
ÅRS
REDO
VISN
ING 

2020 



Mälardalens högskola, årsredovisning 20202

Organisation

Akademin för innovation, design och teknik, (IDT)

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, (EST)

Akademin för hälsa, vård och välfärd, (HVV)

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, (UKK)

Högskolestyrelse

Rektor

Fakultetsnämnd

AkademierFörvaltning
Campussektionen

HR-sektionen

Högskolebiblioteket

IT-sektionen

Ledningskansliet

Sektionen för antagning 
och examen

Sektionen för ekonomi 
och inköp

Sektionen för 
kommunikation 
och externa relationer

Studentcentrum

Högskolestyrelsens ordförande: Pär Eriksson 

Högskolans ledande funktioner:

Rektor Paul Pettersson

Prorektor  Lena Gumaelius från 2020-03-01

Vicerektor för samverkan Helena Jerregård

Dekan Daniel Sundmark

Prodekan kollegiet ekonomi Magnus Hoppe

Prodekan kollegiet hälsa Lena Almqvist

Prodekan kollegiet teknik Elisabeth Uhlemann

Prodekan kollegiet utbildning Anna Ehrlin

Förvaltningschef Karin Cardell från 2020-05-15

Bibliotekschef Lisa Petersen

Chef för akademin för ekonomi,  
samhälle och teknik Thomas Wahl

Chef för akademin för hälsa,  
vård och välfärd Anna Letterstål

Chef för akademin för innovation,  
design och teknik Damir Isovic

Chef för akademin för utbildning,  
kultur och kommunikation David Carlsson

Mälardalens studentkårs ordförande Kim  Jansson

Mälardalens studentkårs vice ordförande Tommie Hultgren



Mälardalens högskola, årsredovisning 2020 3

Innehåll
Rektor har ordet 5

Detta hände under 2020 på MDH 7

Resultatredovisning

Resultatredovisningens utformning 10

Högskolans strategiska utgångspunkter och mål 11
Kvalitet  12
Internationalisering  13
Samverkan 15
Hållbar utveckling 16
Studentinflytande 17
Jämställdhetsintegrering 17

Utbildning på grund och avancerad nivå 19
Programutbud 19
Rekrytering 20
Antal studenter 22
Studieprestationer 23
Prestationsgrad 24
Examina 25
Särskilda satsningar, utbyggnader och återrapporteringskrav 26

Utbildning på forskarnivå 35
Rekrytering 35
Antal aktiva doktorander 35
Examina 36

Forskning 39
Forskningsinriktningar 39
Forskningsprestationer 41

Medarbetare 45
Antal nyrekryteringar 45
Sjukfrånvaro 46
Föräldraledighet och vård av barn 47

Särskilda åtaganden - Idélab 49
Kostnader inom det särskilda åtagandet Idélab relaterat till prestationer  49

Högskolans ekonomiska utveckling 51
Kapitalförändring och myndighetskapital 51
Intäkter och oförbrukade bidrag 52
Kostnader 53
Investeringar 53
Utsikter för 2021 och framåt 53

Väsentliga uppgifter 55

Ekonomisk redovisning 

Årsbokslut 57
Resultaträkning 57
Balansräkning  58
Anslagsredovisning  59
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 60
Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr) 61
Avgiftsbelagd verksamhet 2020  62
Tilläggsupplysningar  63
Noter 65
Ekonomiskt utfall per verksamhetsgren 71
Resultaträkning per verksamhetsgren 72

UNDERTECKNANDE 74



4



Mälardalens högskola, årsredovisning 2020 5

Rektor har ordet
2020 var ett år där mycket i vår vardag och våra liv blev om-
kullkastat. Året har präglats av snabba omställningar och an-
passningar. Coronapandemin har tydligt påverkat, inte bara 
hur vi som högskola bedriver utbildning och forskning, utan 
även hur vi i övrigt samverkar med det omgivande samhället. 
Pandemin påverkar också hur vi planerar framåt - en läropro-
cess som är nödvändig för att kunna skapa en ökad hållbar-
het för våra studenter, medarbetare och med våra samver-
kanspartners. 

Som rektor för Mälardalens högskola är jag oerhört stolt över 
att se hur vi som lärosäte tagit oss an den nya verkligheten, 
och hur hårt vi som organisation arbetat för att få detta nya 
att fungera. Det har krävts – och kommer att fortsätta att krä-
vas – stora insatser och hårt arbete. Men vi har också lärt oss 
otroligt mycket. Vi har tagit språng i vår teknikutveckling, vi 
har skapat nya arbetssätt och vi har hjälpt vårt omgivande 
samhälle.

Exempelvis har MDH på uppdrag från Karolinska universi-
tetssjukhuset under coronapandemin undervisat legitimera-
de sjuksköterskor i avancerad omvårdnad vid andnings- och 
cirkulationssvikt för att kunna ge svårt sjuka coronapatienter 
bättre vård. I våras kunde vi också snabbt ställa om och er-
bjuda flera kurser inom mjukvaruutveckling och AI för per-
mitterad personal inom avancerad industri. Och i MDH:s labb 
har vi tillverkat skyddsutrustning till vården med hjälp av 
3D-print-teknik. 

I en föränderlig värld erbjuder vi en flexibel och nyskapande 
forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets 
som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsför-
måga, kritiskt tänkande och livslångt lärande.  Genom unik 
samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och of-
fentlig sektor genererar vi värde i ett globalt samhälle. Och 
vår forskning och utbildning verkar för social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet – vi är helt enkelt med och formar en 
hållbar framtid.  

Under året har vi fortsatt fördjupa vår forskning och vi har 
kunnat knyta viktiga forskningsmedel till oss. MDH är fort-
satt framgångsrik hos KK-stiftelsen med beviljade medel för 
såväl en helt ny industriforskarskola, INDTECH, och en fort-
sättning på industriforskarskola ARRAY+. Dessutom bevilja-
des medel för två större forskningsprojekt inom framtidens 
energi och framtidens hållbara kontor. Electrification Hub är 

ett nytt spännande samverkansprojekt som medfinansieras 
av våra samverkanspartners inom privat och offentlig sek-
tor, och syftar till att driva konkret och fokuserad utveckling 
kopplat till elektrifiering, energi och mobilitet, och därmed 
vara en kraft i den omstart Sverige och Europa står inför. 
Under året har också två av våra forskare beviljats medel från 
Vetenskapsrådet.

När vi nu kan vända blicken framåt kan vi även sätta punkt 
för 2020 som i så mångt och mycket präglats av coronapan-
demin. 2021 kommer för oss som lärosäte vara ett intressant 
och utvecklande år där vi bygger vidare på de lärdomar och 
den positiva utveckling vi ser har skett under det gångna 
året. Vi har ett fortsatt gott söktryck till våra utbildningar 
och vi har ett nytt campus i Eskilstuna byggt för såväl in-
teraktion som digitalisering. Dessutom är frågan om att om-
vandla Mälardalens högskola till Sveriges nästa universitet 
– Mälardalens universitet  –  i allra högsta grad levande, inte 
minst i och med minister Matilda Ernkrans och regeringens 
glädjande besked den 11 december 2020. Den här möjlig-
heten ger oss kraft framåt och när vi fortsätter att fördjupa 
kvaliteten i vår forskning, vår samverkan med näringsliv, of-
fentlig sektor och i våra utbildningar.

Paul Pettersson

Rektor 
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Detta hände under 2020 på MDH
Rekordhögt söktryck
Antalet studenter som söker utbildning vid MDH har ökat under hela 2020 samt för 
vårterminen 2021. Till höstterminen 2020 var söktrycket rekordstort och antalet 
personer som sökte utbildning vid lärosätet gick upp med 22 procent jämfört med 
föregående år, 9 procentenheter mer än den nationella ökningen på 13 procent. Till 
vårterminen 2021 sökte hela 21 636 personer utbildning vid MDH. Det är en ökning 
med 20 procent jämfört med vårterminen 2020 samt en större ökning än den natio-
nella ökningen om 12 procent. Det är glädjande siffror för högskolan och för regionen 
som helhet. 

MDH - Sveriges nästa universitet
Med några veckor kvar av 2020 presenterade Matilda Ernkrans, minister för högre ut-
bildning och forskning, under en extrainkallad presskonferens, förslaget att MDH ska 
bli Sveriges nästa universitet. Frågan om att göra MDH till universitet har diskuterats 
under många år, flera politiska företrädare har lämnat in motioner och företrädare 
för näringsliv och offentlig sektor i Mälardalsregionen har på olika sätt lyft behovet 
av att MDH blir universitet. Att detta nu mynnar ut i ett konkret förslag som en del av 
forsknings- och innovationspropositionen, är något vi som lärosäte känner stor stolt-
het för. Det är ett förtroende vi kommer förvalta väl.

Under året har lärosätet även utvecklat ett nytt, helt digitalt masterprogram i miljö-
teknik för hållbar utveckling; Master´s Programme in Environmental Engineering for 
Suistanable Development. Programmet kommer att erbjudas från och med hösten 
2021. 

Forskning för värde och nytta
Som en samverkande och samproducerande högskola är MDH sedan tidigare van vid 
att snabbt svara på de behov som finns hos olika aktörer i samhället, med målet att 
vår forskning ska leverera värde och nytta till omgivande samhälle. Under corona-
pandemin arbetar allt fler hemifrån, vilket inte bara påverkar arbetssituationen utan 
även hälsan och produktiviteten. MDH har under detta år därför initierat en förstudie 
för ett forskningsprojekt som ska förenkla vardagen för medarbetare och verksamhe-
ter och göra samhället beredd på liknande situationer i framtiden.

Beviljade medel från Vetenskapsrådet
Under året har vi fortsatt att knyta viktiga forskningsmedel till oss. Två av våra fors-
kare, har beviljats medel på totalt 7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, Sveriges 
största statliga forskningsfinansiär som stöttar forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet. Det handlar om etablerings- och projektbidrag inom naturvetenskap och 
teknikvetenskap inom smarta datorinfrastrukturer respektive matematik och slump-
permutationer. 

Forskning för hållbara kontor
Ett annat forskningsprojekt som bidrar till långsiktig hållbarhet är den forskning som 
MDH genomför tillsammans med åtta företag inom kontorsbranschen, forskning som 
ska leda fram till ett koncept för framtidens hållbara kontor för att främja ett häl-
sosamt arbetsliv. Forskningsprojektet, som är ett samverkansprojekt, finansieras av 
KK-stiftelsen med 12 miljoner kronor och kommer att pågå i fyra år.

Ny forskarskola i samverkan – Future-Proof Cities
MDH har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle under 2020 
tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-
Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, inklusive 
högskolornas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor. Syftet 
är att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och 
trygga platser. Future-Proof Cities kommer att bidra till att utveckla den tvärveten-
skapliga kunskap som behövs för att kunna bygga och utveckla städer på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
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Electrification Hub – samverkansprojekt 
Electrification Hub är ett spännande samverkansprojekt som beviljats medel från 
Regionalfonden som syftar till att driva konkret och fokuserad utveckling kopp-
lat till elektrifiering, energi och mobilitet, och därmed vara en kraft i den omstart 
Sverige och Europa står inför. Projektet medfinansieras med 5 miljoner kronor av våra 
samverkanspartners inom privat och offentlig sektor; Region Västmanland, Region 
Örebro län, Region Sörmland, Uppsala universitet, Northvolt, Scania, ABB, Volvo CE, 
Bombardier, Epiroc, Westinghouse, Innoenergy och Hitachi ABB Powergrids.

Forskningsbaserade läromedel för skolutveckling
Ett annat samproducerande forsknings- och utvecklingsprojekt är Framtidens 
läromedel som finansieras med externa medel från Eskilstuna kommun och 
Sparbanksstiftelsen Rekarne. Projektet syftar till att skapa kunskap om hur forsk-
ningsbaserade läromedel kan ge lärare stöd i att undervisa på ett sätt som leder till 
ökade kunskaper hos eleverna i åk 1-3 samtidigt som läromedlet fungerar som motor 
för storskalig skolutveckling. Här har MDH under 2020 säkrat ytterligare finansiering, 
dels för att kunna fortsätta bedriva forskning kring forskningsbaserade läromedel 
men också för att kunna skala upp forskningen till årskurs 4–6.

Internationell uppmärksamhet för studie om Kinas utveckling av solenergi 
Inom forskningsinriktningen Framtidens energi har tre av lärosätets forskare, under 
2020 fått stor internationell uppmärksamhet kring den studie de publicerade i Nature 
Energy om utvecklingen av solenergi i Kina, i såväl forskningssammanhang som me-
dier. 

Utbildningsprogram i samverkan med svensk tillverkningsindustri
MDH har under året fortsatt att fördjupa samverkan tillsammans med högskolans 
strategiska samverkanspartners. För att stärka tillverkningsindustrin i Mälardalen 
erbjuder vi sedan hösten 2020 ett unikt utbildningsprogram med fokus på automa-
tion, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering genom projektet LevelUp. 
Syftet med det KK-finansierade projektet är att kompetensutveckla personal och stär-
ka svensk tillverkningsindustri som påverkats av coronakrisen. Några av de företag 
som ingår i utbildningsprogrammet är Volvo Construction Equipment, Kanthal och 
Bombardier. 

Industriforskarskolan Array+ bidrar till framtidens nya teknologier
Industriforskarskolan Array+ har under 2020 ökat antalet doktorander, ytterligare 
fördjupat forskningsprojekten och fått ytterligare medel beviljade från KK-stiftelsen. 
Med Array befäster MDH sin position som landets ledande lärosäte inom automation 
och robotisering. Satsningen ger oss betydelsefull kompetens till lärosätet och till 
industrin och bidrar till utvecklingen av framtidens nya teknologier inom automa-
tion och robotik. KK-stiftelsen har även beviljat medel för en ny industriforskarskola, 
INDTECH, på totalt 32 000 000 SEK fördelat på 6 år.

Extern forskningsutvärdering ger djupare kunskap om våra forskningsom-
råden
Under 2020 har MDH även initierat ”MDH’s Evaluation for Improved Reserach Quality 
2021”, en extern forskningsutvärdering som genomförs under perioden mars 2020 – 
september 2021. All forskning vid högskolan ingår i utvärderingen som bidrar till att 
identifiera styrkorna inom våra olika forskningsområden och ger en djupare kunskap 
om hur dessa kan utvecklas framgent. 

