligheter. De externa bedömargrupperna gav oss stort beröm 
för hur forskningen inom de sex forskningsinriktningarna 
har utvecklats sedan 2014 – En anmärkningsvärd utveckling, 
konstaterade ordförande i bedömargruppen för forskningsin-
riktningen inbyggda system. Kvalitetsfrågor har även varit 
fokus inom vår utbildningsverksamhet, där vi bland annat 
stärkt styrningen i vårt systematiska kvalitetsarbete och 
stärkt studentinflytandet. Jag känner en stor stolthet över det 
arbete som gjorts och ser att vi har potential att fortsätta ut-
vecklas som universitet och bidra till än mer samhällsnytta. 

Tre framgångsfaktorer som lyfts fram av bedömargrupperna 
är vårt interna samarbete, vår internationalisering och vår 
väletablerade samverkan med det omgivande samhället. 
Samverkan kan sägas vara en del av högskolans DNA och jag 

kan konstatera att det fortsätter att vara en viktig ledstjärna 
också för det kommande universitetet. Under 2021 firade 
vår samverkansplattform Mälardalen Industrial Technology 
Center (MITC) 10 år. Samtidigt antog vi värdskapet för en ny 
samverkansplattform, Electrification Hub, med målsättnin-
gen att accelerera utvecklingen kring elektrifiering, energi 
och elektromobilitet och driva på klimatomställningen i 
Sverige och internationellt. 

Under 2021 har Mälardalens högskola haft rekordmånga stu-
denter. Under 2020 gjordes ett överintag av studenter utifrån 
sparat kapital och en förväntan om att pandemin skulle kun-
na ge negativa effekter på studenternas möjlighet att fullfölja 
sina studier. Under 2021 kunde vi konstatera att studentpres-
tationerna är höga och att vi har en hög kvarvaro på utbild-
ningarna, vilket är mycket glädjande. Under kommande år 
kommer universitetet att behöva minska antalet antagna för 
att komma i nivå med anslagstilldelningen. 

Evidensbaserad kunskap blir allt viktigare i vårt samhälle och 
Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning av allmänhe-
tens syn på forskning visar glädjande att förtroendet för fors-
kare har ökat till rekordnivåer i Sverige. Som lärosäte har vi 
en viktig uppgift i att skapa och dela kunskap med vårt omgi-
vande samhälle. Därför är jag mycket glad för flera av de initi-
ativ som vi engagerat oss i under 2021. Vera Roadshow – som 
stimulerar unga tjejer att närma sig teknikforskning. Allan, 
som inspirerar unga killar att göra karriär inom vård och 
hälsa. Och inte minst Kunskapsfesten, Eskilstuna kommuns 
satsning för att väcka lust till forskning och högre utbildning. 
Från MDH:s sida deltog ett trettiotal forskare i föreläsningar, 
paneldiskussioner och en experimentverkstad för barn och 
unga. Jag är övertygad om att vi där träffade morgondagens 
universitetsstudenter – och kanske framtidens forskare?

2022 kommer att innebära ett inspirerande och viktigt ar-
bete med att utveckla forsknings- och utbildningsverksam-
heten vid Mälardalens universitet. Det blir också året då jag 
avslutar mitt uppdrag som rektor och går tillbaka till rollen 
som professor på Sveriges yngsta, och i mina ögon, häftigaste 
universitet. Det är med stor stolthet jag sätter punkt för 2021.

Paul Pettersson  
Rektor
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Detta hände under 2021 på MDH
MER21 – en genomlysning av all forskningsverksamhet 
Under 2021 lät vi genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning vid 
MDH. Nationella och internationella bedömare har gått på djupet i högskolans olika 
forskningsområden – och ger MDH höga betyg. Utvärderingen har gett fördjupade 
insikter som kommer ligga till grund för kommande strategi- och utvecklingsarbete. 

Vetenskapsrådet beviljade satsning på utbildningsvetenskap
MDH fick drygt 20 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel för fyra forsknings-
projekt från Vetenskapsrådet; två inom utbildningsvetenskap och två inom natur- och 
teknikvetenskap. Två av projekten riktar sitt fokus mot skolans värld och kommer 
studera hur kompetensutveckling för lärare bör utformas för att elevernas kunskaps-
nivå ska höjas och vad som händer med läsning av litteratur när skiftet går från ord 
till siffror.

Stor involvering i målbild för Mälardalens universitet
Styrelsen tog redan förra året fram en ny vision, som lyder: En progressiv och samver-
kande högskola där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Under 2021 har ett om-
fattande arbete gjorts där visionen konkretiserats till en målbild för det kommande 
universitetet. Över 800 medarbetare har deltagit i arbetet tillsammans med studenter 
och samverkansparter. 

Allan och Vera för att stimulera icke-normativa utbildningsval
Flera välfärdsyrken är kvinnodominerade. Genom projektet Allan vill MDH därför 
inspirera unga killar att göra karriär inom hälsa, vård och välfärd. Projektet ger killar 
i årskurs 4–6 på fyra skolor i Eskilstuna, Arvika och Hallsberg möjlighet att lära sig 
mer om utbildningar och yrken inom området. Forskning visar att tjejer riskerar att 
tappa sitt teknikintresse i 11–12 årsåldern, om intresset inte stimuleras. Därför satsar 
MDH, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Örebro universitet på att få fler 
att behålla intresset genom konceptet Vera, där tjejer i årskurs 4–6 får möjlighet att 
testa på ingenjörsyrket.

Jinyue Yan bland världens mest inflytelserika forskare
Jinyue Yan, professor inom framtidens energi vid MDH, är en av världens mest infly-
telserika forskare 2021. Det visar årets lista från Web of Science Group, som utgår 
från vilka forskare som har citerats flest gånger av andra forskare det senaste decen-
niet. Jinyue Yan forskar kring några av samhällets största utmaningar för framtiden, 
kopplat till energiförsörjning och hållbarhet. Han är en av världens högst rankade 
forskare inom sitt forskningsområde och även redaktör för den ansedda tidskriften 
Applied Energy. 

MDH etablerar kompetenscentret RESILIENT
Energimyndigheten beviljade i december 63 miljoner kronor till kompetenscentret 
RESILIENT - Energy Systems Competence Centre. Syftet med kompetenscentret är 
att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett 
systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria ener-
gisystem med låg klimatpåverkan - i enlighet med Agenda 2030-målen för hållbar 
utveckling. Kompetenscentret koordineras av MDH och deltar gör Uppsala universi-
tet, Umeå universitet och högskolan i Gävle samt ett fyrtiotal företag och offentliga 
organisationer.

MDH deltar i två nya forskningsskolor med syfte att stärka den svenska 
skolan

För att möta särskilt begåvade barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH del-
tar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan 
om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 
miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har även beviljat medel för 
forskarskolan ReMath inom matematikdidaktik där MDH deltar tillsammans med 
Stockholms universitet, högskolan Kristianstad och högskolan Dalarna. 
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Samhällsviktiga MDH-projekt på IVA:s 100-lista 
Tre MDH-forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 
(IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag 
eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Det 
första projektet är ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i under-
jordsanläggningar där Madeleine Martinsen, universitetsadjunkt, är projektledare. 
Serendipity – Cybersäkerhet i säkerhetskritiska system är det andra projektet, där 
Mikael Sjödin, professor i datavetenskap, är projektledare och det tredje projektet 
är utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige, där Pietro Campana och 
Bengt Stridh, universitetslektorer, är projektledare. 

Electrification Hub etablerades 
Tunga transporter och transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp 
av växthusgaser. Dessutom bidrar de tunga transporterna till en stor del av negativ 
miljöpåverkan genom sina utsläpp. Därför etablerades i början av 2021 Electrification 
Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet 
med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta 
mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minsk-
ning av utsläppen. Electrification Hub är en samverkansplattform mellan MDH och 
andra lärosäten, näringsliv, region Västmanland och Västerås stad. 

Internationellt studentprojekt med stora miljövinster
I studentprojektet AutoSail arbetar studenter och forskare vid MDH sida vid sida med 
att utveckla en självkörande segelbåt. Syftet är att ersätta lastfartygen på Atlanten 
med autonoma, självkörande segelbåtar som drivs på hållbar energi, vilket kommer 
att ge stora miljövinster. Projektet AutoSail genomförs tillsammans med University of 
Antioquia, i Colombia och Technological University of Panama, där lärosätena ansva-
rar för olika delar i utvecklingen av den självkörande segelbåten. 

Dubbel nytta när framtidens solcellssystem kombinerar odling och elpro-
duktion
På MDH bedrivs forskning som undersöker den dubbla nyttan med agrovoltaiska sys-
tem, där odling och solceller kombineras. Projektet, som är det första i Sverige, är 
ett samarbete mellan MDH, Solkompaniet, SLU och Kärrbo prästgård med Uppsala 
universitet och Universitá Cattolica i Italien som vetenskapliga samarbetspartners och 
har rönt stor uppmärksamhet under året.

Fyra studenter prisade för sina innovationsidéer
MDH:s affärsinkubator Idélab har under årets Idétävling belönat studenterna Michelle 
Vahlberg för bästa idé, Ahmed Ibrahim för bästa innovation, Dahiana Cordero för 
bästa pitch och Mostafa Saleh blev årets wildcard. Samtliga idéer bedöms utifrån ka-
tegorierna ekonomisk hållbarhet, konkurrenskraft, samhällsnytta, idé- och innova-
tionshöjd, marknadsstorlek och hållbarhet.

Pluggpeppen aktiverade programstudenter
Under våren genomfördes initiativet Pluggpeppen som på ett lustfyllt sätt peppade 
studenterna att röra på sig mer under pandemin. Drygt 500 programstudenter deltog 
och samlade poäng genom att röra på sig. Flest poäng samlade Robotikingenjörerna 
ihop. MDH:s samverkansparter Volvo CE deltog i utmaningen och bidrog med en do-
nation till Stadsmissionen. 

10-årsjubileum för MITC
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) startades 2011 och drivs av industrin 
och MDH gemensamt. Med ett ben i både industri och akademi har en samverkans-
plattform byggts upp och i samband med 10-årsfirandet planeras en uppväxling av 
verksamheten.



Mälardalens högskola, årsredovisning 2021 9

Fördjupat strategiskt samarbete
MDH har väletablerade strategiska samverkansavtal med näringsliv och offentlig sek-
tor. Under 2021 har  MDH och ABB  tecknat ett förnyat avtal  i syfte att stärka och 
utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Bland annat innebär 
det fördjupade samarbetet ett gemensamt  projekt där forskare inom forskningsin-
riktningen framtidens energi delar sin tid mellan akademin och industrin. Under året 
har också ett strategiskt samverkansavtal tecknats med Hitachi Energy, som tidigare 
var en del av ABB. Syftet med det utökade samarbetet är bland annat att utbyta vär-
defull kompetens inom elektrifiering och digitalisering samt öka innovationstakten 
i samhället.

Kunskapsfest för sänkta trösklar till kunskap och högre utbildning
Under 2021 var det premiär för Kunskapsfesten – Eskilstunas nya vetenskapsfestival. 
Under tre dagar bjöds allmänheten och skolelever in till föreläsningar, seminarier 
och en experimentverkstad som lockade fram vetgirigheten hos unga och vuxna. 
Programmet genomfördes till största del digitalt och planeras att bli ett återkomman-
de arrangemang. Syftet är att tillgängliggöra kunskap och vetenskap och stimulera 
till högre utbildning. 

Rekordstort intresse för att studera på MDH
Intresset för att utbilda sig på MDH var rekordstort inför höstterminen 2021. Det 
totala antalet ansökningar till höstterminen gick upp med 13 procent jämfört med fö-
regående år. Totalt tog högskolan emot 34 622 ansökningar till höstens utbildningar, 
jämfört med 30 659 till höstterminen 2020. Antalet personer som valde en MDH-
utbildning i första hand ökade också, med drygt 12 procent.
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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. MDH: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.

Återrapporteringskrav Sidhänvisning
Högskolelag
Kvalitet 12
Samverkan 17
Internationalisering 14
Hållbar utveckling 19
Jämställdhet 21 och 25
Breddad rekrytering 25
Livslångt lärande 37
Studentinflytande 20

Regleringsbrev MDH
Särskilt åtagande – Idélab 55
Anordna sommarkurser 34
Rekryteringsmål för professorer 51
Mål för antal examina (Ersätter föregående års avsnitt Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar samt 
lärar- och förskollärarutbildning) 32

Mål för andel biträdande lektorer 50

Regleringsbrev för universitet och högskolor budgetåret 2021
Utbildningsutbudet 23 och 40
Dimensionering av lärar- eller förskollärarexamina 23
Särskilda återrapporteringskrav vissa examina 31
Kvalitetsförstärkning 34
Studieavgifter för tredjelandsstudenter 16
Samarbetet med Migrationsverket 16
Utbyggnad av vissa utbildningar

behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar 37
utbildning i hela landet 38
utbildning på avancerad nivå 39
kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder 39
bristyrkesutbildningar 37
ingenjörsutbildningar och samhällsbyggnadsutbildningar 33

Hållbar utveckling 19
Jämställdhetsintegrering 21
Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser 34
Utveckla arbetet med öppen vetenskap 46

Regleringsbrev avseende anslag 2:64 budgetåret 2021
Studenthälsa (ap. 2) 20
Arbetsintegrerad lärarutbildning (ap.8) 35
Flexibla vägar in i läraryrket (ap.17) 35
Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen (ap.22) 36
Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning (ap. 33) 37
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Högskolans strategiska utgångspunkter och mål
Den nuvarande forsknings- och utbildningsstrategin för 
2017 – 2022 fastslår att MDH ska vara ledande i landet när 
det gäller att bedriva utbildning och forskning i samproduk-
tion med omgivande samhälle. Den betonar också vikten av 
att hålla samman forskning och utbildning i enlighet med 
Magna Charta. 

Med utgångspunkt i strategin har styrelsen fastställt fyra 
långsiktiga mål för innevarande strategiperiod.

1. MDH erbjuder högkvalitativa utbildningar på grundni-
vå, avancerad nivå och forskarnivå.

2. MDH har erkänd och inom några områden ledande 
forskning.

3. MDH har studenter och forskarstuderande som är nöjda 
med sin utbildning.

4. MDH har medarbetare och ledare med kompetens, vilja 
och förutsättningar att bidra till högskolans utveckling. 

Mot bakgrund av regeringens tidigare uttalade ambitioner att 
utveckla MDH till Sveriges nästa universitet beslutade styrel-
sen hösten 2020 om en ny vision för Mälardalens högskola. 
Visionen är att lärosätet år 2030 ska vara ”En progressiv och 
samverkande högskola där vi tillsammans formar en hållbar 
framtid”.

Vi är en progressiv högskola
I en föränderlig värld erbjuder vi flexibel och nyska-
pande forskning och utbildning med hög kvalitet och 
teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfi-
kenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och 
ett livslångt lärande. 

Vi skapar värde genom samverkan
Våra samproducerande forsknings- och utbildnings-
miljöer är motorer för kunskapsutveckling och inno-
vation. Genom unik samverkan mellan akademi, ci-
vilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genererar 
vi värde i ett globalt samhälle. 

Vi formar en hållbar framtid
På vetenskaplig grund, med inkluderande förhåll-
ningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar vår forsk-
ning och utbildning för social, ekologisk och ekono-
misk hållbarhet. 

Året har präglats av arbete med universitetsförberedelser 
inom olika områden, till exempel utvecklingen av kvalitets-
ledningssystemet och framtagandet av målbild för MDU. 

I december 2021 beslutade styrelsen om mål för Mälardalens 
universitet. Målen togs fram genom ett inkluderande arbete 
där såväl styrelse och ledning som medarbetare, studenter 
och externa samarbetspartners deltog. 

Mål för Mälardalens universitet som lärosäte: 
• Vi verkar för en hållbar framtid och lever som vi lär. 
• Vi vågar utmana och vi vågar utmanas. 
• En stark samverkan är vårt signum. 
• Vi är ett erkänt bra lärosäte att studera och arbeta vid. 

Mål för utbildning vid Mälardalens universitet:
• Vi är kreativa och utvecklar ständigt våra utbildningar 

och lärmiljöer.  
• Vi är nationellt ledande i att erbjuda utbildningar som 

tar sig an dagens och framtidens utmaningar och bidrar 
till ett hållbart samhälle. 

• Våra studenters och doktoranders förmågor att bidra till 
ett hållbart samhälle är högt värderade av det omgivan-
de samhället. 

• Vi är banbrytande i att ge våra studenter och doktoran-
der kompetenser både genom och för samverkan.

Mål för forskning vid Mälardalens universitet: 
• Vår forskning är av hög kvalitet och präglas av nytän-

kande och perspektivrikedom. 
• Vi har framstående forskning som tar sig an dagens och 

framtidens utmaningar och bidrar till ett hållbart sam-
hälle. 

• Vi är en internationell förebild och nationellt ledande 
när det gäller nyttiggörande av forskning.  

• Vår forskarutbildning är känd för att ta sig an forsknings-
frågor i samverkan och med tvärvetenskapliga ansatser. 

Vidare har ledningen, som en del i det universitetsförbere-
dande arbetet, genomfört externa dialoger med strategiska 
partners om forskningsbehov parallellt med fördjupad bib-
liometrisk profileringsanalys av högskolans forskning. Det 
har också förts en nära dialog med ledningarna för de bli-
vande universitetsstäderna kring campusutveckling och att-
raktivitet. Ledningen har även ansvarat för att ta fram un-
derlag för att utveckla innovationsstödsystemet och inrätta 
holdingbolag. Utöver detta har även en behovsinventering 
för utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet ge-
nomförts, något som lett fram till beslut om att framöver 
prioritera mer behovsanpassat stöd med enhetliga strukturer 
och arbetssätt. Därtill är en ny varumärkesstrategi under ut-
veckling. Verksamheten befinner sig därför i en fas präglad 
av övergången från nuvarande forsknings- och utbildnings-
strategi och långsiktiga mål till ny vision, mål och strategi 
för MDU. 

Vid årets slut fattade regeringen beslut om att Mälardalens 
högskola från och med den 1 januari 2022 blir Mälardalens 
universitet.

Särskilda satsningar och strategi för 
Mälardalens universitet
För att ytterligare stärka universitets utveckling har styrelsen 
beslutat om särskilda satsningar inom tre huvudområden;

1. Det första området är universitetsutveckling med inrikt-
ning på kvalitet i utbildningen och pedagogiskt stöd till 
studenter. 

2. Det andra området är universitetsutveckling av forsk-
ning och forskarutbildning genom förstudier och pilot-
projekt. I detta ryms bland annat finansiering av fortsatt 
utveckling av hälso- och välfärdsteknik och konstnärlig 
forskning. 

3.  Det tredje området är universitetsutveckling med inrikt-
ning på digitalisering och stödfunktioner.
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I december 2021 beslutade rektor att ge vicerektor för sam-
verkan i uppdrag att ta fram strategi för Mälardalens uni-
versitet. Ovan nämnda vision, mål och resultatet från den 
genomförda forskningsutvärderingen MER21 är exempel på 
viktiga underlag för strategiarbetet. Strategin ska innehålla 
övergripande prioriteringar som gäller uppbyggnad av uni-
versitetet och utvecklingen mot vision och målbild. Strategin 
ska få effekt på planering och prioriteringar inför 2023 och 
samordnas med övriga universitetsuppbyggande satsningar. 
Avsikten är att strategin fastställs under första halvåret 2022 
och att den ska gälla från och med 2023 till 2025. 

Kvalitet
Det kontinuerliga kvalitetsarbetet bedrivs både på lednings-
nivå och inom de organisatoriska enheterna. Den kollegiala 
fakultetsnämnden arbetar tvärgående genom organisationen 
för att verka för och granska att utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning be-
drivs med önskad kvalitet. 

Som tidigare nämnts i uppdragsredovisningen till regeringen1, 
så pågår ett intensivt arbete med att ta hand om de synpunk-
ter och utvecklingsförslag som Universitetskanslersämbetets, 
UKÄ:s, bedömargrupp lyfte gällande högskolans systematiska 
kvalitetssäkringsarbete. Sedan våren 2020 finns en tillsatt ko-
ordineringsgrupp som under ledning av prorektor arbetar 
med att systematiskt förbättra högskolans kvalitetssäkrings-
arbete för utbildning. Koordineringsgruppen har träffats re-
gelbundet under året och en handlingsplan har upprättats 
för att säkerställa att samtliga brister som UKÄ har påtalat 
blir omhändertagna. Under året har detta arbete lett till flera 
resultat:

• Beslut om reviderade arbetsordningar 
Styrelsen beslutade under våren om en reviderad 
arbetsordning för Mälardalens högskola. Genom den 
nya arbetsordningen tydliggörs att det är verksamhets-
ansvarig chef som har ansvaret för utbildningarnas 
kvalitet. Genom arbetsordningen har även den kol-
legialt valda fakultetsnämnden ett tydligare ansvar att 
granska, utvärdera och följa upp att all utbildning vid 
lärosätet håller hög kvalitet. Fakultetsnämnden ska 
även arbeta för hög kvalitet i utbildning, vilket den 
redan idag gör, genom det granskande, utvärderande 
och uppföljande arbetet.  
Till följd av dessa förändringar reviderades även rektors 
arbetsordning. Genom rektors arbetsordning flyttades 
vissa beslutsmandat från fakultetsnämnden till rektor 
eller verksamhetsansvarig chef för att på så sätt följa 
den överordnande arbetsordningen. Rektors arbetsord-
ning tydliggör även den interna strukturen för det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet. 
De organisatoriska enheterna, akademierna och det 
gemensamma verksamhetsstödet, har genom respek-
tive verksamhets enskilda arbetsordningar ytterligare 
förtydligat ansvar och interna strukturer för det kon-
tinuerliga kvalitetsarbetet. Ett arbete med att revidera 
fakultetsnämndens arbetsordning inleddes under 2021.

1  Under våren gavs högskolan ett tilläggsuppdrag genom ändringsbeslut 2021-03-04 
av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndighet Mälardalens högskola, 
U2021/01514. Högskolan skulle senast den 3 maj redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att åtgärda bristerna med det interna kvalitetssäkringssystemet. Högskolan skickade i 
slutet av april in dess svar till regeringen.

• Beslut om policys 
Rektor beslutade under våren om nyupprättad policy, 
mål och riktlinjer för studentinflytande vid Mälardalens 
högskola. Policyn samlar och ersätter tidigare regler 
och rutiner för det organisatoriska studentinflytan-
det och är resultatet av en ökad samverkan med 
Mälardalens studentkår. Genom policyn förväntas stu-
dentinflytandet ske mer enhetligt, vilket är något som 
efterfrågats av såväl studentkåren som UKÄ. 
Rektor har även fattat beslut om en reviderad kva-
litetspolicy. Genom översynen har kvalitetspolicyn 
förenklats och lyfter fram grunden för högskolans 
kvalitetsarbete. Grundstommen för kvalitetsarbetet har 
sammanfattats till perspektiv för kvalitet, grundläg-
gande principer och förutsättningar för ett systematiskt 
kvalitetsarbete.

• Anpassade processbeskrivningar och handlägg-
ningsordningar 
Högskolan har under hösten reviderat och i vissa fall 
upprättat nya processbeskrivningar och handläggnings-
ordningar för centrala utbildningsprocesser och utbild-
ningsärenden. Arbetet föranleddes av de förändringar 
i ansvar och beslut som beslutats om genom de revide-
rade arbetsordningarna. Rektor fastställde exempelvis 
beskrivning av högskolans kvalitetsledningssystem och 
handläggningsordningar för revidering av utbildnings-
plan respektive inrätta och revidera kursplan vid sitt 
sista ordinarie beslutsmöte för året. Arbetet med att re-
videra och upprätta ytterligare handläggningsordningar 
kommer fortgå under våren 2022. 

• Förbättrade förutsättningar för studentinfly-
tande  
Representanter från högskolan har regelbundet träf-
fat Mälardalens studentkår sedan hösten 2020. Som 
nämnts ovan resulterade den ökade dialogen i en beslu-
tad policy för studentinflytande. Även de förändringar 
som införts i de beslutade arbetsordningarna lyfter 
tydligare fram vikten av ett fungerande studentinfly-
tande i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Detta är även 
något som kvalitetspolicyn lägger vikt vid. Till följd av 
att nuvarande studentkårs mandat som erkänd student-
kår löper ut under 2022, fattade styrelsen beslut om 
kriterier för att bli erkänd som studentkår.

• Ökad jämställdhet i utbildningarnas innehåll 
Arbetet med att integrera jämställdhet i elva utbild-
ningsprogram har fortgått under året. Arbetet har 
bland annat resulterat i ett stödmaterial för arbetet 
med jämställdhetsintegrering och under hösten prö-
vades en ny arbetsmodell. Modellen bygger på positiva 
erfarenheter som högskolan har från att ha använt den 
inom ramen för arbetet med högskolans samverkans- 
och samproduktionsprofileringen.

• Tydligare koppling mellan kvalitetsarbete och 
verksamhetsstyrning 
Högskolan har under året genomfört en kartläggning 
av de interna uppföljningsprocesserna i syfte att anpas-
sa ledningens möten till att fokusera på uppföljningsre-
sultat. Att vika enskilda tillfällen för dessa kvalitetsdia-
loger förväntas bidra till en mer effektiv styrning mot 
högre kvalitet i verksamheten. Arbetssättet kommer 
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fortsätta under 2022. Utöver detta kommer de förtydli-
ganden som de reviderade arbetsordningarna och den 
reviderade kvalitetspolicyn ger ytterligare bidra till att 
stärka kopplingen mellan kvalitetsarbetet och verk-
samhetsstyrningen. Dessutom kopplar fakultetsnämn-
dens reviderade uppföljnings- och granskningsmodell 
tydligare till verksamhetsstyrningsprocessen. Därmed 
förväntas årets sammanfattande kvalitetsrapport vara 
en bra grund för att vidareutveckla, planera och styra 
högskolans verksamhet för 2022.

• Beslut om och implementering av modell för kol-
legial granskning, utvärdering och uppföljning 
Fakultetsnämnden fastställde under våren 2021 en 
vidareutvecklad modell för uppföljning och utvärde-
ring av kvalitet i utbildning. Inom ramen för modellen 
har fakultetsnämnden under året följt upp all utbild-
ning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbild-
ningsnivå genom lägesrapporter. Fakultetsnämndens 
fyra utskott har haft dialoger med företrädare från 
akademierna gällande de lägesrapporter som tagits 
fram. Därtill har fakultetsnämnden utvärderat elva 
utbildningsprogram och två forskarutbildningsämnen. 
Utbildningsprogrammen skrev fram självvärderingar 
där fakultetsnämnden, efter extern sakkunniggransk-
ning, haft dialoger med företrädare från berörda aka-
demier utifrån de synpunkter och utvecklingsförslag 
som kommit upp under utvärderingen. Arbetet med 
årets uppföljningar och utvärderingar tillsammans med 
identifierade utvecklingsområden på en högskoleöver-
gripande nivå har sammanfattats i en kvalitetsrapport. 
Utöver den uppföljning som sker inom ramen för fa-
kultetsnämndens ansvar pågår även ett kontinuerligt 
verksamhetsnära kvalitetsarbete i form av exempelvis 
kursvärderingar och programvärderingar samt uppfölj-
ning av doktorandernas individuella studieplaner.

Högskolan har under året följt upp pågående forsknings-
verksamhet genom den externa forskningsutvärderingen 
MER212. Målet med utvärderingen var att identifiera styrkor-
na i MDH:s forskning, utveckla forskningsmiljöerna och få 
underlag för att ytterligare kunna höja kvaliteten i forskning-
en. Expertpaneler från totalt 15 länder bestående av totalt 44 
sakkunniga, varav 39 procent kvinnor, bedömde forsknings-
inriktningarna utifrån deras självvärderingar, kompletterat 
med bakgrundinformation och bibliometrisk analys. Som del 
av metoden var även ett platsbesök som till följd av Covid-19 
blev tvunget att genomföras digitalt. Expertpanelerna sam-
manfattade sina respektive bedömningar under tio områden3 
utifrån en femgradig skala4. Resultatet sammanställdes i en 
slutrapport som publicerades den 1 oktober 2021. Rapporten 
pekar på såväl styrkor som utvecklingsförslag och omdömet 
Excellent användes fler än 10 gånger. Även omdömet Insufficient 
användes ett par gånger, då kopplat till mindre grupperingar 
inom en forskningsinriktning eller som del av ett bedöm-
ningsområde. Majoriteten av omdömena blev Very good, (15 
stycken) och Good (10 stycken). Tre framgångsfaktorer som 
expertpanelerna lyfter fram i slutrapporten är:

2  MDH’s Evaluation for improved Research quality 2021
3  1) General assessment, 2) Environment and infrastructure, 3) Networks and 
collaboration (academic partners), 4) Co-production and collaboration (non-academic 
partners), 5) Quality and quantity of research output, 6) Relevance, 7) Quality of research 
(summary of the above), 8) Renewal - Strategies and plans for development of the unit of 
evaluation, 9) Potential and recommendations for development och 10) Other issues.
4	 	Excellent,	Very	Good,	Good,	Satisfactory	eller	Insufficient

1. att de mest framgångsrika forskningsinriktningar-
na har väl utvecklade internationella nätverk och 
att det finns en hög grad av rekrytering av profes-
sorer och doktorander från olika länder, 

2. att MDH:s forskningsinriktningar anses starka på 
samarbete med det omgivande samhället med 
långsiktiga, förtroendefulla relationer samt 

3. en god förmåga att samarbeta mellan de olika 
forskningsinriktningarna. 

Ett arbete att gå på djupet med utvecklingsförslagen har på-
börjats inom respektive forskningsinriktning.

Utöver det interna kvalitetsarbetet har högskolan även ge-
nomfört de uppdrag som högskolan fått genom UKÄ:s upp-
drag.

• Högskolan har under året tagit fram och lämnat över 
självvärdering för den tematiska utvärderingen av bred-
dad rekrytering som UKÄ genomfört. Av självvärde-
ringen framgår att högskolan har goda förutsättningar 
för en breddad rekrytering då högskolan erbjuder ett 
brett utbildningsutbud som normalt sett attraherar en 
bred grupp studenter. Vidare ger det täta samarbetet 
mellan högskolan och regionerna, kommunerna och 
regionala företag ett relevant utbildningsutbud med 
förutsättningar att möta kompetensbehovet i samhället.
Självvärderingen lyfter även fram att högskolan under 
längre tid har rekryterat över det nationella genomsnit-
tet vad gäller studenter från studieovana hem och stu-
denter med utländska bakgrund till sina utbildningar. 
Högskolan inväntar bedömargruppens rapport och 
UKÄ:s beslut i frågan vilket förväntas fattas under bör-
jan av 2022.

• Efter sommaren inleddes UKÄ:s tematiska utvärdering 
av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen, där 
högskolans sjuksköterskeutbildning ingår som en av 
den utbildningar som utvärderas. Representanter från 
högskolan deltog vid upptaktsmötet och under decem-
ber har underlag laddats upp via UKÄ-direkt, ett under-
lag som UKÄ efterfrågat inför det värderingsmöte som 
UKÄ anordnar under våren 2022.

• I slutet av året påbörjade UKÄ förberedelser inför utbild-
ningsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningar 
och högskolan har bistått UKÄ genom att skicka in det 
underlag som ämbetet efterfrågat. Upptaktsmöte för 
utbildningsutvärderingen är planerat till den 18 mars 
2022.
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Internationalisering
Betydelsen av internationalisering vid svenska universitet 
och högskolor har under senare år lyfts av regeringen och 
även genom nationell samverkan inom högskolesektorn. Det 
råder enighet inom sektorn att frågor som rör internationa-
liseringen av högre utbildning bör samordnas bättre och att 
lärosätena behöver driva på sitt internationaliseringsarbete 
i en högre takt för att Sverige ska utvecklas som en kon-
kurrenskraftig kunskapsnation. Satsningar bör riktas bland 
annat mot ökat utresande, fler stipendier för utbyte, enk-
lare processer för avgiftsskyldiga studenter samt en bättre 
samordning av internationaliseringsfrågor vid lärosätena. 
Uppväxling i frågan sker även internationellt. Inför lanse-
ringen av nuvarande Erasmus+ programperioden presentera-
des en idé om en europeisk utbildningszon med utbyte och 
integrerad internationalisering på hemmaplan som självkla-
ra delar av en utbildning.

Internationaliseringsarbetet vid Mälardalens högskola följer 
de nationella prioriteringarna som lyfts ovan. Ett av högsko-
lans övergripande mål är att alla studenter och medarbetare 
ska ha möjlighet till någon form av interkulturell kontakt 
eller aktivitet. MDH:s målbild med internationalisering in-
kluderar ett aktivt arbete med rekrytering av internationella 
studenter, utbildningar som förbereder för internationella 
karriärer och samproduktion i ett regional-globalt samman-
hang. Vikten av internationalisering vid MDH har lyfts i såväl 
högskolans centrala styrdokument som i högskolans långsik-
tiga mål och forsknings- och utbildningsstrategin för perio-
den 2017–2022, och även i högskolans policy för ett systema-
tiskt kvalitetsarbete inom utbildning och forskning.

Högskolan har avtal med cirka 140 lärosäten över hela värl-
den för lärar-, doktorand- och studentutbyten. Avtalen omfat-
tar ett eller flera ämnesområden och flera av dem innehåller 
även gemensam utveckling av kurs- och utbildningsplaner, 
gemensamma och dubbla diplom, samarbete med företag och 
möjligheter till examensarbeten utomlands. Högskolan med-
verkar i flera olika externt finansierade samarbets- och mo-
bilitetsprogram som Nordplus, Linnaeus- Palme, Minor Field 
Studies, STINT, ISEP, ASEM-DUO samt flera av EU:s stora pro-
gram som exempelvis Erasmus Mundus, Erasmus+ Mobility 
for Higher Education, Marie Curie och Ramverksprogram för 
forskning.