Värd för samverkanskonferensen HUB 2020 
Under året har MDH även stått värd för samverkanskonferensen HUB 2020 som sam-
lar deltagare från hela världen för att diskutera hur aktörer inom energibranschen 
tillsammans kan ta fram en hållbar och långsiktig plan för Sveriges och omvärldens 
el- och energisystem, där MDH har ledande forskning inom energiteknik, elektrifie-
ring och automation. I år genomfördes konferensen online genom direktsändning 
från MDH:s bibliotek i Västerås.

Nytt miljöklassat campus
MDH:s nya campus i Eskilstuna stod klart i januari 2020. Detta medförde att cam-
pusbyggnaden hann färdigställas, möbleras och inredas, samt att de medarbetare 
som skulle arbeta i byggnaden hann introduceras innan coronapandemin slog till i 
Sverige. Byggnaden är uppförd med såväl långsiktighet som hållbarhet i åtanke. Detta 
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syns genom att en stor andel av möblerna är närproducerade och består av hållbara 
kvalitetsmaterial, att byggnadens energilösning återvinner spillvärme och därför har 
fått miljöklassning Guld, och att byggnaden är utformad för att svara på framtidens 
digitala och flexibla studie- och arbetsmiljöer. 

Digitalt lärande i Etiopien och Rwanda
Tillsammans med KTH har lärosätet fått ett anslag från Svenska Institutet på 2 mil-
joner kronor för att skapa ett utbildningsprogram som riktar sig till anställda inom 
offentlig sektor i Etiopien och Rwanda. Syftet är att höja medvetenheten om digi-
talt lärande, hållbarhetsmålen och folkhälsovetenskapliga problemområden, för att 
på så vis öka kunskapen bland statstjänstemän som har makt att påverka ländernas 
framtida skola, undervisning, hälsoutveckling och jordbruk.

Så har MDH hanterat coronapandemin 
När coronapandemin i mars månad var ett faktum i Sverige valde MDH utifrån 
Folkhälsomyndighetens direktiv att ställa om all undervisning till distans. Sedan mars 
2020 har MDH även uppmanat samtliga medarbetare som har möjlighet att arbeta 
hemifrån.

Stora delar av utbildningsverksamheten hade redan innan beslutet kom påbörjat att 
flytta undervisningen till digitala plattformar men omställningen till distansundervis-
ning blev ändå prövande för såväl lärare som studenter. MDH antog redan 2019 en 
handlingsplan för digitalisering där fokus ligger på att förbereda studenterna för ett 
föränderligt samhälle och det livslånga lärandet, något som därför ändå fungerat som 
en språngbräda in i en vardag med digital distansundervisning. 

Att MDH som högskola tar sitt ansvar för att minska smittspridning på samhällsnivå 
ligger även till grund för det beslut MDH i november 2020 fattade om att undervisning 
och examination nu bedrivs på distans under hela vårterminen 2021. 

Handlingsplan för internationalisering för ökad tillväxt
Under 2020 har MDH arbetat fram en ny handlingsplan för internationalisering, som 
utgår från regeringens övergripande mål i utredningen ”Ökad attraktionskraft för 
kunskapsnationen Sverige”. Handlingsplanen ger MDH bland annat möjlighet att väx-
la upp samverkan och livslångt lärande till en mer global, internationell nivå, något 
som gynnar såväl regionens som nationens tillväxt.

Handlingsplan för hållbar samverkan
MDH:s målbild är att vara främst bland lärosätena i Sverige när det gäller samproduk-
tion. För att nå dit har MDH under 2020 arbetat fram en handlingsplan för hållbar 
samverkan och samproduktion 2020-2022. Planen ska bidra till en systematisk hög-
skoleövergripande och långsiktigt hållbar utveckling mot samverkan som en kvali-
tetsstärkande och naturlig del av MDH:s forskning och utbildning. Hållbar samverkan 
och samproduktion syftar till ett långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt agerande i relationer och aktiviteter, och även ambitioner och resultat som 
bidrar till att nå FN:s globala mål i Agenda 2030.

Grundlärarprogram och ämneslärarutbildning med hög kvalitet
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömde under 2020 att MDH:s båda grundlärar-
program med inriktning förskoleklass till årskurs 3 samt grundskolans årskurs 4–6 
har hög kvalitet. 

Även högskolans ämneslärarutbildningar har granskats av UKÄ. Utvärderingen visar 
att MDH har hög kvalitet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt inom 
ämneslärarutbildningen i svenska. Två glädjande besked både för MDH och för 
regionen där högskolan har en naturlig roll som kompetensförsörjare inom förskola 
och skola.

Förnyad EFMD-ackreditering
Under 2020 har programmen International Business Management (IBM) och interna-
tionell marknadsföring (IM) fått förnyad EFMD-ackreditering, vilket är ett erkännande 
på att MDH:s utbildningar i området håller hög internationell kvalitet och fungerar  
även som ett verktyg för fortsatt kvalitetsarbete.
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Resultatredovisningens utformning
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 

Regleringsbrev för universitet och högskolor budgetåret 2020

Hållbar utveckling 16-17

Jämställdhetsintegrering 17-18

Utbildningsutbudet 19 samt 26-28

Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar samt lärar- och förskollärarutbildning 28-29

Utbyggnad av vissa andra utbildningar 29

Studieavgifter för tredjelandsstudenter 15

Kvalitetsförstärkning 29-30

Tillgodoräknanden av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet 30

 

Regleringsbrev avseende anslag 2:64 budgetåret 2020

Arbetsintegrerad lärarutbildning (ap.8) 30

Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (ap.15) 31

Flexibla vägar in i läraryrket (ap.17) 31

Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen (ap.22) 31-32

Sommarkurser (ap.28) 32

Behörighetsgivande och högskoleintroducerande förutbildning (ap.30) 32

Bristyrkesutbildningar (ap.31) 32

Distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning (ap.32) 32

Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning (ap.33) 32

Livslångt lärande (ap.34) 32

Korta kurser (ap.35) 33
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Högskolans strategiska utgångspunkter och mål
Det andra målet är att MDH har erkänd och inom några om-
råden ledande forskning. MDH:s forskning ska kännetecknas 
av att: 

• Den utgör en tydlig vetenskaplig och konstnärlig grund 
för högskolans utbildningar. 

• Den i stor utsträckning genomförs i samproduktion med 
privat och offentlig sektor samt organisationer. 

• Den är till värde och nytta för det omgivande samhället. 
• Excellenta forskningsgrupper leder och ansvarar för 

forskningsnätverk, nationellt och internationellt. 

Det tredje målet är att MDH har studenter och forskarstude-
rande som är nöjda med sin utbildning. Målet kännetecknas 
av att studenter och doktorander har: 

• Goda förutsättningar att avsluta sin utbildning och er-
hålla en examen som gör dem långsiktigt attraktiva på 
arbetsmarknaden. 

• Kunskap genom samproduktion. 
• Inspirerande och väl fungerande studiemiljöer. 

Det fjärde målet är att MDH har medarbetare och ledare med 
kompetens, vilja och förutsättningar att bidra till högskolans 
utveckling. MDH kännetecknas av: 

• Medarbetare och ledare som engagerar sig och tar an-
svar för helheten. 

• Medarbetare och ledare som bidrar med och är öppna 
för olika perspektiv och erfarenheter för att utveckla 
verksamheten. 

• Medarbetare och ledare som är skickliga på sina ansvars-
områden och respekterar kompetens och ansvar hos 
andra. 

• Ledare med förmåga att ta tillvara medarbetares olika 
kompetenser för att lösa verksamhetsuppdragen. 

Ett led i att uppnå de långsiktiga målen är högskolegemen-
samma strategiska satsningar som fastställts av högskolans 
styrelse. En särskilt tongivande satsning har varit att utfor-
ma och bygga ett nytt campus i Eskilstuna och under första 
kvartalet 2020 kunde MDH flytta in sin verksamhet i det nya 
campuset. MDH Eskilstuna är både en satsning på ett nytt, 
sammanhållet campus i Eskilstuna och en investering i nya 
arbetssätt där lokalerna ska möjliggöra olika samarbetsfor-
mer och väl utvecklat digitalt stöd för dessa arbetssätt. 

MDH har också under de senaste åren prioriterat satsningar 
för att stärka högskolans samproduktion, utveckla digitalise-
ring av högskolans verksamhet samt särskilda satsningar för 
att öka jämställdhetsintegreringen. Detta arbete har fortsatt 
även under 2020. Högskolans styrelse beslutade hösten 2019 
om ytterligare tre områden av strategiska satsningar för att 
stärka MDH som lärosäte. 

Mälardalens högskola har genom sin forsknings- och utbild-
ningsstrategi samt långsiktiga mål gjort ett antal strategiska 
ställningstaganden för perioden 2017-2022. Dessa bygger 
vidare på tidigare ställningstaganden om att MDH ska vara 
ledande i landet när det gäller att bedriva utbildning och 
forskning i samproduktion med omgivande samhälle. Under 
2020 har högskolan inlett ett strategiarbete i syfte att peka ut 
riktningen fram till år 2030.  

Den nuvarande forsknings- och utbildningsstrategin beto-
nar att forskning och utbildning ska hållas samman och att 
högskolans utbildningar ska vara vägledande för forskning-
ens innehåll för att säkra utbildningarnas forskningsgrund. 
Samtidigt ger forskningens innehåll både avgränsningar, 
förutsättningar och utvecklingsinriktning för högskolans ut-
bildningar. Högskolans gemensamma forskningsresurser ska 
därmed fördelas så att en god forskningsbas säkerställs för 
utbildningarna. Resurser fördelas för att etablera och bygga 
upp framgångsrika och konkurrenskraftiga forskningsmiljö-
er som bedriver samhällsrelevant och samproducerad forsk-
ning som är till värde och nytta både för högskolans utbild-
ningar och omgivande samhälle. 

Ett tydligt ställningstagande i forsknings- och utbildnings-
strategin är att tydligare knyta samman forskning och ut-
bildning och samla kvalitetsansvaret för högskolans forsk-
ning och utbildning inom fyra sammanhållna kollegier, med 
målet att stärka utbildningarnas kvalitet och anknytning till 
forskning. Detta har 2020 möjliggjorts genom den nya kol-
legiestrukturen som trädde i kraft den 1 januari 2020. Under 
fakultetsnämnden finns nu fyra utskott som representerar 
de fyra kollegierna teknik, hälsa, ekonomi och utbildning. 
Under 2020 har därmed kvalitetsarbetet fokuserat på att upp-
rätta och implementera nya arbetssätt och rutiner för fakul-
tetsnämnden och dess utskott.

Högskolans långsiktiga mål
Högskolans styrelse har med utgångspunkt i forsknings- och 
utbildningsstrategin fastställt fyra långsiktiga mål fram till 
2022. 

Det första målet är att MDH erbjuder högkvalitativa utbild-
ningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. MDH:s 
utbildningar ska kännetecknas av att: 

Utbildningsutbudet är långsiktigt samhällsrelevant och sam-
manhållet över utbildningsnivåerna. 

• Utbildningarna genomförs i samproduktion med det 
omgivande samhället. 

• Studenter och forskarstuderande tillägnar sig ett akade-
miskt förhållningssätt med förmåga till kritiskt tänkan-
de och är väl rustade för arbetslivet. 

• Pedagogiken är anpassad till studenternas varierande be-
hov och tar vara på digitaliseringens möjligheter. 
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Det första området omfattar ett antal satsningar för att stärka 
positionen som ett möjligt nytt universitet. Det innebär bland 
annat att utveckla ytterligare internationellt framgångsrik 
forskning inom främst teknikområdet och då särskilt forsk-
ningsmiljön för Framtidens energi. Ett antal satsningar har 
också prioriterats för att säkra ett långsiktigt hållbart utbild-
ningsutbud inom högskolans samlade teknikutbud. Utöver 
detta har högskolan under 2020 inlett en extern utvärdering 
av samtlig forskning vid MDH där högskolans forskning kom-
mer att utvärderas genom självvärderingar och internationel-
la expertpaneler. Slutrapport av utvärderingen kommer att 
presenteras under hösten 2021. 

Det andra området syftar till att stärka basen för kvalitet 
och stabilitet i verksamheten. Satsningen innebär att med 
utgångspunkt i såväl externa som interna kvalitetsutvärde-
ringar stärka högskolans systematiska kvalitetsarbete och att 
genomföra riktade satsningar för kompetensförstärkning, 
särskilt inom högskolans lärarutbildningar. 

Det tredje området av strategiska satsningar är en kompe-
tenssatsning för att stärka chefs- och medarbetarroller vid 
högskolan. Genom en långsiktig satsning på chefer, ledare 
och medarbetare ska högskolan stärkas som attraktivt läro-
säte och som attraktiv arbetsgivare. Detta stärker förutsätt-
ningarna att högskolan lyckas inom sina olika verksamhets-
områden, tack vare medarbetare som vill och kan bidra till 
högskolans utveckling. 

Med avstamp i högskolans tidigare forsknings- och utbild-
ningsstrategier och starka profil som samverkande lärosäte 
fastställde högskolans styrelse i slutet av november 2020 en 
ny vision för MDH som pekar ut högskolans riktning mot 
2030. Med utgångspunkt i den här visionen kommer lång-
siktiga mål och strategisk riktning att utarbetas, med siktet 
inställt på att i enlighet med regeringens ambitioner utveckla 
MDH till Sveriges nästa universitet. MDHs vision 2030:

En progressiv och samverkande högskola där vi  
tillsammans formar en hållbar framtid

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

 Vi skapar värde genom samverkan 
Våra samproducerande forsknings- och utbildningsmil-
jöer är motorer för kunskapsutveckling och innovation. 
Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, 
näringsliv och offentlig sektor genererar vi värde i ett glo-
balt samhälle.  

 Vi formar en hållbar framtid 
På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt 
och långsiktiga perspektiv, verkar vår forskning och ut-
bildning för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Kvalitet 
För MDH är hög kvalitet i utbildningarna, forskningen och 
i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen 
pågår ständigt med en ständig och strukturerad strävan att 
bli bättre. Under året som gått har högskolan intensifierat 
arbetet med att fördjupa högskolans process kring kvalitets-
styrningen, som ett direkt resultat av UKÄ:s kvalitetsgransk-
ning 2018.