Inom ett tiotal utbildningsprogram rekryterar MDH in-
ternationella studenter som önskar ta en svensk examen. 
Högskolan erbjuder några få program på kandidatnivå och 
ett tiotal på magister- och mastersnivå. Gemensamt för pro-
grammen är att all undervisning sker på engelska.

Den internationella verksamheten vid MDH genomsyras 
även av samproduktionsperspektivet. Ett exempel är lärosä-
tets strategiska samarbetsavtal med nationella och internatio-
nella företag som erbjuder samverkansmöjligheter för både 
studenter, doktorander och medarbetare inom såväl svenska 
som utländska företag och organisationer. Sammantaget ger 
detta möjlighet att skapa ett värdefullt internationellt nät-
verk för ett meningsfullt och framgångsrikt yrkesliv.

Vetenskapssamhället är internationellt till sin natur och 
samtliga forskningsinriktningar vid MDH strävar efter inter-
nationell närvaro och samarbeten inom forskning. För att yt-

terligare bistå MDH:s forskare och doktorander i att bygga 
internationella nätverk arrangeras varje år internationella 
konferenser, workshops och seminarier vid högskolan. I 
samband med dessa arrangemang bjuds internationella gäst-
forskare och postdoktorer in för kortare eller längre vistelser 
vid högskolan.

Årets resultat inom internationalisering
Under 2021 påbörjades implementeringen av den högsko-
leövergripande handlingsplanen för internationalisering, som 
fastställdes av rektor under 2020. Handlingsplanen är ett 
redskap för att arbeta med internationalisering på ett mer 
strukturerat och systematiskt sätt. Ett av huvudsyftena med 
handlingsplanen är en bättre integrering av internationalise-
ring i utbildning och forskning som ger ökade möjligheter 
för internationalisering för alla högskolans studenter och an-
ställda. Bland annat pekar handlingsplanen ut att samtliga 
utbildningsprogram ska ha terminer med valfria kurser och 
utan behörighetsproblematik, så kallade mobilitetsfönster, som 
möjliggör och uppmuntrar studentutbyten. 

Akademierna har under 2021 gjort en genomgång av möj-
ligheterna till studentutbyte inom samtliga utbildnings-
områden. Utbildningar som inte hade utvecklade utbyten 
uppmärksammades särskilt. Till exempel identifierades vid 
akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) särskilda behov 
av att sluta nya avtal inom beteendevetenskap, folkhälsove-
tenskap och socialt arbete. Vid akademin för Utbildning, kul-
tur och kommunikation (UKK) skapades goda möjligheter för 
studentutbyten inom språk, kommunikation och matematik. 

Akademierna för Ekonomi, samhälle och teknik (EST) och 
Innovation, design och teknik (IDT), som redan hade stu-
dentutbyten inom sina respektive utbildningsområden, fo-
kuserade i stället på fördjupade samarbeten med sina stra-
tegiska partners. EST fortsatte arbetet med ackreditering 
inom ekonomiutbildningar, vilket resulterade i att antalet 
avtal med lärosäten som får en internationell ackreditering 
uppgår till närmare hälften. Under 2022 finns det för avsikt 
att inleda processen med att ansöka om en AACSB5 ackredite-
ring inom ekonomiområdet. IDT tecknade ett Double Degree 
avtal inom datavetenskapliga programmet med TU Dublin, 
med studenter från TUD på MDH redan från hösten 2021.

De olika satsningarna som gjordes vid akademierna utifrån 
handlingsplanen för internationalisering och egna förutsätt-
ningar, resulterade i en betydligt jämnare fördelning av utby-
tesmöjligheter för samtliga högskolans studenter. Däremot 
finns det fortfarande utbildningar som är mer begränsade i 
dess möjlighet att skapa internationella utbyten, beroende 
på utbildningarnas utformningar och svårigheter att hitta 
likvärdiga kurser under en hel termin vid ett utländskt lä-
rosäte. Det gäller framför allt sjuksköterske-, specialistsjuk-
sköterske-, fysioterapeut- och lärarutbildningar. För dessa 
utbildningar handlade utvecklingsarbetet mestadels om vir-
tuellt utbyte, internationalisering på hemmaplan och kortare 
studentutbyten. Förutom dessa begränsningar har även brist 
på möjligheter till fysiska utbyten under rådande coronapan-
demi bidragit till att satsningar fokuserats inom samtliga ut-
bildningsområden på att utveckla former för virtuella utby-
ten och andra typer av internationalisering på hemmaplan. 
Nedan följer ytterligare exempel på internationaliseringsin-
satser som genomförts under året:

5  Association to Advance Collegiate Schools of Business
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• Virtuella lektioner inom förskollärarprogrammet i sam-
arbete med Jyväskylä University of Applied Sciences i Finland 
och en virtuell seminarieserie om pedagogiska frågor i 
samarbete med Mary Immaculate College på Irland. För att 
möjliggöra kortare studentutbyten har högskolan inlett 
ett samarbete med Åbo Akademi om VFU-utbyte på för-
skollärarprogrammet, något som förhoppningsvis kan 
bana väg för motsvarande utbyten inom andra lärarpro-
gram.

• Under året har tre studentprojekt med enbart virtuella 
samarbeten genomförts. Projekten har drivits tillsam-
mans med två internationella partners i Colombia och 
Panama, inom ramen för det högskoleövergripande in-
ternationaliseringsprojektet (finansierat av Stiftelsen 
för internationalisering av högre utbildning och forsk-
ning (STINT)). Ett av studentprojekten handlade om att 
utveckla en autonom segelbåt, där MDH-studenterna 
arbetade med styrsystemet och prototypen, studenterna 
från Colombia byggde den fullskaliga båten och student-
gruppen från Panama tog fram den intelligenta navige-
ringen. Det krävdes ett tätt samarbete med regelbundna 
virtuella möten och seminarier för att kunna integrera 
resultaten från alla tre studentgrupperna. Trots pan-
demin har projektet blivit en stor framgång och MDH 
bjöds in att presentera resultatet best-practice vid ett 
STINT-seminarium.

• Ett annat exempel på anpassningar till digitala arbets-
sätt är det nya masterprogrammet i miljöteknik för håll-
bar utveckling som startade hösten 2021. Programmet 
går helt på distans och med engelska som undervis-
ningsspråk. För att säkerställa internationella sökande 
till programmet, och även till MDH:s andra internatio-
nella program, har digitala marknadsföringskampanjer 
genomförts under året via olika rekryteringsportaler.  

• Ett annat digitaliseringsprojekt som påbörjades un-
der året är en MasterClass mellan MDH och WeSchool i 
Indien. Lärosätena har haft ett samarbete under många 
år med ett 50-tal lärarutbyten åt båda håll. Den nya sats-
ningen innebär att alla WeSchool-/MDH-läraralumner 
planeras in på föreläsningar via Zoom. Då väljer lärar-
alumnerna ut sitt favoritämne och skapar en föreläsning 
kring det och integrerar det i lämplig kurs.

• Projektet OnE LEARNS som påbörjades under 2020 med 
avsikten att öka kunskapen bland statstjänstemän och 
medarbetare inom NGO:s i Etiopien och Rwanda om 
bland annat digitalt lärande och digital hälsolitteraci-
tet, fortsatte under 2021. Av 25 deltagare slutförde den 
övervägande majoriteten alla moment och uppgifter. 
Utvärderingen visar att deltagarna är nöjda med pro-
grammet och merparten ansåg sig ha fått kunskaper 
för att kunna driva arbetet för hållbar utveckling. Under 
hösten antogs en ny omgång deltagare och programmet 
har expanderats till att inkludera deltagare från Kenya. 
Programmet finansieras av Svenska Institutet.

• Fysioterapeutprogrammet har fortsatt sitt nordiska sam-
arbetsprojekt I-SAIL. Projektet syftar till att utveckla 
studentcentrerat lärande i anatomiundervisning och 
finansieras av Nordplus. Under projektets andra år har 
de medverkande fysioterapeutprogrammen genomfört 

föreläsningar, workshops, reflekterande gruppsamtal 
med stöd av en pedagog och utvecklat undervisningsma-
terial. Dessutom har intervjuer med medverkande lärare 
genomförts och resultatet presenterats vid en internatio-
nell konferens.

• För andra året i rad har hackathon-eventet ”hackoffice” 
arrangerats, i samarbete med tolv partneruniversitet 
från elva länder.  Huvudtemat för årets Hackaton var 
Sustainable Office and Modern Workplaces of the Future där 
studenter utvecklar färdigheter inom bland annat idé-
generering, projektplanering, rapportskrivning och pre-
sentationsteknik.

• Musik- och operahögskolan vid MDH har ett utbytespro-
gram med Vietnam National Academy of Music via Linnaeus-
Palmeprogrammet, där det planerade utbytet dessvärre 
inte har kunnat genomföras under 2021 på grund av den 
pågående pandemin. Däremot kommer kammarmusik-
programmet för första gången att ingå i det internatio-
nella programutbudet med start höstterminen 2022.

• Trots pandemin har vissa fysiska utbyten ändå skett un-
der året. Inom ramen för pågående STINT-finansierade 
projekt med Texas State University har lärarutbyten och 
studiebesök genomförts vid båda lärosäten. En ny mer 
omfattande ansökan planeras lämnas in som ska bidra 
till djupare samarbete inom utbildning och forskning 
inom olika områden.

• Högskolans ansökningar om externa medel för inter-
nationalisering fortsatte utvecklas väl under året. På 
det nationella planet beviljades ett nytt STINT Initiation 
Grant för samarbete med Mexiko, ett Nordplus-projekt 
med samarbetspartner i Baltikum samt två nya Linnaeus 
Palme projekt, med Kina och Ghana. 

• Gällande EU-finansiering fick MDH under året ett nytt 
Erasmus+ Innovation Alliances-projekt kring Additiv 
Tillverkning för industri i regionen, med sju partners 
inom EU, samt ett nytt Erasmus+ Collaboration Partnership-
projekt som handlar om globala innovationslabb, med 
bland annat TU Dublin, Oulu Finland och Ljubljana 
Slovenien. Vidare har förberedelser skett för att kunna 
delta i en ny ansökan om Europauniversitet med sex uni-
versitet från olika delar av Europa. Innehållet i ansökan 
fokuserar på att ge relevant kunskap och förmåga att 
introducera den nordiska välfärdsmodellen och tillhö-
rande värderingar i ett europeiskt sammanhang. 

• Inom ramen för EU-finansiering är det även värt att 
nämna IDT:s projekt inom International Credit Mobility 
programmet, ICM 2018 – 2021. Slutrapporten som läm-
nades in under 2021 har blivit godkänd. Av slutrappor-
ten framgår att samtliga utbyten implementerades, att 
erhållna medel i stort sett förbrukades och en utvärde-
ring från deltagande studenter och medarbetare visade 
på en hög grad nöjdhet bland deltagarna.

• Arbetet med strategiska internationella nätverk har 
utvecklats under året. MDH är sedan 2020 medlem i 
Swedish-American Chambers of Commerce (SACC-USA), 
ett nätverk med 19 regionala handelskammare i USA 
som främjar handel och investeringar mellan Sverige 
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och USA. Nätverket erbjuder stöd för utbyten för stu-
denter och medarbetare i syfte att främja Sverige som 
destination för studier, forskning och arbete. Arbetet 
inom nätverket för 2021 handlade om att samla ett tio-
tal svenska lärosäten, bland annan MDH, i en gemensam 
ansökan som ska lämnas in nästa år.

• Avslutningsvis uppmärksammade forskningsutvär-
deringen MER21 behovet av att stärka internatio-
naliseringen inom de flesta forskningsinriktningar. 
Forskningsledare och internationella samordnare har 
därför identifierat och formulerat ett antal stödjande ak-
tiviteter för nästkommande år.

Mobilitet bland studenter inom 
utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Inresande studenter
År 2021 var det totalt 636 studenter som rest in via avtal eller 
var nyregistrerade på engelskspråkiga program. Det är totalt 
sett en ökning på cirka 30 procent jämfört med året innan 
och en ökning om cirka 9 procent jämfört med 2019, före 
coronapandemin. Trots en ökning av det samanlagda antalet 
inresande studenter ses en minskning i antal inresande stu-
denter via utbytesavtal jämfört med perioden före pandemin. 
År 2021 var det 273 studenter som kom via avtal att jämföra 
med 336 år 2019. Årets inresandestudenter via avtal förde-
lar sig på följande sätt, 13 inom bilaterala avtal, 191 inom 
Erasmus, 66 inom ICM och 3 inom ISEP. Cirka 43 procent av 
de inresande avtalsstudenterna var kvinnor. MDH:s interna 
arbete med att ställa om till digital undervisning och virtuella 
utbyten tros vara en bakomliggande faktor till att många stu-
denter lyckats delta i ett internationellt utbyte trots beslutet 
om inställande av fysiska internationella utbyten under läs-
året 2020–2021, till följd av coronapandemin.

Tabell 1. Antal inresande utbytesstudenter och antal nyregistrerade 
studenter på engelskspråkiga program under perioden 2019 – 2021 
uppdelat per kön och år.

 Kvinnor Män Totalt
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Via utbytesavtal 149 105  117 187 123 156 336 228  273
Antal registrerade studenter 
termin 1 på engelska 
program (OBS! vissa 
program ges vartannat år) 

107 111  199 139 149  164 246 260  363

Totalt: 256 216 316 326 272  320 582 488 636

Källa: Ladok

Antal nyregistrerade studenter på engelskspråkiga program 
var 363 stycken under år 2021. Det motsvarar en ökning om 
cirka 40 procent jämfört med 2020 och cirka 48 procent jäm-
fört med 2019. Av 363 nyregistrerade studenter var cirka 55 
procent kvinnor. Ökningen som ses mellan 2020 och 2021 
kan främst förklaras med ett utökat utbud av engelskspråki-
ga program. Masterprogrammen inom hälsa och välfärd som 
erbjuds vartannat år, startade under 2021, men inte under 
2020. Vidare bidrar det nystartade masterprogrammet i mil-
jöteknik till ökningen som även ses mellan 2019 och 2021. 
Under 2021 ses skillnader i antalet registrerade studenter vid 
enskilda utbildningsprogram. Jämfört med 2020 ses en posi-
tiv utveckling i antalet registrerade studenter för sju av pro-
grammen och en negativ utveckling för två av programmen. 
Den största positiva utvecklingen återfinns inom program-

men Analytical Finance och Masterprogrammet i innova-
tion och design. Den största negativa utvecklingen ses inom 
programmet International Business Management som inför 
höstterminen 2021 erbjöd färre platser än 2020 och 2019.. 

Utresande studenter
MDH strävar efter att under utbildningen erbjuda samtliga 
studenter möjlighet till utlandsvistelser. Som beskrivet ovan, 
har en del nya aktiviteter skett under året för att jämna ut 
olikheterna inom högskolans och erbjuda utbyten inom fler 
utbildningsområden, framför allt hälsa, språk, kommunika-
tion och matematik. Möjligheterna som skapades i form av 
nya avtal och samarbeten har inte kunnat nyttjas fullt ut un-
der året på grund av den rådande pandemin. De har ändå bi-
dragit till mer än en fördubbling av alla utresande studenter 
via avtal, 59 utresande studenter under 2021 jämfört med 28 
året innan. Av dessa har 2 studenter rest via bilaterala avtal, 
52 genom Erasmus+ och 5 inom ISEP.

Kursblocket Tyska i Tyskland var inte aktuellt för 2021 efter-
som kursen blev nedlagd i april. Det senaste tillfället studen-
ter läste kursen var under vårteminen 2020 och därför finns 
inga jämförelsedata för 2021.

Tabell 2. Antal utresande studenter under perioden 2019 – 2021 
uppdelat per kön och år.

 Kvinnor Män Totalt
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Via utbytesavtal 61 20 35 40 8 24 101 28 59 
Kursblock 30 hp i 
tyska som ges 
i Tyskland genom MDH* 

19 6 - 6 1 - 25 7 -

Totalt: 80 26 35 46 9 24 126 35 59 
* Kursblock i tyska som ges i Tyskland har avvecklats och erbjöds inte under 2021.
Källa: Ladok

Studieavgifter för tredjelandsstudenter
Omräknat till helårsstudenter har MDH under året haft 64 
studieavgiftsskyldiga studenter som antingen själva eller 
via stipendium betalat studieavgift, se tabell 3. Det är en ök-
ning på cirka 19 procent jämfört med år 2020 då 54 studie-
avgiftsskyldiga helårsstudenter kom. Även könsbalansen har 
förbättrats och ligger på 45 procent kvinnor och 55 procent 
män. Antalet studenter i kategorin studieavgiftsfinansierad 
verksamhet är liten och har därför inte någon större påver-
kan på verksamheten i övrigt.

Tabell 3. Antal betalande studenter från länder utanför EU/EES under 
perioden 2019 – 2021 uppdelat per kön och år.

 Kvinnor Män Totalt
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Antal helårsstudenter 15 23 29 31 31 35 46 54 64

Källa: Ladok

Samarbetet med Migrationsverket
Under året och till följd av coronapandemin har det nationel-
la samarbetet mellan lärosäten och Migrationsverket ökat. 
Riktlinjer och beslut som påverkar undervisningen har änd-
rats löpande utifrån krav på begränsning av smittspridning. 
Lärosätena har löpande rapporterat sina ställningstaganden 
till Migrationsverket. MDH har liksom övriga lärosäten, också 
kunnat konstatera att Sveriges migrationslagstiftning inte är 
anpassad till det rådande pandemiläget.
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De stora utmaningarna till trots upplever högskolan att sam-
arbetet fungerat bra. Det är dock även fortsatt önskvärt att alla 
studenter får samma behandling och likvärdig bedömning, 
oberoende av vilken handläggare som får ärendet och utan 
att högskolan ska stå för en kontakt med Migrationsverket.

Samverkan
Högskolans målbild för perioden 2017 – 2022 är att vara det 
ledande lärosätet i Sverige för hållbar samverkan och sam-
produktion. Att vara främst bland lärosätena i Sverige när det 
gäller samverkan och samproduktion med det omgivande 
samhället betyder att högskolan alltid strävar efter att vara 
en förebild både när det gäller kultur kring, strukturer för 
och arbetssätt i en hållbar samverkan. Det betyder också att 
högskolan alltid ska sträva efter samverkan som genererar 
relevanta resultat för såväl samverkansparterna som för 
MDH:s egna verksamheter och det omgivande samhället. Allt 
detta görs möjligt genom att medarbetare vid MDH har kun-
skaper, förmågor, relationer och vilja att bedriva utbildning 
och forskning i samverkan med det omgivande samhället. 

Som regional och nationell kompetensförsörjare är det av 
stor vikt att forskning och utbildning sker i samverkan med 
aktörer från studenternas framtida arbetsmarknad. Det är ett 
sätt att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten, säker-
ställa att studenternas kompetens efterfrågas efter avslutad 
examen, och rusta studenterna för att skapa arbete genom 
egna verksamheter. Genom samproduktion fokuseras kon-
kret värde och nytta för de samverkande parterna. I relation 
till utbildning och forskning avser samproduktion en gemen-
sam kunskapsproduktion och ett gemensamt lärande där 
högskolan tillsammans med externa aktörer arbetar för att 
lösa problem, säkerställa kompetensförsörjning eller åstad-
komma forskningsresultat, utbildningar och/eller värdeska-
pande i annan form.

Under året har implementeringen av handlingsplanen för 
hållbar samverkan och samproduktion påbörjats vid hela 
MDH. Under hösten har också samverkansrådet inlett ett 
arbete med att följa upp och utvärdera hur handlingspla-
nen under det gångna året genomförts inom de olika verk-
samheterna vid akademierna och vid verksamhetsstödet. 
Handlingsplanen, som togs fram under 2020, ska bidra till en 
systematisk högskoleövergripande och långsiktigt hållbar ut-
veckling av samverkan som en kvalitetsstärkande och natur-
lig del av MDH:s forskning och utbildning. Handlingsplanen 
är därmed ett redskap för hela högskolan att använda i res-
pektive verksamheter, och visar också för studenter och sam-
verkanspartners i omgivande samhälle hur MDH ser på sitt 
samverkansarbete. Inom ramarna för MDH:s verksamhets-
planeringsprocess ska handlingsplanen följas upp årligen 
och vid behov revideras.

En viktig plattform för samproduktion är de strategiska 
samverkansavtal som högskolan har med den privata och 
offentliga sektorn i regionen. Inom den privata sektorn har 
högskolan strategiska samverkansavtal med ABB, Hitachi 
Energy, Alstom, Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi, 
VafabMiljö, Volvo Construction Equipment och Sparbanken 
Rekarne. Inom den offentliga sektorn har högskolan ett stra-
tegiskt samarbete inom ramen för Samhällskontraktet med 
Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Region Västmanland 
samt Västerås stad. Högskolan har dessutom en särskild 

strategisk överenskommelse med Eskilstuna kommun som 
sträcker sig 2021 – 2025 i syfte att stötta båda parters målar-
bete. Under 2021 har ett arbete med att förnya samverkans-
avtal med Region Sörmland och Region Västmanland inletts 
med förhoppning om att samverkan intensifieras och utveck-
las under 2022.

Samhällskontraktet är högskolans samverkansplattform 
för komplexa samhällsutmaningar tillsammans med 
Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och 
Region Västmanland. Under året har omfattande arbete ge-
nomförts inom de fokusområden som styrelsen pekat ut: 
skolresultat, nära vård och välfärdsteknik. Metodiken inom 
Samhällskontraktet genomsyras av tvärvetenskaplighet och 
inkludering. Tvärvetenskaplighet genom att olika forskning-
sansatser uppmuntras och inkludering genom att invånare, 
medarbetare i region och kommun, studenter och forskare 
på ett jämlikt sätt tillsammans tar sig an olika samhällsut-
maningar. Under året har båda regionerna valt att kliva ur 
samarbetet och ett nytt avtal har signerats mellan MDH, 
Eskilstuna kommun och Västerås stad med möjlighet för fler 
kommuner att kunna ansluta.

Sörmlandskontraktet är ett treårigt samarbete mel-
lan Eskilstuna kommun, näringslivet i Eskilstuna via 
Fabriksföreningen och MDH som bidrar till att ge MDH i 
Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalise-
ring och IT. Satsningen har inneburit utveckling och igång-
körning av flera nya utbildningsprogram och kurser inom 
industri 4.0, tillämpad AI, hälsorobotik, interaktionsdesign, 
ekonomi samt hälso- och välfärdsteknik. Under 2021 har kur-
serna vidareutvecklats och alla nya utbildningar har haft gott 
söktryck från nya studenter. Genom samarbetsavtalet har 
spetskompetens i form av professorer och doktorander kun-
nat anställas. Projektet bidrar med viktig kunskap om hur 
hela högskolans utbildningsutbud kan utvecklas i takt med 
samhällets digitala transformation. Målet med satsningen 
är att bidra till attraktiva och relevanta utbildningar och att 
göra Eskilstuna och Sörmland ännu mer attraktivt för stu-
denter och företag.

Automation Region (AR) är en centrumbildning med över 100 
medlemmar samt partners nationellt och internationellt. AR 
är byggt kring framtidens industri med syftet att påskynda 
transformation och driva innovation på systemnivå. Med 
utgångspunkt i utvecklingen av det industriella ekosyste-
met samlar AR ett branschoberoende kluster av etablerade 
företag, start-up, scale-up, forskare i världsklass, beslutsfat-
tare och aktiva investerare. AR har uppskattningsvis deltagit 
i och drivit över 100 projekt i samverkan som involverat över  
1 000 företag och fler än 3 000 personer. Flera produkter och 
tjänster har kommit ur dessa projekt, utbildningsprogram 
och forskarskolor har etablerats. Klustret har på kort tid växt 
till över 100 aktiva medlemmar, vilket visar på det stora in-
tresset och värdet företag och organisationer ser i klustrets 
arbete. AR har även initierat över 15 internationella projekt 
samt etablerat sig på fler orter i Sverige som efterfrågat AR:s 
kunskap och erfarenhet av att leda system på högre nivå och 
samordna aktörer regionalt och nationellt. Ett starkt regio-
nalt kluster med nationell förankring skapar en miljö som 
attraherar och utvecklar näringslivet på regional och natio-
nell systemnivå och skapar positiva effekter för att utveckla 
de regionala styrkorna till nationella resurser.
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En annan centrumbildning är Robotdalen vars uppdragsverk-
samhet inom industriell robotik är framgångsrik och fort-
sätter att växa. Under året har forsknings- och utbildnings-
uppdrag genomförts åt bland annat ABB Robotics, Skanska, 
Seco Tools, Sandvik Coromant, Karolinska Sjukhuset och Alfa 
Laval. Under det gångna året har Robotdalen även påbörjat 
uppdragsverksamhet inom Hälso- och Välfärdsteknik (HVT). 
Pågående uppdrag inom HVT är från Vård- och omsorgsför-
valtningen i Eskilstuna kommun med målet att identifiera, 
anpassa och utveckla tekniska lösningar för äldre som syftar 
till ett förlängt oberoende i vardagen. Vidare pågår ett upp-
drag från Region Västmanland, Region Sörmland, Eskilstuna 
kommun och Västerås stad om en förstudie kring en gemen-
sam satsning på HVT mellan dessa fyra organisationer, där 
även forskningen på högskolans akademier HVV, EST och 
IDT involveras.

MITC (Mälardalen Industrial Technology Center) är en sam-
verkansplattform som startades 2011 av Eskilstuna kommun, 
Eskilstuna Fabriksförening och MDH. Syftet med MITC är att 
växla upp samverkan mellan industri och akademi och skapa 
resultat för båda. MITC har ett tiotal industripartners och en 
stor verksamhet mot små och medelstora företag. MITC:s 
verksamhet har växt starkt sedan etableringen av ett Tech 
Centre i Eskilstuna 2019 med fokus på smart produktions-
utveckling i samverkan med partners, MDH och Robotdalen. 
Investering i ett uppkopplat produktionssystem har gett 
studenter, forskare och företag möjlighet att testa tekniken 
tillsammans och flera kurser har genomfört laborationer. I 
november 2021 togs beslut i MITC:s styrelse att expandera 
verksamheten vilket innebär en större yta för labb, test och 
validering och teknikprojekt i samverkan. MITC verksam-
het omfattar cirka 25 personer anställda vid MDH, MITC AB, 
Robotdalen och konsulter.

Under 2021 har också den nya samverkansplattformen 
Electrification Hub startat. Electrification Hub samlar spets-
kompetens inom energi och elektromobilitet i gemensamma 
satsningar för att accelerera elektrifieringen och driva på kli-
matomställningen i Sverige och internationellt. En organisa-
tion har etablerats och tillsammans med partners har man 
påbörjat arbetet i flera arbetsgrupper kring testverksamhet, 
kompetensutveckling och kommunikation.  Flera initiativ är 
i gång för att främja innovationssystem och affärsutveckling 
tillsammans med start-up-företag.

MDH har också ett flertal forskarskolor där samverkan med 
omgivande samhälle sker:

• ARRAY är en industriforskarskola och unik samverkans-
plattform med fokus på automationsforskning. Företag 
som ingår i forskarskolan är ABB Robotics, ABB Industrial 
Automation, ALTEN, Bombardier Transportation, First 
Control Systems, Kanthal, MITC, RISE SICS, Skanska 
Sverige och Volvo Construction Equipment. I samarbetet 
ingår också Automation Region och Robotdalen. 

• ITS-EASY är en industriforskarskola inom inbyggda sys-
tem inklusive mjukvaruintensiva system, tillförlitliga 
system samt sensorsystem. Automation, telekommuni-
kation och fordon utgör huvudsakliga industriella domä-
ner. Samarbetspartners är ABB, Addiva, Alten Sverige, 
Bombardier Transportation, CrossControl, Ericsson, 

Etteplan, Maximatecc, Motion Control, Saab, Sensair, 
SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer 
science, Volvo, Volvo Construction Equipment och Xdin.

• Innofacture och Innofacture+ är forskarskolor inom inno-
vation och produktion för att utveckla produktions-
processer. Samverkande företag är ABB, Atlas Copco, 
Bombardier transportation, Excosoft, Leax, Scania, TPC 
Components, Volvo Construction Equipment och Volvo 
Powertrain.

• ITS ESS-H är en industriforskarskola inom tillförlitliga 
inbyggda sensorsystem. Som samarbetspartners finns 
RISE, Camanio Care, Infoflex Connect, Neldus Tech, 
Senseair, SICS Swedish ICT - the Swedish Institute of 
Computer Science, Volvo GTO, Westermo R&D och 
Wireless Peer-to-Peer.

• INDTECH är en industriforskarskola inom digital trans-
formation av produktionssystem, industriell AI, mot-
ståndskraftiga industriella system samt energieffektiv 
produktion och styrning. Antagna industridoktoran-
der finns anställda på Alfa Laval, Assa Abloy, Boliden, 
Bombardier Transportation, Eskilstuna Strängnäs Energi 
och Miljö, Sandvik, Sigma Technology, TPC Components, 
Volvo CE, RISE IVF, RISE Industrial Systems, MITC, 
AI Sweden, Automation Region, Blue institute samt 
Processindustriell IT och Automation. 

• FontD är en forskarskola i naturvetenskapernas och tek-
nikens didaktik för yrkesverksamma lärare och förskol-
lärare. FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 läro-
säten med Linköpings universitet som värduniversitet.

• ReCEC är en forskarskola som bedriver utvecklingsarbete 
i pedagogiska institutioner för yngre barn (0 – 10 år), 
med doktorander som bedriver forskning och forskarut-
bildning 50 procent av tiden och arbetar i verksamhet 
med yngre barn 50 procent av tiden. Forskarskolan sker i 
samverkan mellan MDH, Göteborgs universitet och hög-
skolan Kristianstad.

• Future Proof Cities är en företagsforskarskola med fokus på 
hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog 
om de utmaningar medelstora svenska städer står inför. 
Forskarskolan sker i samarbete med högskolan i Gävle 
och högskolan Dalarna.

• REESBE är en företagsforskarskola som arbetar med 
frågor inom hållbar energi. Forskarskolan är ett ini-
tiativ som drivs av högskolan i Gävle i samarbete med 
Mälardalens högskola och högskolan Dalarna och ge-
nomförs i nära samverkan med företag i de tre regioner-
na; Gävle Energi, Solkompaniet, Solarus, WSP, Climate 
Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, 
Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi & Miljö, 
Byggpartner, Falu Energi & Vatten, Gavlegårdarna, Gavle 
fastigheter, Sankt Kors, RISE, PPAM solkraft, Bombardier 
och Dalarnas Försäkringsbolag.

MDH har under året även fortsatt samverkansarbetet med 
kurser till näringsliv och offentlig verksamhet. Kurserna är 
utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/el-
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ler offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensut-
maningar och reella behov. Kurserna bedrivs dels i form av 
uppdragsutbildningar, dels i form av projekt finansierade av 
KK-stiftelsen. 

Högskolans samverkan med lärcentran har vidareutvecklats 
under året. Högskolan samverkar med Campus Skellefteå 
för att tillgodose närområdets olika behov inom exempelvis 
smart industri. Vidare samverkar högskolan med Campus 
Nyköping inom projektet Akademiskt Nav och i form av 
kurser av MDH som marknadsförts för start vid Campus 
Nyköping under våren 2022. Dessutom sker en bredare form 
av samverkan med Region Sörmland för att höja kunskapen 
om lärcentran och utveckla tillgången till högre utbildning 
via lärcenter i Södermanland.

Karriärtorget är en högskoleövergripande satsning. Det över-
gripande syftet med Karriärtorget är att erbjuda studenter 
möjligheter till kontakt med arbetsmarknaden/arbetlivet 
samt att utveckla och stärka relationer med partners och 
omgivande samhälle. Flera av de aktiviteter som skulle ge-
nomförts och planerats under och för våren 2021 ställdes 
in på grund av coronarestriktioner. Under hösten 2021 ar-
rangerades däremot exjobbsdagar digitalt, med bland annat 
en digital kick-off och ett matchmaking-event. I samarbete 
med akademin för ekonomi, samhälle och teknik har även 
ett mindre mentorprogram för utbildningsprogrammen in-
ternationell marknadsföring, IM, och international business 
management, IBM, planerats. De programspecifika mentor-
programmen planeras att genomföras under januari-mars 
2022 och är knutet till programmens alumn och EFMD-
ackreditering. Under hösten 2021 har även planeringsarbete 
för Karriärsdagar i februari och mars 2022 pågått.

Dessutom har en revidering och utvärdering av Karriärtorgets 
exjobb- och jobbportal och dess tjänsteleverantör påbörjats 
under 2021. Under november och december 2021 initierades 
en dialog med samtliga akademier kring framtida behov och 
önskemål gällande de högskoleövergripande aktiviteterna.

Under hösten 2021 inleddes ett arbete för att utveckla kon-
cept som syftar till att underlätta och utveckla samverkan 
med små och medelstora företag.

Hållbar utveckling
Strävan efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är 
ett viktigt förhållningssätt i MDH:s verksamhet och utveck-
ling. Den nya visionen för MDH ger arbetet med hållbar ut-
veckling riktning och ökat fokus. Detta tydliggörs även ge-
nom att kvalitetspolicyn har omarbetats och nu lyfter fram 
de tre perspektiven av hållbar utveckling som aspekter för 
kvalitet. Sammantaget är hållbarhetsarbetet viktigt eftersom 
MDH har en nyckelroll som kompetensförsörjare och sam-
verkanspartner i regionen och hållbarhet behöver löpa som 
en röd tråd genom verksamheten och i förhållandet till det 
omgivande samhällets behov. 