Det kontinuerliga arbetet med kvalitet bedrivs både på 
ledningsnivå och inom de organisatoriska enheterna. 
Däremellan arbetar fakultetsnämnden för att säkerställa att 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på 
forskarnivå och forskning bedrivs med önskad kvalitet. Detta 
sker exempelvis genom fakultetsnämndens löpande uppfölj-
ning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbild-
ning på forskarnivå. 

Under 2020 har fakultetsnämnden fattat beslut om en ny 
modell som kommer att implementeras under kommande 
år. Parallellt med detta arbete har fakultetsnämnden under 
året fortsatt följa upp, granska och analysera samtliga utbild-
ningsprogram. Slutsatser och rekommendationer från denna 
granskning har återkopplats till programmen. 

En viktig förändring som den nya strukturen för fakultets-
nämnden skapat är att helhetsansvaret för vissa ärendetyper 
som ska beslutas i utskotten idag ligger hos akademierna. 
Genom att flytta ansvaret närmare kärnverksamheten är för-
hoppningen att utbildningsmiljöernas kunskap och erfaren-
heter integreras ytterligare i beslut vilket höjer kvaliteten i 
verksamheten. 

För att tydliggöra ansvar och mandat har ett arbete inletts för 
att se över högskolans arbetsordning, och styrelsen förvän-
tas besluta om en ny arbetsordning under våren 2021. Likaså 
har högskolan arbetat med att se över interna processer och 
ta fram instruktioner för handläggning av ärenden till fakul-
tetsnämnden och dess utskott. De nya arbetssätten som un-
der året inletts förväntas vara inarbetade till sommaren 2021.

För att förbättra högskolans kvalitetssäkringsarbete för ut-
bildning pågår ett omfattande åtgärdsarbete och prorektor 
leder en koordineringsgrupp som ansvarar för detta kvalitets-
säkringsarbete. Under året har fokus legat på att förbättra 
den kvalitetsdrivna verksamhetsstyrningen och att se över 
högskolegemensamma beskrivningar för nyckelfunktioner 
och interna organ. I koordineringsgruppen ingår även re-
presentanter för högskolans fakultetsnämnd för att säker-
ställa att de brister som UKÄ:s bedömargrupp lyft fram på 
högskolans uppföljningsmodell blir åtgärdade. Under hösten 
påbörjades även ett arbete med att stärka studentinflytandet 
vid högskolan i dialog med Mälardalens studentkår. Under 
våren 2021 kommer fokus även ligga på att säkerställa att 
åtgärdsarbetet för brister kopplade till bedömningsområdet 
jämställdhet löper på enligt plan.

Vart sjätte år följer högskolan upp pågående forsknings-
verksamhet och under året har förberedelser av den externa 
forskningsutvärderingen 2021 genomförts. Bland annat har 
självvärderingsmallar tagits fram och nationella och interna-
tionella expertpaneler har utsetts. Forskningsinriktningarna 
skriver självvärderingar i början av 2021 och expertpanelerna 
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kommer under våren 2021 gå igenom dessa självvärderingar 
och även genomföra ett digitalt platsbesök för att möta hög-
skolans forskare och samverkanspartners. 

MDH har under året även genomfört ett åtgärdsarbete inom 
högskolans grundlärarutbildningar med inriktning mot för-
skoleklass och årskurs 1-3 samt med inriktning mot årskurs 
4-6 för att komma tillrätta med de brister UKÄ riktade mot 
utbildningarna under 2019. De åtgärder som högskolan gjort 
bedömdes i juni 2020 vara tillräckliga av UKÄ. UKÄ beslutade 
då att båda utbildningarna håller hög kvalitet. Beskedet var 
viktigt både för MDH och för regionen där högskolan har en 
naturlig roll som kompetensförsörjare. 

I början av 2020 fick högskolan utfallet från UKÄ:s utvärde-
ring av högskolans utbildning mot ämneslärarexamen med 
inriktning mot arbete i gymnasieskolan. UKÄ bedömde att 
utbildningen i undervisningsämnet svenska håller hög kvali-
tet medan högskolans utbildning i undervisningsämnet sam-
hällskunskap fick det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. 
Efter analys av bedömargruppens yttrande drog MDH slutsat-
sen att arbetet som krävdes för att åtgärda bristerna skulle bli 
omfattande och att åtgärderna inte hinner bli implemente-
rade under det år högskolan har på sig att åtgärda bristerna. 
Beslut att avveckla undervisningsämnet samhällskunskap 
inom ämneslärarexamen med inriktning arbete i gymnasie-
skolan fattades av fakultetsnämnden i december 2020. 

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 konkur-
renskraftig kunskapsnation. Satsningar bör riktas bland an-
nat mot ökad volym utresande mobilitet, fler stipendier för 
utbyte, enklare processer för avgiftsskyldiga studenter samt 
en bättre samordning av internationaliseringsfrågor vid lä-
rosätena.

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 hög-
skolans centrala styrdokument så som högskolans långsikti-
ga mål och forsknings- och utbildningsstrategin för perioden 
2017–2022, liksom i högskolans policy för ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. 

Högskolan har avtal med cirka 140 lärosäten över hela värl-
den för lärar-, doktorand- och studentmobilitet. Avtalen 
omfattar ett eller flera ämnesområden och flera av dem 
innehåller även gemensam utveckling av kurs- och utbild-
ningsplaner, gemensamma och dubbla diplom, samarbete 
med företag och möjligheter till examensarbeten utomlands. 
Högskolan medverkar i flera olika externt finansierade 

samarbets- och mobilitetsprogram som Nordplus, Linnaeus-
Palme, Minor Fields Studies, ISEP, Science without Borders, 
ASEM-DUO samt flera av EU:s stora program 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 kandidatnivån 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 2019 och 2020 har ett högskolegemensamt arbete ge-
nomförts som resulterat i en Handlingsplan för internationalise-
ring, vilken fastställdes av rektor under 2020. Handlingsplanen 
är ett redskap för att arbeta med internationalisering på ett 
mer strukturerat och systematiskt sätt. Förutom att organi-
sera och styra interna processer för internationalisering tar 
handlingsplanen även vara på andra möjligheter som finns 
vid högskolan, exempelvis att internationalisera samverkan 
och livslångt lärande. Handlingsplanen innehåller aktiviteter 
för att växla upp samverkan och livslångt lärande till en mer 
global, internationell nivå. Även MDH:s arbete med hållbar 
utveckling adresseras, exempelvis genom att utveckla virtu-
ell mobilitet.

En annan viktig högskoleövergripande satsning som genom-
förts under året är ett gemensamt projekt med medverkan 
från samtliga akademier, förvaltning och Idélab, finansierat 
av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning 
(STINT). Ansökan beviljades under hösten 2019 och projek-
tet startade i början på 2020. Det övergripande målet med 
projektet är att integrera internationalisering i högskolans 
utbildning, forskning och samverkan, genom att genomföra 
en del konkreta aktiviteter och åtgärder tillsammans med 
två utvalda internationella partners i Colombia och Panama. 
Aktiviteterna inkluderar internationalisering på hemmaplan, 
virtuella utbyten, livslångt lärande på global nivå samt inno-
vation och entreprenörskap. Under året har bland annat tre 
studentprojekt med deltagare från alla tre partnerlärosäten 
startat. Projekten handlar om autonoma soldrivna farkos-
ter, smarta städer samt hälsoteknik för åldrande befolkning. 
STINT-projektet fortsätter under 2021 och 2022.
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Högskolans ansökningar om externa medel för internationa-
lisering fortsatte utvecklas väl under året. Förutom 2 miljoner 
kronor för STINT-projektet har MDH under 2020 bland annat 
fått 6 miljoner från International Credit Mobility (ICM) program-
met som täcker cirka 80 stipendier till mastersstudenter, 
doktorander och medarbetare vid MDH. Detta fortsätter att 
positionera MDH bland Sveriges största mottagare av ICM-
medel. En annan betydelsefull extern finansiering är Erasmus 
Mundus Joint Master Degree (EMJMD) medel för etablering och 
implementering av ett double-degree mastersprogram med 
högskolans partners i Spanien, Italien och Finland. MDH fick 
även medel från NordPlus för virtuell mobilitet inom mate-
matik, bidrag till Nordmannätverket för att genomföra inten-
sivkurser inom e-hälsa, STINT- finansiering för två månaders 
med medarbetarmobilitet med Singapore samt fortsatt finan-
siering av våra internationella Linnaeus-Palme samarbeten i 
Indien och Ghana. Under året som gått har högskolan haft 
ett antal gästprofessorer finansierade av KK-stiftelsen, bland 
annat från Japan, Indien och England.

En annan framgång för högskolan är förnyad EFMD-
ackreditering  (European Foundation for Management Development) 
för MDH:s internationella utbildningar inom företagseko-
nomi. Programmet International Business Management har 
fått den längsta möjliga ackreditering om fem år och pro-
grammet International Marketing har fått sin ackreditering 
förnyad med tre år. Som ett led i ackrediteringsarbetet, har 
högskolan kunnat erbjuda alla berörda studenter att under 
hösten delta i Highered Virtual Career Fair, en digital arbets-
mässa som erbjuds studenter från framstående lärosäten som 
erhåller ackreditering via EFMD.

Coronapandemin har till en viss del bromsat den planerade 
verksamheten inom internationalisering. Sedan mars har alla 
inplanerade resor fått avbrytas och flyttas till ett senare tillfäl-
le. Högskolan har fått förlängning inom sina Linnaeus-Palme 
projekt med Indien, Ghana och Vietnam men även fått åter-
betala medel för förberedande besök till Brasilien som inte 
kunnat genomföras. Reserestriktionerna har samtidigt öpp-
nat upp nya möjligheter och arbetssätt, exempelvis har MDH 
tillgängliggjort ett flertal kurser till partnerlärosätens studen-
ter inom ramen för digital mobilitet och distansutbildning.  

I början av 2020, innan coronapandemin, besökte rek-
tor och delar av högskolans ledning MDH:s indiska part-
ners WeSchool, IIT Bombay, Narsee Monjee Institute of 
Management Studies samt innovation- och designföretaget 
Future Factory. Nya avtal diskuterades och gästföreläsningar 
genomfördes. Några utforskande besök kring internationellt 
samarbete inom matematik har genomförts från Indien 
och Ryssland och till Finland. Forskargruppen Mälardalen 
Interaction and Didacticts (MIND) har etablerat ett partner-
skap med CRELLT Research Center vid Penn State University 
i USA kring forsknings- och utvecklingsarbete. Även ett sam-
arbete med Örebro universitet har påbörjats kring internatio-
nalisering av lärarutbildningar.

Avslutningsvis kan nämnas att MDH under året blivit med-
lem i Swedish-American Chambers of Commerce (SACC-USA), 
ett nätverk med 19 regionala handelskammare i USA som 
främjar handel och investeringar mellan Sverige och USA. 
Nätverket erbjuder stöd för mobilitet för studenter och med-
arbetare i syfte att främja Sverige som destination för studier, 
forskning och arbete. 

Mobilitet bland studenter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
MDH strävar efter att under utbildningen erbjuda samtliga 
studenter möjlighet till utlandsvistelser. Sedan flera år pågår 
ett arbete med att se över de löpande avtalen för att uppnå en 
balans mellan in- och utresande avtalsstudenter. En del avtal 
har avvecklats, vilket inledningsvis lett till en minskning av 
både inresande och utresande avtalsstudenter. Däremot har 
den negativa trenden vänt under 2018 och särskilt under 
2019 där högskolan noterar rekordmånga studenter som rest 
in eller som är registrerade på engelskspråkiga program; to-
talt, 582 stycken jämfört med 459 stycken året innan.

År 2020 var det 488 studenter som rest in via avtal eller var 
registrerade på engelskspråkiga program, det vill säga en 
minskning på cirka 16 procent jämfört med året innan. Detta 
kan ändå anses som tillfredställande med tanke på pågående 
coronapandemin som i stor grad har påverkat internationa-
liseringsarbetet. Något som har bidragit starkt till att hög-
skolan har kunnat bibehålla internationella studenter under 
pandemin är MDH:s snabba omställning till digital undervis-
ning och digitala utbyten.

Av de 488 inresande studenterna kommer 228 studenter via 
avtal. Dessa studenter fördelar sig på följande sätt:

• 14 stycken inom bilaterala avtal
• 126 stycken inom Erasmus
• 82 stycken inom ICM
• 6 stycken inom Linnaeus Palme. 

Det är värt att notera att trenden med ICM-utbyten håller i 
sig, och högskolan har nästan lika många studenter (82 styck-
en) som rekordåret 2019 (88 stycken). Även balansen mellan 
kvinnliga och manliga inresande studenter är jämn och lig-
ger på 44 procent kvinnor och 56 procent män, vilket är en 
förbättring jämfört med 2018 och 2019.

Coronapandemin har inte minskat antalet inresande studen-
ter i så hög utsträckning jämfört med tidigare år, eftersom 
det fortfarande i början av 2020 var möjligt att vara utbytes-
student i Sverige. 

Tabell 1. Antal inresande utbytesstudenter och antal registrerade på 
engelskspråkiga program under perioden 2018–2020 uppdelat per år 
och kön.

2018 2019 2020
 K M Tot K M Tot K M Tot

Via utbytesavtal 99 143 242 149 187 336 105 123 228

Antal registrerade studenter 
termin 1 på engelska program 
(OBS! vissa program ges 
vartannat år)

98 119 217 107 139 246 111 149 260

Totalt: 197 262 459 256 326 582 216 272 488

Källa: Ladok

MDH valde från 11 mars 2020 att stoppa alla utresande ut-
byten. Dessförinnan hade resor till Kina stoppats sedan 
den 25 februari, följt av bland annat resestopp till Italien. 
Högskolans reseförbud har därefter förlängts att även om-
fatta höstterminen 2020. Siffrorna i tabell 2 visar de utbyten 
som MDH hade under våren innan all utresande mobilitet 
upphörde. Av de sammanlagt 28 studenter via utbytesavtal 
är 4 stycken inom bilaterala avtal, 19 stycken inom Erasmus 
och 5 stycken inom Linnaeus Palme.
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Tabell 2. Antal utresande studenter under perioden 2018–2020 uppdelat 
per år och kön.