Ett exempel på den regionala förankringen utgörs av 
Samhällskontraktet, den samverkansarena där forskare, of-
fentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts 
för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor, där 
målen för Agenda 2030 är en sådan del. 

Sedan lång tid tillbaka har hållbarhetsarbetet haft fokus på 
medarbetares och studenters välmående samt på högskolans 
miljöpåverkan. Redan 1999 blev MDH den första miljöcerti-
fierade högskolan i världen och 2006 blev högskolan, som 
det första lärosätet i Sverige, arbetsmiljöcertifierad. Idag har 
MDH en policy för hållbar utveckling som vägleder organisa-
tionen i arbetet med arbetsmiljö och miljöfrågor.

MDH:s arbete för hållbar utveckling utgår dels från den di-
rekta påverkan lärosätet har för miljö och arbetsmiljö, dels 
från den indirekta påverkan för hållbar utveckling som läro-
sätet har genom utbildning, forskning och samverkan. Både 
det direkta och indirekta arbetet med hållbar utveckling är 
delar av ledningssystemet för arbetsmiljö och miljö. 

MDH bedriver ett förebyggande arbete för att uppnå en håll-
bar arbetsmiljö där medarbetare och studenter känner triv-
sel och arbetsglädje. Högskolan arbetar enligt medbestäm-
mandelagen och en skyddskommitté träffas regelbundet. 
Högskolan ger förutsättningar för samverkan och delaktighet 
genom bland annat arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
Genom ett aktivt arbete för lika villkor och förebyggande 
av trakasserier och kränkningar, strävar högskolan efter att 
skapa en jämlik högskola. 

Arbetet med arbetsmiljö och miljö löper parallellt med 
högskolans verksamhetsstyrning. Arbetet inom arbetsmiljö 
och miljö har utvärderats och följts upp genom bland an-
nat extern och intern revision samt vid ledningens genom-
gång. Under året har även en medarbetarenkät genomförts. 
Medarbetarenkäten har givit värdefulla insikter i det löpande 
arbetsmiljöarbetet. 

Med anledning av pandemin har även mindre insatser gjorts 
för att upprätthålla en god arbetsmiljö när verksamhet bedri-
vits hemifrån. Insatserna har bestått av bland annat utökade 
riskinventeringar, friskvårdssatsningar på individ- och grupp-
nivå samt genom chefsutbildningar som syftat till att stärka 
förmågan att leda på distans. 

Under senare år har MDH:s arbete för den indirekta påverkan 
för hållbar utveckling börjat ta form. Hållbarutveckling är ett 
centralt perspektiv i lärosätets kvalitetspolicy och naturligt in-
slag i flera utbildningsprogram och kurser. Masterprogrammet 
inom miljöteknik för hållbar utveckling samt Folkhälsovetenskapliga 
programmet - livsstil och social hållbar utveckling, är två relativt 
nystartade program med särskilt fokus på området. Utöver 
dessa utbildningar erbjuder högskolan ett flertal program 
och fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå 
där perspektivet hållbar utveckling är integrerat.

Efter UKÄ:s tematiska utvärdering av hur lärosätena främjar 
hållbar utveckling, från 2017, har en rad pilotprojekt initie-
rats för att stärka hållbar utveckling i utbildningen. 

Lärosätets högskolepedagogiska enhet, Lärum, har under 
året initierat en seminarieserie om hur hållbar utveckling 
kan integreras i utbildning. Samtidigt pågår ett pilotprojekt 
inom avdelningen för ekonomi och statsvetenskap för att 
kartlägga och integrera hållbarhet i deras program. Lärum:s 
arbete, tillsammans med denna kartläggning, förväntas ge 
värdefulla insikter om hur utbildning för hållbar utveckling 
kan utformas samt vilka pedagogiska krav, utmaningar och 
möjligheter det innebär. 
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För att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja 
en hållbar utveckling pågår även ett arbete med att ta fram 
en lärosätesövergripande organisation för att kunna dra nyt-
ta av lärdomar och modeller ur pilotprojekten in i miljöled-
ningssystemet. Detta för att bättre kunna arbeta med rekom-
mendationerna från UKÄ:s tematiska utvärdering från 2017.

Under året genomfördes för första gången hållbarhets-
dagar i samarbete mellan samtliga akademier på MDH. 
Hållbarhetsdagarna syftade att uppmuntra och stärka enga-
gemanget hos studenterna att bidra till hållbarutveckling på 
ett sätt som även sträcker sig även utanför lärosätets kurs-
utbud. 

Studentinflytande
Studentinflytandet är en viktig del av högskolans kvalitetsar-
bete för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett stu-
dentperspektiv. Inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå sker studentinflytandet dels genom studentrepresentan-
ter i beredande och beslutande organ, dels genom kontinuerli-
ga kurs- och programvärderingar. Studentrepresentanterna är 
utsedda av studentkåren att representera samtliga studenter. 

I samarbetsavtalet mellan MDH och studentkåren reg-
leras båda parternas åtaganden för studentinflytande. 
Studentkåren har till uppgift att föra en fortlöpande dialog 
med högskolan om hur studentinflytandet fungerar och även 
att se över om det finns behov av utveckling. Under 2021 har 
kontinuerliga träffar skett mellan högskolan och studentkå-
ren genom ett samverkansforum som äger rum var tredje 
vecka, i syfte att fördjupa och behålla det stärkta samarbetet 
mellan parterna.

Vid högskolan finns en studentombudsman, en opartisk ser-
vicefunktion anställd vid lärosätet. Studentombudsmannens 
uppdrag är att agera stöd i frågor som rör studenters rättig-
heter och skyldigheter. Studentombudsmannen har ett ob-
jektivt förhållningssätt och kan även hjälpa studenter som 
exempelvis upplever att de blivit orättvist behandlade eller 
diskriminerade.

Rektor beslutade den 30 mars 2021 om nytt styrande och 
vägledande dokument: Policy, mål och riktlinjer för student-
inflytande vid Mälardalens högskola. Högskolan har varit 
angelägen om att behålla den goda kontakten som akade-
mierna haft med sina studenter. Därför har högskolan valt 
att, i policydokumentet, skilja mellan studentinflytande och 
studentmedverkan, där det senare syftar på övrig samverkan 
som inte är reglerad enligt lag och förordning.

Högskolan har under året fokuserat på att stärka student-
inflytande genom särskilda insatser. Under oktober arrang-
erade studentombudsmannen en workshop för högskolans 
medarbetare som gästades av studentkåren. Syftet var att:

1. höja kunskapen om studentinflytande enligt lag och 
förordning, 

2. höja kunskapen om hur högskolan ska arbeta med stu-
dentinflytande i enlighet med lag och förordning samt 
högskolans styrdokument och 

3. höja kunskapen om hur studentkåren organiserar stu-
dentrepresentanter.

Genom de gemensamma delarna i akademiernas arbetsord-
ningar regleras studentinflytandet enhetligt inom akade-
mierna. Högskolan har även tagit fram en kommunikations-
plan för att kontinuerligt sprida kunskap till såväl medarbe-
tare som studenter kring studentinflytande. 

Studentinflytande på forskarnivå omfattar doktorandernas 
möjlighet att utöva inflytande över högskolans verksamhet. 
Inflytandet sker genom studentrepresentanter, utsedda av 
studentkåren att representera doktoranderna, i högskolans 
beslutande och beredande organ. Studentinflytande sker 
även genom att kurser på forskarutbildningsnivå utvärderas 
genom kursvärderingar. 

Vid högskolan finns ett doktorandråd som tillvaratar dokto-
randernas intressen i forskarutbildningen. Doktorandrådet 
arbetar för att forskarutbildningen ska hålla god kvalitet och 
är de forskarstuderandes röst inom högskolan. Rådet består 
av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för 
studentinflytande inom forskarutbildningen och för att be-
vaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas 
intressen. 

Det finns även en doktorandombudsman som doktorander 
kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller 
dåligt bemötta. Vid samarbetssvårigheter mellan högskolan 
och enskilda doktorander kan doktorandrådet exempelvis ge 
råd och vägledning. 

Studenthälsa
Studenthälsan består vid Mälardalens högskola av kuratorer 
och friskvårdspedagog och har i uppdrag att arbeta förebyg-
gande och hälsofrämjande för studenternas hälsa under 
studietiden. Det förebyggande arbetet är inriktat på att erb-
juda aktiviteter och insatser genom föreläsningar, utbildnin-
gar och enskilda samtal. Stor vikt läggs vid att möta frågor 
som berör stress, ångestproblematik samt fysisk, psykisk 
och social ohälsa. Upplevelse av ensamhet hos studenter 
ökar, något flera lärosäten vittnar om. Samtliga aktiviteter 
som högskolan erbjuder studenterna ska bidra till förbättrad 
hälsa. Ett arbete som ständigt är i utveckling är exempelvis 
de preventiva insatserna för riskbruksbeteenden alkohol, 
narkotika, doping och tobak där studenthälsan arbetar nära 
forskning genom evidensbaserade metoder och följer studen-
ternas hälsotrender. Högskolan har även utvecklat samarbete 
med polis, länsstyrelse och regioner som varit gynnsamt i det 
preventiva arbetet för studenterna.

Studenthälsan ansvarar för högskolans fadder- och generalut-
bildning som utbildar studenter att ta emot nya studenter 
till högskolan. Detta är ett arbete som bedrivs i nära samar-
bete med Mälardalens studentkår och dess samordnare för 
introduktion och välkomnande av nya studenter och ska ses 
som ett led i det hälsofrämjande arbetet för att hjälpa studen-
terna att skapa en hållbar studietid.

Under 2021 tilldelade regeringen särskilda medel till student-
hälsa i syfte att förstärka studenthälsovården vid landets lä-
rosäten. Med ökad fysisk och psykiska ohälsa bland studenter 
och den pågående coronapandemin ska de särskilda medlen 
användas för att förbättra studenternas studiemiljö och med-
len ska särskilt gynna studieovana studenter. Sammanlagt 
fördelade regeringen 25 miljoner kronor, varav 700 000 kro-
nor tilldelades Mälardalens högskola.
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Medlen som högskolan tilldelades har använts till att tillfäl-
ligt inrätta en ny tjänst som ska arbeta med studenternas stu-
diesituation (studiemiljö). Den nyinrättade tjänsten ska bidra 
till att förebygga ohälsa och främja hälsa bland studenterna 
och ska särskilt stödja akademins ansvar för studenternas 
studiemiljö.

Tillsammans med Mälardalens studentkår genomförde hög-
skolan under våren 2021 även en digital undersökning som 
besvarades av 554 programstudenter. Syftet med enkäten var 
att ge studenthälsan och studentkåren ett underlag som vi-
sade hur studenterna mår under pågående pandemi. Detta 
för att ge högskolan och studentkåren en bättre överblick för 
att kunna vidareutveckla och anpassa aktiviteter och insat-
ser efter studenternas behov. Enkäten undersökte studenters 
fysiska och psykiska hälsa, vad som skulle få studenterna att 
må bättre och hur studenterna har upplevt den digitala un-
dervisningen. 

De områden som utmärkte sig bland svaren var studenternas 
upplevelse av ensamhet. Svaren visade även att kännedom 
om studenthälsans verksamhet var låg bland högskolans stu-
denter. Två aspekter som ligger till grund för hur högskolan 
valt att använda medlen under 2021 och det fortsatta utveck-
lingsarbetet.

Kommunikationsinsatser för att sprida kunskap och kän-
nedom om det hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid 
högskolan har därför genomförts i syfte att synliggöra stu-
denthälsan och öka dess tillgänglighet. Satsningen gav även 
utrymme att erbjuda studenterna en inspirationsföreläsning 
av Anders Wallensten och hans bok Hälsogåtan, ett led i att 
främja samtal om hälsa. 

Studenthälsan har avsatt medel för att utbilda personal i 
MHFA (Mental Health First Aid Training). Det är en instruk-
törsutbildning som kan utbilda studenter och personal om 
psykisk ohälsa och hur situationer som kan uppstå till följd 
av det, bör hanteras. 

I och med pandemin har studenthälsan tillgängliggjort stö-
det som erbjuds studenterna på ett mer mångfacetterat sätt 
genom digitala kommunikationskanaler. Det innebär att stu-
denthälsan finns tillgänglig för studenter oaktat var de be-
finner sig. Att möta studenter digitalt kommer fortsatt att 
erbjudas studenterna under kommande år. 

Högskolan har även inlett ett arbete med att utöka och 
bredda perspektivet på studenthälsans uppdrag, att även om-
fatta studenternas arbetsmiljö. Inom högskolan är detta ett 
kommande utvecklingsarbete som kommer att utgå från ett 
helhetsperspektiv på studenters hälsa och arbetet förväntas 
pågå under kommande år.

Jämställdhetsintegrering
Högskolans arbete med jämställdhetsintegrering följer den av 
rektor fastställda handlingsplanen och leds av en styrgrupp 
som sammankallas av prorektor två gånger per termin. I sam-
band med att uppdraget om jämställdhetsintegreringen har 
förlängts, har handlingsplanen uppdaterats och fokuserar på 
tre prioriterade områden; utbildningarnas innehåll och form, 
forskningens villkor och jämställt ledarskap.

Inom området utbildningarnas innehåll och form har ett 
omfattande arbete påbörjats för att säkerställa att samtliga 
utbildningsprogram inkluderar jämställdhetsfrågor i utbild-
ningen. Ambitionerna kring jämställdhet har under året 
förtydligats och granskas i lärosätets kvalitetssäkringssys-
tem. Som stöd har en mall för jämställdhetssäkring av ut-
bildningsprogram tagits fram och testats skarpt i ett tiotal 
utbildningsprogram. Mallen ska nu utvärderas för att kunna 
implementeras i större skala. Aktiviteten syftar dels till att 
göra utbildningen mer jämställd, dels till att göra studenter-
na redo att arbeta mot jämställdhetspolitiska mål relevanta i 
framtida yrkesliv. 

Styrgruppen för studentrekrytering och kommunikations-
sektionen har i studentrekryteringen arbetat normkritiskt 
för att motverka sned könsfördelning till de utbildnings-
program där skillnaden i könsfördelning är som störst. 
Akademierna har dessutom arbetat med projektet ”Allan” för 
att inspirera killar i årskurs 4 – 6 att bli intresserade av hälsa, 
vård och välfärd och projektet ”Vera” för att inspirera flickor 
i årskurs 4 – 6 att bli intresserade av teknik. Projekten syftar 
till att utmana normer och motverka könsbundna studieval. 

Inom området forskningens villkor pågår ett arbete för att ta 
hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor och män vid fördel-
ningen av forskningsmedel. Högskolan har själv förfogande 
över fördelningen av statens anslag för forskning. Denna för-
delning sker på övergripande nivå till högskolans sex forsk-
ningsinriktningar genom en fastställd modell. Tidigare erfa-
renhet i arbetet visar att arbetet med jämställdhet behöver 
ske närmare de enskilda forskningsinriktningarna eftersom 
jämställdhetsutmaningarna i inriktningarna skiljer sig åt. 
Därför arbetar akademierna med att ta fram handlingsplaner 
för hur jämställdhet ska beaktas i respektive forskningsin-
riktning. Utöver ökad kvalitet i forskningen syftar aktiviteten 
till att främja ekonomisk jämställhet och jämställd fördel-
ning av makt och inflytande.

Inom området jämställt ledarskap har sedan tidigare besluts-
underlag till rektors- och chefsbeslut haft ett avsnitt där an-
svarig handläggare ska visa om, och på vilket sätt beredning-
en har tagit hänsyn till jämställdhetsaspekter. För att bättre 
kunna ta hänsyn till jämställdhet har en stödjande checklista 
tagits fram. Checklistan används i beredningar inför beslut. 

För att skapa förutsättningar att arbeta med jämställda kar-
riärvägar och lärosätets rekryteringsmål om att andelen kvin-
nor bland nyrekryterade professorer ska var minst 42 pro-
cent, genomför styrgruppen för jämställdhetsintegreringen 
jämförande studie av student- och personalstatistik. Studien 
sker i samarbete med ett antal andra lärosäten och förhopp-
ningen är att den ska ge värdefulla insikter om hur arbetet 
för jämställda karriärvägar kan utvecklas. 

Under året har insatser gjorts för att stötta arbetet i hand-
lingsplanens delar, bland annat genom internkommunika-
tion och internt digitalt stödmaterial för jämställdhetsar-
betet. MDH har även arbetat nära andra lärosäten i mellan-
sverige genom nätverket ”JiHU-mitt”. Nätverket genomför 
regelbundet konferenser och under 2021 genomfördes en 
konferens kring jämställdhet i utbildningen.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
MDH erbjuder utbildningar inom områdena ekonomi, häl-
sa, teknik och utbildning. Inom respektive område strävar 
högskolan efter att erbjuda utbildning på samtliga nivåer. 
Högskolan har valt att bygga upp utbildningsutbudet så att 
merparten av studenterna läser inom utbildningsprogram. 
Av högskolans samlade utbildningsvolym återfanns under 
året 80 procent av helårsstudenterna på program medan 20 
procent läste fristående kurser. Undervisningen erbjuds hu-
vudsakligen som campusutbildning, men under stora delar 
av 2021 har majoriteten av högskolans utbildning bedrivits 
på distans på grund av coronapandemin. Fördelningen mel-
lan campusförlagd utbildning och distansutbildning skulle 
med ordinarie planering varit 82 procent på campus respek-
tive 18 procent som distans- och nätbaserad utbildning. Det 
är en minskning av flexibla studieformer med 1 procenten-
het jämfört med föregående år.

Programutbud
Högskolan erbjuder utbildningsprogram på grundnivå och 
avancerad nivå, med såväl generell examen, konstnärlig 
examen som yrkesexamen som mål, samt den behörighets-
givande förutbildningen tekniskt basår. Programutbudet är 
till största delen konstant mellan åren och utgår från hög-
skolans forsknings- och utbildningsstrategi som anger att ut-
bildningsutbudet ska vara långsiktigt relevant i relation till 
samhällets behov och vara efterfrågat av såväl studenter som 
arbetsmarknad. Vid inrättande och avveckling av program 
görs därför alltid en bedömning av såväl arbetsmarknadens 
behov, efterfrågan från studenterna som förutsättningar så-
som lärarkompetens och forskningsanknytning. Högskolan 
beslutar årligen om programtillfällen inför kommande läsår. 
Beslutet omfattar, förutom vilka av högskolans utbildnings-
program som ska erbjudas det kommande läsåret, också re-
kryteringsmål, studieort, studietakt, starttermin, studietid 
och undervisningsform. Arbetsmarknadens behov och stu-
denternas efterfrågan tas också i beaktande vid beslut om 
programtillfällen, exempelvis i relation till rekryteringsmål 
och undervisningsform. Även andra faktorer påverkar beslu-
ten om programtillfällen, som exempelvis tillgång på platser 
för verksamhetsförlagd utbildning och balansen mellan cam-
pusorterna. De utbildningsprogram som erbjöds under 2021 
finns listade på sida 40.

Dimensionering av lärar- och förskollärarutbildning
Mälardalens högskola har tillstånd att utfärda lärar- och 
förskollärarexamina och ska enligt regleringsbrevet för uni-
versitet och högskolor planera för dimensioneringen av ut-
bildningen till olika examina, inriktningar och ämneskombi-
nationer så att den svarar mot studenternas efterfrågan och 
mot arbetsmarknadens nationella och regionala behov.

Inom högskolans regionala samverkansarena, Mälardalens 
kompetenscentrum för lärande (MKL), samverkar högskolan 
med regionens företrädare i syfte att säkerställa att utbudet av 
enskilda lärarexamina motsvarar ovan nämnda behov. Inom 
ramen för MKL genomförs insatser för regionens kompetens-
försörjning, kompetensutveckling, forskning och skolutveck-
ling kontinuerligt tillsammans med högskolans avtalsparter. 
Dessutom utgår högskolans dimensionering av förskollärar- 
och lärarutbildningarna från Skolverkets lärarprognoser för 
regionen samt befintligt söktryck till de olika lärarprogram-

men, inriktningarna och ämneskombinationerna. Under året 
har organisationen kring MKL setts över, och en ny samver-
kansstruktur för lärarutbildningen vid MDH utretts i dialog 
med regionens skolhuvudmän, Region Sörmland och Region 
Västmanland. Ny verksamhetsledare för MKL är utsedd, ny 
styrgrupp är utformad och ett regionalt samverkansråd för 
lärarutbildningen är på gång. 

Högskolans studievägledare har genomfört återkomman-
de informationsträffar med presumtiva studenterna med 
syftet att informera och vägleda studenter i valet mellan 
olika examina, inriktningar och ämneskombinationer. 
Studievägledarna har dessutom genomfört informationsträf-
far med nyantagna förskollärar- och lärarstudenter där de 
bland annat informerat om och diskuterat arbetsmarkna-
dens nationella och regionala behov.

Antal platser
I följande redovisning av antalet platser och registrerade 
programnybörjare delas högskolans utbildningsprogram på 
grundnivå och avancerad nivå in i fem kategorier:

• Nybörjarprogram som leder till yrkesexamen
• Påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen
• Nybörjarprogram som leder till generell examen
• Påbyggnadsprogram som leder till generell examen
• Nybörjarprogram som leder till konstnärlig examen

I nybörjarprogram som leder till yrkesexamen ingår både 
program som leder till examen på grundnivå, såsom sjukskö-
terskeexamen och högskoleingenjörsexamen, och program 
som leder till examen på avancerad nivå, såsom ämneslärar-
examen och civilingenjörsexamen. Bland påbyggnadspro-
gram som leder till yrkesexamen ingår främst program som 
leder till examen på avancerad nivå, såsom specialistsjuk-
sköterskeexamen och speciallärarexamen. Bland nybörjar-
program som leder till generell examen ingår program som 
leder till kandidatexamen eller högskoleexamen och i kate-
gorin påbyggnadsprogram som leder till generell examen in-
går program som leder till magister- och masterexamina. Vid 
högskolan finns program som leder till yrkesexamen där det 
också går att ansöka om en generell examen. Dessa räknas, 
i indelningen ovan, till program som leder till yrkesexamen.

Programutbudet 2021 omfattade utöver utbildningsprogram 
på grundnivå och avancerad nivå, även den behörighetsgi-
vande förutbildningen tekniskt basår som inte ingår i den 
sammantagna redovisningen nedan. Under 2021 har hög-
skolan omfattats av utbyggnaden av behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning som regeringen medde-
lade under 2020. Utbyggnaden av högskolans basårsutbild-
ning redovisas i avsnittet Behörighetsgivande och högskoleintro-
ducerande utbildning.

Det totala antalet utbildningsplatser på utbildningsprogram 
på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan år 2021 var 
3  005 stycken. Det är färre utbildningsplatser än 2020 och 
fler än 2019 då antalet utbildningsplatser var 3 118 respek-
tive 2 938. I diagram 1 redovisas antalet platser fördelat på 
nybörjarprogram och påbyggnadsprogram som leder till yr-
kesexamen respektive generell examen. Antalet platser som 
leder till konstnärlig examen är inte redovisade i diagram 1 
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på grund av för få platser i förhållande till de andra katego-
rierna. Kammarmusikprogrammet, som är det program vid 
högskolan som leder till konstnärlig kandidatexamen, erbjöd 
18 platser under 2021 vilket är oförändrat jämfört med tidi-
gare år.

Diagram 1. Antal utbildningsplatser för utbildningsprogram uppdelat 
på programkategorierna nybörjarprogram och påbyggnadsprogram 
som leder till yrkesexamen respektive generell examen 2019 – 2021.
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Källa: Akademichefsbeslut

Inför läsåret 2021/2022 sänktes rekryteringsmålet (antal plat-
ser) för fyra av högskolas teknikutbildningar i enlighet med 
den handlingsplan som tagits fram utifrån den externa ge-
nomlysning för ett hållbart utbildningsutbud inom teknik-
området som genomfördes under 2018 – 2019. Uppdraget 
innebar att rekryteringsmålen för nybörjarprogram inom 
området teknik skulle omfördelas för att inte överskrida ett 
medelvärde av uppnådda registreringstal de senaste tre åren 
och syftet var att öka söktrycket. Omfördelningen innebar 
att det sammantagna antalet platser bland nybörjarprogram 
som leder till både yrkesexamen och generell examen mins-
kade jämfört med föregående år. Bland nybörjarprogram som 
leder till yrkesexamen minskades också antalet platser på 
högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik utifrån beslut 
om att inte erbjuda inriktningen värmeteknik på grund av 
lågt söktryck de senaste åren. Bland nybörjarprogram som 
leder till generell examen minskades även antalet platser på 
ekonomprogrammet, International Business Management, 
internationella marknadsföringsprogrammet och det datave-
tenskapliga programmet.

Även för påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen 
minskade antalet utbildningsplatser jämfört med föregående 
år. Minskningen återfinns främst inom högskolans specia-
listsjuksköterskeutbildningar där specialistsjuksköterskeut-
bildningen med inriktning mot akutsjukvård inte erbjöds 
under 2021 på grund av förändrade förutsättningar gällande 
tillgängliga lärarresurser. Antalet platser på specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna med inriktning mot intensivvård 
respektive mot psykiatrisk vård minskades utifrån tillgången 
på platser i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Antalet platser på påbyggnadsprogram som leder till generell 
examen ökade jämfört med 2020. Ökningen beror främst på 
att högskolans masterprogram inom hälsa och välfärd, som 
bara startar vartannat år, ingick i utbudet 2021 och att ett 
nytt program erbjöds; masterprogram i miljöteknik för håll-
bar utveckling.  

Rekrytering
Under 2020 såg MDH ett ökat söktryck till utbildningspro-
gram på grundnivå och avancerad nivå. Söktrycket ökade yt-
terligare under 2021, och en ökning har även skett nationellt6, 
7. Vid MDH ökade antalet förstahandssökande till utbildnings-
program med 25 procent inför vårterminen 2021 och med 24 
procent inför höstterminen 2021. Det sammantagna antalet 
förstahandssökande till högskolans 3 005 platser på utbild-
ningsprogram på grundnivå och avancerad nivå under 2021 
var 9 552 stycken, vilket är fler än både 2020 och 2019.

Trots det ökade söktrycket till högskolans utbildningar har 
färre studenter registrerats vid högskolans utbildningspro-
gram på grundnivå och avancerad nivå jämfört med före-
gående år. Under 2021 antogs och registrerades totalt 2 986 
programnybörjare på utbildningsprogram på nybörjar- och 
påbyggnadsnivå, att jämföra med 2020 och 2019 då motsva-
rande siffror var 3 130 respektive 2 767. Av programnybör-
jarna 2021 var andelen kvinnor 67 procent, vilket är högre 
än 2020 då motsvarande siffra var 64 procent men i nivå med 
2019. 

Antalet registrerade programnybörjare per programkategori 
under perioden 2019 till 2021 framgår av diagram 2, förutom 
för nybörjarprogram som leder till konstnärlig examen. Vid 
kammarmusikprogrammet, som är det program vid högsko-
lan som leder till konstnärlig examen, är studentpopulatio-
nen liten. År 2021 registrerades 11 programnybörjare, att 
jämföras med 9 stycken 2020 och 10 stycken 2019. Andelen 
kvinnor bland registrerade studenter på kammarmusikpro-
grammet var 55 procent 2021 vilket är en minskning med 12 
procentenheter jämfört med 2020 och med 25 procentenhe-
ter jämfört med 2019. Den lilla studentpopulationen bidrar 
till att siffrorna varierar över åren.

Diagram 2. Antal programnybörjare registrerade vid 
utbildningsprogram, 2019 – 2021, uppdelat per programkategori.
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Källa: Ladok

Antalet registrerade programnybörjare var 2021 lägre för 
både nybörjarprogram och påbyggnadsprogram som leder till 
yrkesexamen samt för nybörjarprogram som leder till gene-
rell examen. För påbyggnadsprogram som leder till generell 
examen var antalet registrerade programnybörjare högre än 
föregående år.

6  Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 – Statistik i samband med sista 
anmälningsdag. Torbjörn Lindquist. Universitets- och högskolerådet 2021
7  Antagning till högre utbildning höstterminen 2021 - Statistik i samband med sista 
anmälningsdag. Torbjörn Lindquist. Universitets- och högskolerådet 2021
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Minskningen i antalet registrerade på nybörjarprogram som 
leder till yrkesexamen och generell examen förklaras av ett 
minskat överintag till flera program i jämförelse med 2020. 
För nybörjarprogram som leder till generell examen förkla-
ras minskningen också av minskade rekryteringsmål till 
ekonomprogrammet, International Business Management, 
internationella marknadsföringsprogrammet samt datave-
tenskapliga programmet. Dessa program har återkommande 
ett gott söktryck och fyller sina platser. Det minskade antalet 
platser på vissa teknikutbildningar (se avsnitt Antal platser) 
hade däremot mindre påverkan på antalet registrerade. För 
ett av programmen nådde antalet registrerade inte det sänkta 
rekryteringsmålet och för andra program gjordes i stället ett 
överintag så att antalet registrerade var högre än antalet plat-
ser. 

Minskningen i antalet registrerade till påbyggnadsprogram 
som leder till yrkesexamen förklaras främst av att specialist-
sjuksköterskeutbildningen med inriktning mot akutsjukvård 
inte startade under 2021 samt en 41-procentig minskning 
av antalet registrerade på specialistsjuksköterskeutbildning 
med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet. 

Ökningen av antalet registrerade till påbyggnadsprogram 
som leder till generell examen förklaras av att utbudet utö-
kats med det nya masterprogrammet i miljöteknik för håll-
bar utveckling samt att högskolans masterprogram inom häl-
sa och välfärd som bara startar vartannat år ingick i utbudet 
hösten 2021.

För att sätta antalet registrerade programnybörjare i relation 
till antalet utbildningsplatser beräknas andelen fyllda utbild-
ningsplatser. För högskolan totalt var andelen fyllda utbild-
ningsplatser 99 procent år 2021 med 2 986 registrerade till 
3 005 platser, att jämföra med 100 procent 2020 och 94 pro-
cent år 2019. I tabell 4 redovisas andelen fyllda utbildnings-
platser för respektive programkategori. 

Tabell 4. Andel fyllda utbildningsplatser i procent för nybörjarprogram 
och påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen respektive 
generell examen samt för nybörjarprogram som leder till konstnärlig 
examen 2019 – 2021.

 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
Nybörjarprogram yrkesexamen 94 102 99
Påbyggnadsprogram yrkesexamen 98 105 111
Nybörjarprogram generell examen 102 104 103
Påbyggnadsprogram generell examen 74 77 85
Nybörjarprogram konstnärlig examen 56 50 61

Källa: Ladok och akademichefsbeslut

Av sammanställningen i tabell 4 framgår att på en övergri-
pande nivå fylls utbildningsplatserna för program som le-
der till yrkesexamen, samt för nybörjarprogram som leder 
till generell examen. För påbyggnadsprogram som leder till 
yrkesexamen har andelen fyllda platser ökat jämfört med 
föregående år och ökningen förklaras av ett överintag till 
högskolans påbyggnadsprogram inom området utbildning. 
För påbyggnadsprogram som leder till generell examen har 
högskolan även tidigare år haft svårt att fylla utbildnings-
platserna och andelen fyllda platser har ökat jämfört med 
föregående år. Ökningen förklaras bland annat av det nya 
masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling som 
startade för första gången 2021 och som fyllde sina platser, 
samt masterprogrammen inom hälsa och välfärd som star-

tar vartannat år och där antalet platser fylldes för flera av 
inriktningarna. För nybörjarprogram som leder till konstnär-
lig examen ökade andelen fyllda platser jämfört med föregå-
ende år.

Av tabell 5 framgår andelen kvinnor av de registrerade pro-
gramnybörjarna 2019 – 2021. För utbildningsprogram som 
leder till generell examen är den sammantagna könsfördel-
ningen relativt jämn, medan andelen kvinnor är högre på 
program som leder till yrkesexamen. I kategorin nybörjar-
program som leder till yrkesexamen återfinns både utbild-
ningar inom teknik som har en högre andel män än kvinnor 
och utbildningar inom områdena hälsa och utbildning där 
andelen kvinnor är högre än män. Antalet studenter är dock 
färre inom området teknik vilket förklarar den höga ande-
len kvinnor inom kategorin nybörjarprogram som leder till 
yrkesexamen. Högst andel kvinnor finns i kategorin påbygg-
nadsprogram som leder till yrkesexamen med 83 procent år 
2021. Andelen är något högre än föregående år. I kategorin 
påbyggnadsprogram finns specialistsjuksköterskeutbildning-
arna, barnmorskeprogrammet, speciallärar- och specialpe-
dagogutbildningarna samt kompletterande pedagogisk ut-
bildning och för majoriteten av utbildningsprogrammen är 
andelen kvinnor över 80 procent.

Andelen kvinnor inom kategorin nybörjarprogram som leder 
till konstnärlig examen varierar relativt kraftigt över åren 
och variationen förklaras av ett sammantaget lågt student-
antal i kategorin.

Tabell 5. Andel kvinnor i procent i nybörjarprogram respektive 
påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen, generell examen och 
konstnärlig examen åren 2019 – 2021.