2018 2019 2020
 K M Tot K M Tot K M Tot

Via utbytesavtal 66 39 105 61 40 101 20 8 28

Kursblock 30 hp 
i tyska som ges i 
Tyskland genom 
MDH

22 12 34 19 6 25 6 1 7

Totalt: 88 51 139 80 46 126 26 9 35

Källa: Ladok 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter
Omräknat till helårsstudenter har MDH under året haft 54 
studieavgiftsskyldiga studenter som antingen själva eller via 
stipendium betalat studieavgift, se tabell 3. Det är en ökning 
jämnfört med år 2018 och 2019 då 35 respektive 46 studie-
avgiftsskyldiga helårsstudenter kom. Även könsbalansen har 
förbättrats och ligger på 43 procent kvinnor och 47 procent 
män. Antalet studenter i kategorin studieavgiftsfinansierade 
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 2018–2020.

2018 2019 2020
 Tot K M Tot K M Tot
Antal helårsstudenter 35 15 31 46 23 31 54

* Könsuppdelning av studieavgiftsskyldiga studenter 2018 är alltför 
osäker utifrån underlag varpå endast det totala antalet studenter 
redovisas här. 

Källa: Ladok

Samarbetet med Migrationsverket
Under året och till följd av pandemin har det nationella sam-
arbetet mellan lärosäten och Migrationsverket ökat kraftigt. 
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.

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 MDH ska 
vara det ledande lärosätet i Sverige för hållbar samverkan och 
samproduktion. Att vara främst bland lärosätena i Sverige 
när det gäller samproduktion med det omgivande samhället 
betyder att högskolan alltid strävar efter att vara en förebild; 
både när det gäller kultur kring samverkan, strukturer för 
samverkan och arbetssätt för en hållbar samverkan. Det be-
tyder också att alltid sträva efter samverkan som genererar 
relevanta resultat för såväl samverkansparterna, för MDH:s 
egna verksamheter och för det omgivande samhället. Allt 
detta görs möjligt genom att medarbetare vid MDH har kun-
skaper, förmågor, relationer och vilja att driva en framstå-
ende hållbar samproduktion inom utbildning och forskning. 

Som regional och nationell kompetensförsörjare vinner vi 
mycket på att forskning och utbildning sker i samverkan och 
samproduktion med aktörer från studenternas framtida ar-
betsgivare. Det leder till ökad kvalitet i verksamheten, säker-
ställer att studenternas kompetens efterfrågas efter avslutad 
examen och att studenterna är rustade för att skapa arbete 
genom egna verksamheter. Genom samproduktion blir det 
också tydligt vilken konkret värde och nytta det genererar 
för de samverkande parterna, i form av exempelvis gemen-
sam kunskapsproduktion. Dessutom bidrar samproduktion 
till ett gemensamt lärande där högskolan tillsammans med 
externa aktörer arbetar för att lösa problem, säkerställa kom-
petensförsörjning eller åstadkomma forskningsresultat, ut-
bildningar och/eller värdeskapande i annan form.

Under året har högskolan även tagit fram en handlingsplan 
för hållbar samverkan och samproduktion. Handlingsplanen 
ska bidra till en systematisk högskoleövergripande och lång-
siktigt hållbar utveckling av samverkan som en kvalitetsstär-
kande och naturlig del av MDH:s forskning och utbildning. 
Med hållbar samverkan och samproduktion syftar vi dels på 
ett långsiktigt hållbart agerande i relationer och aktiviteter, 
dels på ambitioner och resultat som bidrar till att nå FN:s glo-
bala mål i Agenda 2030. Mot bakgrund av detta lyfter hand-
lingsplanen fram mål och aktiviteter för att nå önskade ef-
fekter av samverkansarbetet vid högskolan. Handlingsplanen 
tydliggör gemensamma prioriteringar och även den övergri-
pande ansvarsfördelningen mellan och inom MDH:s organi-
satoriska enheter. Handlingsplanen fungerar därmed som ett 
redskap för hela högskolan att använda i respektive verksam-
het, och visar också för studenter och samverkanspartners 
hur MDH ser på sitt samverkansarbete. Inom ramarna för 
MDH:s verksamhetsplaneringsprocess ska handlingsplanen 
följas upp årligen och vid behov revideras.

En viktig plattform för samproduktion är de strategiska sam-
verkansavtal som högskolan har med den privata och offentli-
ga sektorn i regionen. Inom den privata sektor har högskolan 
strategiska samverkansavtal med ABB, VafabMiljö, Eskilstuna 
Energi och Miljö, Mälarenergi, Bombardier Transportation 
Sweden, 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 ett strategiskt 
avtal med Eskilstuna kommun som bland annat omfattar 
Sörmlandskontraktet. Under 2020 har ett arbete med att 
förnya samverkansavtalet med Region Sörmland inletts med 
förhoppning om att samverkan med Region Sörmland inten-
sifieras och utvecklas under 2021.

MDH har ett flertal viktiga industriforskarskolor där samver-
kan sker. Sedan 2018 finns ARRAY, en industriforskarskola 
och unik samverkansplattform med fokus på automations-
forskning. 2019 beviljade KK-stiftelsen forskarskolan Future 
Proof Cities i samarbete med Högskolan i Gävle och Högskolan 
Dalarna med fokus på hållbar stadsutveckling. 2020 bevilja-
des forskarskolan IndTech med 15 industridoktorander från 
Alfa Laval, Assa Abloy, Boliden, Bombardier Transportation, 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Sandvik, Sigma 
Technology, TPC Components and Volvo CE, RISE IVF, RISE 
Industrial Systems, MITC, AI Sweden, Automation Region, 
Blue institute och Processindustriell IT och Automation.
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Samhällskontraktet är högskolans samverkansplattform till-
sammans med Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region 
Sörmland och Region Västmanland. Under året har ett omfat-
tande omtag genomförts för att bättre svara mot de välfärds-
utmaningar som parterna står inför, på uppdrag av styrelsen. 
Inför 2021 har Samhällskontraktet två utpekade fokusom-
råden: Skolresultat samt Nära Vård, inklusive välfärdstek-
nik. Forskningen inom Samhällskontraktet genomsyras av 
tvärvetenskaplighet och inkludering. Tvärvetenskaplighet 
genom att olika forskningsansatser uppmuntras och inklude-
ring genom att invånare, medarbetare i region och kommun, 
studenter och forskare på ett jämlikt sätt tillsammans tar sig 
an olika samhällsutmaningar. 

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 under 2020 inneburit uppstart 
av flera nya utbildningsprogram och kurser inom industri 
4.0, tillämpad AI, hälsorobotik, interaktionsdesign, ekonomi 
samt hälso- och välfärdsteknik. Med finansiering från kom-
munen har spetskompetens i form av professorer och dokto-
rander kunnat anställas. Projektet bidrar med viktig kunskap 
om hur hela högskolans utbildningsutbud kan utvecklas i 
takt med samhällets digitala transformation. Målet med sats-
ningen är att bidra till attraktiva och relevanta utbildningar 
och att göra Eskilstuna och Sörmland ännu mer attraktivt för 
studenter och företag. 

Automation Region (AR) är en centrumbildning med över 
130 medlemmar samt partners nationellt och internatio-
nellt. AR arbetar för digital transformation utifrån tre teman; 
uppkopplad industri, flexibel automation och intelligenta 
system. AR arbetar med fokus på att det regionala styrke-
området automation ska vara en nationell resurs i en inter-
nationell kontext. Konkret har detta under året lett till ökat 
antal samverkansprojekt med fokus på små och medelstora 
företag. Materialbristen i vården under våren 2020 var en 
prioriterad uppgift där AR fick i uppdrag från regionen att 
samordna behoven med industrin och tillverkning. Utifrån 
industrins identifierade utmaningar har dessa kopplats sam-
man med spetskompetenser för att öka möjligheterna för 
forskning- och utbildningsprojekt och samarbeten nationellt 
och internationellt.  

En annan centrumbildning är Robotdalen vars uppdragsverk-
samhet inom industriell robotik är framgångsrik och fortsät-
ter att växa. Under året har forsknings- och utbildningsupp-
drag genomförts åt bland annat ABB Robotics, Skanska, Seco 
Tools, Karolinska Sjukhuset, Alfa Laval och GKN. Under det 
gångna året har Robotdalen även lanserat uppdragsverksam-
het inom hälsorobotik och välfärdsteknik. Först ut som upp-
dragsgivare är vård-och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna 
Kommun med målet att identifiera, anpassa och utveckla 
tekniska lösningar för äldre som syftar till ett förlängt obe-
roende i vardagen.

Samverksamsplattformen Mälardalen Industrial Technology 
Center (MITC) har under 2020 utvecklat och bedrivit full 
verksamhet i teknologicentret i Eskilstuna med fokus på 
framtidens produktionssystem. Investering i ett uppkopplat 
produktionssystem har gett studenter, forskare och företag 
möjlighet att testa tekniken tillsammans och flera kurser har 

genomfört laborationer. MITC och Robotdalen har tillsam-
mans etablerat ett komplett robotlabb med industrirobotar 
och kollaborativa robotar vilket ytterligare har stärkt samver-
kan med industriella partners.

MDH har under året även vidareutvecklat samverkansarbetet 
med kurser till näringsliv och offentlig verksamhet. Kurserna 
är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/
eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensut-
maningar och reella behov i flera olika projekt finansierade 
av KK-stiftelsen. Under coronapandemins första månader 
kunde MDH därför snabbt växla upp och erbjuda kurser för 
yrkesverksamma och beviljades även projektet LevelUp, ett 
unikt fortbildningsprogram med fokus på automation, arti-
ficiell intelligens och digitalisering. Programmet riktar sig 
till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin, med målet att 
kompetensutveckla personal och därigenom stärka konkur-
renskraften i svensk industri i spåren av coronakrisen.

Under året har även samverkan med lärcentra utvecklats. 
Dels har delar av MDH:s utbud av distanskurser riktade till 
yrkesverksamma marknadsförts i samarbete med Campus 
Skellefteå för att tillgodose närområdets olika behov inom 
exempelvis smart industri, industriella tillämpningar och 
nya produktionssystem. Utöver detta har högskolan upp-
rättat en överenskommelse om finansiering med Region 
Sörmland för att utveckla tillgången till högre utbildning via 
lärcentra i Södermanland. Ett ytterligare exempel på påbör-
jad samverkan är att Campus Nyköping beviljats medel för 
att inrätta ett akademiskt nav vid lärcentrat. MDH har bidra-
git till denna ansökan, och kommer också att medverka i det 
fortsatta utvecklingsprojektet.

Genom satsningarna Karriärtorget och Exjobbsdagarna ar-
rangerar högskolan olika aktiviteter och fysiska mötesplatser 
som syftar till att underlätta möten mellan arbetsgivare och 
studenter. Då coronapandemin slog till i februari 2020 togs 
beslutet att ställa in de karriär- och arbetsmarknadsdagar 
samt mentorsprogam som planerades under våren. Däremot 
arrangerades exjobbsdagarna digitalt under hösten 2020, 
med totalt 19 arbetsgivare som presenterade sig för samtliga 
studenter på högskolans webbplatsunder perioden oktober 
till december. Under hela 2020 har Karriärtorgets jobbdata-
bas och exjobbsdatabas fortsatt varit tillgängliga för arbetsgi-
vare för annonsering och under året publicerades fler än 230 
annonser för drygt 1400 jobb- och praktikplatser.  

Hållbar utveckling
Strävan efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är ett 
tydligt förhållningssätt i MDH:s verksamhet och utveckling. I 
högskolans kvalitetspolicy lyfts hållbar utveckling fram som 
en central kvalitetsaspekt i högskolans utbildningar. Vidare 
har MDH en nyckelroll som kompetensförsörjare i regionen 
och inom utbildning löper hållbarhet som en röd tråd med ut-
bildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov och där-
med säkerställer att utbildningsutbudet svarar mot en framtid 
där våra studenter utbildar sig för att kunna bidra till en håll-
bar utveckling och ett hållbart samhälle. Masterprogrammet 
inom miljöteknik för hållbar utveckling samt folkhälsoveten-
skapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling är 
två nya program som båda har tydliga kopplingar till områ-
det. Utöver dessa erbjuder högskolan ett flertal program och 
fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå där 
perspektivet hållbar utveckling är väl integrerat. 
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Högskolan bedriver forskning som specifikt svarar upp mot 
samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, med 
bland annat forskning kring hållbara städer och samhällen, 
hav och marina resurser, bekämpande av klimatförändring-
arna, tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk 
samt hållbar energianvändning.  

MDH:s nya vision som tar sikte på 2030 lägger dessutom ett 
tydligare fokus på högskolans reella möjligheter att på ett 
systematiskt sätt bidra till det omgivande samhällets omställ-
ning till en mer hållbar framtid. Detta är ett startskott för 
MDH:s kommande och mer intensifierade arbete med håll-
bar utveckling. 

Inom det interna hållbarhetsarbetet ligger stort fokus på 
medarbetares och studenters välmående samt på högskolans 
direkta miljöpåverkan. Redan 1999 blev MDH den första mil-
jöcertifierade högskolan i världen och 2006 blev högskolan, 
som det första lärosätet i Sverige, arbetsmiljöcertifierad. Idag 
har MDH en policy för hållbar utveckling som vägleder orga-
nisationen i arbetet med arbetsmiljö och miljöfrågor. 

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 arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Under året 
har en ny mall för medarbetarsamtal arbetats fram i syfte att 
förbättra kvaliteten i samtalen. Högskolans medarbetare och 
studenter har varit delaktiga i arbetet genom att avvikelser 
och förbättringsförslag har fångats upp löpande vid medarbe-
tarsamtal, arbetsplatsträffar och via högskolans inrapporte-
ringssystem för arbetsskador, tillbud och förbättringsförslag. 
Genom ett aktivt arbete för lika villkor och förebyggande 
av trakasserier och kränkningar, strävar högskolan efter att 
skapa en jämlik högskola. MDH arbetar för en ytterligare am-
bitionshöjning inom området och under året har ett omfat-
tande arbete genomförts för att lärosätet ska kunna övergå 
till den internationella arbetsmiljöstandarden ISO:45001.  
I slutet av 2020 fick MDH certifieringen godkänd.

För att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan 
bedriver högskolan ett aktivt arbete för effektivare energi-
användning och minskade koldioxidutsläpp. Ett exempel på 
detta är högskolans nya campus i Eskilstuna som togs i bruk 
under 2020. Det nya campuset är uppfört med såväl långsik-
tighet som hållbarhet i åtanke, bland annat genom att bygg-
nadens energilösning återvinner spillvärme vilket resulterat 
i att byggnaden tilldelats miljöklassning Guld .

Studentinflytande
Studentinflytandet är en viktig del av högskolans kvalitets-
arbete för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett 
studentperspektiv. Inom utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå sker studentinflytandet dels genom studentrepre-
sentanter utsedda av studentkåren att representera samtliga 
studenter i högskolans beredande och beslutande organ, dels 
genom att samtliga kurser och program på grundnivå och 
avancerad nivå kontinuerligt utvärderas genom kurs- och 
programvärderingar. 

I samarbetsavtalet mellan MDH och studentkåren regleras 
båda parters 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 2020 har högskolan och 
studentkåren stärkt samarbetet för att i ännu högre utsträck-
ning främja studentinflytandet. 

Dessutom finns vid högskolan en studentombudsman, en 
opartisk servicefunktion anställd vid lärosätet. Hit kan stu-
denter som har synpunkter på högskolans genomförande 
av utbildning vända sig. Studentombudsmannen har ett ob-
jektivt förhållningssätt och kan även hjälpa studenter som 
exempelvis upplever att de blivit orättvist behandlade, diskri-
minerade eller har frågor om regler och rättigheter.

Studentinflytande på forskarnivå omfattar doktorandernas 
möjlighet att utöva inflytande över högskolans verksam-
het. Inflytandet sker genom studentrepresentanter som är 
utsedda av studentkåren att representera doktoranderna i 
högskolans beslutande och beredande organ som för forskar-
utbildning. Studentinflytande sker även genom att kurser på 
forskarutbildningsnivå utvärderas genom kursvärderingar. 

Vid högskolan finns även ett doktorandråd som tillva-
ratar doktorandernas intressen i forskarutbildningen. 
Doktorandrådet arbetar för att utbildningen 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 bevaka doktorandkollektivets och de enskilda dokto-
randernas 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.

Jämställdhetsintegrering
MDH:s arbete med jämställdhetsintegrering syftar till att 
motverka ojämställdhet i verksamhetens alla delar och att 
såväl studenter som medarbetare ges förutsättningar att 
främja jämställdhet i yrkeslivet. Högskolans arbete med jäm-
ställdhetsintegrering följer den handlingsplan som rektor 
fastställt och arbetet leds av en styrgrupp som sammankal-
las av prorektor. I samband med att uppdraget om jämställd-
hetsintegrering förlängdes, reviderades handlingsplanen för 
2020-2021 utifrån de erfarenheter som gjorts hittills.

Arbetet med jämställdhetsintegrering på MDH har fokus 
på tre prioriterade områden; utbildningarnas innehåll och form, 
forskningens villkor och jämställt ledarskap.

Inom området utbildningarnas innehåll och form har fyra ut-
bildningsprogram inom olika områden valts ut som piloter 
och revideras för att jämställdhets- och genusperspektiv ska 
integreras i utbildningarna. De fyra pilotprogrammen har 
under 2020 fortsatt sitt arbete och även fungerat som före-
bilder för ytterligare elva utbildningsprogram, som under 
året påbörjat revidering. Revideringarna syftar till att bidra 
till det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning. 
Att integrera jämställdhetsperspektivet i högskolans utbild-
ningar skapar även förutsättningar för studenterna att själva 
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motverka ojämställdhet i kommande arbetsliv. Utöver detta 
arbetar högskolan med jämställdhetsfrågan vid rekrytering 
av kommande studenter genom riktade kommunikationsin-
satser.

Inom området forskningens villkor pågår ett arbete för att 
uppmärksamma jämställdhet mellan kvinnor och män vid 
fördelningen av forskningsmedel. Högskolan förfogar över 
fördelningen av statens anslag för forskning, och 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 de olika forskningsinriktning-
arna skiljer sig åt. Därför har akademierna fått i uppdrag att 
ta fram handlingsplaner för hur jämställdhet ska tas hänsyn 
till i respektive forskningsinriktning. Som stöd har forsk-
ningsledarna under året genomgått utbildningar, deltagit i 
workshops och fått ta del av stödmaterial. Utöver ökad kva-
litet i forskningen syftar arbetet till att främja ekonomisk 
jämställhet och jämställd fördelning av makt och inflytande.

Inom området jämställt ledarskap har sedan tidigare bered-
ningen av beslut utvecklats. I mallen för beslutsunderlag till 
rektors- och chefsbeslut finns sedan tidigare ett avsnitt där 
ansvarig handläggare ska visa om och på vilket sätt bered-
ningen har tagit hänsyn till jämställdhetsaspekter. För att i 
ännu högre utsträckning kunna uppmärksamma jämställd-
het har ett arbete påbörjats för att utforma stödjande check-
listor. 

Under året har insatser gjorts för att stötta arbetet i hand-
lingsplanens olika delar. På högskolans intranät för medar-
betare finns exempelvis en samlingssida där erfarenheter, 
forskning, webbutbildningar och annat material samlats som 
stöd för jämställdhetsarbetet. Eftersom jämställdhetsutma-
ningar på lärosäten i vissa delar liknar varandra, samarbetar 
MDH nära andra lärosäten i Mellansverige genom nätverket 
”JiHU-mitt”. Genom samarbetet kan erfarenheter delas och 
gemensamma projekt och konferenser genomföras.  
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Utbildning på grund och avancerad nivå
MDH erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå inom områdena ekonomi, hälsa, 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 ut-
bildningsvolym återfanns under året 78 procent av helårs-
studenterna på program medan 22 procent läste fristående 
kurser. Undervisningen erbjuds huvudsakligen som campus-
utbildning men under 2020 har majoriteten av högskolans 
utbildning bedrivits på distans på grund av coronapandemin. 
Innom den ordinarie planeringen för 2020 utökades ande-
len distanstilfällen jämfört med 2019. Fördelningen mellan 
campusförlagd utbildning och distansutbildning skulle med 
denna planering varit 81 procent på campus respektive 19 
procent som distans och nätbaserad utbildning. Det är en ök-
ning av flexibla studieformer med tre procentenheter jäm-
fört med föregående år.

Programutbud
Högskolan erbjuder utbildningsprogram på grundnivå och 
avancerad nivå inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning 
samt den behörighetsgivande förutbildningen tekniskt basår. 
Programutbudet är till största delen konstant mellan åren 
och utgår från högskolans forsknings- och utbildningsstra-
tegi som anger att utbildningsutbudet ska vara långsiktigt 
relevant i relation till samhällets behov och vara efterfrågat 
av såväl studenter som arbetsmarknad. Vid inrättande och av-
veckling av program görs därför alltid en bedömning av såväl 
arbetsmarknadens behov och efterfrågan från studenterna 
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 
rekryteringsmål, studieort, studietakt, starttermin, studie-
tid och undervisningsform. Arbetsmarknadens behov och 
studenternas efterfrågan tas även 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. 

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, som är en del av samver-
kansavtalet Samhällskontraktet, samverkar högskolan med 
regionens företrädare i syfte att säkerställa att utbudet 
av enskilda lärarexamina motsvarar ovan nämnda behov. 
Regionens skolhuvudmän, MDH, Region Sörmland, Region 
Västmanland och Sveriges Kommuner och Regioner har 
tillsammans genomfört ett externt rådslag för att diskutera 
samverkan för att få fler behöriga lärare och förskollärare i 
regionen. Vidare diskuteras även de regionala behoven i lä-
rarprogrammens branschråd där företrädare för skolhuvud-
män i regionerna ingår. Även gemensamma diskussioner och 
insatser för regionens kompetensförsörjning, kompetensut-

veckling, forskning och skolutveckling genomförs kontinu-
erligt tillsammans med högskolans avtalsparter. Dessutom 
utgår högskolans dimensionering av förskollärar- och lärar-
utbildningarna från Skolverkets lärarprognoser för regionen 
samt befintligt söktryck till de olika lärarprogrammen, in-
riktningarna och ämneskombinationerna.

I syfte att informera och vägleda studenter i valet mellan 
olika examina, inriktningar och ämneskombinationer har 
högskolans studievägledare fortlöpande genomfört informa-
tionsträffar med presumtiva studenter. Studievägledarna har 
dessutom genomfört informationsträffar med nyantagna för-
skollärar- och lärarstudenter där de bland annat informerat 
om och diskuterat arbetsmarknadens nationella och regio-
nala behov.

Antal platser
I redovisningen nedan 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 2020 omfattade utöver utbildningsprogram 
på grundnivå och avancerad nivå även den behörighetsgi-
vande förutbildningen tekniskt basår som inte ingår i den 
sammantagna redovisningen nedan. Högskolan omfattades 
av den utbyggnad av antalet platser på basår som meddela-
des av regeringen under 2020. Utbyggnaden av högskolans 
basårsutbildning redovisas i avsnittet Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning.

Det totala antalet utbildningsplatser på utbildningsprogram 
på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan år 2020 var 
3 118 stycken vilket är fler än 2019 och 2018 då antalet ut-
bildningsplatser var 2 938 respektive 2 922. I diagram 1 re-
dovisas antalet platser för nybörjarprogram och påbyggnads-
program som leder till yrkesexamen och generell examen. 
Antalet platser som leder till konstnärlig examen är inte 
redovisade i diagram 1 på grund av för få platser i förhål-
lande till de andra kategorierna. Kammarmusikprogrammet, 
som leder till konstnärlig kandidatexamen erbjöd 18 platser 
under 2020 vilket är oförändrat jämfört med 2019 och 2018.
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Diagram 1. Antal utbildningsplatser för utbildningsprogram uppdelat 
på programkategorierna nybörjarprogram och påbyggnadsprogram 
som leder till yrkesexamen respektive generell examen 2018–2020.
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Källa: Akademichefsbeslut

För nybörjarprogram som leder till yrkesexamen har antalet 
platser sammantaget ökat i jämförelse med 2019. En utök-
ning av antalet platser har gjorts på förskollärarprogrammet, 
fysioterapeutprogrammet och högskoleingenjörsprogram-
met i byggnadsteknik samt på grundlärarprogrammet som 
hösten 2020 även erbjöds med ett arbetsintegrerat upplägg. 
Samtidigt minskades antalet platser på civilingenjörspro-
grammet i industriell ekonomi, sjuksköterskeprogrammet 
och ämneslärarprogrammet.

Även för påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen 
ökade antalet utbildningsplatser jämfört med föregående år. 
Ökningen kan förklaras av förändringar i högskolans utbud 
av specialistsjuksköterskeutbildningar där antalet platser på 
inriktningarna mot intensivvård och anestesisjukvård mins-
kades samtidigt som två nya inriktningar, akutsjukvård och 
hälso- och sjukvård i hemmet, bidrog till en sammantagen 
utökning av antalet platser. 

Utbildningsprogram som leder till generell examen har jäm-
fört med 2019 ökat antalet platser med 115 stycken för nybör-
jarprogram och minskat antalet platser med 10 stycken för 
påbyggnadsprogram. För nybörjarprogram förklaras ökning-
en dels av utökningar av antalet platser på beteendeveten-
skapliga programmet, ekonomprogrammet, internationella 
marknadsföringsprogrammet och statsvetarprogrammet 
men också av ett utökat programutbud. Utökningen består 
av tre nya program som startade höstterminen 2020; interak-
tionsdesign – informationsdesign, kandidatprogrammet i till-
lämpad AI och folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil 
och social hållbar utveckling där det folkhälsovetenskapliga 
programmet ersätter det äldre folkhälsoprogrammet. Även 
i kategorin påbyggnadsprogram som leder till generell exa-
men fanns ett nytt program med i utbudet; mastersprogram 
i hälso- och välfärdsteknik – införande, tillämpning och ut-
värdering. Den sammantagna minskningen av antalet platser 
inom för påbyggnadsprogram som leder till generell examen 
förklaras av att högskolans fem mastersprogram inom hälsa 
och välfärd, som funnits med i högskolans programutbud 
tidigare och bara startar vartannat läsår, inte erbjöds höst-
terminen 2020. 

Rekrytering
Under 2020 har MDH sett ett ökat söktryck till utbildnings-
program på grundnivå och avancerad nivå. En ökning har 
även skett nationellt, och inför vårterminen 2020 noterade 
universitets- och högskolerådet (UHR) att antalet förstahands-
sökande till utbildningsprogram vid landets lärosäten ökat 
med sammantaget 4 procent1 och inför höstterminen 2020 
var ökningen 15 procent2. Vid MDH ökade antalet första-
handssökande till utbildningsprogram med 13 procent in-
för höstterminen 2020. En ökning kunde även noteras inför 
vårterminen 2020 med 11 procent fler förstahandssökande 
jämfört med föregående år, en viss del av ökningen inför 
vårterminen 2020 kunde förklaras av att antalet utbildnings-
program som erbjöds utökats. Det sammantagna antalet för-
stahandssökande till högskolans 3 118 platser på utbildnings-
program på grundnivå och avancerad nivå under 2020 var 
7 672 stycken vilket är fler än både 2019 och 2018 då antalet 
förstahandssökande var 6 822 respektive 6 651. 

Även antalet registrerade programnybörjare ökade jämfört 
med föregående år. Under 2020 antogs och registrerades to-
talt 3 130 programnybörjare på utbildningsprogram på ny-
börjar- och påbyggnadsnivå, att jämföra med 2019 och 2018 
då motsvarande siffror var 2 767 respektive 2 672. Av pro-
gramnybörjarna 2020 var andelen kvinnor 64 procent vilket 
är lägre än 2019 och 2018 då motsvarande siffra var 67 pro-
cent.

Antalet registrerade programnybörjare per programkategori 
under perioden 2018 till 2020 framgår av diagram 2, förutom 
för nybörjarprogram som leder till konstnärlig examen. Vid 
kammarmusikprogrammet, som är det program vid hög-
skolan som leder till konstnärlig examen, är studentpopu-
lationen liten. År 2020 registrerades 9 programnybörjare, 
att jämföras med 10 stycken 2019 respektive 2018. Andelen 
kvinnor bland registrerade studenter på kammarmusikpro-
grammet var 67 procent 2020 vilket är en minskning med 
13 procentenheter jämfört med 2019 och en ökning med 7 
procentenheter jämfört med 2018. Den lilla studentpopula-
tionen bidrar till att siffrorna varierar över åren. 