 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
Nybörjarprogram yrkesexamen 73 67* 72
Påbyggnadsprogram yrkesexamen 81 80 83
Nybörjarprogram generell examen 55 55 56
Påbyggnadsprogram generell examen 56 54 61
Nybörjarprogram konstnärlig examen 80 67 55
Totalt 67 64 67

*	Redovisad	uppgift	i	ÅR2020,	68	procent,	var	felaktig.	Enligt	verifikat	för	ÅR2020	är	andelen	kvinnor	
på nybörjarprogram som leder till en yrkesexamen 67 procent.
Källa: Ladok

Breddad rekrytering och jämställdhet
Mälardalens högskola rekryterar en större andel studenter 
från studieovana miljöer än genomsnittet bland svenska lä-
rosäten. Vid Sveriges lärosäten hade totalt sett 42 procent av 
högskolenybörjarna läsåret 2019/2020 högutbildade föräldrar 
med minst en treårig eftergymnasial utbildning. För högsko-
lenybörjare vid Mälardalens högskola var siffran 30 procent8.

Högskolan har som målsättning att motverka könssegrege-
rade utbildningsval och att öka andelen av det underrepre-
senterade könet i utbildningsprogram med sned könsfördel-
ning bland registrerade studenter. Målsättningen är att inget 
utbildningsprogram ska ha en fördelning bland registrerade 
studenter som ligger utanför intervallet 40/60. Uppföljningen 
av studentrekrytering visar på svårigheterna att styra och på-
verka inom detta fält. Diagram 3 redovisar andelen kvinnor 
som är nybörjarstudenter på program 2017 – 2021 uppdelat 
på de fyra olika områdena för utbildning: ekonomi, hälsa, 
teknik och utbildning.

8  UKÄ:s statistikdatabas, https://www.uka.se/statistik--analys/hogskolan-i-siffror/
statistik/statistikomrade.html?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/92



Mälardalens högskola, årsredovisning 202126

Diagram 3. Andel kvinnor (procent) av registrerade programnybörjare i respektive område för 
utbildning under perioden 2017 – 2021.
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Ekonomiutbildningar har totalt sett den mest jämna könsfördelningen med 53 pro-
cent kvinnor av programnybörjarna år 2021, en minskning från 55 procent föregå-
ende år. Andelen kvinnor av programnybörjare inom teknikutbildningarna ligger på 
35 procent, en ökning från 30 procent 2020. Längst från målintervallet finns utbild-
ningarna inom områdena hälsa och utbildning där 85 procent av de registrerade pro-
gramnybörjarna var kvinnor år 2021, vilket gäller för båda områdena. Inom dessa båda 
utbildningsområden har andelen kvinnor ökat jämfört med 2020. Snedfördelningen i 
studentrekryteringen på MDH är jämförbar med situationen för lärosäten nationellt. 
Den sneda studentrekryteringen riskerar att befästa en ojämnställd fördelning av eko-
nomi, makt och inflytande på samhällsnivå.

Mälardalens högskola arbetar systematiskt för en jämnare studentrekrytering. 
Exempelvis görs riktade insatser för att rekrytera fler kvinnor till teknikutbildningar, 
och fler män till utbildningar inom hälsa och utbildning. Marknadsföringsinsatserna 
ger hög grad av engagemang, men för att få resultat i faktiskt antal sökande studenter 
krävs långsiktighet och starkare samverkan, såväl mellan olika aktörer inom utbild-
ningssektorn, som med omgivande samhälle, i syfte att förändra bilden av ämnesom-
rådena och för vem de är intressanta. 

I arbetet med att informera och vägleda elever om hur det är att studera på hög-
skolan och hur högskolans utbud ser ut, har den centrala studievägledningen träf-
fat elever digitalt vid Tärna folkhögskola. Samverkan med olika utbildningsaktörer i 
Södermanland respektive Västmanlands län genomförs årligen i syfte att nå en bredare 
målgrupp. Den centrala studievägledningen har även deltagit i rekryteringsdagar som 
anordnats av fackförbundet SACO. Högskolan arbetar med riktad kommunikation för 
att lyfta fram Mälardalens högskola som lärosäte och högskolans utbildningar. Via 
två specifika projekt för grundskoleelever, Vera och Allan, genomförs riktade insat-
ser där flickor introduceras till teknikutbildningar och pojkar till vårdutbildningar. 
Utifrån styrgruppen för studentrekryterings strategi för jämställdhet har högsko-
lans studentambassadörer rekryterats för att spegla mångfald och jämställdhet. 
Studentambassadörerna har även fått utbildning i detta ämne. I högskolans mark-
nadskommunikation har särskild vikt lagts vid att gestalta starka förebilder utifrån ett 
mångfaldsperspektiv, såväl i text som på bild och i film.

Antal studenter
År 2021 var totala antalet helårsstudenter 8 687 stycken varav 122 stycken inom upp-
dragsutbildning, 64 stycken avgiftsfinansierade, 16 stycken bidragsfinansierade och 
8 486 stycken anslagsfinansierade. Det är en fortsatt ökning av helårsstudenter även 
om ökningen är marginell. Inom vissa utbildningsområden är antalet dock lägre 2021. 
Antalet helårsstudenter omfattar både program och fristående kurser.
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Av de anslags- och bidragsfinansierade helårsstudenterna var andelen kvinnor cirka 
66 procent vilket i stort är i nivå med andelen kvinnor 2020 på 65 procent. Andelen 
kvinnor varierar mellan de olika utbildningsområdena och är högst inom vård- res-
pektive lärarutbildningar där andelen de senaste tre åren varit högre än 80 procent. 
Teknikområdet har lägst andel kvinnor, med 31 procent 2021 vilket är oförändrat 
jämfört med 2020 trots den ovan beskrivna ökningen av andelen kvinnor bland ny-
börjarstudenter på teknikutbildning. Av tabell 6 framgår antalet anslags- och bidrags-
finansierade helårsstudenter totalt samt uppdelat per utbildningsområde för perioden 
2019 till 2021.

Tabell 6. Antal anslags- och bidragsfinansierade helårsstudenter 2019 – 2021, per 
utbildningsområde, kön och år.

 Kvinnor Män Totalt
Utbildningsområde 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Designområdet 152 153 157 51 48 43 203 201 200
Humanistiska området 150 160 149 81 69 68 231 229 217
Undervisningsområdet 1 067 1 090 1 105 128 126 140 1 195 1 216 1 245
Medicinska området 377 397 401 79 81 69 456 478 470
Musikområdet 20 22 24 15 14 13 35 36 37
Naturvetenskapliga området 203 224 236 329 379 402 532 603 638
Samhällsvetenskapliga området 1 619 1 832 1 843 756 894 865 2 374 2 725 2 708
Teaterområdet 6 9 6 4 3 1 10 12 7
Tekniska området 411 519 494 1 005 1 136 1 124 1 416 1 655 1 618
Verksamhetsförlagd utbildning 137 152 151 21 26 22 159 178 173
Vårdområdet 899 930 1 008 165 174 180 1 064 1 104 1 188
Totalt antal helårsstudenter 5 042 5 487 5 574 2 634 2 950 2 928 7 676 8 437 8 502

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

Trots det minskade antalet registrerade studenter till högskolans utbildningsprogram 
2021 (se avsnittet Rekrytering) och en minskning av antalet helårsstudenter på friståen-
de kurser har antalet anslags- och bidragsfinansierade helårsstudenter totalt sett ökat 
något mellan åren 2020 och 2021. Det förklaras bland annat av den stora ökningen i 
antalet registrerade studenter till höstterminen 2020, och att coronapandemin san-
nolikt har påverkat de studerande att fortsätta sin utbildning i större omfattning än 
tidigare. För flera utbildningsområden är antalet helårsstudenter i stort sett oförändrat 
jämfört med 2020. Främst är det områdena naturvetenskap och vård som ökat något. 
Ökningarna återfinns inom flera utbildningsprogram inom respektive område. Inom 
vårdområdet har den största ökningen skett inom sjuksköterskeprogrammet och 
den förklaras av att vissa kurser i ämnet vårdpedagogik, som tidigare klassats till det 
samhällsvetenskapliga området, sedan 2021 även klassificeras delvis till vårdområdet. 
Detta förklarar också till viss del minskningen i antalet helårsstudenter inom det sam-
hällsvetenskapliga området.

Även inom det tekniska området, det humanistiska området och teaterområdet har 
en minskning skett. Procentuellt sett har den största minskningen i antalet helårs-
studenter skett inom området teater, studentpopulationen inom detta område är dock 
liten vilket kan förklara större variationer över åren. Minskningen inom både det hu-
manistiska och det tekniska området förklaras främst av en minskning av antalet hel-
årsstudenter inom fristående kurser. Antalet helårsstudenter på fristående kurser har 
minskat eller är i stort sett oförändrat inom samtliga utbildningsområden förutom 
inom områdena undervisning och naturvetenskap. Antalet helårsstudenter på fristå-
ende kurs inom området undervisning utgör dock en liten andel av högskolans totala 
antal helårsstudenter på fristående kurser.

Studieprestationer
År 2021 var det totala antalet helårsprestationer 7 195 stycken, varav 97 stycken inom 
uppdragsutbildning, 52 stycken på avgiftsfinansierad utbildning och 7 046 stycken på 
anslagsfinansierad utbildning. Andelen kvinnor av de anslagsfinansierade helårspres-
tationerna var 68 procent vilket är oförändrat jämfört med 2020 och 2019. Antalet 
helårsprestationer omfattar både program och fristående kurser. I tabell 7 redovisas 
det totala antalet anslags- och bidragsfinansierade helårsprestationer per utbildnings-
område under perioden 2019 till 2021. 
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Tabell 7. Antal anslags- och bidragsfinansierade helårsprestationer 2019 – 2021 uppdelat på 
utbildningsområde, kön och år. 

 Kvinnor Män Totalt
Utbildningsområde 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Designområdet 124 133 137 34 34 36 158 167 173
Humanistiska området 101 105 99 54 38 38 156 143 138
Undervisningsområdet 983 1 007 1 008 107 101 117 1 090 1 109 1 125
Medicinska området 335 341 358 69 67 62 404 407 421
Musikområdet 18 19 24 13 10 13 30 28 36
Naturvetenskapliga området 160 171 178 243 253 268 403 424 445
Samhällsvetenskapliga området 1 278 1 496 1 525 562 678 647 1 840 2 174 2 172
Teaterområdet 6 8 5 3 3 1 9 11 6
Tekniska området 312 370 381 753 830 871 1 065 1 200 1 252
Verksamhetsförlagd utbildning 134 149 147 20 25 22 154 174 169
Vårdområdet 843 871 944 146 159 165 990 1 030 1 109
Totalt antal 4 293 4 669 4 805 2 005 2 199 2 241 6 298 6 868 7 046

Kommentar:	Avgiftsfinansierade	helårsprestationer	samt	de	inom	uppdragsutbildning	redovisas	inte	i	tabellen	ovan.
Källa: Ladok

Sammantaget har antalet anslags- och bidragsfinansierade helårsprestationer ökat 
med 178 stycken jämfört med föregående år. Ökningen är större än för antalet 
helårsstudenter som ökade med 65 stycken och för samtliga utbildningsområden har 
antalet helårsprestationer antingen ökat något eller så är de i stort sett oförändrade. 
Förklaringen till den fortsatta ökningen av antalet helårsprestationer bedömer MDH 
delvis vara pandemins påverkan genom att studenter i högre grad än tidigare fortsätter 
som aktiva studenter och får godkända resultat.

Prestationsgrad
Prestationsgraden i följande avsnitt definieras som antalet helårsprestationer under 
året dividerat med antalet helårsstudenter. I tabell 8 redovisas prestationsgraden vid 
högskolan totalt samt uppdelat per utbildningsområde och kön för perioden 2019 till 
2021. För 2021 ökar nu prestationsgraden igen, från att ha minskat några år tidigare, 
och ligger nu på 83 procent, vilket är 2 procentenheter högre än 2020. 

Prestationsgraden kommer inte att analyseras vidare i detta avsnitt då den är en följd 
av utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer som analyserats ovan.

Tabell 8. Genomsnittlig prestationsgrad i procent för högskolan totalt och uppdelat på 
utbildningsområde 2019 – 2021.

 Kvinnor Män Totalt
Utbildningsområde 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2019 (%) 2020(%) 2021 (%)
Designområdet 81 87 87 67 71 83 78 83 86
Humanistiska området 67 66 67 67 55 56 67 63 63
Undervisningsområdet 92 92 91 84 81 83 91 91 90
Medicinska området 89 86 89 88 83 91 89 85 90
Musikområdet 89 84 98 85 71 97 87 79 98
Naturvetenskapliga området 79 76 75 74 67 67 76 70 70
Samhällsvetenskapliga området 79 82 83 74 76 75 77 80 80
Teaterområdet 95 88 86 67 106 95 84 93 88
Tekniska området 76 71 77 75 73 78 75 73 77
Verksamhetsförlagd utbildning 98 98 97 94 95 100 97 98 97
Vårdområdet 94 94 94 89 91 91 93 93 93
Total prestationsgrad 85 85 86 76 75 77 82 81 83

Källa: Ladok

Högskolepedagogiskt stöd 
Akademiskt skrivande
Under 2021 har högskolans högskolepedagogiska centrum, Lärum, fortsatt fokusera 
sin verksamhet kring akademiskt skrivande. Detta har skett dels genom pedagogiska 
insatser i utbildningsprogram och kurser där program- eller kursansvariga efterfrågat 
insatser, dels genom riktat utvecklingsarbete i syfte att genomlysa program/kurser. 
Upplägget har varierat mellan de olika utbildningsprogrammen och har utformats i 
samarbete mellan program- eller kursrepresentanter och pedagogisk utvecklare vid 
Lärum. 
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Lärum har under 2021 också varit samarbetspartner för flera olika utbildningsinsatser 
och projekt som syftar till att stärka arbetet med akademiskt skrivande i undervisning. 
Därutöver har Lärum erbjudit handledning till studenter vid förfrågan eller vid de fasta 
tider som Lärum erbjudit i samarbete med högskolebiblioteket. Lärum har även tagit 
fram en MOOC-kurs vars syfte är att stödja främst studenter med svenska som andra-
språk i sin akademiska språkutveckling.

Studieteknik
Under 2021 erbjöd sex av högskolans utbildningsprogram stöd i studieteknik i form 
av föreläsningar, workshops eller andra aktiviteter där cirka 320 studenter deltagit. 
Studenterna har tränat på att reflektera kring sitt lärande, sätta upp mål för sitt eget 
lärande, skapa handlingsplaner för samarbeten och projekt samt aktivt arbetat med 
att förbereda inför muntliga redovisningar.

Till följd av det fortsatta pandemiläget erbjöds i både januari och september två intro-
duktioner om det digitala kommunikations- och samarbetsverktyget Zoom för studen-
ter där cirka 500 studenter deltog. Utöver detta har alla studenter haft möjlighet att 
boka tid hos en studiecoach samt ta del av korta filmklipp kring studier.

Kostnader inom verksamhetsområdet 
grundutbildning relaterat till helårsstudenter 
och helårsprestationer
I detta avsnitt redovisas antalet helårsstudenter respektive antalet helårsprestationer 
relaterat till verksamhetens kostnader inom verksamhetsområdet grundutbildning. 
Över tid har resurstilldelningen från departementet betydelse för kostnadsutveck-
lingen på totalnivå. Därför är en viss årlig kostnadsökning naturlig i och med den 
årliga uppräkningen av anslaget. Dessutom har även förändringar i relationen av anta-
let studenter inom de olika utbildningsområdena påverkan på kostnadsutvecklingen 
eftersom tilldelning av anslag är olika beroende på utbildningsområde. I den totala 
kostnaden ingår även kostnader för bidragsverksamheten. Dessutom ingår utveck-
lingskostnader för framtida utbildningar i den totala kostnaden – även i de fall som 
högskolan inte får ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer.

Kostnad per helårsstudent
Diagram 4. Kostnad (kronor) per helårsstudent, totalt, för perioden 2017 – 2021.
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Diagram 4 redovisar kostnad per helårsstudent sammantaget för högskolan. År 2021 
har antalet helårsstudenter ökat något och kostnaderna minskat något jämfört med 
2020 och sammantaget var kostnaden per helårsstudent därmed något lägre än 2020.
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Kostnad per helårsprestation
Diagram 5. Kostnad (kronor) per helårsprestation, totalt, för perioden 
2017 – 2021.
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Diagram 5 redovisar kostnaden per helårsprestation sam-
mantaget för högskolan. Antalet helårsprestationer för 2021 
har ökat i jämförelse med föregående år och i kombination 
med något minskade kostnader innebär det att kostnaden 
per helårsprestation minskat jämfört med 2020. 

Examina
Diagram 6 visar antalet utfärdade examina för perioden 2019 
till 2021. Under 2021 utfärdades 1 998 examina vilket är i 
nivå med 2020 och 197 fler än 2019. Av de examina som ut-
färdades 2021 togs 72 procent ut av kvinnor. Andelen exa-
mina utfärdade till kvinnor är 2 procentenheter lägre jämfört 
med 2020 och 2019.

Diagram 6. Antal utfärdade examina 2019 – 2021 uppdelat på kvinnor 
och män.
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Högskolan har valt att i följande avsnitt redovisa utfärdade 
examina i fyra underkategorier:

• Yrkesexamina på grundnivå
• Yrkesexamina på avancerad nivå
• Generella examina på grundnivå
• Generella examina på avancerad nivå

Antalet utfärdade examina går inte att sätta i direkt rela-
tion till de programkategorier som redovisas i avsnittet 
Programutbud. Nybörjarprogram som leder till yrkesexamina 
kan vara både program som leder till examen på grundnivå 
och examen på avancerad nivå. Inom vissa program som le-
der till yrkesexamen finns också möjlighet för studenterna 
att ansöka om en generell examen och därmed ta ut dubbla 
examina.

Utöver de fyra underkategorierna av examina, som nämns 
ovan, utfärdar högskolan varje år ett antal konstnärliga exa-
mina på grundnivå. Studentpopulationen inom kammarmu-
sikprogrammet som leder till konstnärlig kandidatexamen är 
liten och under 2021 utfärdades 8 examina varav 5 till kvin-
nor. År 2020 utfärdades 5 konstnärliga examina och år 2019 
och 10.

I diagram 7 redogörs för fördelningen av utfärdade examina 
inom respektive kategori för åren 2019 till 2021.

Diagram 7. Antal utfärdade examina 2019 – 2021 uppdelat på 
examenskategorier och år då examen utfärdades.
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Antalet utfärdade yrkesexamina på grundnivå ökade med 
107 stycken jämfört med 2020 och med 112 jämfört med 
2019. Ökningen förklaras främst av en ökning i antalet ut-
färdade socionomexamina och sjuksköterskeexamina, men 
även antalet utfärdade högskoleingenjörsexamina och äm-
neslärarexamina har ökat något jämfört med föregående år. 
Andelen yrkesexamina på grundnivå utfärdade till kvinnor 
var 78 procent 2021 vilket är i stort sett oförändrat jämfört 
med 2020 och 2019 då andelen kvinnor var 80 respektive 79 
procent.

Antalet utfärdade yrkesexamina på avancerad nivå mins-
kade med 80 stycken jämfört med 2020 men var något högre 
än 2019. Minskningen jämfört med 2020 förklaras främst av 
en tillfällig ökning av antalet utfärdade speciallärarexamina 
och grundlärarexamina under 2020. Även antalet utfärdade 
specialistsjuksköterskeexamina har minskat.

Förändringar i antalet utfärdade examina inom lärar- och för-
skollärarutbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar 
redogörs ytterligare för dels i avsnitt Examina med särskilda åter-
rapporteringskrav och dels i avsnitt Mål för antal examina inom 
vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarut-
bildningar. Andelen yrkesexamina på avancerad nivå utfärdade 
till kvinnor var 78 procent 2021 vilket är i stort sett oförändrat 
jämfört med 2020 och 2019 då andelen yrkesexamina till kvin-
nor var 79 procent.
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Inom kategorin generella examina på grundnivå åter-
finns främst ekonomie och filosofie kandidatexamen. 
Antalet utfärdade generella examina på grundnivå minskade 
med 70 stycken jämfört med 2020 och var i stort sett oför-
ändrat jämfört med 2019. Minskningen jämfört med 2020 
återfinns hos både ekonomie och filosofie kandidatexamen. 
Underlagen ger ingen information om vilka utbildningspro-
gram som legat till grund för de utfärdade examina och det 
är därför svårt att förklara minskningen för utfärdade filoso-
fie kandidatexamina. Däremot är det bara högskolans eko-
nomprogram som leder till en ekonomie kandidatexamen 
och den studentkull som avslutade sina studier och ansökte 
om examen under 2021 var mindre än tidigare år, vilket kan 
förklara minskningen i antal utfärdade ekonomie kandidat-
examina. Andelen generella examina på grundnivå utfärdade 
till kvinnor var 66 procent 2021 vilket är i stort sett oföränd-
rat jämfört med 2020 och 2019 då andelen var 68 procent.

Antalet utfärdade generella examina på avancerad nivå 
ökade med 21 stycken jämfört med 2020 och med 70 stycken 
jämfört med 2019. Främst är det antalet utfärdade filosofie 
masterexamina som ökat. Andelen generella examina på av-
ancerad nivå utfärdade till kvinnor var 63 procent 2021 vil-
ket är 3 procentenheter högre än 2020 och 4 procentenheter 
lägre än 2019.

Särskilda satsningar, 
utbyggnader och 
återrapporteringskrav
I följande avsnitt redogörs för särskilda återrapporterings-
krav avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
hämtade från regleringsbrevet för universitet och högskolor, 
regleringsbrevet för Mälardalens högskola samt reglerings-
brevet avseende anslag 2:64 för det berörda budgetåret.

Utbildning som leder till examina 
med särskilda återrapporteringskrav 
För utbildningar som leder till barnmorskeexamen, civil-
ingenjörsexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundsko-
lans årskurs 1 – 3 (F – 3) och med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4 – 6, högskoleingenjörsexamen, sjuk-
sköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, speciallä-
rarexamen och specialpedagogexamen, ämneslärarexamen 
samt ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 
pedagogisk utbildning ska uppgifter om antalet program-
nybörjare, antal helårsstudenter samt antalet examinerade 
redovisas. Återrapporteringskravet omfattar inte planerad 
dimensionering, men för att tydliggöra högskolans inten-
tioner för respektive område redovisas även planerat antal 
utbildningsplatser för dessa utbildningar. Samtliga återrap-
porteringskrav för åren 2019 – 2021 redovisas i tabell 9.
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För lärar- och förskollärarutbildningarna (utbildningar som 
leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen F – 3 och 
4 – 6, speciallärar- och specialpedagogexamen samt ämnes-
lärarexamen) var antalet platser 2021 i stort sett oförändrat 
jämfört med föregående år. Antalet registrerade programny-
börjare ökade något för utbildningar som leder till grundlä-
rarexamen F – 3 och speciallärar- och specialpedagogexamen 
och minskade något för förskollärarprogrammet. Samtliga 
program når rekryteringsmålen och för kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) ligger antalet registrerade pro-
gramnybörjare relativt högt över rekryteringsmålet. Det 
sammantagna antalet helårsstudenter var relativt oförändrat 
jämfört med 2020, även om det för specifika utbildningar 
ligger något lägre eller något högre 2021. Antalet utfärdade 
examina minskade för grundlärarexamen F – 3 och för spe-
ciallärar- och specialpedagogexamen och ökade för ämneslä-
rarexamen. För speciallärar- och specialpedagogexamen var 
det en tillfällig topp i antalet utfärdade examina under 2020 
på grund av att studenter på uppdragsutbildningen special-
lärarlyftet avslutade sina studier under 2020. Det har pågått 
en utbyggnad av antalet platser och registrerade på special-
lärar- och specialpedagogutbildningarna vilket innebär att 
trots minskningen i antalet utfärdade examina jämfört med 
2020 kan en ökning ses mellan 2019 och 2021.

Antalet platser på utbildningarna inom hälso- och sjukvård 
(utbildning som leder till barnmorskeexamen, sjuksköter-
skeexamen och specialistsjuksköterskeexamen) påverkas av 
tillgången på VFU-platser inom regionerna. Det sänkta rekry-
teringsmålet 2021 för utbildningar som leder till specialist-
sjuksköterskeexamen förklaras dock av att specialistsjukskö-
terskeutbildningen med inriktning mot akutsjukvård inte 
erbjöds under 2021 på grund av brist på personalresurser.

Av tabell 9 framgår att inga utav utbildningarna inom hälso- 
och sjukvård fyller sina platser trots att antalet platser to-
talt har minskat. Anledningen är bland annat på grund av 
ett minskat överintag. Det redogörs för ytterligare i avsnittet 
Mål för antal examina inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar 
samt förskollärar- och lärarutbildningar. Antalet registrerade stu-
denter på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjukskö-
terskeutbildningarna minskar också jämfört med föregående 
år. Förutom att specialistsjuksköterskeutbildningen med 
inriktning mot akutsjukvård inte erbjöds under 2021 för-
klaras minskningen i antalet registrerade på specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna av att inriktningen mot hälsa- och 
sjukvård i hemmet hade färre antal registrerade studenter 
än 2020. 

Antalet helårsstudenter på barnmorskeprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammet ligger för 2021 kvar på ungefär 
samma nivå som föregående år medan antalet helårsstu-
denter på specialistsjuksköterskeutbildningen ökade vilket  
delvis förklaras av den stora ökningen i antal registrerade 
studenter höstterminen 2020. Antalet utfärdade examina 
ökade för sjuksköterskeprogrammet vilket kan förklaras av 
den utökning av antalet platser på sjuksköterskeprogram-
met som har gjorts i enlighet med uppdrag om utbyggnad 
av hälso- och sjukvårdsutbildningar. Antalet utfärdade specia-
listsjuksköterskeexamina minskade trots ökningen i antalet 
registrerade under 2020. De två nya specialistsjuksköterske-
utbildningar som stod för ökningen i antalet registrerade 
studenter 2020 ges på halvfart och antal utfärdade specialist-
sjuksköterskeexamina väntas öka först under 2022.

Av tabell 9 framgår att antalet platser på högskolans civilin-
genjörsprogram minskade jämfört med både 2020 och 2019. 
Minskningen beror på en sänkning av rekryteringsmålen för 
civilingenjörsprogrammen i produktion och produktdesign 
och i tillförlitliga flyg- och rymdsystem. Minskningen är i 
enlighet med handlingsplanen för ett hållbart utbildnings-
utbud inom teknikområdet. Även för högskoleingenjörspro-
grammen sänktes antalet platser, dels för högskoleingenjörs-
programmet i produktion och produktdesign, dels för hög-
skoleingenjörsprogrammet i energiteknik i samband med 
att inriktningen mot värmeteknik inte erbjöds 2021. Antalet 
registrerade programnybörjare minskade för både civilingen-
jörsprogrammen och högskoleingenjörsprogrammen, dock 
var antalet registrerade 2020 ovanligt högt och antalet regist-
rerade 2021 är fortfarande fler än 2019. Antalet helårsstuden-
ter var under 2021 oförändrat för civilingenjörsprogrammen, 
men ökade något för högskoleingenjörsprogrammen. Även 
antalet utfärdade examina var i stort sett oförändrat för civil-
ingenjörsprogrammen men ökade något för högskoleingen-
jörsprogrammen.  

Mål för antal examina inom vissa 
hälso- och sjukvårdsutbildningar samt 
förskollärar- och lärarutbildningar
I regleringsbrevet för budgetåret 2021 anges mål om antal 
utfärdade examina från vissa utbildningar inom området lä-
rar- och förskollärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsut-
bildningar för perioden 2021 – 20249. I tabell 10 redovisas an-
talet utfärdade examina samt målet för perioden 2021 – 2024 
inom respektive område.

Tabell 10. Antal utfärdade examina de senaste tre åren, fördelat på 
kvinnor och män, inom respektive områden samt mål för lärar- och 
förskollärarutbildningar respektive hälso- och sjukvårdsutbildningar 
2021 – 2024

 Kvinnor Män Totalt Mål 
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 – 2024

Totalt lärar- och 
förskollärarutbildningar 316 430 372 31 40 53 347 470 425 1 470

Förskollärarexamen 155 141 141 10 6 9 165 147 150  
Grundlärarexamen F-3 50 75 42 6 1 5 56 76 47  
Grundlärarexamen 4-6 9 19 20 4 6 5 13 25 25  
Speciallärarexamen 52 126 75 3 6 3 55 132 78  
Specialpedagogexamen 42 26 44 0 1 0 42 27 44  
Ämneslärarexamen 8 43 50 8 20 31 16 63 81  
Totalt hälso- och 
sjukvårdsutbildningar 339 323 334 42 37 50 381 360 384 1 630

Barnmorskeexamen 29 26 28 0 0 0 29 26 28  
Sjuksköterskeexamen 275 259 272 31 24 48 306 283 320  
Specialistsjuksköterskeexamen 35 38 34 11 13 2 46 51 36  

Källa: Ladok

Uppdraget om mål för antal utfärdade examina kom sent un-
der 2021 och specifika åtgärder med anledning av uppdraget 
(utöver det som är en del av den ordinarie uppföljningen och 
kvalitetssäkringen av utbildningarna), han inte påbörjas un-
der 2021. De områden och examina som omfattas av målen 
för antal utfärdade examina berör dock i stort sett samma 
utbildningar som högskolan tidigare haft i uppdrag att bygga 
ut. Detta är i enlighet med vad som anges i bilaga 7 till reg-
leringsbrevet för budgetåret 2016 och högskolan har sedan 
dess arbetat för att utöka antalet platser och stärka rekryte-

9  Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Mälardalens Högskola, 
2021-10-15
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ringen till dessa utbildningar. För området lärar- och förskol-
lärarutbildningar omfattar nu målet för antal examina även 
utfärdade examina från ämneslärarprogrammet. I tidigare 
uppdrag omfattades bara utfärdade ämneslärarexamina efter 
avslutad kompletterande pedagogisk utbildning. 

De senaste årens utbyggnad av antalet platser inom berör-
da utbildningar har i varierande utsträckning resulterat 
i ett ökat antal utfärdade examina. Det mätbara resultatet 
av hur stort genomslag det utökade antalet platser fått på 
antalet utfärdade examina beror på utbildningarnas längd, 
där studenter som antogs till de längre utbildningarna i de 
första omgångarna av utbyggnadsuppdraget först nu har ge-
nomgått hela utbildningen och har möjlighet att ta ut exam-
en. Hur väl högskolan har förmått att rekrytera studenter till 
de utlysta platserna är en annan aspekt som påverkar antalet 
utfärdade examina.  

När det gäller lärar- och förskollärarutbildningarna har hög-
skolan under åren 2019 – 2021 utfärdat i genomsnitt 414 ex-
amina. Det är fler än de 368 examina som behöver utfärdas 
varje år för att nå målet om 1 470 under åren 2021 – 2024. 
Antalet utlysta platser och antalet registrerade på de längre 
utbildningarna inom den grupperingen (exempelvis förskol-
lärarprogrammet, grundlärarprogrammet F – 3, grundlärar-
programmet 4 – 6 samt ämneslärarprogrammet, se tabell 9) 
indikerar att antalet utfärdade examina kommer att ligga på 
ungefär samma nivå framöver, förutsatt att examensgraden 
är densamma.

När det gäller utfärdade examina inom de angivna häl-
so- och sjukvårdsutbildningarna har lärosätet under åren  
2019 – 2021 utfärdat i genomsnitt 375 examina. Det är lägre 
än de 408 examina som behöver utfärdas varje år för att nå 
målet om 1 630 examina under åren 2021 – 2024. När det 
gäller påbyggnadsutbildningarna (barnmorskeutbildningen 
och specialistsjuksköterskeutbildningarna) har det under 
flera år varit svårt att rekrytera studenter till alla utlysta plat-
ser trots ett relativt gott söktryck. Högskolan har undersökt 
orsaken till detta. Exempel på orsaker till att studenter som 
antagits till utbildningen aldrig påbörjar utbildningen är att 
den blivande studenten inte fått tjänstledigt för utbildnin-
gen, att studenten har antagits till utbildning på ett annat 
lärosäte eller att studenten inte får studielön under studi-
erna. Antagningen till specialistsjuksköterskeutbildningarna 
har under åren 2018 – 2020 varit tidigarelagd i syfte att un-
derlätta för arbetsgivare att säkerställa bemanningen under 
studietiden. Åtgärden har dock inte gett några tydliga ef-
fekter på antalet registrerade studenter på de specialistsjuk-
sköterskeutbildningar som funnits med sedan införandet av 
en tidigarelagd antagning 2018. 

Bland hälso- och sjukvårdsutbildningarna finns även sjuk-
sköterskeprogrammet som har ett relativt gott söktryck 
och många platser. Antalet platser har dock minskat något 
de senaste åren. Under 2021 registrerades inte studenter på 
samtliga utlysta platser inom sjuksköterskeutbildningen. 
En orsak till detta är att ansvarig akademi med anledning 
av ett minskande takbelopp, varit restriktiva med överintag 
på utbildningsprogram eftersom studenter tenderat att i hö-
gre grad stanna kvar i utbildningen efter att coronapande-
min bröt ut. Under 2021 har ett arbete inletts med att vida-
reutveckla sjuksköterskeutbildningen för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för studenterna att genomföra 
utbildningen och ta ut sin examen. Vidareutvecklingen av 
sjuksköterskeutbildningen har även för avsikt att minska an-
talet parallella spår inom programmet vilket förutsätter att 
regioner och kommuner kan ta emot fler studenter samtidigt 
under VFU-perioderna. Det pågår därför kontinuerliga samtal 
med berörda regioner och kommuner för att få tillgång till de 
VFU-platser som behövs för att kunna bedriva de hälso- och 
sjukvårdsutbildningar som lärosätet önskar erbjuda.