Diagram 2. Antal programnybörjare registrerade vid 
utbildningsprogram, 2018–2020, uppdelat per programkategori. 
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1  Antagning till högre utbildning vårterminen 2020 – Statistik i samband med sista 
anmälningsdag. Carina Hellgren. Universitets- och högskolerådet 2020 

2  Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 - Statistik i samband med sista 
anmälningsdag. Torbjörn Lindquist. Universitets- och högskolerådet 2020
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Antalet registrerade programnybörjare var 2020 högre både 
för nybörjarprogram och för påbyggnadsprogram som leder 
till yrkesexamen samt för nybörjarprogram som leder till ge-
nerell examen. För påbyggnadsprogram som leder till gene-
rell examen var antalet registrerade programnybörjare i stort 
sett oförändrat jämfört med föregående år.

Det ökade antalet registrerade återfinns dock inte i samtliga 
program, det finns både program där antalet programny-
börjare minskat eller är i stort sett oförändrat jämfört med 
föregående år och program som har ett större antal registre-
rade höstterminen 2020 än höstterminen 2019. En del av det 
ökade antalet registrerade förklaras av det utökade utbudet 
av utbildningsprogram där samtliga nya program förutom ett 
fyllde sina platser.

För att sätta antalet registrerade programnybörjare i relation 
till antalet utbildningsplatser beräknas andelen fyllda utbild-
ningsplatser. För högskolan totalt var andelen fyllda utbild-
ningsplatser 100 procent år 2020 med 3 130 registrerade till 3 
118 platser, att jämföra med 94 procent 2019 och 91 procent 
år 2018. I tabell 4 redovisas andelen fyllda utbildningsplatser 
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 2018–2020.

2018 2019 2020
Nybörjarprogram yrkesexamen 99 94 102

Påbyggnadsprogram yrkesexamen 79 98 105

Nybörjarprogram generell examen 101 102 104

Påbyggnadsprogram generell examen 49 74 77

Nybörjarprogram konstnärlig examen 56 56 50

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 
generell examen har högskolan även tidigare år haft svårt 
att fylla utbildningsplatserna och andelen fyllda platser har 
ökat jämfört med föregående år. Ökningen kan förklaras av 
ett minskat antal platser då antalet registrerade programny-
börjare är i stort sett oförändrat för denna kategori jämfört 
med föregående år. För nybörjarprogram som leder till konst-
närlig examen minskade andelen fyllda platser jämfört med 
föregående år.

Av tabell 5 framgår andelen kvinnor av de registrerade pro-
gramnybörjarna 2018–2020. 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 kvin-
nor och utbildningar inom områdena hälsa och utbildning 
där andelen kvinnor är högre än män. Antalet studenter är 
dock lägre inom området teknik vilket förklarar den höga 
andelen kvinnor inom kategorin nybörjarprogram som leder 
till yrkesexamen. Andelen kvinnor i kategorin påbyggnads-
program som leder till yrkesexamen var 80 procent år 2020 
och i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. I ka-
tegorin påbyggnadsprogram finns specialistsjuksköterskeut-

bildningarna, barnmorskeprogrammet, speciallärar- och spe-
cialpedagogutbildningarna samt kompletterande pedagogisk 
utbildning 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 för nybörjarprogram respektive 
påbyggnadsprogram som leder till yrkesexamen, generell examen och 
konstnärlig examen åren 2018-2020.

2018 2019 2020
Nybörjarprogram yrkesexamen 72% 73% 68%

Påbyggnadsprogram yrkesexamen 82% 81% 80%

Nybörjarprogram generell examen 56% 55% 55%

Påbyggnadsprogram generell examen 52% 56% 54%

Nybörjarprogram konstnärlig examen 60% 80% 67%

Totalt 67% 67% 64%

Källa: Ladok
Breddad rekrytering och jämställdhet
Högskolan rekryterar större andel studenter från studieo-
vana miljöer än genomsnittet bland svenska lärosäten. På 
Sveriges lärosäten hade totalt sett 40 procent av högskoleny-
börjarna läsåret 2018/2019 högutbildade föräldrar med minst 
en treårig eftergymnasial utbildning. För högskolenybörjare 
vid Mälardalens högskola var siffran 26 procent3. Fler kvin-
nor än män söker till högskolan, till höstterminen 2020 var 
66 procent av de sökande kvinnor och 34 procent män4. 

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 sudenter. 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 2016–2020 uppdelat 
på de fyra olika områdena för utbildning, ekonomi, hälsa, 
teknik och utbildning.

Diagram 3. Andel kvinnor (procent) av registrerade programnybörjare i 
respektive område för utbildning under perioden 2016–2020.
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Källa: Ladok

Ekonomiutbildningar har totalt sett den mest jämna könsför-
delningen med 55 procent kvinnor av programnybörjarna år 
2020. Andelen kvinnor av programnybörjare inom teknikut-
bildningarna ligger på 30 procent för samma år. Längst från 
målintervallet finns utbildningarna inom områdena hälsa 
och utbildning där 84 respektive 83 procent av de registrerade 
programnybörjarna var kvinnor år 2020. Snedfördelningen i 

3 UKÄ:s statistikdatabas
4 UKÄ:s statistikdatabas
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studentrekryteringen på MDH är jämförbar med situationen för lärosäten nationellt. 
Den sneda studentrekryteringen riskerar att befästa en ojämställd 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 pedagogik. 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 studenter om hur det är att studera på hög-
skolan och hur högskolans utbud ser ut, har den centrala studievägledningen bju-
dit in studievägledare vid högskolor och gymnasier till en samverkansträff 2020 
på temat Mälardalens högskolas perspektiv på utbildning och arbetsmarknad för 
framtidens ingenjörer. Samverkan med olika utbildningsaktörer i Södermanland 
respektive Västmanlands län genomförs årligen i syfte att nå en bredare målgrupp. 
Den centrala studievägledningen har även medverkat i de utbildningsdagar som 
Kompetensgallerian i Eskilstuna arrangerat samt deltagit i rekryteringsdagar som 
anordnats av fackförbundet SACO. Högskolan arbetar med riktad kommunikation 
för att lyfta fram Mälardalens högskola som lärosäte och högskolans utbildningar. 
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 2020 var antalet helårsstudenter på högskolans program och kurser totalt 8 437. 
Detta är en ökning med 761 helårssrtudenter jämnfört med 2019.

Av helårsstudenterna var andelen kvinnor 65 procent vilket är en procentenhet lägre 
än 2019. Likt statestik för andelen kvinnor av registrerade nybörjarstudenter (diagram 
3) varierar andelen kvinnor av helårsstudenter mellan de olika utbildningsområderna. 
Högst andel kvinnor finns inom vård- respektive lärarutbildningar där andelen de se-
naste tre åren varit högre än 80 procent. Teknikområdet har lägst andel kvinnor, mot-
svarande cirka 30 procent de senaste åren. Av tabell 6 framgår antalet helårsstudenter 
totalt samt uppdelat per utbildningsområde för perioden 2018 till 2020.

Tabell 6. Antal helårsstudenter 2018–2020 uppdelat på utbildningsområde, år och kön.

20185 2019 2020

K M Tot K M Tot K M TOT

Designområdet 148 45 193 152 51 203 153 48 201

Humanistiska området 174 89 263 150 81 231 160 69 229

Undervisningsområdet 1007 124 1131 1067 128 1195 1090 126 1216

Medicinska området 365 85 450 377 79 456 397 81 478

Musikområdet 23 17 40 20 15 35 22 14 36

Naturvetenskapliga området 200 345 545 203 329 532 224 379 603

Samhällsvetenskapliga området 1429 729 2158 1619 756 2374 1832 894 2725

Teaterområdet 8 4 12 6 4 10 9 3 12

Tekniska området 411 964 1375 411 1005 1416 519 1136 1655

Verksamhetsförlagd utbildning 130 19 149 137 21 159 152 26 178

Vårdområdet 905 172 1077 899 165 1064 930 174 1104

Totalt 4800 2594 7394 5042 2634 7676 5487 2950 8437

Källa: Ladok

5   Utfallet 2019 påverkas av att det från kalenderåret på 2017 faller över 14 dagar till 2018 medan det från kalenderåret 
2018 faller över 20 dagar till 2019, det vill säga en ökning av verksamhetsåret 2019 med sex dagar jämfört med 2018. 
Schablonberäknat på helåret innebär bortfallet av dessa sex dagar ett 2,1 procent lägre utfall i antal helårsstudenter 2018 
jämfört med 2019.
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Utbildningsvolymen har totalt sett ökat mellan åren 2019 och 2020 och kan förklaras 
av det ökade antalet registrerade studenter på högskolans utbildningsprogram, samt 
ett ökat antal helårsstudenter på fristående kurser. Tidig analys indikerar att kvar-
varon för befintliga stundeter är högre än normalår samt 2019. Även detta påverkar 
antalet helårsstudenter positivt för 2020. Den totala ökningen återfinns inom samt-
liga utbildningsområden förutom designområdet, det humanistiska området, musik-
området och teaterområdet där antalet helårsstudenter är i stort sett oförändrade 
jämfört med 2019. En stor del av ökningen återfinns inom det samhällsvetenskap-
liga området och teknikområdet. Ökningen inom det samhällsvetenskapliga området 
förklaras delvis av ett utökat antal studenter på socionomprogrammet, International 
Business Management, ekonomprogrammet och magisterprogrammet i företagseko-
nomi. Inom området teknik förklaras ökningen delvis av utökat antal studenter på 
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, civilingenjörsprogrammet i produk-
tion och produktdesign och högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik samt av 
de två nya utbildningsprogrammen som startade 2020; kandidatprogram i tillämpad 
AI och interaktionsdesign – informationsdesign. För båda områdena förklaras dock en 
stor andel av ökningen av ökat antal helårsstudenter på fristående kurser. Ökningen 
inom det naturvetenskapliga området förklaras av utbyggnaden av det tekniska basår-
et (vilken redogörs för i avsnittet Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning) 
samt ett ökat antal helårsstudenter på fristående kurser. Inom vårdområdet har pro-
gramutbudet utökats med specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot 
akutsjukvård respektive hälso- och sjukvård i hemmet samt mastersprogram i hälso- 
och välfärdsteknik – införande, tillämpning och utvärdering. Dock ges utbildning-
arna på halvfart vilket gör att de nytillkomna studenterna inte bidrar lika mycket 
till ökningen som de nya programmen inom teknik. Inom vårdområdet återfinns ök-
ningen till stor del inom socionomprogrammet och inom fysioterapeutprogrammet. 
Socionomprogrammet har sedan 2018 infört programstart även på vårterminen och 
därmed utökat rekryteringsmålet vilket successivt bygger upp en större studentpopu-
lation. Fysioterapeutprogrammet införde programstart även på vårterminen från och 
med 2020 och det sammantagna rekryteringsmålet höjdes jämfört med föregående år. 

Studieprestationer
I tabell 7 redovisas det totala antalet helårsprestationer samt helårsprestationer upp-
delat på utbildningsområden vid högskolan under perioden 2018 till 2020. 

Tabell 7. Antal helårsprestationer 2018-2020 uppdelat på utbildningsområde, år och kön

2018 2019 2020

K M Tot K M Tot K M Tot

Designområdet 124 31 155 124 34 158 133 34 167

Humanistiska området 116 50 166 101 54 156 105 38 143

Undervisningsområdet 926 105 1031 983 107 1090 1007 101 1109

Medicinska området 326 75 401 335 69 404 341 67 407

Musikområdet 19 16 35 18 13 30 19 10 28

Naturvetenskapliga området 156 227 382 160 243 403 171 253 424

Samhällsvetenskapliga området 1138 553 1691 1278 562 1840 1496 678 2174

Teaterområdet 7 4 11 6 3 9 8 3 11

Tekniska området 342 734 1076 312 753 1065 370 830 1200

Verksamhetsförlagd utbildning 117 16 133 134 20 154 149 25 174

Vårdområdet 870 162 1031 843 146 990 871 159 1030

Totalt 4140 1972 6112 4293 2005 6298 4669 2199 6868

Källa: Ladok

Sammantaget har antalet helårsprestationer ökat jämfört med föregående år, vilket är 
en följd av det ökade antalet helårsstudenter. Precis som för helårsstudenter har den 
största ökningen av helårsprestationer skett inom det samhällsvetenskapliga området 
och teknikområdet. Inom övriga områden har mindre förändringar skett där antalet 
helårsprestationer antingen är i stort sett oförändrade eller ökat något och det är en-
bart området humaniora som minskat något. Minskningen kan förklaras av en minsk-
ning i prestationer i fristående kurser. Andelen totala prestationer utförda av kvinnor 
låg på 68 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
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Prestationsgrad
Prestationsgraden i följande stycke definieras som antalet helårsprestationer under 
året dividerat med antalet helårsstudenter. I tabell 8 redovisas prestationsgraden vid 
högskolan totalt samt uppdelat per utbildningsområde för perioden 2018 till 2020. 
För 2020 ligger den genomsnittliga prestationsgraden på 81 procent, vilket är en pro-
centenhet lägre än 2019. Detta är dock en högre prestationsgrad än prognostiserat 
under våren när omläggningen till distansundervisning genomfördes till följd av co-
ronapandemin.

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 2018–2020.