Utbyggnad av ingenjörsutbildningar 
och samhällsbyggnadsutbildningar
Mälardalens högskola omfattas av uppdraget om utbyggnad 
av ingenjörsutbildningar och samhällsbyggnadsutbildningar 
som inleddes 2018. Enligt bilaga 7 till regleringsbrevet 2018 
ska full utbyggnad ha nåtts 2021 för de delar av uppdraget 
som omfattar Mälardalens högskola. Dessa delar är utbygg-
nad av högskoleingenjörsutbildningar och utbyggnad av 
samhällsbyggnadsutbildningar (treåriga teknikutbildningar). 
Målet är att antalet helårsstudenter som tillkommit jämfört 
med 2017 ska vara 27 stycken inom utbyggnad av högsko-
leingenjörsutbildningar och 12 stycken inom utbyggnad av 
treåriga samhällsbyggnadsutbildningar.

Satsningen på utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar 
omfattar vid Mälardalens högskola högskoleingenjörspro-
grammet i byggnadsteknik. Under 2020 erbjöds program-
met för första gången på bägge campusorter och i samband 
med detta utökades antalet platser från 80 till 90 platser. 
Även under 2021 erbjöds högskoleingenjörsprogrammet i 
byggnadsteknik på båda campusorterna och med ett oför-
ändrat antal platser. Antalet registrerade programnybörjare 
minskade dock från 102 stycken år 2020 till 78 stycken 2021. 
Av de registrerade programnybörjarna 2021 var 26 stycken 
kvinnor. Det minskade antalet registrerade studenter avspeg-
las dock inte i antalet helårsstudenter som var 214 stycken 
under 2021 och därmed ökade med 21 stycken jämfört med 
föregående år. Ökningen förklaras av ökningen i antalet re-
gistrerade programnybörjare 2020 vilket påverkar antalet 
helårsstudenter även 2021. Jämfört med 2017 har antalet 
helårsstudenter inom högskoleingenjörsprogrammet i bygg-
nadsteknik ökat med 54 stycken då antalet helårsstudenter 
2017 var 160 stycken. Därmed når högskolan år 2021 målet 
för utbyggnaden inom samhällsbyggnadsutbildningar.

Satsningen på utbyggnad av ingenjörsutbildningar omfat-
tar samtliga högskoleingenjörsprogram. Antalet platser på 
högskoleingenjörsprogrammen minskade under 2021 med 
55 platser jämfört med föregående år. Minskningen berodde 
dels på minskat antal platser på högskoleingenjörsprogram-
met i energiteknik där en av inriktningarna inte erbjöds un-
der 2021 på grund av för få antal sökande de senaste åren. 
Dels slogs två högskolingenjörsprogram ihop till högskole-
ingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign och 
det sammantagna rekryteringsmålet för de två programmen 
sänktes också. Detta i enlighet med uppdrag i handlingspla-
nen för ett hållbart utbildningsutbud inom teknikområdet 
(vilket även beskrivs i avsnittet Programutbud). Antalet regist-
rerade programnybörjare minskade från 198 stycken år 2020 
till 152 stycken år 2021 (tabell 9, avsnittet Utbildning som leder 
till examina med särskilda återrapporteringskrav). Antalet regist-
rerade studenter minskade på samtliga program förutom 
högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik. Antalet hel-
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årsstudenter på högskoleingenjörsprogrammen har under ti-
digare år minskat, men det ökade antalet programnybörjare 
föregående år bidrog under 2020 till att antalet helårsstuden-
ter låg kvar på samma nivå som 2019. År 2021 ökade anta-
let helårsstudenter vilket bedöms bero på det stora antalet 
programnybörjare 2020. Det sammantagna antalet helårsstu-
denter på högskoleingenjörsprogrammen var 404 stycken år 
2021, vilket innebär en ökning i förhållande till föregående 
år, men en minskning med 20 stycken jämfört med 2017. 
Högskolan når därmed inte målet för utbyggnaden inom in-
genjörsutbildningar.

Under 2018 och 2019 genomfördes en extern granskning av 
högskolans teknikutbud med syfte att ta fram rekommenda-
tioner för att stärka rekryteringen, öka genomströmningen, 
minska avhoppen samt i övrigt möta arbetsmarknadens be-
hov och ge utbildningsområdet en hållbar profilering. Under 
2021 har ett arbete inletts med att se över hur högskolan 
gemensamt arbetar med det samlade utbildningsutbudet. 
Erfarenheter från granskningen av högskolans teknikutbud 
kommer fortsatt att beaktas i det arbetet. 

Sommarkurser
Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser
Mälardalens högskola har sedan 2018 uppdrag att anordna 
fler relevanta sommarkurser. Inom uppdraget prioriteras 
1) sommarkurser som bidrar till att studenter snabbare ska 
nå en lärarexamen, 2) sommarkurser för att redan behöriga 
lärare ska kunna läsa in ytterligare ämnesbehörighet och 3) 
sommarkurser som leder till kompetensutveckling för obe-
höriga lärare. 

Högskolan har under 2021 också erbjudit en kurs i svenska 
som andraspråk som en möjlighet för redan behöriga lärare 
att kompetensutveckla sig och få utökad behörighet i ytterli-
gare ett ämne, alternativt för obehöriga lärare att kompetens-
utveckla sig för att på sikt kunna studera till behörig lärare 
(via exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning, KPU). 
Sommarkurser ingår också inom ramen för KPU, grundlärar-
programmet F – 3 – verksamhetsintegrerat och grundlärar-
programmet F – 3 – arbetsintegrerat vilket innebär att stu-
denterna snabbare kan slutföra sina studier och ta examen. 
År 2021 var antalet helårsstudenter på kurserna som omfat-
tas av satsningen 33 stycken, år 2020 var antalet 26 stycken. 
År 2017 erbjöds inga sommarkurser inom det område som 
uppdraget anger och ökningen av antalet helårsstudenter 
jämfört med 2017 var för år 2021 därmed 33 stycken.

Sommarkurser
Under våren 2021 fick Mälardalens högskola medel för att 
anordna sommarkurser. Inom ramen för satsningen erbjöds 
kurserna Cross-Cultural Management, Djur i samhället och 
Trendspaning i teori och praktik. Antalet helårsstudenter 
uppgick till 33 stycken vilket är färre än föregående år då an-
talet helårsstudenter på sommarkurser inom en motsvarande 
satsning var 69. Detta trots att ytterligare en sommarkurs er-
bjöds jämfört med 2020.

Kvalitetsförstärkning
I budgetpropositionen för 2016 gjordes en särskild höjning 
av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, 
teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning samt verk-
samhetsförlagd utbildning som lärosätena ska använda för 

kvalitetshöjande åtgärder. Medlen ska i första hand användas 
för att öka andelen lärarledd tid på ovanstående utbildningar 
och inkluderar även ökad andel lärarledd tid på lärarutbild-
ningarna.

I rapporten Kvalitetsförstärkning åtgärder och effekter på utbild-
ningskvalitet (UKÄ Rapport 2019:4) lyfter UKÄ viss kritik mot 
hur lärosätena använt medlen för kvalitetsförstärkningsti-
den. Bland annat har det inte alltid synts någon märkbar ök-
ning av lärarledd tid i scheman och det är svårt att se om pre-
stationsgraden ökat till följd av kvalitetsförstärkningstiden. 
Ytterligare ett problem som lyfts är att bara hälften av insti-
tutionerna har fått riktlinjer om hur medlen ska användas 
och det har inte gjorts någon systematisk uppföljning eller 
analys. Utifrån rapporten beslutades inom området utbild-
ning om en genomgång av hur kvalitetsförstärkningstiden 
använts för att bidra till kvalitetshöjning inom högskolans 
förskollärar- och grundlärarprogram. Genomgången mynna-
de ut i ett gemensamt ställningstagande från programansva-
riga och berörda avdelningschefer att tiden i huvudsak ska 
användas för lärarledd tid med studenter. Tiden ska också 
märkas ut i schemat för att det tydligt ska synas att det är 
kvalitetsförstärkningstid. Viss tid kan även användas till an-
nan lärartid, som till exempel förberedelse genom att läsa 
och ge respons på en text inför ett möte med en student eller 
att organisera ett lektionspass. Motsvarande genomgång av 
kvalitetsförstärkningstiden i övriga program och fristående 
kurser inom området utbildning pågår och förväntas vara 
klar till våren 2022. 

Utöver området utbildning tar även områdena ekonomi och 
hälsa del av kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområ-
det samhällsvetenskap. Inom de områdena har det höjda er-
sättningsbeloppet, likt tidigare år, främst använts till att öka 
den lärarledda undervisningstiden, öka tiden för handled-
ning av uppsatser samt riktade insatser för att stärka stödet 
till studenter inom bland annat akademiskt skrivande och 
till grundläggande matematik för ekonomstudenter. Utöver 
särskilt stöd vid uppsatsskrivning har ökningen i lärarledd 
undervisningstid främst fokuserats till kurser med låg presta-
tionsgrad samt kurser tidigt i utbildningsprogrammen. Syftet 
med detta är att redan i början av utbildningen fånga upp och 
hjälpa studenter med behov av stöd. 

Då flera olika parametrar påverkar undervisning, kvalitet 
och studenternas prestation är det svårt att analysera och 
dra säkra slutsatser av vad kvalitetsförstärkningen inneburit. 
Förhoppningen inom området utbildning är att förtydligan-
det av vad kvalitetsförstärkningstid är, kommer leda till en 
ökad prestationsgrad. Det finns en större förståelse av vikten 
av att synliggöra och tydliggöra den extra tid som läggs ut 
och vad den ska användas till. På kollegienivå har pedago-
giska diskussioner förts om kvalitetsförstärkningstiden vilket 
resulterat i en större förståelse som gynnar till exempel en 
progression i det akademiska skrivandet genom hela pro-
grammen. Programansvariga är insatta i hur kvalitetsför-
stärkningstiden ska användas och kommer att kunna följa 
upp och fortsätta ha pedagogiska diskussioner i kollegierna 
kring tiden. Trots svårigheten att bedöma utfall ser MDH att 
kvalitetsförstärkningen har varit värdefull.
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Arbetsintegrerad lärarutbildning – ap. 8
Höstterminen 2018 startade MDH en första variant av en så 
kallad arbetsintegrerad lärarutbildning; grundlärarprogram-
met förskoleklass och grundskola 1 – 3 – verksamhetsinte-
grerat. Läsåret efter startade inte någon lärarutbildning i ar-
betsintegrerad form då inte tillräckligt många anställningar 
kunde garanteras för att säkerställa en ekonomiskt och kvali-
tetsmässigt tillräckligt stor studentgrupp. Programmet arbe-
tades om utifrån upplägg och studietakt och kunde återigen 
starta höstterminen 2020. Programmet bytte också namn till 
grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1 – 3 – 
arbetsintegrerat. Höstterminen 2021 startade det arbetsinte-
grerade grundlärarprogrammet F – 3 med samma upplägg 
och studietakt som 2020.

Höstterminen 2021 erbjöd 13 kommunala skolhuvudmän, 
verksamma i Södermanlands och Västmanlands län, anställ-
ningar inom ramen för det arbetsintegrerade programmet 
(Eskilstuna, Fagersta, Flen, Gnesta, Katrineholm, Köping, 
Norberg, Oxelösund, Sala, Strängnäs, Trosa, Vingåker och 
Västerås). Höstterminerna 2018 och 2020 var det tio respekti-
ve tolv kommunala skolhuvudmän som erbjöd anställningar 
inom ramen för programmet. 

I tabell 11 redovisas antal platser, antal sökande och första-
handssökande per sista ansökningsdag sammantaget till de 
arbetsintegrerade programmen som startade höstterminerna 
2018, 2020 respektive 2021. I tabellen redovisas även antal re-
gistrerade studenter tre veckor efter terminsstart, samt antal 
skolhuvudmän som deltar i samarbetet.

Tabell 11. Antal platser, sökande och registrerade samt antal 
deltagande skolhuvudmän till de olika varianterna av det 
arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F – 3 under åren 2018, 2020 
och 2021.

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

Källa: NyA och Ladok

Både antalet förstahandssökande och det totala antalet sökan-
de ökade från 2020 till 2021. Vid alla tre antagningsomgångar 
har det funnits fler behöriga sökande än antalet platser till 
några av de deltagande skolhuvudmännen/kommunerna, 
samtidigt som det till vissa skolhuvudmän/kommuner helt 
saknats behöriga sökande. Detta innebär att rekryteringsmå-
let till programmet inte har varit möjligt att uppnå, varken 
år 2018, 2020 eller 2021.

Tabell 12. Antal helårsstudenter inom de olika varianterna av det 
arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F – 3 under åren 2019 till 
2021.

 Kvinnor Män Totalt
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Grundlärarprogrammet F – 
3 – verksamhetsintegrerat 18 15 15 1 1 1 19 16 16

Grundlärarprogrammet F – 
3 – arbetsintegrerat - 8 21 - 2 3 - 10 23

TOTALT 18 23 36 1 3 4 19 26 39

Källa: Ladok

Antalet helårsstudenter inom de olika varianterna av det 
arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F – 3 redovisas 
i tabell 12. För 2021 var antalet helårsstudenter totalt sett 
39 stycken varav 36 stycken var kvinnor. För perioden  
2022 – 2026 är prognosen att antalet helårsstudenter ökar 
något för varje år i samband med att nya studentkullar till-
kommer. Det sammantagna antalet helårsstudenter bedöms 
för perioden 2022 – 2026 bli cirka 270 helårsstudenter. 
Prognosen utgår från att 22 studenter kan antas varje höst-
termin under den nämnda perioden.

Under de år som MDH har planerat och bedrivit arbetsinte-
grerad lärarutbildning har skolhuvudmännens möjligheter 
att erbjuda anställningar varit den avgörande frågan för lä-
rosätet och i vissa fall också begränsningen i möjlighet att 
kunna erbjuda denna variant av utbildning. För att kunna 
erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning kontinuerligt och 
långsiktigt, i enlighet med regeringens intentioner med den-
na typ av utbildning, krävs ett fördjupat samarbete mellan 
lärosäten och skolhuvudmän samt ett klargörande från re-
geringen kring förutsättningarna och regelverket som gäller 
för denna typ av utbildning. Ytterligare utvecklingsområden 
är att även skolhuvudmännen ges, såväl ekonomiska som ad-
ministrativa förutsättningar att delta i satsningen.

Flexibla vägar in i läraryrket – ap. 17
Inom ramen för satsningen flexibla vägar in i läraryrket har 
MDH under 2021 erbjudit fyra ämneskompletterande kurser 
vilka redovisas i tabell 13.

Tabell 13. Ämneskompletterande kurser utvecklade inom ramen för 
satsningen flexibla vägar in i läraryrket samt antal helårsstudenter, 
ämnesområde, studieform och upplägg för respektive kurs.

Kurs HST 2020 HST 2021 Ämnes-
område

Studieform Upplägg

K M Tot K M Tot
ENA810, Engelska i ett 
kontrastivt perspektiv, 7,5 hp

1,4 0,5 1,9 1,6 1,4 3,0 Engelska 50 %, 
distans

1 
obligatorisk 

träff
MAA039, Matematik med 
didaktik för grundlärare 
i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1 – 6, 
del 1, 15 hp

2,1 0,4 2,5 3,5 0,9 4,4 Matematik 25 %, 
distans

9 
obligatoriska 

träffar

MAA038, Geometri, 7,5 hp 3,5 4,8 8,3 Matematik 25 %, 
distans

1 
obligatorisk 

träff
MAA046, Matematik med 
didaktik för grundlärare 
i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1 – 6, 
del 2, 15 hp

0,6 0,3 0,9 Matematik 25 %, 
distans

9 
obligatoriska 

träffar

TOTALT 3,5 0,9 4,4 9,2 7,3 16,5

Källa: Ladok och berörd akademi

År 2021 har antalet helårsstudenter inom ramen för flexi-
bla vägar in i läraryrket ökat i jämförelse med 2020. Kursen 
MAA039 som startade för första gången under 2020 avsluta-
des under 2021 och kurserna MAA038 och MAA046 gavs för 
första gången under 2021 vilket bidrar till ökningen av det 
totala antalet helårsstudenter. En av de viktigare erfarenhe-
terna från satsningen är att efterfrågan på vissa typer av kur-
ser är förhållandevis stor, men det är oklart om satsningen 
leder till fler behöriga lärare.
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Tabell 14. Antal studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat.

Kurs Kvinnor Män Totalt
 2020 2021 2020 2021 2020 2021
ENA810, Engelska i ett kontrastivt perspektiv, 7,5 hp 7 7 2 8 9 15
MAA039, Matematik med didaktik för grundlärare i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6, del 1, 15 hp  7  2  9

MAA038, Geometri, 7,5 hp  2  7  9
MAA046, Matematik med didaktik för grundlärare i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6, del 2, 15 hp       

TOTALT 7 16 2 17 9 33

Källa: Ladok

Av tabell 14 framgår antalet studenter som genomgått kurserna med godkänt resultat. 
Bland de studenter som genomgått ämneskompletterande kurser med godkänt resul-
tat har inte någon påbörjat en kompletterande pedagogisk utbildning vid Mälardalens 
högskola under 2021. En av de studenter som under 2021 genomgått MAA038 med 
godkänt resultat påbörjade dock kompletterande pedagogisk utbildning höstterminen 
2020, den genomgångna kursen kan eventuellt leda till utökad behörighet i ytterligare 
ett undervisningsämne.

Vid anmälan till kompletterande pedagogisk utbildning har studievägledare informe-
rat de sökande om möjligheterna till ämneskompletterande kurser i de fall som den 
sökande inte uppfyller den särskilda behörigheten till programmet.

Kostnaderna för undervisning inom satsningen uppskattas till 989 tkr och till 523 tkr 
för planering, antagning och validering.

Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i 
lärarutbildningen - ap. 22
Mälardalens högskola har under 2021 fått medel som ersättning för verksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningen. Sedan 
2014 har högskolan haft övningsskolor i samverkan med skolhuvudmän i regionen. 
Allt eftersom försöksverksamheten med övningsskolor har byggts ut har antalet stu-
denter inom övningsskolor ökat och även antalet skolhuvudmän som samverkar kring 
lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De prioriterade områdena 
för övningsskolor har sedan starten 2014 varit handledarkompetens hos handledare, 
koncentration av studenter och handledare inom få skolhuvudmän och övningsskolor, 
nära samverkan gällande utbildning och forskning samt den verksamhetsförlagda de-
len av utbildningen. Dessa delar regleras i avtal som varje år utvärderats och därefter 
förlängts.

Verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har under 2021 omfattat alla 
studenter som under året studerat på förkollärarprogrammet, grundlärarprogrammet 
F – 3 och 4 – 6 samt ämneslärarprogrammet. Undantagna från övningsskolor är stu-
denter inom KPU och grundlärarprogrammet F – 3 – arbetsintegrerad. Under 2021 
deltog totalt 146 helårsstudenter i verksamheten, varav 135 var kvinnor. Antalet hel-
årsstudenter är i stort sett oförändrat jämfört med 2020 då 148 helårsstudenter deltog. 

Medlen har under 2021 använts för utökade lärarresurser vid högskolan, lärarresurser 
som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verk-
samhetsförlagda delen av utbildningen. Dessa lärare har gett VFU-handledarna på öv-
ningsskolorna och övningsförskolorna stöd för bedömning av studenterna under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Medel har också använts för att utveckla samver-
kan mellan högskolan och övningsskolorna, utveckla samverkan inom högskolan för 
förbättrad kommunikation och för arbete med likvärdig och rättssäker bedömning un-
der den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett led i det arbetet har varit att utveckla 
och implementera ett digitalt bedömningsverktyg som används av de olika parterna i 
samband med bedömningen av studentens VFU. Under 2021 har detta arbete fortsatt 
med bland annat utveckling av bedömningsverktyget och en digital VFU-portal. 

Medlen har även använts för att skolhuvudmän på olika vis ska kunna samverka med 
högskolan gällande lärarutbildning och den verksamhetsförlagda utbildningen. Under 
2021 har högskolan tillsammans med skolhuvudmän i regionen arbetat med ett kon-
cept där studenterna inom grundlärarprogrammet 4 – 6 genomför en dag i veckan 
ute på övningsskolan, en så kallad fältdag. Syftet har varit att stärka professionsba-
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sen i utbildningen och genom fältdagarna får studenterna 
möjlighet att utveckla yrkestillhörighet, ämnesdidaktisk 
kompetens och förmåga att skapa bryggor mellan teori och 
praktik. Om följeforskning och utvärdering kring fältdagar 
på övningsskolor inom grundlärarprogrammet årskurs 4 – 6 
visar på högre kvalitet inom utbildningen och stärker sam-
verkan mellan lärosätet och skolverksamheterna, planerar 
lärosätet att införa fältdagar även på andra program inom 
lärarutbildningen.

De erfarenheter som kommit från satsningen är att den har 
gett ett närmare samarbete mellan VFU-handledare och lä-
rare vid högskolan när det gäller bedömning av studentens 
VFU. Det har bidragit till att VFU-handledare får en ökad kom-
petens gällande bedömning, vilket i sin tur är en förutsätt-
ning för rättssäker och likvärdig bedömning i VFU-kurserna. 
Utvärdering visar att såväl VFU-handledare som studenter 
och lärare vid högskolan är nöjda med det digitala bedöm-
ningsverktyget som också sparar tid. Bedömningsverktyget 
bidrar också till en mer likvärdig bedömning både hos VFU-
kurslärare och hos VFU-handledare på övningsskolorna. 
Utvärderingen visar dock att det finns fortsatta utvecklings-
områden och för 2022 planeras för ytterligare förbättringar 
av bedömningsverktyget tillsammans med skolhuvudmän-
nen.

Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande 
förutbildning
Mälardalens högskola omfattats sedan 2020 av ett utbygg-
nadsuppdrag av behörighetsgivande och högskoleintro-
ducerande utbildningar. Under 2020 valde högskolan att 
i huvudsak utöka basåret genom ett nytt programtillfälle i 
Eskilstuna, då basåret tidigare enbart har erbjudits i Västerås. 
Under 2021 har platserna i Eskilstuna utökats ytterligare och 
därmed har lika många platser, 96 stycken, erbjudits på res-
pektive campusort med start höstterminen 2021. I Västerås 
fylldes platserna medan det till de 96 platserna i Eskilstuna 
registrerades 63 programnybörjare.

Under 2021 var antalet helårsstudenter på basåret 139 styck-
en, varav 42 kvinnor. Tillkommande helårsstudenter jämfört 
med 2019 var 43 stycken.

Bristyrkesutbildningar
Under 2020 användes de medel som högskolan fick inom 
ramen för satsningen bristyrkesutbildningar till att utöka 
antalet antagna och därmed registrerade på befintliga pro-
gram höstterminen 2020. Som exempel redogjordes för so-
cionomprogrammet som höstterminen 2020 hade 88 studen-
ter registrerade till 70 platser och civilingenjörsprogrammet i 
industriell ekonomi som hade 116 studenter registrerade till 
80 platser. Under 2021 var antalet platser på dessa program 
oförändrat. Antalet registrerade på civilingenjörsprogram-
met i industriell ekonomi var dock lägre än föregående år 
då högskolan under 2021 varit mer restriktiv med överintag. 
Antalet registrerade på socionomprogrammet var i stort sett 
oförändrat jämfört med föregående år. Antalet helårsstu-
denter ökade däremot jämfört med 2020 vilket bland annat 
beror på det stora antalet registrerade programnybörjare 
under 2020. År 2021 var det totala antalet helårsstudenter 

på socionomprogrammet 493 och på civilingenjörsprogram-
met i industriell ekonomi 297 stycken, varav 87 respektive 36 
procent var kvinnor. Antalet tillkommande helårsstudenter 
2021 jämfört med 2019 är 101 stycken för socionomprogram-
met och 92 stycken för civilingenjörsprogrammet i industri-
ell ekonomi.

Validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning
De medel som MDH tagit del av för validering inom kom-
pletterande pedagogisk utbildning under 2021 har främst 
använts till bedömningar vid validering av sökandes reella 
kompetens för behörighet till kompletterande pedagogisk 
utbildning. 

Bedömningarna har fördelats mellan följande undervisnings-
ämnen med relevans för den kompletterande pedagogiska ut-
bildningen: samhällskunskap, svenska, teknik och spanska. 
Av 18 formella ansökningar vid antagningsomgången inför 
höstterminen 2021 och vårterminen 2022 var det 8 sökande 
som bedömdes uppfylla behörighetskraven. Av dessa har 6 
studenter antagits till kompletterande pedagogisk utbildning 
med start höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Livslångt lärande
MDH erbjuder flera webbaserade distanskurser som i enlig-
het med satsningen livslångt lärande, möjliggör för personer 
med tidigare arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildning-
ar för omställning och vidareutbildning. De medel som tillde-
lats högskolan inom ramen för satsningen har dels inneburit 
en utökad möjlighet att erbjuda dessa kurser, dels möjlig-
gjort att antalet deltagare på befintliga kurser upprätthålls 
eller utökas. 

Korta kurser
Under 2021 erbjöd högskolan 33 korta kurser för yrkesverk-
samma inom områdena smart produktion, AI och mjukvaru-
utveckling samt energi och miljö. Kurserna omfattar mellan 
2,5 hp och 7,5 hp. Kurserna bygger på det utbud som högsko-
lan tagit fram inom projektet KIT, finansierat av Vinnovas 
pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma 
specialister. Kurserna återfinns även inom ramen för projek-
ten PREMIUM, PROMPT och FutureE inom det kursutbud som 
utvecklats i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kom-
petensutveckling (KK-stiftelsen). Majoriteten av kurserna har 
under 2021 genomförts helt online.

I tabell 15 listas samtliga kurser samt antalet deltagare un-
der 2021. Det sammantagna antalet deltagare under 2021 var 
810 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2020, men 
en ökning jämfört med 2019. Antalet deltagare var då 1 126 
respektive 688 stycken. Andelen kvinnliga deltagare 2021 var 
24 procent.
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Tabell 15. Korta kurser som erbjudits under 2021, omfattning (högskolepoäng, hp) samt antal 
deltagare fördelat på kön.

  2021
Kurs hp  Kvinnor  Män  Total
Luftkvalitetshantering 2,5 1 2 3
Mätmetoder i strömning och värmeöverföring 2,5 2 3 5
Tillämpning av industriell processtyrning 2,5 3 8 11
Cirkulär ekonomi i samband med miljöteknik 2,5 15 9 24
Automatisk testgenerering 2,5 14 23 37
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar 5 0 9 9
Deep learning för industriell bildbehandling 2,5 3 27 30
Industri 4.0 – Introduktion 5 5 24 29
Industriell underhållsutveckling 5 1 8 9
Internet of Things för tillverkningsindustrin 5 0 6 6
Internlogistik i industri 4.0 2,5 1 5 6
Introduktion till infrastrukturer för IoT 2,5 8 30 38
Introduktion till maskininlärning 2 24 85 109
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system 7,5 6 26 32
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken 2,5 7 10 17
Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering 7,5 3 12 15
Lean produktion 5 9 7 16
Maskininlärning med Big Data 7,5 11 32 43
Modellbaserad utveckling: teori och praktik 7,5 1 12 13
Prediktiv dataanalys 2,5 4 21 25
Programvarutest 7,5 22 52 74
Simulering av produktionssystem 5 0 3 3
Statistisk analys i industriella system 2,5 2 10 12
System-av-system 2,5 15 36 51
Säkerhetskritisk mjukvara 6 2 9 11
Grundläggande industriell cybersäkerhet 2,5 10 32 42
Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet 2,5 3 7 10
Webbsäkerhet 7,5 11 69 80
Industriell projektledning 5 3 7 10
Industri 4.0 – Realisering 5 2 6 8
Industrialisering och Tid till volym 5 4 11 15
Optimering av produktionssystem 5 0 7 7
Visualisering för industriella tillämpningar 5 2 8 10
Totalt  194 616 810

Källa: Ladok

Utbildning i hela landet
Under 2021 bedrev högskolan olika former av distansutbildning som är oberoende av 
ort och når studenter i hela landet. Distansutbildningen ges både i form av fristående 
kurser och som program. Det är främst webbaserade distanskurser som möjliggör för 
personer med tidigare arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildningar för omställ-
ning och vidareutbildning och korta kurser för yrkesverksamma. Dessa beskrivs när-
mare i avsnitten Livslångt lärande och Korta kurser. 

Under stora delar av 2021 har majoriteten av högskolans utbildningar bedrivits på 
distans på grund av coronapandemin. Enligt ordinarie planering har högskolan nio 
program som ges på distans; förskollärarprogrammet, kompletterande pedagogisk 
utbildning, speciallärarprogrammet, specialpedagogprogrammet, specialistsjuksköter-
skeutbildningarna med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet och med inrikt-
ning mot akutsjukvård, masterprogrammet i didaktik, masterprogrammet i hälso- och 
välfördsteknik - införande, tillämpning och utvärdering samt masterprogrammet i 
miljöteknik för hållbar utveckling. Masterprogrammet i miljöteknik är ett nytt pro-
gram som startade under 2021. Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 
mot akutsjukvård startade inte under 2021, men de studenter som registrerades vid 
programmet höstterminen 2020 läste sin andra termin på utbildningen under 2021. År 
2021 var det sammantagna antalet helårsstudenter för de program som enligt ordina-
rie planering ges på distans 489 stycken. Antalet tillkommande helårsstudenter 2021 
jämfört med 2019, före coronapandemin, är 119 stycken.
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Utbildning på avancerad nivå
Högskolan erbjuder utbildning på avancerad nivå inom om-
rådena ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Utbildning på 
avancerad nivå erbjuds både i form av fristående kurser och 
inom ramen för utbildningsprogram. Högskolan erbjuder 
flera master- och magisterprogram och påbyggnadsutbild-
ningar som leder till examen på avancerad nivå. Utbildning 
på avancerad nivå erbjuds även inom ramen av flera av hög-
skolans nybörjarprogram där till exempel civilingenjörsut-
bildning och ämneslärarutbildning leder till en examen på 
avancerad nivå. 

Det sammantagna antalet platser till högskolans påbyggands-
program utökades jämfört med föregående år och även an-
talet registrerade programnybörjare ökade. Ökningarna 
förklaras bland annat av att utbudet utökades med ett nyin-
rättat program; masterprogrammet i miljöteknik för hållbar 
utveckling och av att fyra masterprogram inom hälsa och 
välfärd, som bara erbjuds vartannat år, ingick i utbudet 2021. 
Sammantaget för 2021 var antalet helårsstudenter vid kurser 
på avancerad nivå 1 264 stycken, varav 65 procent var kvin-
nor. Antalet helårsstudenter inom utbildning på avancerad 
nivå har ökat både jämfört med 2020 och 2019. Bland dessa 
ingår även de helårsstudenter på avancerad nivå som åter-
finns inom utbildning som ges på distans. Sett till enbart 
fristående kurser på avancerad nivå var antalet helårsstu-
denter 304 stycken år 2021, vilket är något lägre än 2020 då 
antalet var 317 men högre än 2019 då antalet helårsstudenter 
var 264. Sammantaget för utbildning på avancerad nivå var 
antalet tillkommande helårsstudenter jämfört med 2019 190 
stycken. 

Kurser som kan förbereda 
studenterna för framtida 
arbetsmarknad genom till exempel 
praktikperioder
Inom flera av högskolans program erbjuds kurser som kan 
förbereda studenterna för framtida arbetsmarknad som ex-
empelvis praktikperioder eller liknande. Inom hälso- och 
sjukvårdsutbildningarna och lärar- och förskollärarutbild-
ningarna utgör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en 
betydande del av utbildningen, och omfattningen av VFU:n 
inom respektive examen regleras i nationella och lokala exa-
menskrav. En utbyggnad av denna typ av kurser är svår att 
göra då det skulle påverka andra delar av utbildningen. Inom 
hälso- och sjukvårdsutbildningarna är dessutom tillgången 
på VFU-platser begränsad vilket påverkar antalet platser som 
kan erbjudas till respektive program.

Inom andra utbildningar ställs inte samma krav på verksam-
hetsförlagd utbildning eller praktik genom examenskraven, 
men möjlighet till praktikperioder erbjuds även inom andra 
delar av högskolans utbildningsutbud. Dock utgör det inte 
en lika stor del av utbildningen som inom lärar- och förskol-
lärarutbildningarna och hälso- och sjukvårdsutbildningarna. 
Till exempel erbjuds inom det folkhälsovetenskapliga pro-
grammet kursen Hälsofrämjande arbete – tillämpning (7,5 
hp) som genomförs inom en organisation, myndighet eller 
annan aktör som bedriver folkhälsoarbete. Kursen syftar till 
att stärka förmågan att koppla ihop teori och praktik och ge 
viktiga färdigheter i kommunikation med omgivande sam-
hälle. Inom ekonomprogrammet och statsvetarprogrammet  
erbjuds studenter, i mån av plats, möjlighet till verksam-

hetsförlagd utbildning inom vissa kurser. Inom högskolans 
teknikutbildningar finns flera kurser som innehåller pro-
jektmoment som genomförs på olika företag. Inom området 
produkt- och processutveckling finns möjlighet för studenter 
att under sommarterminen genomföra projekt inom indus-
trin. 

Då praktikmomenten ofta endast utgör en del av en kurs och 
det inom vissa kurser inte heller är alla studenter som ge-
nomför praktik eller ett projekt på ett företag är det svårt att 
ta fram uppgifter om antalet helårsstudenter. Under 2021 har 
dock praktikperioder, projekt inom industrin och liknande 
inte kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare 
år på grund av coronapandemin. 
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Utbildning på forskarnivå
MDH bedriver aktivt utbildning på forskarnivå inom 12 fors-
karutbildningsämnen fördelade på de sex forskarutbildnings-
områden som högskolan har examensrättigheter för. 

Högskolans sex forskarutbildningsområden är:

• Inbyggda system, med forskarutbildningsämnena data-
vetenskap samt elektronik.

• Innovation och produktrealisering, med forskarutbild-
ningsämnet innovation och design.

• Miljö, energi- och resursoptimering, med forskarutbild-
ningsämnena energi- och miljöteknik, matematik/till-
lämpad matematik samt bioteknik/kemiteknik10.

• Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning, med forskar-
utbildningsämnet industriell ekonomi och organisation.

• Didaktik, med forskarutbildningsämnena didaktik samt 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik10.

• Hälsa och välfärd, med forskarutbildningsämnena vård-
vetenskap, arbetslivsvetenskap, socialt arbete, fysiote-
rapi och folkhälsovetenskap.

Högskolan samarbetar med andra lärosäten eller företag 
inom totalt 17 forskarskolor.

Rekrytering
Diagram 8 visar antal doktorander som påbörjat sin forskar-
utbildning vid MDH under åren 2019 – 2021 fördelat per år 
och avsedd examen de antagits till. Av diagrammet framgår 
att antagna doktorander i huvudsak har doktorsexamen som 
avsedd examen för utbildningen.

Under 2021 har totalt 34 doktorander påbörjat sin utbildning 
på forskarnivå vid MDH. Av dessa är samtliga nya doktoran-
der. Antalet doktorander som påbörjade sin forskarutbild-
ning under 2021 är det samma som 2020 och något lägre än 
2019 då totalt 34 respektive 38 doktorander påbörjade fors-
karutbildningen. 

Andelen kvinnor av doktoranderna som påbörjat forskarut-
bildning under 2021, oberoende av avsedd examen, var 38 
procent, att jämföra med 2020 och 2019 då andelen kvinnor 
var 50 procent respektive 34 procent. 

Diagram 8. Antal doktorander som påbörjat sin utbildning perioden 
2019 – 2020 uppdelat per år och avsedd examen.

 2019 2020 2021
    Antal doktorander (DR) 34 32 33
    Antal doktorander (LIC) 4 2 1
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Källa: Ladok

10  Inom forskarutbildningsämnet bioteknik/kemiteknik samt naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik bedrivs ingen aktiv utbildning.  

Antal aktiva doktorander
Uppgifterna om totalt antal aktiva doktorander vid MDH 
inkluderar både de som påbörjat sin forskarutbildning med 
licentiatexamen och de som börjat med doktorsexamen som 
avsedd examen. Doktorander som påbörjat sina forskarstu-
dier vid andra lärosäten, men som helt eller delvis finansie-
ras av MDH, ingår däremot inte i redovisade uppgifter. Som 
framgår av tabell 16 var det totala antalet aktiva doktorander 
under året 212 personer vilket är en lägre nivå än tidigare 
år då det var 221 aktiva doktorander år 2020 och 228 aktiva 
doktorander år 2019. 

De 212 aktiva doktoranderna hade under 2021 en genom-
snittlig aktivitetsgrad om 69 procent. Det är en ökning med 
3 procentenheter jämfört med 2020 då den genomsnittliga 
aktivitetsgraden var 66 procent och även en ökning jämfört 
med 2019 då den genomsnittliga aktivitetsgraden var 64 pro-
cent.

Om hänsyn tas till antalet aktiva doktorander per enskilt 
forskarutbildningsämne och ämnets genomsnittliga akti-
vitetsgrad, motsvarar 2021 års aktiva doktorander 146 hel-
tidsdoktorander. Det är samma nivå som både åren 2020 och 
2019. 

Tabell. 16 Antal aktiva doktorander under perioden 2019 – 2021 
uppdelat per forskarutbildningsämne, kön och år.

Antalet aktiva doktorander 
per forskarutbildnings-ämne

Kvinnor Män Totalt
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Arbetslivsvetenskap (INAS) 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Arbetslivsvetenskap (HV) 1 2 3 1 2 2 2 4 5
Datavetenskap 12 17 19 62 55 60 74 72 79
Didaktik 23 20 16 6 5 3 29 25 19
Elektronik 6 3 2 5 4 5 11 7 7
Energi- och miljöteknik 12 10 11 23 23 19 35 33 30
Folkhälsovetenskap 3 3 1 0 1 2 3 4 3
Fysioterapi 4 4 3 0 0 0 4 4 3
Industriell ekonomi och 
organisation 6 9 11 7 4 4 13 13 15

Innovation och design 9 11 10 13 13 12 22 24 22
Matematik/tillämpad 
matematik 1 1 0 13 11 8 14 12 8

Socialt arbete 4 5 4 2 2 2 6 7 6
Vårdvetenskap 11 12 12 2 2 1 13 14 13
Totalt 93 98 93 135 123 119 228 221 212

Källa: Ladok

Andelen kvinnor bland aktiva doktorander uppgick totalt för 
MDH till 44 procent under 2021. Det är samma nivå som 2020 
och en ökning jämfört med 2019 då andelen aktiva kvinnor 
var 41 procent. Diagram 9 visar könsfördelningen bland ak-
tiva doktorander per forskarutbildningsämne under 2021.



Mälardalens högskola, årsredovisning 202142

Diagram 9. Könsfördelning per forskarutbildningsämnen i procent bland aktiva doktorander 2021.
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Källa: Ladok

Examina
Doktorsexamina per år
Diagram 10 visar antalet utfärdade doktorsexamina per år för perioden 2019 – 2021 
uppdelat per kön. Redovisningen har ändrats för året från att tidigare varit uppdelad 
per antal doktorsexamina med eller utan föregående licentiatexamen. Diagrammet är 
uppdaterat för hela redovisningsperioden.

Diagram 10. Antalet utfärdade doktorsexamina för perioden 2019 – 2021 uppdelat per kön och år. 
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Under 2021 utfärdades totalt 20 doktorsexamina vilket är en ökning jämfört med 
2020 då 18 doktorsexamina utfärdades. År 2019 utfärdades 31 doktorsexamina. 
Könsfördelningen bland de som tog ut en doktorsexamen 2021 var 50 procent kvinnor. 
Detta ska jämföras med 2020 och 2019 då 33 respektive 48 procent av de utfärdade 
doktorsexamina var kvinnor.

Licentiatexamina per år
Diagram 11. Antalet utfärdade licentiatexamina för perioden 2019 – 2021 uppdelat per kön och år. 
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Totalt utfärdades 7 licentiatexamina under 2021. Detta är en ökning jämfört med 2020 
då totalt 3 licentiatexamina utfärdades.  År 2019 utfärdades 8 licentiatexamina.

Andelen kvinnor bland dem som avlagt en licentiatexamen under 2021 var 14 procent 
vilket ska jämföras med åren 2020 och 2019 då andelen kvinnor som tog ut en licen-
tiatexamen var 33 respektive 38 procent. Det låga antalet totala examina medför att 
procentandelen kan skilja sig stort mellan åren.

Kostnader inom verksamhetsområdet 
forskarutbildning relaterat till antal utfärdade 
doktorsexamen
I detta avsnitt redovisas kostnader inom verksamhetsområdet forskning och utbild-
ning på forskarnivå i relation till antalet utfärdade doktorsexamina. För att reducera 
ojämnheter i kostnaden per doktorsexamen, till följd av tillfälliga satsningar mellan 
åren, redovisas den genomsnittliga kostnaden per doktorsexamen över en period av 
fem år, tabell 17. 

Tabell 17. Genomsnittlig kostnad (tkr) per utfärdad doktorsexamen för MDH totalt samt per 
forskningsinriktning för perioden 2017 – 2021.

Total kostnad 
för FO och 

Foutb. 2017-
2021 (tkr)

Totalt antal 
doktorsexamina 

2017-2021

Genomsnittlig 
kostnad per 

doktorsexamen 
2017 - 2021 (tkr/
doktorsexamen)

Genomsnittlig 
kostnad per 

doktorsexamen 
2016 - 2020 (tkr/
doktorsexamen)

MDH 1 509 413 124 12 173 11 063

UVM 186 985 23 8 130 10 237

IEO 102 333 5 20 467 18 826

FE 191 837 17 11 285 8 188

HV 217 823 25 8 713 8 290

IPR 163 613 21 7 791 7 526

IS 502 588 33 15 230 12 572

FE = framtidens energi, HV = hälsa och välfärd, IEO = industriell ekonomi och organisation, IPR= innovation och produktrealisering, IS = 
inbyggda system, UVM = utbildningsvetenskap och matematik
Källa: Ladok och Ekonomisystemet

Mellan åren 2017 till 2021 har totalt 124 doktorsexamina utfärdats. Under samma 
period har den totala kostnaden för forskning och forskarutbildning ökat från 273 
tkr år 2017 till 333 tkr år 2021. Den genomsnittliga kostnaden för en doktorsexamen 
under perioden 2017 till 2021 ligger på 12 173 tkr. Det är en ökning i jämförelse med 
den genomsnittliga kostnaden per doktorsexamen för perioden 2016 till 2020 som var 
11 063 tkr. Ökningen kan förklaras med att antalet doktorsexamina per år inte ökat 
i samma takt som den totala kostnaden för verksamheterna forskning och forskarut-
bildning. Då kostnader inom forskarutbildning inte särredovisas är det sannolikt att 
kostnadsökningen per doktorsexamina relaterar till ökade kostnader inom forsknings-
verksamheten. 
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Forskning
Högskolan har under 2021 fortsatt att arbeta utifrån MDH:s 
forsknings- och utbildningsstrategi. De etablerade forsk-
ningsinriktningarna finns fortfarande även om strategin 
uttalar målet att etablera fyra sammanhållna akademiska 
kollegier där forskningsinriktningarna utgör viktiga inslag 
i förverkligandet av kompletta forsknings- och utbildnings-
miljöer. MDH:s forskning har under 2021, liksom tidigare år, 
finansierats genom statligt anslag och medel från externa 
finansiärer såsom forskningsråd, stiftelser, kommuner, regio-
ner och privata företag. Under 2021 var 57 procent av hög-
skolans forskning och forskarutbildning externfinansierad, 
vilket är ett uttryck för en hög grad av samverkan då många 
av dessa forskningsprojekt genomförs i samproduktion med 
externa partners.

Forskningsinriktningar
Högskolans etablerade forskningsinriktningar är:

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

Framtidens energi
Forskningen inom inriktningen framtidens energi fokuserar 
på förnybar energi, resurseffektivisering och digitalisering 
för en hållbar utveckling. Samverkan med företag och or-
ganisationer är en viktig del i verksamheten och sker både 
inom ramen för långsiktiga strategiska avtal och inom en-
skilda forskningsprojekt. Flera nya externfinansierade pro-
jekt startades under 2021. De nya projekten handlar bland 
annat om design av hybridelektriska och vätgasdrivna flyg-
plan, koldioxidinfångning från biomassabaserade kraftverk, 
optimering av solcellsparker och urban odling.

Under 2021 startades Electrification Hub som är en sam-
verkansplattform mellan MDH och andra lärosäten, nä-
ringsliv, region Västmanland och Västerås stad. Syftet med 
Electrification Hub är att driva på utvecklingen inom elek-
tromobilitet i Sverige, och på så vis vara en del i den acce-
lererande omställningen för att nå det nationella målet om 
kraftigt minskade utsläpp från tunga transporter.

Framtidens energi har under åren 2020 – 2024 fått strate-
giska medel från högskolans ledning för att ytterligare ut-
vecklas till en excellent forskningsmiljö till år 2030. Arbetet 
påbörjades under 2020 och har fortsatt under 2021. Ett vik-
tigt arbete har också varit deltagandet i MER21. Framtidens 
energi fick genomgående goda omdömen (”Very good” och 
”Excellent”) av den internationella bedömargruppen, med 
representanter från olika delar av världen, i de utvärderade 
kategorierna. Speciellt uppmärksammades det goda nätver-
ket och förmågan till samverkan. En annan händelse inom 
framtidens energi var att professor Jinyue Yan placerade sig 
på Web of Science Group lista över världens mest inflytelseri-
ka forskare, det vill säga listan över forskare som har citerats 
flest gånger av andra forskare det senaste decenniet. Även år 
2019 placerade sig Jinyue Yan på denna lista.

Precis som under föregående år har den pågående pandemin 
försvårat internationella utbyten och aktiviteter under 2021 
och många internationella konferenser har arrangerats digi-
talt. Framtidens energi har även detta år medarrangerat och 
deltagit i konferensen International Conference on Applied 
Energy och även i SIMS EUROSIM 2021 Conference on 
Modelling and Simulation, som båda hölls digitalt. Forskare 
inom framtidens energi har utöver detta deltagit i flera andra 
internationella konferenser som arrangerats digitalt.

Hälsa och välfärd
Forskningen inom hälsa och välfärd (HV) är multivetenskap-
lig och interdisciplinär och utgår från kunskapsområdet 
hälsa och välfärd. I bedömmarpanelens rapport från MER21 
sammanfattas att HV sedan MER1411 haft en stark utveckling 
vad gäller externa forskningsmedel, regionala partnerskap 
och forskningsresultat och dess betydelse. Vidare genomför 
HV samhällsrelevant forskning med stor potential i stark 
samverkan och samproduktion. 

Det första området HV jobbar vidare med utifrån resultaten 
av MER21 är organisering av forskning och forskare genom 
en översyn av befintliga forskargrupper och dess relation till 
HV:s fokusområden. Vidare kommer HV under 2022 fokusera 
på internationalisering, verksamhetsstöd, kompetensförsörj-
ning och avtal med centrala samverkanspartners. Under 
2021 har HV implementerat ett system för internt utlyst 
forskningstid, där disputerade kan ansöka om projektmedel. 
Vidare har satsningar på biträdande professorer och kliniska 
lektorer lett till två rekryteringar.

Under 2021 har forskningsinriktningen erhållit externa 
projektbidrag från Forte, AFA försäkringar och Svenska 
Institutet för genomförande och planering av nationella och 
internationella konferenser samt forskningsprojekt i sam-
verkan med andra lärosäten. Under 2020 inleddes en intern 
satsning på ett coronarelaterat projekt vilket fortsatte under 
2021 i samarbete med näringsliv och nationella och inter-
nationella lärosäten. Vidare har forskningen fortsatt skett 
i samverkan och samproduktion med flera internationella, 
nationella och regionala samarbetspartners inom akademi, 
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, till exem-
pel genom flera samverkansprojekt i Eskilstuna kommun. 
Samverkansorganisationen Samhällskontraktet har omfor-
merats under 2021, och HV ser fram emot att vara en del av 
det nya Samhällskontraktet 2022.

Under året har det KKS-finanseriade samverkansprojektet 
SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) startat upp. 
Arbetet med uppbyggnad av forskning inom hälso- och väl-
färdsteknik har också fortsatt, externa medel erhållits och 
satsningar i form av rekryteringar och samarbetsprojekt pla-
neras för 2022. Både inom forskning och forskarutbildning 
har universitetsförberedande aktiviteter påbörjats, för att sä-
kerställa kvaliteten i den växande verksamheten.

Inbyggda system
Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar på att ut-
veckla den teknik som används för att styra olika produkter 
som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen 
rankas internationellt bland de bästa i världen. Forskarna ar-

11  MDH’s Evaluation for improved Research quality 2014
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betar nära industrin och skapar teknologi som gör det möj-
ligt att öka säkerheten inom sjukvården, 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
• Robotik och avionik

Inriktningen består av 19 samverkande forskargrupper som 
alla bidrar till ett eller flera av forskningsområdena.

Under 2021 har inriktningens två forskningsprofiler som fi-
nansieras av KK-stiftelsen vidareutvecklats. Embedded Sensor 
Systems for Health Research Profile Plus (ESS-H+) fortsätter 
att fördjupa sin samverkan med de företag och forskare som 
ingår i forskningsprofilen. Den andra forskningsprofilen, 
Dependable Platforms for Auotonomous systems and Control 
(DPAC), har förflyttat fokus till att applicera forskningsresul-
taten på projektets demonstratör (en autonom hjullastare 
från Volvo CE) och företagens övriga användningsområden.

Inbyggda system var under 2021 värd för två 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 cybersäker-
het för pålitliga system. Inom det andra ramprojektet, Future 
Factories in the Cloud, utvecklas metoder för att säkerställa 
funktionssäkerhet och lösningar för kommunikation och vi-
talisering. Detta möjliggör användning av molnteknik även 
i säkerhetskritiska produktionstillämpningar. Projektet leds 
av MDH med partners från Chalmers tekniska högskola, 
Uppsala universitet och University of York i England. Fokus 
under 2021 har varit på att integrera projektets vetenskapli-
ga lösningar för att kunna erbjuda resultat som kan användas 
i verkliga produktionsscenarier.

Forskningsinriktningen har tre industriforskarskolor ITS 
EASY, ITS ESS-H och Array, vilka alla befinner sig i olika fa-
ser från avslutning (ITS EASY), till pågående forskning (ITS 
ESS-H), till rekrytering av en andra omgång doktorander 
(Array).

Industriell ekonomi och organisation 
Forskningsinriktningen industriell ekonomi och organisa-
tion (IEO) utvecklar kunskap om centrala utmaningar för 
framtidens affärer, management och samhälle, i synnerhet 
med fokus på digitalisering, globalisering och hållbarhet. 
Den forskning som bedrivs bidrar till att öka kunskapen om 
hur människor och resurser strategiskt kan styras, organise-
ras och utvecklas inom organisationer, på marknader och i 
den offentliga sektorn, för ett ökat värdeskapande.

Den externa forskningsutvärderingen MER21 slår fast att 
IEO har genomgått en imponerande utveckling sedan 2014 
och att den forskning som bedrivs visar mycket hög kvalitet 

med stor inflytande i de fält där forskarna är aktiva. Även 
forskningsmiljön anses vara mycket bra, såväl de nationella 
som de internationella nätverken. Förbättringsområde som 
bedömarpanelen lyfter fram är en förstärkning av fakulteten 
genom att öka antal seniora forskare och doktorander samt 
en utveckling av samverkan för att skapa mer långsiktiga och 
proaktiva relationer. 

Båda områdena har IEO delvis redan arbetat med under 
2021 och målet är att fortsätta de kommande åren. Vad gäl-
ler förstärkning av fakulteten har detta pågått under 2021 
enligt den plan som inriktningen upprättat. Inriktningen 
har nu exempelvis två professorer mer än under 2020 och 
nya doktorander har antagits till forskarutbildningen.  Dessa 
förstärkningar kommenterades positivt av panelen som dock 
påpekade fortsatt behov av stärka upp personalen för att 
säkra stabiliteten i forskningsmiljön. Vad gäller samverkan 
har arbetet med inriktningens tre prioriterade forsknings-
spår – Reframing Digitalisation, Reframing Globalisation och 
Reframing Sustainability – påbörjats under 2021 genom ett 
antal aktiviteter som även inkluderar workshops och dialo-
ger med privata och offentliga aktörer. MER21-panelen be-
kräftade också den potential som finns i att kraftsamla IEO:s 
forskning kring tre forskningsspår. Att det beviljades externa 
medel för projekt inom till exempel digitaliseringsspåret 
bekräftar också relevansen av forskningsspåret. Medlen är 
bland annat tillskrivna en doktorand inom Management 
and IT forskarskola med fokus på Business Analytics och ett 
Vinnova-projekt om inkluderande och produktiva hybrida 
möten. 

MER21-panelen kommenterade också den ovanligt höga an-
del extern forskningsfinansiering som inriktningen har visat. 
Även under 2021 beviljades flertal projekt, bland annat ett 
projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och flera 
projekt med IEO:s forskare finansierade av Handelsbankens 
forskningsstiftelser. 

Forskare inom forskningsinriktningen bidrar aktivt till ut-
veckling av respektive forskningsfält genom att bland annat 
ingå i och leda olika nationella och internationella ämnesre-
laterade föreningars styrelser (bland annat Företagsekonomi 
i Sverige, Scandinavian Academy of Industrial Engineering 
and Management, European International Business 
Academy, European Association for the Study of Science and 
Technology), genom att vara redaktörer för ledande tidskrif-
ter och genom att fortsatt vara aktiva i att arrangera interna-
tionella konferenser (den planerade AMOS-konferensen för 
2021 flyttades fram till 2022 på grund av pandemin).

Innovation och produktrealisering 
Forskningsinriktningen innovation och produktrealisering 
(IPR) bidrar till en hållbar framtida utveckling och industri-
ell förnyelse med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på 
både forskning och utbildning. Detta helhetsperspektiv in-
kluderar människor, teknik, processer och system för att 
möta globala utmaningar och samhällsutmaningar. IPR är en 
flervetenskaplig forskningsinriktning med tydlig koppling 
mellan forskning och utbildning och inriktningen består av 
forskare, lärare och doktorander med olika vetenskaplig och 
pedagogisk kompetens inom ingenjörsvetenskap, samhälls-
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vetenskap, humaniora och konst. 

Forskningen har under året bedrivits inom IPR:s fyra forskar-
grupper:

• Informationsdesign
• Produkt- och produktionsutveckling
• Kvalitetsutveckling och förändringsledning
• Värdedriven innovation och framsyn

Forskningen har i huvudsak genomförts i samverkan och 
samproduktion med näringsliv och omgivande samhälle med 
fokus på utveckling och förnyelse inom organisationer, tek-
nik, processer och system.

Under 2021 har arbetet intensifierat inom industri 4.0, digi-
talisering, automatisering, hållbarhet och öppen innovation. 
15 företagsdoktorander är rekryterade inom den ny industri-
forskarskolan Indtech och en del av nya projektet har star-
tat, till exempel ett projekt finansierat av Vinnova; KODIT 
Coordination of Digital Transformation. Forskningsmiljön 
har även knutit till sig nya personer i industrin för att stärka 
samproduktionen med näringslivet och därigenom utveckla 
såväl forskningen som kunskapsutbytet.

IPR har under året haft en fortsatt aktiv roll och förstärkt 
samverkan i olika akademiska nätverk, exempelvis Design 
Society, Svenska Produktionsakademien (SPA), Product 
Development Academy in Sweden (PDA), WeSchool, 
Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) och 
Technology Center.

IPR:s projektportfölj bestod under 2021 av drygt 20 olika 
projekt där en betydande del av forskningsbudgeten utgörs 
av extern finansiering. Under året har MDH Living Lab, en 
arena för att stärka samverkan vid MDH, fortsatt att bygga 
vidare på den infrastruktur för utveckling av metoder för 
samproduktion som påbörjades under 2018. Under året har 
forskningsinriktningen även fördjupat samarbetet med MITC 
och övriga forskningsmiljöer vid MDH, inom till exempel KK- 
stiftelsens industriforskarskola Array, Indtech och Vinnovas 
kompetenscentrum inom Hållbar industri.

IPR:s forskningsmiljöer fick omdömena ”Good” till ”Very good” 
i de flesta aspekter som ingick i MER21. Utvärderingsresultaten 
har visat att IPR har omfattande samverkan och samproduk-
tion med näringsliv och omgivande samhälle. Rapporten har 
också visat att internationaliseringen är ett av de områden 
som IPR behöver förbättra. Arbetet med att ta fram  en åt-
gärdsplan baserat på feedback från MER21 har påbörjats un-
der 2021 och kommer att fortsätta under 2022.

Utbildningsvetenskap och matematik
Forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matema-
tik 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 
• Matematik och tillämpad matematik 

Fyra av fem forskningsmiljöer utgör forskningsbas för ut-
bildningsområdet lärarutbildning och för forskarutbildnings-

området didaktik. Den femte forskningsmiljön, matematik/ 
tillämpad matematik, utgör en högskoleövergripande forsk-
ningsbas för utbildning inom utbildningsområdena ekonomi 
och teknik och för forskarutbildningsämnet matematik/till-
lämpad matematik. 

Under året har inriktningen prioriterat forskning för att 
stärka forskningsbasen i utbildningar och för att utveckla 
teorier och metoder för forskning i samproduktion. Vidare 
har forskningsinriktningen varit del av utvärderingen av all 
forskning på Mälardalens högskola genom projektet MER21. 
I och med detta arbete har forskningsinriktningen belysts 
och arbetet har påbörjats att utveckla rutiner och strategier 
för forskningen.

Samproducerad forskning utgör en central del och flera stora 
samproducerande projekt genomförs där förbättring och 
förståelse av skolpraktiken står i fokus. Flera projekt, varav 
ett finansierat av Vetenskapsrådet, fokuserar på klassrums-
undervisning, lärarens arbete för att leda lärande och hur 
resurser som läromedel, kompetensutveckling och kollegialt 
lärande kan fungera som stöd i lärarens arbete. Digitalisering 
av skolan och lärarutbildningen är fortsatt viktig med utlys-
ning av professor och engagemang i det högskoleövergri-
pande området Hälsa- och välfärdsteknik. Inriktningen har 
även fortsatt speciellt fokuserat på samproducerad skolforsk-
ning bland annat genom regeringsuppdraget om praktiknära 
skolforskning i samverkan med huvudmän, det så kallade 
ULF-avtalen. Arbetet handlar om att etablera strukturer, kom-
petenser, rutiner, positioner, normer och verktyg för högkva-
litativ samproducerad forskning av relevans och nytta både 
för forskningssamhället och skolpraktiken. Två projekt inom 
utbildningsvetenskap beviljades medel från Vetenskapsrådet 
hösten 2021.

Forskningsmiljön matematik och tillämpad matematik 
(MAM) har utökat internationell publicering och samarbe-
ten inom algebra och analys, sannolikhetslära och stokas-
tiska processer, matematisk statistik och finansmatematik, 
diskret matematik, beräkningsmatematik och teknisk ma-
tematik med tillämpningar inom dataanalys och dataveten-
skap, informationsteknologi, ekologi, socialvetenskap samt 
industrimatematisk samverkan. MAM:s forskare har under 
året erhållit externt finansiering för forskning, forskarutbild-
ning och internationellt samarbete från Vetenskapsrådet, 
Wallenbergstiftelsen, Sida, Nordplus och STINT samt via sam-
verkan med andra lärosäten, forskningsinstitut, nätverk och 
företag i Sverige och utomlands. 

Forskningsprestationer
I det följande redovisas forskningsprestationer på MDH ge-
nom antalet referee-granskade forskningspublikationer som 
registrerats i publikationsdatabasen DiVA under åren 2017 – 
2021. Innehållet i DiVA bygger på forskarnas självrapporte-
ring, kompletterat med bibliografiska data från databaserna 
Scopus och Web of Science. Som forskningspublikation räk-
nas artikel i tidskrift, forskningsöversikt, konferensbidrag, 
bok samt kapitel i bok. I redovisningen inkluderar kategorin 
artikel både artikel i tidskrift och forskningsöversikt. Antalet 
publikationer räknas fraktionerat, vilket innebär att inrikt-
ningarna erhåller publikationsandelar i proportion till den 
andel av respektive publikation som dess forskare bidragit 
(tillhör till exempel en av tre författare till en viss publika-
tion en viss inriktning, erhåller denna inriktning 1/3 publika-
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tionsandel). Det är summan av dessa publikatonsandelar som 
redovisas i tabellen nedan. Årtal avser registreringsår i DiVA, 
inte publikationens publiceringsår.

Då forskningsprestationer jämförs mellan åren ses en ned-
gång för 2021, och året uppvisar den lägsta nivån av forsk-
ningsprestationer för hela redovisningsperioden. Årsvisa va-
riationer hör till det normala, men i detta fall finns anledning 
att förmoda att coronapandemin och inställda konferenser 
spelar en avgörande roll. Bland de olika publikationstyperna 
utgör 54 procent av nedgången ett minskat antal konferens-
bidrag.

Tabell 18. Antal publikationsandelar per forskningsinriktning uppdelat 
per publikationsslag för perioden 2017 – 2021.

År 2017 2018 2019 2020 2021
Forskningsinriktning/Publikationstyp      
FE (totalt) 56 46 51 37 36
Artikel 46 34 23 30 27
Konferensbidrag 10 12 27 7 7
Bokkapitel   1  2
Bok      
HV (totalt) 39 58 64 61 54
Artikel 36 55 57 57 53
Konferensbidrag 2  1   
Bokkapitel 1 3 5 4 1
Bok   1  0
IEO (totalt) 16 19 31 28 20
Artikel 7 12 15 17 16
Konferensbidrag 7 5 10 4 1
Bokkapitel 2 1 6 6 3
Bok 1 1 1 1  
IPR (totalt) 40 38 36 46 31
Artikel 14 20 18 20 14
Konferensbidrag 20 17 18 23 15
Bokkapitel 6 1 1 3 1
Bok      
IS (totalt) 127 137 128 132 106
Artikel 29 29 19 37 37
Konferensbidrag 95 106 108 94 69
Bokkapitel 3 2 0 2 1
Bok      
UVM (totalt) 75 56 55 78 44
Artikel 33 33 34 32 29
Konferensbidrag 11 6 13 19 5
Bokkapitel 28 17 7 26 10
Bok 3 1 1 1  
MDH, okänd inriktning 4 4 5 3 4
Artikel 2 1 3 1 2
Konferensbidrag 2 2 3 2 2
Bokkapitel  1   0
Bok      
Total per år 358 359 370 385 295

FE= Framtidens energi, HV= Hälsa och välfärd, IEO= Industriell ekonomi och organisation, 
IPR=Innovation och produktrealisering, IS=Inbyggda system, UVM= Utbildningsvetenskap och 
matematik,
Källa: DiVA

För den redovisade tidsperioden kan en positiv trend ses för 
forskningsprestation i samarbete med internationella fors-
kare, tabell 19. Som samarbete räknas här en publikation där 
minst en av författarna har annan affiliering än MDH och 
för internationellt samarbete kommer affilieringen från ut-
ländsk organisation. I de fall en samarbetspartner har dubbla 
affilieringar och en av dessa är till MDH, räknas publikatio-
nen till MDH.

Tabell 19. Andel publikationer med extern författare för perioden 2017 
– 2021.

 2017 2018 2019 2020 2021
Inget samarbete 34% 33% 36% 31% 27%
Nationellt samarbete 28% 32% 23% 28% 26%
Internationellt samarbete 37% 36% 41% 40% 46%

Källa: DiVA

Öppen vetenskap
Regeringen gav, genom ändringsbeslut U2021/02274, samt-
liga lärosäten ett uppdrag att utveckla arbetet med öppen ve-
tenskap. Vid MDH kan en rad aktiviteter i arbetet mot öppen 
vetenskap noteras för året. En viktig insats är det fortsatta 
arbetet med att bygga upp en Data Access Unit (DAU). Arbetet 
samordnats av biblioteket, men omfattar medarbetare även 
från andra delar av det gemensamma verksamhetsstödet (FSI, 
IT-sektionen och ledningskansliet). Detta, DAU, är ett högsko-
legemensamt verksamhetsstöd som syftar till den sunda han-
tering av forskningsdata för att lärosätet ska kunna efterleva 
de internationella FAIR-principerna12, utifrån premissen ”så 
öppet som möjligt men så begränsat som nödvändigt”. Vidare 
har arbete med:

• en lagringslösning i form av Sunet Drive pågått vilket 
närmar sig implementering,

• ett förslag på forskningsdatapolicy tagits fram som snart 
kan gå ut på en intern remiss inom organisationen,

• en förvaltningsdokumentation tagits fram med stöd från 
ITS,

• ett förslag till en publiceringspolicy med tydligare Open 
Science-inriktning vilken har presenterats för högsko-
lans forskningsråd och biblioteksrådet.

Vidare förfogar biblioteket även över centralt tilldelade 
medel för att stödja open access, OA, publicering. Under året 
har biblioteket tagit emot och behandlat flertalet ansöknin-
gar för open access publicering i ett antal vetenskapliga tid-
skrifter. Mängden ansökningar har jämfört med föregående 
år varit stigande och cirka 385 tkr har betalats ut som stöd 
under 2021 för den öppna publiceringen av 23 artiklar.

Under året det har också tillkommit ett antal nationella 
transformativa avtal. Högskolan är nu ansluten till 14 så-
dana avtal. Dessa innebär att biblioteket gör en förhandsbe-
talning till förlagen i dessa avtal vilket möjliggör snabb och 
avgiftsfri OA-publicering för högskolans forskare. Införandet 
av de transformativa avtalen har bidragit till ökningen an-
talet OA-publiceringar. Genom att en ökande andel av OA-
publiceringarna sker via dessa transformativa avtal har det 
även successivt skett en reducering av bibliotekets adminis-
trativa arbete med hanteringen av OA-ansökningar. 

En tydlig trend mot öppen publicering illustreras av diagram 
12 som visar andelen MDH-artiklar per år i databasen Scopus 
publicerade med OA-Gold eller Hybrid. Under 2017 tillhörde 
cirka 21 procent av artiklarna denna kategori för att år 2021 
ligga på cirka 47 procent. 

12  Findable – hur kan man hitta data?, Accessible – hur får man tillgång till data?, 
Interoperable – är data och metadata interoperabla?, Reusable – kan andra använda data 
i framtiden?
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Diagram 12. Andel MDH publikationer publicerade med OA-Gold eller 
Hybrid åren 2017 – 2021.
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Källa: Scopus

Kostnader inom 
verksamhetsområdet forskning 
relaterat till publikationer
Diagram 13. Total kostnad (tkr) per vetenskapligt referee-granskad 
publikationsandel för perioden 2017 – 2021.
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Källa: DiVA och Ekonomisystemet

Diagram 13 visar den totala kostnaden per referee-granskad 
publikationsandel. Som framgår av diagrammet har den to-
tala kostnaden per vetenskapligt referee-granskad publika-
tionsandel ökat för 2021 och ligger nu på 1 127 tkr att jäm-
föra med 825 tkr för båda åren 2020 och 2019. Denna ökning 
är förväntad utifrån att den totala kostnaden per publika-
tionsandel relaterar till det totala antalet publikationsandelar 
som minskat för året, tabell 18. En bidragande anledning till 
denna nedgång bedöms vara coronapandemin och ett mins-
kat antal publicerade konferensbidrag.

Diagram 14. Kostnad (tkr) per vetenskapligt referee-granskad 
publikationsandel uppdelat per forskningsinriktning 2017 – 2021.
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FE = framtidens energi, HV = hälsa och välfärd, IEO = industriell ekonomi och organisation, IPR= 
innovation och produktrealisering, IS = inbyggda system, UVM = utbildningsvetenskap och matematik
Kommentar: Redovisade kostnader per publikationsandel i årsredovisning för 2020 var felaktiga då 
kostnaderna inte uppdaterats utifrån den då förändrade redovisningsmetoden. Kostnaderna har här 
uppdaterats för hela redovisningsperioden. 
Källa: DiVA och Ekonomisystemet

De kostnadsförändringar som ses per forskningsinriktning 
mellan 2020 och 2021, diagram 14, speglar förändringarna 
i antalet publikationsandelar mellan åren som redovisas i ta-
bell 18.
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Medarbetare
MDH arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som ge-
nom nära kontakt med omvärlden erbjuder en arbetsplats 
med nyfikenhet och kunskap. Högskolan erbjuder en dy-
namisk arbetsplats som vill inspirera sina medarbetare till 
framåtanda och nyfikenhet, och strävar efter mångfald där 
medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och per-
sonligheter värdesätts. Genom samverkan med det omgivan-
de samhället får högskolans medarbetare värdefulla kontak-
ter, nya perspektiv och möjligheter.

År 2021 har varit förberedelsernas år för Mälardalens högsko-
la inför universitetsstatus. Det har varit både ett utmanande 
och utvecklande arbete som pågått under året. Som en del i 
det arbetet har högskolans anställningsordning reviderats i 
syfte att säkerställa kvalitet i rekryteringsarbetet av lärare. 
Högskolans strategiska kompetensförsörjningsarbete har 
färdigställts under året. Det strategiska kompetensförsörj-
ningsarbetet ska medverka till att högskolan är en attraktiv 
arbetsgivare, har rätt kompetens för att nå uppsatta långsik-
tiga mål, rekryterar rätt medarbetare i en effektiv rekryte-
ringsprocess och kompetensutvecklar medarbetare. 

Medelantalet anställda var 1 023 medarbetare för 2021 vilket 
är en minskning mot föregående år. Vid årets slut fanns det 
1 040 anställda vid högskolan, vilket motsvarade 985 årsar-
betskrafter varav 59 procent var kvinnor. Motsvarande siffror 
för 2020 var 1 038 anställda, vilket motsvarade 970 årsarbets-
krafter varav 57 procent kvinnor. Andelen disputerade lärare 
uppgick under 2021 till 56 procent, vilket är samma andel 
som föregående år. Andelen tidsbegränsade anställda var 32 
procent vilket är en procentenhet lägre än föregående år. 
Personalomsättningen låg på 12 procent, vilket är 1 procent-
enhet högre än 2020.

Antal nyrekryteringar
Det totala antalet nyrekryteringar ökar, men coronapande-
min har medfört att flera rekryteringar har fått skjutas upp 
på grund av inreseförbud och restriktioner i samhället. 

I tabell 20 redovisas antalet nyrekryteringar som skett under 
perioden 2019 till 2021. En nyrekrytering definieras som en 
person som nyanställs vid högskolan genom en extern ut-
lysning av anställningen inom respektive personalkategori. 
Högskolan har i årsredovisningen för 2021 valt att förtydliga 
innebörden att inkludera befordran, tabell 21. Regeringen 
har gett högskolan ett mål för könsfördelningen bland ny-
rekryterade professorer om 42 procent kvinnor13. I redovis-
ningen ingår de professorskategorier som av regeringen var 
preciserade senast högskolan hade ett uppställt rekryterings-
mål för perioden 2017 – 2019. Redovisningen inkluderar 
professorer, befordrade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer. 

Under 2021 var 50 procent av de nyrekryterade professorerna 
kvinnor och högskolan uppnår därmed rekryteringsmålet. 
Andelen nyrekryterade kvinnliga professorer har ökat med 
19 procentenheter jämfört med 2020 och med 12 procent-
enheter jämfört med 2019 då andelen nyrekryterade kvinn-
liga professorer låg på 31 procent respektive 38 procent. 
Lärosätet kommer fortsatt arbeta för att bibehålla uppfyllnad 
av rekryteringsmålet.

13 Regleringsbrev för budgetår 2021 avseende Mälardalens högskola

Tabell 20. Antal nyrekryteringar under perioden 2019 – 2021 uppdelat 
per kön och år.

Kvinnor Män Totalt
Befattning 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Professor 1 1 0 2 3 2 3 4 2
Adjungerad professor 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Gästprofessor 1 2 0 4 3 0 5 5 0
Seniorprofessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biträdande universitetslektor * 2 0 2 1 0 0 3 0 2
Universitetslektor inklusive 
adjungerad lektor 12 5 10 10 9 10 22 14 20

Annan undervisande och 
forskande personal 8 9 3 15 8 5 23 17 8

Postdoktor 2 1 3 2 3 4 4 4 7
Universitetsadjunkt inklusive 
adjungerad adjunkt 23 17 11 13 6 6 36 23 17

TA-personal 30 19 32 13 12 12 43 31 44
Bibliotekspersonal 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Biträdande chef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chef 1 2 2 0 1 0 1 3 2
Doktorand 12 8 11 13 8 9 25 16 20
Totalt 93 65 75 74 53 49 167 118 124

* I årsredovisningen 2021 har tabellen utökats med befattningen Biträdande universitetslektor för att 
ge en mer komplett bild. Redovisat antal för denne befattning har utifrån 2021-års underlag ändrats för 
hela tidsperioden. Det medför att det totala antalet nyrekryteringar kan ha ökat för åren 2019 och 2020 
i jämförelse med tidigare redovisade uppgifter.
Källa: Primula

Det totala antalet befordringsärenden har minskat något 
jämfört med 2020. Andelen kvinnor av befordrade universi-
tetslektorer under 2021 var 50 procent och har ökat något 
jämfört med 2020 då andelen var 47 procent och minskat 
jämfört med 2019 då andelen kvinnor var 60 procent. Det 
totala antalet befordrade professorer under 2021 var 4 per-
soner, 3 kvinnor och 1 man. Det kan jämföras med 2020 då 
det totala antalet befordrade professorer var detsamma, men 
könsfördelningen var omvänd. Det totala antalet befordrings-
ärenden är relativt få vilket kan förklara variationen i ande-
len befordrade kvinnor mellan åren.

Tabell 21. Antal befordringsärenden 2019 – 2021 uppdelat per kön och år.

Kvinnor Män Totalt
Befattning 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Professor 3 1 3 2 3 1 5 4 4
Universitetslektor 6 7 7 4 8 7 10 15 14
Totalt 9 8 10 6 11 8 15 19 18

Källa: Primula

Som en del av den vetenskapliga kompetensförsörjningen 
ingår meritering till docent. Under året har dekan beslutat 
att anta 8 personer som docenter varav 6 kvinnor och 2 män. 
Docentmeriteringarna har skett inom områdena vårdveten-
skap, fysioterapi, produktrealisering, företagsekonomi och 
socialt arbete. Antalet medarbetare som meriterats till do-
cent har under de senaste fyra åren varit relativt jämnt.
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Tabell 22. Antal anställningar under perioden 2019 – 2021 uppdelat per 
befattning, kön och år.

Kvinnor Män Totalt
Befattning 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Professor 23 26 28 32 38 37 55 64 65
Adjungerad professor 2 1 1 11 8 6 13 9 7
Gästprofessor 4 3 3 9 8 5 13 11 8
Seniorprofessor 3 3 2 4 4 2 7 7 4
Universitetslektor 128 120 126 131 145 140 259 265 266
Biträdande 
universitetslektor 4 6 9 4 4 4 8 10 13

Adjungerad 
universitetslektor 2 2 1 3 4 4 5 6 5

Universitetsadjunkt * 160 164 154 121 109 95 281 273 249
Adjungerad 
universitetsadjunkt 11 5 8 3 2 3 14 7 11

Forskarassistent 7 5 3 13 5  20 10 3
Annan undervisande 
och forskande 
personal 

20 28 22 39 35 30 59 63 52

Doktorand 58 59 68 71 60 68 129 119 136
Postdoktor 7 6 9 6 9 12 13 15 21
TA-personal ** 273 260 278 100 104 118 373 364 396
Totalt 702 688 712 547 535 524 1 249 1 223 1 236

* Inom kategorin universitetsadjunkt ingår IKT-pedagog samt IKT-strateg.
** Inom kategorin TA-personal ingår bibliotekspersonal, chef, biträdande chef, högskoledirektör/
förvaltningschef, projektkoordinator samt vicerektor
Källa: Primula

Tabell 22 anger det totala antalet anställningar undervisande 
och forskande personal samt antalet teknisk/administrativ 
personal (TA-personal). Det totala antalet anställningar var för 
2021 1 236 stycken. Det är fler än antalet anställda som åter-
fanns vid årets slut, 1 040 stycken, samt fler än medelantalet 
anställda 2021 som ligger på 1 023 stycken. En förklaring till 
detta är att det finns medarbetare inom MDH som under året 
har haft mer än en anställning vid högskolan. Under 2021 
har antalet undervisande och forskande personal minskat. 
Den största minskningen ses inom kategorin universitetsad-
junkterna som har minskat med 24 stycken. Antalet teknisk/
administrativ personal har ökat med 32 anställningar.

Högskolan fick under året ett mål att en procent av samtliga 
forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) 
under 2021 – 2024 ska vara biträdande lektorer14. För 2021 
motsvarade undervisande och forskande personal 518 hel-
tidsekvivalenter varav 9 utgjordes av biträdande lektorer. Det 
motsvarar 1,7 procent och högskolan uppnår därmed målet.

Sjukfrånvaro
Högskolans arbete med rehabiliteringsprocessen är planerad 
till 2022.

Diagram 15. Sjukfrånvaro i procent av arbetstid under 2019 - 2021 
uppdelat på år och kön.
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Källa: Primula

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

Diagram 15 visar att under 2021 har den totala sjukfrånvaron 
ökat från 1,7 procent till 2,1 procent och ökningen återfinns 
både bland kvinnor och män. Den högre sjukfrånvaron hos 
kvinnor överensstämmer med hur det ser ut för universitet 
och högskolor nationellt. Till följd av coronapandemin och 
direktiv att såväl undervisning som det administrativa arbe-
tet till största delen ska ske digitalt och hemifrån under året 
kan det finnas ett mörkertal vad gäller den faktiska sjukfrån-
varon.

Det är fortsatt teknisk/administrativ personal med kontors-
arbetstid som har högre sjukfrånvaro och även bland dok-
toranderna är sjukfrånvaron högre i jämförelse med övriga 
medarbetarkategorier vid högskolan. Sjukfrånvaron för tek-
nisk/administrativ personal låg 2020 på 2,7 procent jämfört 
med 2,4 procent för 2021. Det visar på att hemarbete kan ha 
påverkat medarbetarna med kontorsarbetstid positivt även 
om ett ökat mörkertal inte går att uteslutas.

Av den totala sjukfrånvaron 2021 utgör 44 procent långtids-
sjukfrånvaro, (fler än 60 dagar) vilket är högre än 2020 då an-
delen låg på 30 procent. Trots att sjukfrånvaron är högre för 
kvinnorna har männen en högre andel långtidssjukfrånvaro. 
Grunderna för långtidssjukskrivningarna är varierande och 
är både arbets- och icke arbetsrelaterade.

Diagram 16. Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2019 – 2021 uppdelat 
på ålder och år.
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Källa: Primula

Av diagram 16 går att utläsa en ökning av sjukfrånvaron un-
der 2021 bland medarbetare i samtliga ålderskategorier. 

Föräldraledighet och vård av 
barn
Under året har medarbetarna på högskolan varit föräldrale-
diga 4 464 dagar vilket är en minskning jämfört med 2020. 
Av dessa dagar har kvinnor tagit ut 61 procent och männen 
39 procent. Uttaget av föräldraledigheten bland kvinnor har 
under 2021 minskat med 7 procentenheter och ökat med det-
samma för männen.

Under 2021 har medarbetarna på högskolan varit lediga för 
vård av barn (VAB) 1 028 dagar. Kvinnor har tagit ut 74 pro-
cent av dagarna. 

Den största skillnaden i uttag av föräldraledighet samt vård 
av barn ses mellan kvinnor och män inom kategorin teknisk/
administrativ personal. Kvinnor står för 82 procent av föräld-
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raledigheten samt 83 procent av vård av barn inom denna 
kategori. En bidragande orsak till detta kan vara hur arbets-
tiden skiljer sig åt för teknisk/administrativ personal jämfört 
med lärarkategorin eftersom det är två olika arbetstidsavtal. 
Bakomliggande faktorer behöver studeras vidare, men statis-
tiken pekar mot att den stora andelen arbete som bedrivits 
från hemmet under året har resulterat i ett mer jämställt ut-
tag av föräldraledighet.
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Särskilda åtaganden - Idélab
en översyn av innovationsstödsystemen i Västmanland och 
Sörmland där Idélab ingår. I resultatet från översyn samt i 
förslagen för arbetet framåt, poängteras Idélabs unika och 
viktiga roll i regionerna samt vikten av att ta en ännu större 
roll i och med universitetsbildningen.

Resultat i siffror 2021
Under 2021 presenterades 85 nya idéer till Idélab jämfört 
med 66 idéer i 2020. Uppgången är positiv då Idélab har sat-
sat på att tillgängliggöra och synliggöra verksamheten under 
året. Idélab har samarbetat med flera olika utbildningspro-
gram och bjudit in högprofilerade gäster som hållit intres-
santa föreläsningar i ämnen kring entreprenörskap.  56 idéer 
har utvecklats i idéutveckling och 25 idéer har varit i affärs-
utveckling. I spetsprogrammen har 19 bolag deltagit och 2 
nya företag har startats. Intresset för Idélabs aktiviteter har 
varit stort och antalet deltagare på aktiviteter har varit större, 
vilket syns positivt i resultatet, framför allt i antalet nya idéer 
samt idéer som har utvecklats hela vägen till affärsutveck-
ling. Antalet nystartade företag blev något lägre under 2021, 
vilket beror delvis på att flera idébärare valt att skjuta upp sin 
företagsregistrering till 2022 på grund av pandemin. Under 
2021 har Idélab även hjälpt flertalet nya idébärare att förnya 
sin affärsidé i befintligt företag. 

Den totala kostnaden för Idélabs verksamhet för 2021 var 
3 921 tkr, varav 3 221 tkr finansierades genom högsko-
lans anslag och övrigt inom ramen för samarbetet med 
Innovationskontoret. Kostnaden för verksamheten 2021 är 
lägre än föregående år då den totala kostnaden för 2020 var 5 
305 tkr. Den lägre kostnaden beror nästan helt på lägre per-
sonalkostnader, då Idélab har haft personalbortfall i form av 
föräldraledighet och avslutad anställning. Flera rekryteringar 
väntas under kommande året. Även kostnader för lokaler 
blev något lägre. 

Kostnader inom det särskilda 
åtagandet Idélab relaterat till 
prestationer
Prestationer kopplade till Idélab framgår av tabell 23. 
Samtliga kostnader har relaterats till den totala kostnaden 
för Idélab. Under 2021 har flera nya idéer kommit in, vilket 
är resultatet av framgångsrikt arbete att öka kännedomen av 
Idélab bland studenter. Det framgår också att flera idéer gått 
vidare i affärsutveckling och i spetsutveckling jämfört med 
föregående åren, vilket beror på att Idélab har fortsatt sys-
tematiskt arbete med befintliga klienter. Antalet kvinnliga 
idébärare har också ökat och det är jämställt mellan man-
liga och kvinnliga deltagare i programmen, vilket i sin tur 
innebär att Idélab har jämvikt mellan kvinnliga och manliga 
idébärare genom processen. I tabellen redovisas antalet idéer 
och hur de rört sig vidare i processen. Det är värt att notera 
att en idé kan ha flera idébärare bakom sig. I denna statistik 
räknas kön kopplad till idéen baserat på den klient som är 
Idélabs kontaktperson.

Idélab är en mötesplats inom MDH där studenter, forskare 
och övriga anställda får stöd att utveckla entreprenöriella 
kompetenser och att nyttiggöra kompetenser och idéer till 
hållbara värdeskapande affärskoncept. Idélab erbjuder nät-
verk, metoder och verktyg hämtade från forskning och ut-
bildning vid högskolan, relaterade till innovation och entre-
prenörskap. 

MDH har som mål att erbjuda utbildning som leder till jobb 
där entreprenörskap är en alternativ karriärväg. Idélab bi-
drar genom att delta i ordinarie kursverksamhet inom hög-
skolans samtliga akademier, anordna workshops, arrangera 
idétävlingar samt erbjuda individuellt stöd för att utveckla 
entreprenöriell kompetens och skapande av affärsplaner 
kring kompetenser och idéer. Allt detta i nära samarbete 
med det övriga innovationsstödsystemet i både Sörmland och 
Västmanland. 

År 2021 har fortsatt med coronapandemins närvaro, och den 
digitala tillvaron har blivit det nya normala vilket även har 
medfört vissa fördelar. Digitala föreläsningar har förbättrat 
tillgängligheten och antalet deltagare har ökat. Samtidigt 
har verksamheten delvis kunnat öppnats och vissa möten 
har kunnat hållits på plats. Målet har varit att göra verksam-
heten tillgängligt för alla. Under året har Idélab flyttat till 
nya lokaler i Västerås. Dessa lokaler medför bättre anpass-
ning till verksamheten samt mer central placering, vilket 
förhoppningsvis gör att ännu flera idébärare hittar till Idélab.  

Under våren 2021 avslutade Idélab sitt första acceleratorpro-
gram i egen regi. Det blev ett lyckat programavslut med 16 
entusiastiska framtida entreprenörer. Mot årsslutet startade 
en ny omgång. Idélab genomförde även årets idétävling som 
under 2021 var digital. Vidare genomfördes en hel del andra 
aktiviteter såsom föreläsningar, inspel i kurser och en hel del 
spännande möten med idébärare. Under året har Idélab flyt-
tat organisatoriskt och bildar nu en ny avdelning tillsammans 
med samverkan och forskningsstöd under det gemensamma 
verksamhetsstödet. Ett arbete har också inletts för att bilda 
och forma innovationskontor och holdingbolag i samband 
med att högskolan blir universitet.

Samarbeten med andra aktörer
Högskolan, representerad av Idélab, har ett samarbetsavtal 
med Innovationskontoret som drivs av Kungliga Tekniska 
högskolan. Inom ramen för samarbetet utvecklas nya metod-
er och arbetssätt för att stödja studenter och forskare som vill 
kommersialisera sina idéer och forskningsresultat. En central 
del av verksamheten är att, med hjälp av stöd från Vinnovas 
program Verifiering för tillväxt, styrka affärsnyttan av dessa 
idéer samt att erbjuda rådgivning kring affärsutveckling. I år 
har en forskargrupp med hjälp av Idélab fått verifieringsstöd 
via detta program. 

Under 2021 har Idélab representerat Mälardalens högs-
kola i Västmanlands Innovationsråd som drivs av ALMI 
Västmanland. I detta forum träffas aktörer inom innova-
tionsstödsystemet i Västmanland för att samordna stödet 
till idébärare. Idélab är även representerad i Sörmlands 
Innovationsråd tillsammans med andra aktörer i Sörmlands 
innovationsstödsystem. Under hösten 2021 har det gjorts 
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Tabell 23. Kostnad (tkr) per prestation inom Idélabs verksamhet 2019 – 2021.

 2019 2020 2021

 Totalt 

Varav 
kvinnliga 
idébärare

Varav 
manliga 

idébärare

Kostnad 
per 

prestation 
(tkr) Totalt

Varav 
kvinnliga 
idébärare

Varav 
manliga 

idébärare

Kostnad 
per 

prestation 
(tkr) Totalt

Varav 
kvinnliga 
idébärare

Varav 
manliga 

idébärare

Kostnad 
per 

prestation 
(tkr)

Nya idéer 54 19 35 82 66 34 32 80 85 37 48 46
Idéer i Idéutveckling 41 15 26 108 30 21 9 177 56 27 29 70
Idéer i Affärsutveckling 7 3 4 631 24 17 7 221 25 14 11 157
Idéer i Spets 9 1 8 491 16 11 5 332 19 11 8 206
Antalet startade företag 5 0 5 883 5 4 2 1 061 2 1 1 1 960

Källa: LimePro och Ekonomisystemet
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Högskolans ekonomiska utveckling
Kapitalförändring och 
myndighetskapital
Kapitalförändringen för år 2021 är positiv, 48,3 mnkr. 
Grundutbildningen redovisar +37,2 mnkr och forskning och 
forskarutbildning +11,1 mnkr. Myndighetskapitalet vid årets 
utgång är därmed 449,9 mnkr, fördelat med 340,9 mnkr på 
grundutbildning och 108,0 mnkr på forskning och forskar-
utbildning samt 1,0 mnkr i statskapital i form av konst. Sett 
till enbart den anslagsfinansierade verksamheten är motsva-
rande belopp 421,6 mnkr för grundutbildningen respektive 
97,6 mnkr för forskning och forskarutbildning.

De totala anslagsintäkterna är 54,3 mnkr högre än år 2020 
och 21,1 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror på 
tillkommande anslag i vårändringsbudgeten. Anslagsmedel 
kan till skillnad mot externa medel inte periodiseras. Inom 
grundutbildningen har 39,0 mnkr av årets anslag inte nytt-
jats, motsvarande siffra för forskning och forskarutbildning 
är 6,8 mnkr. Detta får direkt genomslag på årets kapitalför-
ändring och därmed det ackumulerade kapitalet.

Den externfinansierade verksamheten genererar normalt 
sett inga större över- eller underskott. För år 2021 finns ett 
överskott från den bidragsfinansierade forskningen på 4,2 
mnkr, vilket främst beror på att en tillfällig satsning till 
sektorn som angavs i budgetpropositionen utbetalats via 
Kammarkollegiet, och i enlighet med gällande redovisnings-
principer redovisats som bidrag.

Coronapandemin har fortsatt effekt på årets ekonomiska 
utfall. Högskolan har fortfarande flera tillkommande upp-
drag där genomförandet till stor del har skett med befintliga 
resurser, vilket inneburit att kostnaderna inte ökat i paritet 
med ersättningen för satsningarna. Till detta kom ytterligare 
ökade forskningsanslag via vårändringsbudgeten. Samtidigt 
har kostnaderna för bland annat resor, konferenser, konsult-
kostnader och lokalunderhåll fortsatt varit på en lägre nivå 
än innan pandemin. Förutom effekterna av pandemin så har 
också lägre pensionskostnader än SPV:s prognoser haft stor 
positiv påverkan på årets kapitalförändring.

Myndighetskapitalet är en viktig förutsättning för hög-
skolans långsiktiga planering av verksamheten då det ger 
möjlighet att över tid planera för såväl positiv som negativ 
kapitalförändring för enskilda verksamhetsår, så länge det 
ackumulerade kapitalet är positivt. Högskolans styrelse har 
fastställt att myndighetskapitalet på lång sikt ska vara inom 
intervallet 7-10 procent av verksamhetens intäkter1 men att 
det under en period tillåts vara högre för att ha en ekonomisk 
buffert till avskrivningskostnaderna avseende investeringar-
na i det nya campuset i Eskilstuna. Styrelsen beslutade under 
hösten år 2021 att det ackumulerade kapital som överstiger 
styrelsens målintervall och det som avsatts till avskrivningar, 
ska användas till universitetsutveckling inom olika områden 
under de kommande åren. 

Diagram 17. Myndighetskapitalets storlek vid årets slut i mnkr. 
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1  Intäkter från anslag, bidrag och uppdrag inklusive studieavgifter

Tabell 24. Intäkter, kostnader och resultat 2019-2021 samt utgående ackumulerat kapital. (exkl. statskapital)

(tkr) Totalt Grundutbildning Forskning/forskarutbildning
Intäkter: 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Anslag 851 967 797 696 751 890 700 958 666 004 631 208 151 009 131 692 120 682
Avgifter/uppdrag 44 347 46 286 46 597 30 070 35 856 32 143 14 277 10 430 14 454
Bidrag 231 816 263 408 234 854 39 235 68 418 48 064 192 581 194 990 186 790
Finansiellt 88 225 195 60 156 134 28 69 61
Summa intäkter 1 128 218 1 107 615 1 033 536 770 323 770 434 711 549 357 895 337 181 321 987
Summa kostnader -1 079 897 -1 068 507 -1 012 321 -733 127 -739 298 -693 708 -346 770 -329 210 -318 613
Kapitalförändring 48 321 39 107 21 214 37 196 31 136 17 841 11 125 7 971 3 373
Ackumulerat kapital 31/12:          
Anslag 421 570 375 823 344 001 323 989 285 037 262 441 97 581 90 786 81 560
Uppdrag/Avgifter 15 999 16 008 7 923 13 263 13 679 4 732 2 736 2 329 3 191
Bidrag 11 361 8 778 9 578 3 645 4 985 5 392 7 716 3 793 4 186
Summa 448 930 400 609 361 502 340 897 303 701 272 565 108 033 96 908 88 937

Källa: Ekonomisystemet
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Intäkter och oförbrukade bidrag
De totala intäkterna är 1 128,2 mnkr, en ökning med 20,6 
mnkr jämfört med år 2020.

Diagram 18. Andel av olika intäktsslag 2019-2021
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Källa: Ekonomisystemet

Grundutbildning
Liksom de närmast föregående åren är anslagens andel av 
den totala finansieringen ungefär tre fjärdedelar. Även i år 
ökar anslagen till grundutbildningen.

Avräkningen mot takbeloppet år 2021, decemberprestatio-
ner inkluderade, ger ett överskott om 31,5 mnkr.  Högskolan 
innehar inget anslagssparande. Därmed ersätts inte den sam-
lade produktionen år 2021 utan överskottet överförs till år 
2022 och ger en samlad överproduktion på 50,5 mnkr. I enlig-
het med regleringsbrevet kan detta nyttjas kommande år om 
antal studenter och prestationer motsvarar intäkter som då 
understiger då gällande takbelopp.

Bidrags- och uppdragsintäkter inom grundutbildningen sva-
rar för 6,6 procent av finansieringen av grundutbildningen.

Forskning och forskarutbildning
Anslagen till forskning är 151 mnkr, en ökning från år 2020 
med 19,3 mnkr. Ökningen beror främst på en generell ök-
ning i vårändringsbudgeten.

De externa intäkterna till forskning/forskarutbildning ligger 
i nivå med föregående år. Kombinationen med ökande anslag 
gör att den totala finansieringen fortsatt ökar och ligger över 
den toppnotering som nåddes föregående år. Den externa fi-
nansieringens andel av den totala finansieringen uppgår till 
cirka 58 procent. 

Oförbrukade bidrag är medel som inbetalats till högsko-
lan men ännu inte nyttjats. Vissa finansiärer betalar ut bi-
drag först efter att verksamhet har bedrivits och redovisats. 
Detta gör att omfattningen 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 är vid utgången av år 2021 172,2 mnkr 
att jämföra med 146,7 mnkr år 2020.

Diagram 19. Inbetalda bidragsmedel och oförbrukade bidrag inom 
forskning.
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Kostnader
Kostnaderna har totalt ökat med 11,4 mnkr jämfört med år 
2020. Coronapandemin har haft fortsatt effekt på driftkost-
naderna.

Personalkostnaderna ökar med 19 mnkr beroende på till 
största del normal lönerevision och ökade pensionskostna-
der. De ökade kostnaderna för avtalspensioner beror på för-
ändringar i underliggande faktorer som påverkar nivån på 
pensionerna. Kostnader för semesterlöneskuldens förändring 
minskar med cirka 0,2 mnkr. Föregående år ökade den med 
4,8 mnkr. Övriga kostnader exempelvis traktamenten, över-
tid, kurs- och konferensavgifter hålls fortsatt nere till en följd 
av restriktioner på grund av coronapandemin.

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är 10,8 pro-
cent för år 2021. Lokalkostnaderna minskar med 14,5 mnkr 
mot föregående år. Högskolan hade under år 2020 kostnader 
för dubbla hyror och återställning av lokaler i samband med 
flytt till nytt campus.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 36,3 mnkr för år 2021. 
Avskrivningskostnaderna förväntas ligga på denna nivå un-
der kommande år på grund av avskrivningskostnader för in-
vesteringar i campus Eskilstuna.
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Diagram 20. Kostnadsslagens utveckling 2017-2021.
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Investeringar
Årets investeringar uppgår till 26,1 mnkr vilket är en åter-
gång till en mer normal investeringsnivå. De höga investe-
ringarna år 2019 och år 2020 är direkt kopplade till det nya 
campuset i Eskilstuna.

Högskolans totala lån uppgick vid årsskiftet till 130,3 mnkr 
med en beviljad låneram på 157 mnkr. År 2022 uppgår hög-
skolans låneram till 140 mnkr vilket bedöms som tillräckligt.

Diagram 21. Investeringar 2017-2021.
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Utsikter för 2022 och framåt
Det nya universitetet går in i sitt första verksamhetsår med 
stabil ekonomi, där den löpande verksamheten är i balans 
och ackumulerat myndighetskapital finns för angelägna ut-
vecklingsinsatser. Den ökade årliga anslagsnivån till forsk-
ningen från och med år 2022 kommer få stort genomslag 
på ekonomin. Det kommer ta flera år innan verksamheten 
expanderat till den nya nivån och det innebär positiv effekt 
på kapitalförändringen de kommande åren. 

Det ackumulerade kapitalet vid ingången av år 2022 är se-
dan tidigare till del reserverat för kommande års avskriv-
ningskostnader avseende investeringar i det nya campuset 
i Eskilstuna. Utöver detta kommer kapital användas till ut-
vecklingsinsatser för det nya universitetet. För forskningen 
kommer det ackumulerade kapitalet trots satsningar att öka 
under de kommande åren, till följd av att de ökade årliga an-
slagen inte nyttjas fullt ut under den inledande expansionen. 
På lång sikt kommer detta kompenseras genom att verksam-
heten då planeras och genomförs på en nivå överstigande 
den årliga anslagsnivån, viket innebär att ackumulerade an-
slag nyttjas. 

För grundutbildningen blir effekten av utvecklingsinsatser 
finansierade med ackumulerat kapital att årliga underskott 
kommer redovisas de kommande åren. På så sätt kommer 
det ackumulerat kapitalet här att stegvis minska, vilket är i 
linje med den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Anslagssparandet avseende grundutbildningsanslaget är 
slut och istället finns sedan år 2021 sparade prestationer. 
Vid ingången av år 2022 uppgår de till motsvarande 50,5 
mnkr. Effekten är att varje års takbelopp är maximalt vad 
som kan avräknas mot anslaget, vilket ställer tydligt krav 
på kostnadskontroll i alla delar av verksamheten. Samtidigt 
innebär övergången från anslagssparande till sparade presta-
tioner en stabilitet i ekonomin, då de sparade prestationerna 
kan säkerställa att de årliga anslagen kan avräknas fullt ut 
även om den faktiska produktionen av helårsstudenter och 
helårsprestationer ett enskilt år skulle hamna något under 
takbeloppet. 

För de kommande åren är det aviserat ett minskande takbe-
lopp vilket ger ett minskande utrymme för löpande kostna-
der för verksamheten. Parallellt inleds expansionen av forsk-
ningsverksamheten, som bland annat kommer innebära 
fler anställda som förutom att forska också kommer delta 
i utbildningsverksamheten. Sammantaget kommer detta 
ställa fortsatta krav på väl fungerande utbudsplanering och 
personalplanering, för att bibehålla kostnadskontroll och ef-
fektivt resursutnyttjande. Liksom tidigare år måste den år-
liga effekten av att uppräkningarna av anslagen inte täcker 
högskolans faktiska årliga kostnadsökningar hanteras inom 
den löpande verksamheten, vilket också gäller för ökade pen-
sionskostnader. SPV:s prognoser indikerar att de kommande 
årens ökningar kommer vara mer i linje med de allmänna 
kostnadsökningarna, efter de kraftiga ökningar som varit de 
senaste åren.

Den ökade anslagsnivån till forskningen kommer ge en 
långsiktig effekt på den externa finansieringen, lokalbehov 
och investeringar. Ökningstakten av den externa finansie-
ringen kommer sannolikt att under de närmaste åren vara 
något lägre än ökningen av den anslagsfinansierade verksam-
heten. På längre sikt är målet att återigen öka andelen extern 
finansiering, för att börja gå mot nivåerna som varit före år 
2022. Ett ökat behov av lokaler och investeringar kommer 
ge ökade kostnader. Den ökade anslagsnivån ger utrymme 
för att hantera detta, liksom eventuella behov av förstärkt 
infrastruktur inom andra områden. 
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Väsentliga uppgifter
2021 2020 2019 2018 2017

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter1 8 502 8 437 7 676 7 394 7 568
– andel kvinnor 66% 65% 66% 65% 64%
– andel män 34% 35% 34% 35% 36%
Kostnad per helårsstudent 81 782 83 619 85 351 84 143 76 701
Totalt antal helårsprestationer2 7046 6 868 6 298 6 112 6 239
– andel kvinnor 68% 68% 68% 68% 66%
– andel män 32% 32% 32% 32% 34%
Kostnad per helårsprestation 98 685 102 721 104 026 101 782 93 039
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 64 54 46 35 48
– andel kvinnor 45% 43% 33%
– andel män 55% 57% 67%
Totalt antal nyantagna doktorander 34 34 38 62 30
– andel kvinnor 38% 50% 34% 53% 37%
– andel män 62% 50% 66% 47% 63%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 212 221 228 215 218
– andel kvinnor 44% 44% 41% 44% 44%
– andel män 56% 56% 59% 56% 56%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 102 98 87 74 67
– andel kvinnor 49% 49% 47% 45% 47%
– andel män 51% 51% 53% 56% 53%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamina4 4,2 5 5,9 4,6 4,4
Genomsnittlig studietid för doktorsexamina4 7,0 7,5 6,4 6,1 6,6
Totalt antal doktorsexamina 20 18 31 30 25
– andel kvinnor 50% 33% 48% 50% 52%
– andel män 50% 67% 52% 50% 48%
Totalt antal licentiatexamina 7 3 8 9 19
– andel kvinnor 14% 33% 38% 56% 32%
– andel män 86% 67% 63% 44% 68%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 295 385 370 359 358
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) 1 127 825 825 783 763
Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 985 970 949 916 869
Medelantal anställda 1 023 1 033 1 018 977 941
Totalt antal lärare (årsarb.) 520 523 521 504 479
– andel kvinnor 55% 53% 51% 51% 51%
– andel män 45% 47% 49% 49% 49%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 289 291 286 233 238
– andel kvinnor 48% 46% 44% 44% 43%
– andel män 52% 54% 56% 56% 57%
Antal professorer (årsarb.) 62 60 56 51 49
– andel kvinnor 46% 42% 40% 36% 37%
– andel män 54% 58% 60% 64% 63%
Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 128 1 108 1 033 990 949
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 770 770 712 678 657
– andel anslag (%) 90% 86% 89% 90% 92%
– andel externa intäkter (%) 10% 14% 11% 10% 8%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 358 337 322 312 292
–andel anslag (%) 42% 39% 37% 37% 36%
–andel externa intäkter (%) 58% 61% 63% 63% 64%
Kostnader totalt (mnkr) 1 080 1 069 1 012 951 901
–andel personal 72% 71 % 72% 70% 69%
–andel lokaler 11% 12 % 10% 10% 10%
Lokalkostnader per kvm (kr) 1 965 2 186 1 601 1 626 1 571
–andel av justerade totala kostnader (%) 11% 12% 10% 10%5 10%5

Balansomslutning (mnkr) 974 901 780 708 649
– varav oförbrukade bidrag 229 208 192 191 194
– varav årets kapitalförändring 48 39 21 39 48
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 450 402 362 340 301
inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 341 304 273 255 235
inom forskning och utbildning på forskarnivå 108 97 89 86 66

1. Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2. Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
3. Exkl. beställd utbildning.
4. Anger bruttostudietid (år)
5. Korrigerad i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK2014:1, dnr 
14/069).
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Årsbokslut
Resultaträkning

tkr 2021 2020
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag  Not 1 851 967 797 696

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 44 347 46 286

Intäkter av bidrag  Not 3 231 816 263 408

Finansiella intäkter Not 4 88 225

Summa 1 128 218 1 107 615

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal Not 5 -777 936 -758 853

Kostnader för lokaler -116 141 -130 608

Övriga driftkostnader -149 262 -150 017

Finansiella kostnader Not 6 -288 -185

Avskrivningar och nedskrivningar -36 270 -28 845

Summa -1 079 897 -1 068 507

Verksamhetsutfall 48 321 39 107

Transfereringar Not 7

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av 
bidrag

28 985 27 498

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 829 178

Lämnade bidrag -30 814 -27 676

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring Not 13 48 321 39 107
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Balansräkning 

tkr
TILLGÅNGAR 2021-12-31 2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar Not 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 089 823
1 089 823

Materiella anläggningstillgångar Not 9
Förbättringsutgifter på annans fastighet 36 236 37 578
Maskiner, inventarier, installationer m m 97 017 106 206
Pågående nyanläggningar 0 0

 133 253 143 783
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 092 6 312
Fordringar hos andra myndigheter Not 10 18 980 23 580
Övriga kortfristiga fordringar -9 -54

 28 064 29 838
Periodavgränsningsposter Not 11

Förutbetalda kostnader 39 544 34 944
Upplupna bidragsintäkter 21 640 12 203
Övriga upplupna intäkter 2 090 684

 63 274 47 831
Avräkning med statsverket Not 12

Avräkning med statsverket 0 0
0 0

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 18 747 901 677 111
Kassa och bank -19 1 505

  747 882 678 616

SUMMA TILLGÅNGAR 973 561 900 892

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 13

Statskapital 950 950
Balanserad kapitalförändring  400 609 361 502
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 48 321 39 107

 449 881 401 560
Avsättningar Not 14

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 627 3 156
Övriga avsättningar 15 638 14 283

  18 265 17 439
Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 15 130 316 139 221
Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 16 24 942 23 810
Leverantörsskulder 25 637 25 745
Övriga kortfristiga skulder 13 268 16 003

 194 164 204 778
Periodavgränsningsposter Not 17

Upplupna kostnader 62 384 58 460
Oförbrukade bidrag 228 746 207 836
Övriga förutbetalda intäkter 20 122 10 819

 311 251 277 114

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 973 561 900 892
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Anslagsredovisning 
tkr

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Redovisning mot anslag

Anslag Ingående 
överfö-
rings-
belopp

Årets 
tilldelning 
enligt reg-

lerings-
brev

Om-
disponerat 
anslags-
belopp

Indragning
Totalt dis-
ponibelt 
belopp

Utgifter

Utgående 
överfö-
rings-
belopp

Utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå (Ramanslag)

0 693 604 0 0 693 604 693 604 0

16 02 033 001 001  Takbelopp 0 671 025 0 0 671 025 671 025 0

16 02 033 001 002  Takbelopp RRF 0 22 579 0 0 22 579 22 579 0

Forskning och utbildning på  
forskarnivå (Ramanslag)

0 151 009 0 0 151 009 151 009 0

16 02 034 003 Basresurs 0 151 009 0 0 151 009 151 009 0

Särskilda medel till universitet 
och högskolor (Ramanslag)

0 7 354 0 0 7 354 7 354 0

16 02 065 027 Idélab 0 4 325 0 0 4 325 4 325 0

16 02 065 064 Korta kurser för  
yrkesverksamma

0 3 029 0 0 3 029 3 029 0

Summa 0 851 967 0 0 851 967 851 967 0

Finansiella villkor

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
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. 

2:33 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)
Anslagsbelastning för grundutbildningsanslagen i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer samt ersätt-
ning för särskilda åtaganden m m skall redovisas i årsredovisningen. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer 
beräknas på grundval av redovisningen i LADOK. Eventuell mellanskillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot 
och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande. Maximalt tillåtet anslagssparande är 69 360 tkr (10 
procent av takbeloppet) 

Anslagsposten 1 Takbelopp har indelats i delposterna 1.1 Takbelopp och 1.2 Takbelopp RRF, i syfte att kunna särskilja använd-
ning av medel hänförlig till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Införandet av delposterna innebär att utgifter 
redovisade mot anslagspost 1 i stället ska redovisas på de två delposterna.

2:34 Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)
Anlag till forskning och forskarutbildning tilldelas högskolan i form av en basresurs. Till räntekontot överförs varje månad 
en tolftedel. Medlen avräknas mot anslag och anslagsposter  i samband med de månatliga utbetalningarna till  räntekonto i 
Riksgäldskontoret.

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)
Vidare erhålls ersättning för särskilt åtagande utanför takbeloppet  för Idélab med 4 325 tkr samt 3 029 tkr för korta kurser för 
yrkesverksamma. Beloppen har erhållits i tolftedelar under året. Avräkning mot anslag har skett i samband med de månatliga 
utbetalningarna till högskolans räntekonto.
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Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2021-01-01 – 2021-12-31
Enligt bilaga 2 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor: Avräkning av helårsstudenter och 
helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion 
för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utb.omr.
Utfall 
HST

Utfall 
HPR

HST 
Ersättn. 

(tkr)

HPR 
Ersättn. 

(tkr)

Utfall 
total 

ersättning
Humaniora 214 138 7 165 2 999 10 164

Teologi 0

Juridik 0

Samhällsvetenskap 2 708 2 172 90 608 47 357 137 965

Naturvetenskap 629 445 35 912 21 433 57 345

Teknik 1 750 1 355 99 817 65 199 165 016

Farmaci 0

Vård 1 188 1 109 72 065 58 233 130 298

Odontologi 0 0

Medicin 470 421 31 839 34 669 66 508

Undervisning 1 241 1 125 50 485 47 976 98 461

Verksamhetsförlagd utb. 173 169 9 990 9 434 19 424

Övrigt 0

Design 85 85 13 742 8 372 22 114

Konst 0

Musik 21 21 2 929 1 852 4 781

Opera 0

Teater 7 6 2 349 1 029 3 378

Media 0

Dans 0

Idrott 0

Ersättning inom satsningen LLL1 6 774

Summa 8 486 7 046 416 902 298 552 722 228

Takbelopp (tkr) 693 604

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 28 624

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0
1 Avser särskild satsning på livslångt lärande (LLL) med ersättning för HPR utifrån HST

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter är 200 inom design. Högst får 85 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 37 inom musik. Högst får 21 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga 
helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 7 inom teater. Högst får 10 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
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Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 693 604

 + Ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 693 604
B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 858

Utfall total ersättning enligt tabell 1 722 228

 + Ev. ingående överproduktion 18 985

Summa (B) 744 071
Summa (A-B) 1 -50 467

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 takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion 50 467

 - Ev. överproduktion över 15 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 50 467

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 

inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Avgiftsbelagd verksamhet 2021
tkr

Verksamhet
Över-/ 

underskott 
t.o.m 2019

Över-/ 
underskott 

år 2020
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021

Över-/ 
underskott 

år 2021

Ack. över-/ 
underskott 
utgående 

2021
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Yrkeshögskolan, KY m.m. 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 2 729 7 641 11 917 12 288 -371 9 999

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 1 911 1 150 8 593 7 377 1 216 4 277

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 4 640 8 791 20 510 19 665 845 14 276

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 2 610 -884 7 938 7 779 159 1 885

Summering 2 610 -884 7 938 7 779 159 1 885

Verksamhet där krav på full  
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -2 077 -26 2 132 3 074 -942 -3 045

Upplåtande av bostadslägenhet 1

- utbytesprogram och gästforskare

Upplåtande av bostadslägenhet 

- regeringsbeslut (U2010/4277/UH)

Övrigt 

Summering -2 077 -26 2 132 3 074 -942 -3 045
1 Högskolan 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 högskolans kostnad för lägenheterna. Det innebär att högskolan inte redovisar några intäkter för 
upplåtande av bostadslägenhet. 

Det ackumulerade överskottet inom  uppdragsutbildning härrör främst till 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 stödfunktio-
ner 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 forsk-
ningsprofilerna.
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Tilläggsupplysningar 
Redovisningsprinciper

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

Mälardalens högskolas 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 myndigheters bokföring har 
den 5 januari 2022 tillämpats som så kallad brytdag. Därefter 
har eventuell inkommen/ivägskickad faktura som överstiger 
ett halvt basbelopp bokförts som periodavgränsningspost. 
Även mindre belopp periodiseras om det krävs för till exem-
pel projektredovisning.

Rapportperioden avser räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Alla belopp är redovisade i tusental kronor (tkr) om inget an-
nat 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 bestäm-
melsen om redovisning mot anslag enligt 12 § anslagsför-
ordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-
poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekon-
ton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månat-
liga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i 
Riksgäldskontoret. 

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

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-
sen 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 årsredovisning 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 låne-
ram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och 

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 
hos Riksgäldskontoret. 

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-
sen enligt 2 kap. 4 § andra stycket  förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovis-
ningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till reger-
ingen.

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § för-
sta stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 
om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstill-
gång 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 bi-
dragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för 
ändamålet.

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

Redovisning av indirekta kostnader 
Mälardalens högskola tillämpar SUHF-modellen. Enligt mo-
dellen fördelas indirekta kostnader löpande baserat på ned-
lagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsredo-
visning på kostnadsbärare. De gemensamma kostnaderna 
fördelas på kostnadsbärarna i relation till de direkta perso-
nalkostnaderna.

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 pågåen-
de 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 motsva-
rande 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 rekommen-
dationer från Högskolornas forum för redovisningsfrågor. En 
schablonberäkning av den genomsnittliga omsättningshas-
tigheten/förbrukningstakten har gjorts. Förbrukningstakten 
för bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sam-
mantaget vara linjär.
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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. 
Anskaffningsvärden överstigande 50 tkr har bedömts vara 
väsentliga.

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 
klassificeras som anläggningstillgång. Större anskaffningar 
av likartade tillgångar där anskaffningsvärdet per enhet un-
derstiger 25 tkr kostnadsförs direkt om kostnadsfördelning-
en över tid inte påverkas väsentligt. 

Förbättringsutgifter annans fastighet
Ny, -till, -eller ombyggnation på annans fastighet tas upp till 
anläggningstillgång om värdet uppgått till minst 50 tkr samt 
att nyttjandeperioden och den ekonomiska livslängden över-
stiger tre år. Även där reparations- och underhållsarbeten på 
annans fastighet uppgått till minst 50 tkr samt att nyttjan-
deperioden och den ekonomiska livslängden överstigit tre 
år, har redovisning skett som förbättringsutgifter på annans 
fastighet.

Nyttjandeperioden har grund i hyreskontraktets förväntade 
längd. 

Tillämpade avskrivningstider
En individuell prövning av avskrivningstiden tillämpas för 
varje anläggningstillgång.
Datorer, viss lab-utrustning 3-5 år
Lab-utrustning >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
Kommentarer till noter  
Belopp i tkr där inte annat anges. 

2021-12-31 2020-12-31
Not 1 Intäkter av anslag

Grundutbildningsanslag avräkning mot takbelopp 693 604 661 752

Idélab 4 325 4 252

Korta kurser för yrkesverksamma 3 029 -

Forskning och utbildning på forskarnivå basresurs 151 009 131 692

851 967 797 696

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Uppdragsutbildning 11 917 17 059

varav tjänsteexport 0 0

Uppdragsforskning 7 938 6 170

varav tjänsteexport 354 219

Högskoleprov 2 132 1 039

Beställd utbildning 0 0

Studieavgifter 8 593 6 769

Övriga ersättningar 129 3 537

Avgifter enligt avgiftsförordningen 4 § 13 637 11 712

44 347 46 286

Specifikation avgifter enligt avgiftsförordningen 4 § 

Kompendieverksamhet 24 42

Hyresintäkter 173 327

Fakturerade tjänster 12 071 11 065

Övrigt 1 370 278

13 637 11 712

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från kommuner, regioner 54 475 53 779

Bidrag från kammarkollegiet 11 761 25 928

Bidrag från forskningsråd och statliga stiftelser 58 432 59 717

Bidrag från övriga statliga myndigheter 21 522 25 081

Bidrag från KK-stiftelsen,övriga svenska forskningsstiftelser 59 286 71 280

Bidrag från övriga stiftelser o organisationer 0 0

Bidrag från svenska företag, privatpersoner 8 253 6 627

Bidrag från utländska företag och org 462 3 576

Bidrag från EU 17 626 17 420

231 816 263 408

Not 4 Finansiella intäkter 
Ränteintäkter på räntekonto 0 3

Övriga ränteintäkter, valutakursvinster 88 222

88 225

Not 5 Kostnader för personal

Totala kostnaderna för personal -777 936 -758 853
Därav; styrelsearvoden -288 -290

arvoden icke anställda -7 022 -5 741

Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier

och andra avgifter enligt lag och avtal -505 292 -492 823
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2021-12-31 2020-12-31
Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader på lån i Riksgäldskontoret 0 -32

Dröjsmålsränta på leverantörsskulder -232 -100

Övriga finansiella kostnader -57 -53

-288 -185

Not 7 Transfereringar
Medel som erhållits från myndighet för finanierings av bidrag 28 985 27 498

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag från:

KK-stifteslen 0 66

Övriga svenska stiftelser 1 524 6

Övriga 306 106

30 814 27 676

Lämnade bidrag till:

Statliga myndigheter -3 056 -1 743

Företag, kommunder, regioner och övriga organisationer -22 226 -18 571

Stipendiater -5 532 -7 362

-30 814 -27 676

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde 7 199 7 445

Tillkommande tillgångar 502 828

Avgående tillgångar 0 -1 073

Överföringar 0 0

UB anskaffningsvärde 7 702 7 199

IB ackumulerad avskrivning 6 376 7 142

Årets avskrivningar 237 307

Avgående tillgångar 0 -1 073

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 6 613 6 376
Restvärde 1 089 823

Not 9 Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter annans fastighet

IB anskaffningsvärde 94 346 104 016

Tillkommande tillgångar 3 418 6 644

Avgående tillgångar -1 995 -16 314

Överföringar 0 0

UB anskaffningsvärde 95 769 94 346

IB ackumulerad avskrivning 56 768 69 285

Årets avskrivningar 4 760 3 797

Avgående tillgångar -1 995 -16 314

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 59 533 56 768
Restvärde 36 236 37 578
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2021-12-31 2020-12-31
Maskiner, inventarier, installationer m m
IB anskaffningsvärde 200 297 105 532

Tillkommande tillgångar 22 156 82 634

Överföring från pågående nyanläggningar 0 29 927

Avgående tillgångar -9 582 -18 746

Överföring 0 950

UB anskaffningsvärde 212 871 200 297

IB ackumulerad avskrivning 94 091 88 071

Årets avskrivningar 31 273 24 741

Avgående tillgångar -9 510 -18 720

Överföring 0 0

UB ackumulerad avskrivning 115 854 94 091
Restvärde 97 017 106 206

Pågående nyanläggningar
IB anskaffningsvärde 0 29 927

Tillkommande tillgångar 0 0

Avgående tillgångar 0 0

Överföring till anläggningskonto -29 927

Överföring 0 0

UB anskaffningsvärde 0 0

IB ackumulerad avskrivning 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Avgående tillgångar 0 0

Överföring 0 0

UB ackumulerad avskrivning 0 0
Restvärde 0 0

TOTALT
IB anskaffningsvärde 294 643 239 474

Tillkommande tillgångar 25 574 89 278

Överföring från pågående nyanläggningar 0 29 927

Överföring till anläggningskonto från pågående nyanläggning 0 -29 927

Avgående tillgångar -11 577 -35 061

Överföringar 0 950

UB anskaffningsvärde 308 640 294 643

IB ackumulerad avskrivning 150 859 157 356

Årets avskrivningar 36 032 28 537

Avgående tillgångar -11 505 -35 035

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 175 387 150 859
Restvärde 133 253 143 783
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2021-12-31 2020-12-31
Not 10 Kortfristiga fordringar hos andra myndigheter

Mervärdesskattefordran 11 118 10 675

Övriga kortfristiga fordringar inom staten 7 862 12 906

18 980 23 580

Not 11 Periodavgränsningsposter

Förutbetalade kostnader

Förutbetalda kostnader, inomstatliga (exkl hyror) 481 199

Förutbetalda kostnader hyror, inomstatliga 304 296

Förutbetalda kostnader hyror, utomstatliga 26 805 26 143

Övriga förutbetalda kostnader 11 955 8 307

39 544 34 944
Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 6 599 3 756

Övr upplupna bidragsintäkter, utomstatligt 15 041 8 447

21 640 12 203
Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 610 0

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 1 480 684

2 090 684
63 274 47 831

Not 12 Avräkning med statsverket
Ingående balans 0 -27 301

Redovisat mot anslag 851 967 797 696

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -851 967 -770 395

Återbetalning av anslag 0 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0

Sammanställning av utgående balans 0 0

Ej avräknat anslag grundutbildning, upp till 10% av takbelopp 0 0

Ej avräknat anslag grundutbildning, överstigande 10% av takbeloppet 0 0

Summa 0 0
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2021-12-31 2020-12-31
Not 13 Myndighetskapital

Statskapital
Konst från Statens Konstråd 950 950

Summa 950 950

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Förändring av myndighetskapital

 

Not 14 Avsättningar
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 3 156 2 267

Årets pensionskostnad 1 191 1 757

Årets pensionsutbetalningar -1 721 -868

Summa 2 627 3 156
Övriga avsättningar
Kompetensutvecklingsmedel 15 638 14 283

Övriga personlarelaterade avsättningar 0 0

Summa 15 638 14 283
Summa avsättningar 18 265 17 439

Verksamhet

Balanserad
kapital-

förändring 
(A)

Årets 
kapital-

förändring 
(B)

Summa 
 (A + B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 293 331 37 567 330 899

Uppdragsverksamhet 10 370 -371 9 999

Summa 303 702 37 196 340 898
Forskning och utbildning på forskarnivå/konstnärligt utvecklingsarbete
Forskning och utbildning på forskarnivå/konstnärligt utvecklingsarbete 95 181 10 966 106 147

Uppdragsverksamhet 1 727 159 1 886

Summa 96 907 11 125 108 032
Summa kapitalförändring 400 609 48 321 448 930

Stats- 
kapital

Balanserad 
kapitalför-
ändring 

anslagsfi-
nansierad 

verksamhet

Balanserad 
kapitalför-
ändring 
avgiftsfi- 

nansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapitalför-
ändring 

bidragsfi-
nansierad 

verksamhet

Kapital- 
förändring  

enligt resul-
tat 

räkningen Summa

Utgående balans 2020 950 344 000 7 923 9 579 39 107 401 560
A Ingående balans 2021 950 344 000 7 923 9 579 39 107 401 560
Föregående års kapitalförändring 0 31 822 8 085 -800 -39 107 0

Årets kapitalförändring 0 48 321 48 321

B Summa årets förändring 0 31 822 8 085 -800 9 214 48 321
C Utgående balans 2021 950 375 823 16 008 8 779 48 321 449 881
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2021-12-31 2020-12-31
Not 15 Lån i Riksgälden

Beviljad låneram 157 000 180 000
Ingående balans 139 221 64 139

Nyupptagna lån 25 351 103 292

Amorteringar -34 255 -28 211

Summa 130 316 139 221

Efter låneupptagning i december månad 2021 har anläggningstillgångar aktiverats med anskaffningsvärde 30 tkr.  
Pågående förbättringsutgift annans fastighet inkom med 291 tkr. 
Totalt belopp som inte var med i låneupptagningen är 320 tkr.

Not 16 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Skulder avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter m.m. 13 371 12 893

Utående moms 2 268 2 152

Övriga inomstatliga leverantörsskulder 9 304 8 766

Summa 24 942 23 810

Not 17 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Upplupna löner samt semesterlöneskuld inkl soc avg 47 832 45 592

Övr upplupna kostnader, inomstatliga 611 324

Övr upplupna kostnader, utomstatliga 13 940 12 543

Summa 62 384 58 460
Oförbrukade bidrag

Oförbrukade bidragsintäkter inomstatliga 93 418 82 720

Oförbrukade bidragsintäkter utomstatliga 135 328 125 116

Summa 228 746 207 836

Inomstatliga oförbrukade bidrag, förväntad tid för ianspråktagande

Inom tre månader 25 678 25 792

Mer än tre månader till ett år 50 242 39 847

Mer än ett år till tre år 14 431 14 477

Mer än tre år 3 068 2 605

Summa 93 418 82 720

Övriga förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter, inomstatliga 8 226 3 172

Förutbetalda intäkter, utomstatliga 11 896 7 646

Summa 20 122 10 819
Summa Periodavgränsningsposter 311 251 277 114

Not 18

Beviljad kredit på räntekonto Riksgäldskontoret 0 0

Nyttjad kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0
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Ekonomiskt utfall per verksamhetsgren
exklusive transfereringar

tkr
2021 2020 2019 2018

Grundutbildning
Ordinarie grundutbildning
Intäkter
Grundutbildningsanslag: ersättn hst/hpr 693 604 661 752 627 036 607 736
Övriga anslag/särsk åtagande 7 354 4 252 4 172 4 122
Bidragsintäkter 39 235 68 418 48 064 36 939
Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn  7 298 7 618 8 995 7 789
Studieavgifter 8 593 6 769 7 071 4 945
Högskoleprovet 2 132 1 039 1 354 1 473
Övriga ersättningar 129 3 371 283 256
Ränteintäkter 60 156 134 226
Summa intäkter 758 406 753 375 697 109 663 486
Kostnader
Grundutbildning 720 696 729 755 677 517 640 072
Räntekostnader 143 125 1 209 2 071
Summa kostnader 720 839 729 880 678 726 642 143
Verksamhetsutfall 37 567 23 495 18 383 21 343

Uppdragsversamhet
Intäkter
Beställd utbildning 0 0 61 258
Uppdragsutbildning 11 917 17 059 14 378 13 899
Ränteintäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 11 917 17 059 14 439 14 157
Kostnader
Uppdragverksamhet 12 288 9 418 14 982 15 394
Räntekostnader 0 0 0 0
Summa kostnader 12 288 9 418 14 982 15 394
Verksamhetsutfall -371 7 641 -542 -1 237
Årets kapitalförändring grundutbildning 37 196 31 136 17 841 20 106

Forskning/forskarutbildning
Intäkter
Forskningsanslag 151 009 131 692 120 682 113 742
Bidragsintäkter 192 581 194 990 186 790 186 226
Uppdragsforskning 7 938 6 170 8 532 7 890
Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn 6 339 4 094 5 921 4 108
Övriga ersättningar 0 166 0 288
Ränteintäkter 28 69 61 105
Summa intäkter 357 895 337 181 321 986 312 359
Kostnader
Forskning 346 625 329 150 318 071 292 518
Räntekostnader 145 60 542 939
Summa kostnader 346 770 329 210 318 613 293 457
Årets kapitalförändring forskning 11 125 7 971 3 373 18 902

TOTALT 2021 2020 2019 2018
Intäkter totalt 1 128 218 1 107 615 1 033 536 990 003
Kostnader 
Personal 72,0% 777 936 71,0% 758 853 71,5% 723 705 69,6% 662 055
Lokaler 10,8% 116 141 12,2% 130 608 9,7% 98 231 10,2% 96 865
Övriga driftskostnader 13,8% 149 262 14,0% 150 017 17,6% 178 020 18,4% 175 234
Finansiella kostnader 0,0% 288 0,0% 185 0,2% 1 752 0,3% 3 010
Avskrivningar 3,4% 36 270 2,7% 28 845 1,0% 10 614 1,5% 13 829
Kostnader totalt 100% 1 079 897 100% 1 068 507 100% 1 012 322 100% 950 993

Summa årets kapitalförändring 48 321 39 107 21 214 39 010
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Resultaträkning per verksamhetsgren
Grundläggande högskoleutbildning
(tkr) Grundubildning 

exklusive uppdrag-
sverksamhet

Uppdragsverksamhet TOTALT

Beställd utbildning Uppdragsutbildning

Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Anslag 700 958 666 004 700 958 666 004

Avgifter och andra ersättningar 18 152 18 797 0 0 11 917 17 059 30 070 35 856

Bidrag 39 235 68 418 39 235 68 418

Finansiella intäker 60 156 0 0 0 0 60 156

Summa intäkter 758 406 753 375 0 0 11 917 17 059 770 323 770 434
Verksamhetens kostnader
Personal 480 456 480 248 0 0 8 572 6 423 489 028 486 671

Lokaler 89 795 104 400 0 0 1 602 1 396 91 397 105 796

Övrig drift 118 523 119 553 0 0 2 115 1 599 120 638 121 152

Finansiella kostnader 143 125 0 0 0 0 143 125

Avskrivningar 31 921 25 554 0 0 0 0 31 921 25 554

Summa kostnader 720 839 729 880 0 0 12 288 9 418 733 127 739 298
Transfereringar
Erhållna 7 097 8 268 0 0 0 0 7 097 8 268

Lämnade -7 097 -8 268 0 0 0 0 -7 097 -8 268

Årets kapitalförändring 37 567 23 495 0 0 -371 7 641 37 196 31 136

Forskning och forskarutbildning
(tkr) Forskning/forskarutbild-

ning exklusive uppdrag-
sverksamhet

Uppdragsforskning TOTALT

Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Anslag 151 009 131 692 151 009 131 692

Avgifter och andra ersättningar 6 339 4 260 7 938 6 170 14 277 10 430

Bidrag 192 581 194 990 192 581 194 990

Finansiella intäker 28 69 0 0 28 69

Summa intäkter 349 957 331 011 7 938 6 170 357 895 337 181
Verksamhetens kostnader
Personal 282 342 266 290 6 566 5 892 288 908 272 182

Lokaler 24 181 24 275 562 537 24 743 24 812

Övrig drift 27 974 28 240 651 625 28 625 28 865

Finansiella kostnader 145 60 0 0 145 60

Avskrivningar 4 349 3 291 0 0 4 349 3 291

Summa kostnader 338 991 322 155 7 779 7 054 346 770 329 210
Transfereringar
Erhållna 23 717 19 408 0 0 23 717 19 408

Lämnade -23 717 -19 408 0 0 -23 717 -19 408

Årets kapitalförändring 10 966 8 855 159 -884 11 125 7 971

Tabellerna visar utfallet för den grundläggande högskoleutbildningen och för forskning och forskarutbildning samlat. 

Av anslagen till grundutbildning har 4,0 mnkr använts för samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet, vilket motsva-
rar 10,2 procent av bidragen till grundutbildning. Motsvarande belopp för forskning och forskarutbildning är 38,7 mnkr vilket 
motsvarar 20,1 procent av bidragen.
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Skattepliktiga ersättningar och förmåner 
från MDH till ledamöter i styrelsen samt ledamöternas övriga 
uppdrag som styrelse eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag 
under 2021

Namn Ersättning Tid Bisyssla
Pär Eriksson 25 098** 2021-01-01 -2021-12-31 Inga uppdrag

Mikael Dahlgren 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 R&D reference board for RISE (Research Institutes of Sweden), styrelseordförande 
PiiA-Processindustrial IT and Automation (Strategic Innovation program at Swedish innovation agency), 
styrelseordförande
Technical advisory board for Granges group, ledamot 
WASP board 2020, ledamot

Torbjörn Digernes 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Norges tekniske vitenskapsakademi, ordförande

Eva Durhan 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Insynsrådet för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF, ledamot

Monika Samuelsson 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Nationella Vårdkompetensrådet, ledamot

Ulf Nilsson 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Santa Anna IT Research Institute AB, ledamot

Paul Pettersson* 1 326 112 2021-01-01 - 2021-12-31 UP4All International AB, ordförande
MainlyAI AB, ledamot
Västmanlands län Länsstyrelsens insynsråd, ledamot
Södermanlands län Länsstyrelsens insynsråd, ledamot
Insynsrådet för Myndigheten för yrkeshögskolan, ledamot

Carina Malmgren 34 680 2021-01-01 - 2021-12-31 Inga uppdrag.

Gunvor Kronman 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Kalevala Jewellery Oy, styrelseordförande tom augusti 2021, därefter styrelseledamot
Amos Rex, museum för samtidskonst, styrelseordförande
Fondbolaget Fondita AB, styrelseledamot
Finlands vita ros och Finlands lejonordnar, ledamot i ordenskapitlet

Sandra Jederud* 436 925** 2021-01-05 - 2021-12-31 Inga uppdrag.

Cecilia Lindh* 723 078 2021-01-01 - 2021-12-31 Inga uppdrag.

Caroline Uppsäll* 543 262 2021-01-01 - 2021-12-31 Inga uppdrag.

Jonas Stier* 925 112 2021-01-01 - 2021-12-31 Stima AB, ledamot

Kim Jansson 11 000** 2021-01-01 - 2021-12-31 Fastighetsbolaget Kårhuset i Eskilstuna AB, ledamot

Tommie Hultgren 11 000** 2021-10-05 - 2021-12-31 Fastighetsbolaget Kårhuset i Eskilstuna AB, ledamot

Avgående ledamöter
Jonas Stier* Se ovan Begärt entledigande 2021-12-17  

och avträder från årsskiftet
Redovisade	uppgifter	återfinns	ovan

Sandra Jederud* Se ovan Avträder från årsskiftet
Redovisade	uppgifter	återfinns	ovan

*anställd vid MDH
**Endast halva arvodet har betalats ut under 2021. Resterande arvode för 2021 betalas ut under 2022. 
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UNDERTECKNANDE
Styrelsen för Mälardalens universitet har idag 2022-02-17 beslutat godkänna Mälardalens högskolas årsredovisning för år 
2021.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

  PÄR ERIKSSON
  ORDFÖRANDE

 PAUL PETTERSSON MONIKA SAMUELSSON MIKAEL DAHLGREN
 REKTOR

 TORBJØRN DIGERNES EVA DURHÁN ULF NILSSON

 CARINA MALMGREN GUNVOR KRONMAN

 CECILIA LINDH  CAROLINE UPPSÄLL VAKANT*
 LÄRARREPRESENTANT LÄRARREPRESENTANT  LÄRARREPRESENTANT

 KIM JANSSON TOMMIE HULTGREN SIMON SJÖLUND
 STUDENTREPRESENTANT STUDENTREPRESENTANT STUDENTREPRESENTANT

* Ledamot begärt entledigande och avträdde uppdraget per den 31 december. Se sida 77 Avgående ledamöter
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Box 833, 721 23 Västerås, Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna, Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se   Webb: www.mdh.se
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