2018 2019 2020
K M Tot K M Tot K M Tot

Designområdet 84% 69% 80% 81% 67% 78% 87% 71% 83%

Humanistiska området 67% 56% 63% 67% 67% 67% 66% 55% 63%

Undervisningsområdet 92% 84% 91% 92% 84% 91% 92% 81% 91%

Medicinska området 89% 87% 89% 89% 88% 89% 86% 83% 85%

Musikområdet 83% 94% 88% 89% 85% 87% 84% 71% 79%

Naturvetenskapliga området 78% 66% 70% 79% 74% 76% 76% 67% 70%

Samhällsvetenskapliga området 80% 76% 78% 79% 74% 77% 82% 76% 80%

Teaterområdet 94% 94% 94% 95% 67% 84% 88% 106% 93%

Tekniska området 83% 76% 78% 76% 75% 75% 71% 73% 73%

Verksamhetsförlagd utbildning 90% 83% 89% 98% 94% 97% 98% 95% 98%

Vårdområdet 96% 94% 96% 94% 89% 93% 94% 91% 93%

Totalt 86% 76% 83% 85% 76% 82% 85% 75% 81%

Källa: Ladok

Högskolepedagogiskt stöd 
Akademiskt skrivande
Under 2020 har högskolans högskolepedagogiska centrum, Lärum, främst genom 
distansundervisning, fortsatt fokusera sin verksamhet kring akademiskt skrivande, 
genom pedagogiska insatser i utbildningsprogram och kurser där program- eller kurs-
ansvariga efterfrågat insatser. Upplägget har varierat mellan de olika utbildningspro-
grammen och har utformats i samarbete mellan program- eller kursansvariga och pe-
dagogisk utvecklare vid Lärum. Under året har distansundervisning och examination 
varit i fokus, både i högskolans egen undervisning och i de insatser som genomförts. 
Insatserna har främst handlat om föreläsningar, handledning och återkoppling på stu-
denters arbeten. I några fall har akademiskt skrivande och studieteknik samplanerats 
som delar i starten av ett utbildningsprogram och i andra fall har detta skett genom 
samarbeten med högskolebiblioteket. Lärum har under 2020 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.

Studieteknik
Under 2020 erbjöd sex av högskolans utbildningsprogram stöd i studieteknik i form 
av föreläsningar, workshops eller andra aktiviteter där totalt cirka 350 studenter del-
tagit. Studenterna har tränat på att reflektera kring sitt lärande, sätta upp mål för sitt 
eget lärande och tillsammans skapa handlingsplaner för samarbeten och projekt samt 
aktivt arbetat med att förbereda inför muntliga redovisningar.  

Under året skapades en ny introduktion för studenter om lärplattformen Canvas, för 
att ytterligare underlätta för studenterna som på grund av pandemin bedrivit sina 
studier på distans. Till följd av pandemin erbjöds i mars två introduktioner om det 
digitala kommunikations och samarbetsverktyget Zoom för studenter där cirka 500 
studenter deltog. Under vårterminen fanns också möjlighet för studenterna att ställa 
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frågor i Zoom kring sina studier samt om Canvas och Zoom, 
för att underlätta i omställningen till distansundervisning. 

Inför hösten spelade MDH in en film som handlar om studier, 
vanor och planering. Filmen ersatte de öppna föreläsningar 
om studieteknik som normalt hållits på campus. Alla studen-
ter har haft tillgång till filmen. Utöver detta har alla studen-
ter 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 kost-
nader inom verksamhetsområdet grundutbildning. Över tid 
har resurstilldelningen från departementet betydelse för 
kostnadsutvecklingen på totalnivå. Därför är en viss årlig 
kostnadsökning naturlig i och med den årliga uppräkningen 
av anslaget. Dessutom har även förändringar i relationen 
av antalet studenter inom de olika utbildningsområdena 
påverkan på kostnadsutvecklingen eftersom anslagstilldel-
ningen är olika beroende på utbildningsområde. I den totala 
kostnaden ingår även kostnader för bidragsverksamheten. 
Dessutom ingår utvecklingskostnader för framtida utbild-
ningar 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 
2016-2020

0

20000

40000

60000

80000

100000

2016 2017 2018 2019 2020

77 722 76 701 84 143 85 351 83 619Kronor/HST
År

Ko
st

na
d 

pe
r h

el
år

ss
tu

de
nt

 

Källa: Ladok och Agresso

Diagram 4 redovisar kostnad per helårsstudent sammantaget 
för högskolan. År 2020 har både kostnaderna och antalet hel-
årsstudenter ökat jämfört med 2019 men sammantaget var 
kostnaden per helårsstudent något lägre än 2019. 

Kostnad per helårsprestation
Diagram 5. Kostnad (kronor) per helårsprestation, totalt, för perioden 
2016–2020.
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Källa: Ladok och Agresso

Diagram 5 redovisar kostnaden per helårsprestation sam-
mantaget för högskolan. År 2020 har både kostnaderna och 
antalet helårsprestationer ökat och sammantaget var kostna-
den per helårsprestation i princip oförändrade jämfört med 
2019.

Examina
Diagram 6 visar antalet utfärdade examina för perioden 2018 
till 2020. Under 2020 utfärdades 2 017 examina vilket är 216 
fler examina än 2019 och 331 fler examina än 2018. Av de 
examina som utfärdades 2020 togs 74 procent ut av kvinnor. 
Andelen examina utfärdade till kvinnor är oförändrade jäm-
fört med 2019 och två procentenheter högre än 2018. 

Diagram 6. Antal utfärdade examina per år 2018–2020.
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Källa: Ladok

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
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Antalet utfärdade examina går inte att sätta i direkt rela-
tion till de programkategorier som redovisas i avsnittet om 
Programutbud. Nybörjarprogram som leder till yrkesexami-
na kan vara både program som leder till examen på grund-
nivå och examen på avancerad nivå. Inom vissa program som 
leder 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 2020 utfärdades fem examina varav fyra till 
kvinnor. År 2019 utfärdades tio konstnärliga examina och år 
2018 och sju.

Diagram 7. Antal utfärdade examina 2018–2020 uppdelat på år då 
examen utfärdades och examenskategorier.

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Generell examen
grundnivå

Generell examen
avancerad nivå

Yrkesexamen
grundnivå

Yrkesexamen
avancerad nivå

2018 641 312 585 141
2019 674 330 629 158
2020 679 438 688 207

Examenskategori

An
ta

l u
tfä

rd
ad

e 
ex

am
in

a

Källa: Ladok

I diagram 7 redogörs för fördelningen av utfärdade examina 
inom respektive kategori för åren 2018 till 2020.

Antalet utfärdade yrkesexamina på grundnivå var i stor 
sett oförändrade jämfört med 2019 och 38 stycken fler än 
2018. Andelen yrkesexamina på grundnivå utfärdade till 
kvinnor var 80 procent 2020 vilket är en procentenhet högre 
än 2019 och fyra procentenheter högre än 2018. 

Antalet utfärdade yrkesexamina på avancerad nivå ökade 
med 108 stycken jämfört med 2019 och 126 stycken jämfört 
med 2018. Ökningen 2020 förklaras främst av en ökning av 
utfärdade speciallärarexamina men även antalet utfärdade 
grundlärarexamina och ämneslärarexamina har ökat (vilket 
redogörs ytterligare för i avsnittet Examina med särskilda åter-
rapporteringskrav). Andelen yrkesexamina på avancerad nivå 
utfärdade till kvinnor var 79 procent vilket är oförändrat jäm-
fört med 2019 och sju procentenheter högre än 2018.

Antalet utfärdade generella examina på grundnivå ökade 
med 59 stycken jämfört med 2019 och med 103 jämfört med 
2018. Andelen generella examina på grundnivå utfärdade till 
kvinnor var 68 procent 2020 vilket är oförändrat jämfört med 
2019 och två procentenheter lägre än 2018. 

Antalet utfärdade generella examina på avancerad nivå 
ökade med 49 stycken jämfört med 2019 och 66 jämfört med 
2018. Andelen generella examina på avancerad nivå utfär-
dade till kvinnor var 60 procent 2020 vilket är sju procent-
enheter lägre än 2019 och fem procentenheter lägre än 2018.

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 
samt regleringsbrev avseende anslag 2:64.

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 grundskolans 
årskurs 1-3 (F-3) och med inriktning mot arbete i grundsko-
lans årskurs 4-6, högskoleingenjörsexamen, sjuksköterske-
examen, specialistsjuksköterskeexamen, speciallärarexamen 
och specialpedagogexamen, ämneslärarexamen samt äm-
neslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedago-
gisk utbildning ska uppgifter om antalet programnybörjare, 
antal helårsstudenter samt antalet examinerade redovisas. 
Återrapporteringskravet omfattar inte planerad dimensio-
nering, men för att tydliggöra högskolans intentioner för 
respektive område redovisas även planerat antal utbildnings-
platser för dessa utbildningar. Samtliga återrapporterings-
krav för åren 2018-2020 redovisas i tabell 9.
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Antalet platser på barnmorskeprogrammet låg 2020 på sam-
ma nivå som 2019 och 2018, de senaste åren har dock inte 
alla platser fyllts och 2020 var antalet registrerade något läg-
re än 2019. Även antalet helårsstudenter var lägre än 2019. 
För utbildningar som leder till sjuksköteexamen har antalet 
platser minskat jämfört med 2019, som en följd av detta har 
även antalet registrerade minskat. Antalet helårsstudenter 
på sjuksköterskeprogrammet är däremot något högre än 
2019 vilket är en följd av den utbyggnad av sjuksköterske-
programmet som pågått sedan 2015. För högskolans specia-
listsjuksköterskeutbildningar ökade både antalet platser och 
antalet registrerade till följd av att högskolan 2020 erbjöd två 
nya specialistsjuksköterskeutbildningar. Även antalet helårs-
studenter ökade i jämförelse med 2019. Högskolans arbete 
med specialistsjuksköterske- utbildningarna redogörs för i 
avsnittet Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårds utbildningar samt 
förskollärar- och lärarutbildningar. Antalet utfärdade examina 
minskade något för både barnmorskeexamen och sjukskö-
terskeexamen medan den ökade något för specialistsjukskö-
terskeexamen.  

Av tabell 9 framgår att antalet platser på högskolans civilin-
genjörsprogram minskade jämfört med 2019. Minskningen 
beror på en justering av rekryteringsmålet på civilingenjörs-
programmet i industriell ekonomi som flera år i rad haft 
svårt att fylla sina platser. Antalet registrerade på högskolans 
civilingenjörsprogram ökade jämfört med 2019. Ökningen 
återfinns i tre av högskolans fem civilingenjörsprogram och 
störst var ökningen på civilingenjörsprogrammet i industri-
ell ekonomi. Även antalet helårsstudenter ökade för civilin-
genjörsprogrammen och ökningen kan delvis förklaras av 
det ökade antalet programnybörjare. Antalet utfärdade ci-
vilingenjörsexamina har legat relativt stabilt över åren och 
minskade något jämfört med 2019 men ligger något högre 
än 2018 års nivå.

För högskoleingenjörsprogrammen ökade antalet platser på 
grund av en utökning av antalet platser på högskoleingen-
jörsprogramet i byggnadsteknik. Även antalet registrerade 
programnybörjare ökade på högskoleingenjörsprogrammen 
under 2020 och ökningen återfinns i fyra av högskolans 
fem högskoleingenjörsprogram. Antalet helårsstudenter var 
oförändrat jämfört med 2019 och antalet utfärdade högsko-
leingenjörsexamina minskade jämfört med både 2019 och 
2018 vilket troligtvis förklaras av det låga antalet program-
nybörjare höstterminen 2017. Ytterligare redogörelser för 
högskolans högskoleingenjörsutbildningar samt arbetet med 
att bland annat stärka rekryteringen till högskolans teknik-
utbildningar i stort finns i avsnittet Utbyggnad av vissa andra 
utbildningar. 

Inom utbildningar som leder till grundlärarexamen F-3 er-
bjöds 2020 två varianter; grundlärarprogrammet F-3 med 
ett ordinarie upplägg och grundlärarprogrammet F-3 med 
ett arbetsintegrerat upplägg, och antalet platser utökades 
något jämfört med 2019. Jämfört med 2019 är förändring-
arna i antalet registrerade och antal helårsstudenter relativt 
små, antalet registrerade är något färre än 2019 och anta-
let helårsstudenter är något fler än 2019. Antalet utfärdade 
grundlärarexamina F-3 har ökat under flera år och ökade 
även under 2020 vilket troligen är en effekt av den pågående 
utbyggnaden av utbildning som leder till grundlärarexamen 
F-3. Utbyggnaden som även omfattar speciallärar- och spe-
cialpedagogexamen och ämneslärarexamen efter avslutad 
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kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) redogörs för i 
avsnittet Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårds utbildningar samt 
förskollärar- och lärarutbildningar. På grundlärarprogrammet 4-6 
har antalet platser varit oförändrat de senaste åren och anta-
let registrerade 2020 var i sort sett oförändrat jämfört med 
2019 medan antalet helårsstudenter ökade något under 2020. 
Grundlärarprogrammet 4-6 är relativt nystartat och år 2018 
var det första år som studenter tog examen efter avslutade 
studier på programmet, år 2020 var antalet utfärdade grund-
lärarexamina 4-6 högre än både 2019 och 2018. 

Antalet platser på speciallärar- och specialpedagogprogram-
men har varit oförändrade de senaste åren medan antalet 
registrerade minskade jämfört med 2019 och 2018. Däremot 
ökade antalet helårsstudenter vilket kan vara en effekt av 
det högre antalet registrerade 2018 och 2019. Antalet ut-
färdade speciallärar- och specialpedagogexamina ökade 
från 97 stycken år 2019 till 157 stycken år 2020. Ökningen 
beror på ett ökat antal utfärdade speciallärarexamina och 
kan även förklaras med att det pågår en utbyggnad av pro-
grammet och även att studenter på uppdragsutbildningen 
speciallärarlyftet avslutade sina studier under 2020. Det inte 
möjligt skilja på om utfärdade examina avläggs efter ordi-
narie speciallärarutbildning eller genom speciallärarlyftet. 
Uppdragsutbildningen redovisas inte i antalet platser, antalet 
registrerade programnybörjare eller antalet helårsstudenter. 

Av tabell 9 framgår att antalet platser på utbildning som leder 
till ämneslärarexamen år 2020 minskade jämfört med föregå-
ende år. I februari 2020 beslutade Universitetskanslersämbetet 
att ge undervisningsämnet samhällskunskap inom ämnes-
lärarexamen med inriktning arbete i gymnasieskolan det 
samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Högskolan valde då att 
ta bort den inriktning på ämneslärarprogrammet gymnasie-
skola som innehåller undervisningsämnet samhällskunskap 
från högskolans programutbud höstterminen 2020, vilket 
innebar ett sammantaget minskat antal platser på ämneslä-
rarprogrammet gymnasieskola. Under 2020 har högskolan 
valt att avveckla undervisningsämnet samhällskunskap inom 
ämneslärarprogrammet gymnasieskola. Trots det minskade 
utbudet av inriktningar på ämneslärarprogrammet gymna-
sieskola var antalet programnybörjare något högre än före-
gående år, antalet helårsstudenter minskade dock något. Det 
är inte möjligt att skilja på om utfärdade ämneslärarexamina 
avläggs efter avslutad ämneslärarutbildning eller avslutad 
KPU. Antalet utfärdade ämneslärarexamina har ökat flera år 
i rad och ökningen förklaras av de senaste årens utbyggnad 
av KPU.

Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar 
samt förskollärar- och lärarutbildningar 
Högskolan har haft i uppdrag att bygga ut barnmorskeutbild-
ningen, förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen 
F-3, KPU, sjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköter-
skeutbildningarna samt speciallärar- och specialpedagogut-
bildningarna i enlighet med vad som anges i bilaga 7 i regle-
ringsbrevet för budgetåret 2016. Målet för utbyggnaden, en 
utökning av antalet programnybörjare jämfört med antalet 
programnybörjare 2014, antalet utbildningsplatser samt ut-
fallet för respektive utbildning 2018–2020 framgår av tabell 
10.

Tabell 10. Antal platser och antal registrerade programnybörjare åren 
2018 till 2020 fördelat på år och kön, samt målet för utbyggnad av 
antalet programnybörjare för vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Antal 
platser Registrerade programnybörjare

2018 2019 2020 2018 2019 2020  
Utbildning som 
leder till    K M Tot K M Tot K M Tot Mål*
Barnmorskeexamen 36 36 36 27 0 27 32 0 32 28 0 28 30

Sjuksköterskeexamen 430 430 398 378 70 448 381 69 450 346 67 413 393

Specialistsjuksköterske- 
examen 124 80 125 35 12 47 42 14 56 108 16 124 109

Förskollärarexamen 200 200 240 236 12 248 216 12 228 248 12 260 234

Grundlärarexamen F-3 120 110 117 106 7 113 103 13 116 100 13 113 108

Speciallärarexamen/
specialpedagogexamen 114 114 114 119 9 128 120 10 130 102 11 113 114

Ämneslärarexamen KPU 40 70 70 23 23 46 45 31 76 54 44 98 10

* Anger målet för utbyggnaden av vissa hälso- och 
sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar, 
utökning av antalet programnybörjare i enlighet med bilaga 
7 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 jämfört med antalet 
programnybörjare 2014.

Källa: Akademichefsbeslut och Ladok

För utbildningarna inom hälso- och sjukvård som omfattas 
av uppdraget om utbyggnad når både sjuksköterskeprogram-
met och specialistsjuksköterskeutbildningarna målet för ut-
byggnaden år 2020. Både antalet platser och antalet program-
nybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningarna har ökat 
och år 2020 ligger antalet registrerade över målet för utbygg-
naden. Vid högskolan pågår ett arbete med att se över vilka 
specialistsjuksköterskeutbildningar som samhället är i behov 
av. Under 2019 inrättade högskolan två nya inriktningar; spe-
cialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjuk-
vård och specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot hälso- och sjukvård i hemmet. De nya inriktningarna 
gavs första gången 2020 vilket innebar en utökning av anta-
let platser om totalt 60 platser och de två inriktningarna hade 
tillsammans 84 registrerade programnybörjare. Högskolans 
förhoppning är att de nya inriktningarna bidrar till ett ökat 
antal studenter på specialistsjuksköterskeutbildningarna. 

Specialistsjuksköterskeutbildningarna har sedan 2015 haft 
svårigheter att nå målet om 109 registrerade programnybör-
jare, trots att vissa utbildningar har ett relativt gott söktryck. 
Högskolan har observerat att flera studenter som antagits 
aldrig påbörjar utbildningen. Orsaken till detta har under-
sökts och flera anledningar har framkommit. Exempelvis har 
arbetsgivare inte gett tjänstledigt för studier, studenten har 
antagits till annan ort eller inriktning eller så har studenten 
inte fått studielön. Inför höstterminerna de senaste tre åren 
har antagningen till specialistsjuksköterskeutbildningarna 
varit tidigarelagd i syfte att underlätta för arbetsgivare att sä-
kerställa bemanningen under studietiden. Antalet registrera-
de programnybörjare ökade dock inte under de aktuella åren 
för de inriktningar som funnits med sedan den tidigarelagda 
antagningen infördes 2018. 

Även om sjuksköterskeprogrammet når målet för utbygg-
naden sker en minskning av antalet platser och antalet pro-
gramnybörjare år 2020. Minskningen av antalet platser är ett 
resultat av att verksamheten i Södertälje avvecklats samtidigt 
som ytterligare utbyggnad av sjuksköterskeprogrammet på 
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de andra campusorterna begränsas av tillgången på VFU-
platser. Verksamheten i Södertälje avvecklades på grund av 
låg genomströmning i jämförelse med övriga orter, samtidigt 
som förutsättningarna för att med rimliga insatser förändra 
genomströmningstalet ansågs vara små. 

För barnmorskeprogrammet har antalet programnybörjare 
legat i nivå med målet för utbyggnaden. De senaste åren har 
programmet dock inte fyllt alla de 36 platser som erbjudits 
och för 2020 ligger antalet registrerade programnybörjare 
under målet för utbyggnaden. 

Bland förskollärar- och lärarutbildningarna har antalet plat-
ser på KPU utökats under flera år och år 2020 hade utbildning-
en 88 fler programnybörjare än målet för utbyggnaden. Även 
för grundlärarprogrammet F-3 har antalet programnybörjare 
ökat sedan 2014 och år 2020 ligger antalet registrerade strax 
över målet för utbyggnad. Under 2020 erbjöds förutom det 
ordinarie grundlärarprogrammet F-3 en arbetsintegrerad va-
riant av utbildningen som ett led i att tillsammans med regio-
nens skolhuvudmän arbeta för regionens kompetensförsörj-
ning och öka antalet behöriga lärare. Antalet registrerade på 
speciallärar- och specialpedagogprogrammen har ökat sedan 
2014 och har flera år i rad legat över målet för utbyggnad. 
År 2020 är antalet programnybörjare lägre och ligger precis 
under målet för utbyggnaden. 

För förskollärarprogrammet har antalet platser ökat jämfört 
med 2019 genom att antalet platser som erbjuder program-
met på distans har utökats. Antalet programnybörjare på för-
skollärarprogrammet har sedan utbyggnaden inleddes legat 
under målet för utbyggnaden. Detta beror på ett tillfälligt 
överintag 2014, då 194 programnybörjare registrerades till 
de 160 platser som högskolan utlyst, och utan utbyggnaden 
hade högskolan återgått till tidigare nivåer. År 2020 är an-
talet registrerade programnybörjare på förskollärarprogram-
met 26 stycken fler än målet för utbyggnaden, den faktiska 
ökningen är dock 66 studenter. 

Utbyggnad av vissa andra utbildningar
Mälardalens högskola omfattas av uppdraget om utbyggnad 
av vissa andra utbildningar som inleddes 2018. Under 2020 
hade högskolan i uppdrag att inom utbyggnad samhälls-
byggnadsutbildningar utöka antalet helårsstudenter med 10 
stycken, inom utbyggnad ingenjörsutbildningar utöka anta-
let helårsstudenter med 22 stycken samt inom utbyggnad 
sommarkurser utöka antalet helårsstudenter med 45 styck-
en. I samtliga fall ska utbyggnaden förhålla sig till med året 
innan utbyggnaden inleddes, vilket är 2017.

Satsningen på utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar 
omfattar högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik. 
Under 2020 erbjöds högskoleingenjörsprogrammet i bygg-
nadsteknik för första gången på bägge campusorter och i 
samband med detta utökades antalet platser från 80 till 90 
platser. Antalet registrerade programnybörjare ökade ock-
så, från 59 stycken år 2019 till 102 stycken 2020, varav 29 
stycken var kvinnor. Det ökade antalet registrerade studen-
ter avspeglas också i antalet helårsstudenter som ökat med 
10 stycken jämfört med föregående år och med 33 stycken 
jämfört med 2017 då antalet helårsstudenter var 160 stycken. 
Därmed når högskolan år 2020 målet för utbyggnaden inom 
samhällsbyggnadsutbildningar.

Satsningen på utbyggnad av ingenjörsutbildningar omfattar 
på högskolan samtliga högskoleingenjörsprogram. Antalet 
platser på högskoleingenjörsprogrammen utökades under 
2020 med 10 platser jämfört med föregående år och anta-
let registrerade programnybörjare ökade från 123 stycken år 
2019 till 198 stycken år 2020 (tabell 9, avsnittet Utbildning som 
leder till examina med särskilda återrapporteringskrav). Antalet re-
gistrerade ökade på flera program men den största ökningen 
återfinns på högskoleingenjörsprogrammet i byggnadstek-
nik. Antalet helårsstudenter på högskoleingenjörsprogram-
men har under flera år minskat och det ökade antalet pro-
gramnybörjare bidrog under 2020 till att antalet helårsstu-
denter ligger kvar på samma nivå som 2019. Det samman-
tagna antalet helårsstudenter på högskoleingenjörsprogram-
men var 377 stycken år 2020, vilket innebär en minskning 
med 47 stycken jämfört med 2017. Högskolan når därmed 
inte målet för utbyggnaden inom ingenjörsutbildningar.

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 
behov och ge utbildningsområdet en hållbar profilering. 
Utifrån expertgruppens rekommendationer utarbetades un-
der 2019 en handlingsplan med åtgärder för att stärka ett 
hållbart utbildningsutbud inom teknikområdet. Både akade-
mier och förvaltning har fått uppdrag inom områdena rekry-
tering, marknadsföring, utbud samt genomströmning och 
styrning. Arbete med åtgärdsplanen har pågått under 2020, 
men, åtgärderna är i många fall mer långsiktiga och förvän-
tades därmed inte ge effekt redan under 2020.  

Inom uppdraget sommarkurser prioriteras sommarkurser 
som leder till att studenter snabbare ska nå en lärarexamen, 
sommarkurser för att redan behöriga lärare ska kunna läsa 
in ytterligare ämnesbehörighet och sommarkurser som leder 
till kompetensutveckling för obehöriga lärare. Högskolan har 
under 2020 erbjudit en kurs i svenska som andraspråk som 
en möjlighet för redan behöriga lärare att kompetensutveck-
la sig och erhålla utökad behörighet i ytterligare ett ämne, 
alternativt för obehöriga lärare att kompetensutveckla sig 
för att på sikt kunna studera till behörig lärare (via exempel-
vis kompletterande pedagogisk utbildning, KPU). Högskolan 
har också erbjudit sommarkurser inom ramen för KPU och 
grundlärarprogrammet F-3 – verksamhetsintegrerat som 
ett led i att studenterna snabbare ska kunna ta examen. År 
2020 var antalet helårsstudenter på kurserna som omfattas 
av satsningen 26 stycken att jämföra med 0 helårsstudenter 
2017, och därmed når inte högskolan målet för utbyggnad 
sommarkurser som inleddes 2018.

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 ovansående utbildning-
arna och inkluderar även ökad andel lärarledd tid på lärar-
utbildningarna. 

Vid MDH har dessa medel använts för att genomföra en rad 
kvalitetshöjande åtgärder inom berörda utbildningar. Inom 
utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och 
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undervisning har medlen främst använts till ökad undervis-
ningstid, ökad tid för handledning av uppsatser samt riktade 
insatser för att stärka stödet till studenter inom bland annat 
akademiskt skrivande samt grundläggande matematik för 
ekonomstudenter. Utöver särskilt stöd vid uppsatsskrivning 
har ökningen i lärarledd tid främst fokuserats till kurser med 
låg prestationsgrad samt kurser tidigt i utbildningsprogram-
men, i syfte att fånga upp och hjälpa studenter med behov av 
stöd redan i början av utbildningen. För högskolans lärarut-
bildningar har medlen främst använts för att öka antalet lä-
rarledda timmar, där ökad tid för handledning ingår på vissa 
examensarbeteskurser. Inom utbildningsområdet verksam-
hetsförlagd utbildning har medlen utöver ökad lärarledd tid 
i undervisningen också inneburit ökat stöd från kurslärare 
till handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Då flera olika parametrar påverkar undervisning, kvalitet 
och studenternas prestation är det svårt att analysera och 
dra säkra slutsatser av vad kvalitetsförstärkningen innebu-
rit. Högskolans akademier återrapporterar dock exempel 
på kurser med ökad prestationsgrad och det finns även en 
uppfattning på akademierna att uppsatser kvalitativt kan 
ha förbättrats. Från den verksamhetsförlagda utbildningen 
rapporteras en mer likvärdig och rättssäker bedömningspro-
cess där handledarna i större utsträckning tar ansvar i rollen 
som lärarutbildare, vilket inneburit en kvalitetsförstärkning. 
Denna förstärkning har i detta fall medfört att fler studenter 
underkänns på den verksamhetsförlagda utbildningen. Trots 
svårigheten att bedöma utfall ser MDH att kvalitetsförstärk-
ningen har varit värdefull och gett ett resultat i form av ökat 
antal helårsprestationer på vissa kurser.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 
yrkeserfarenhet
MDH har sedan 2012 en metod för att validera reell kom-
petens för tillträde till utbildning och tillgodoräknande. 
Validering för tillgodoräknande görs för studenter som redan 
antagits till högskolan med syftet att studenter inte ska be-
höva studera något som denne redan har motsvarande ut-
bildning, kunskaper eller färdigheter i. 

MDH har under år 2020 arbetat med att ta fram systematiska 
arbetssätt för validering för kompetensförsörjning och livs-
långt lärande så att reell kompetens ges lika hög legitimitet 
som formell utbildning vid behörighet vid tillträde till högre 
utbildning och för tillgodoräknande. Genom en förtydligad 
process för tillgodoräknande av tidigare studier görs denna 
möjlighet mer tydlig och lättillgänglig för studenter. Målet 
med arbetet är att tillgodoräknanden av tidigare studier ska 
ske enligt en rättssäker och enhetlig process utan onödigt 
dröjsmål vilket stöttar ämneskunniga i deras arbete med till-
godoräknande. Arbetet fortlöper utifrån den handlingsplan 
som högskolan tog fram 2019 och kommer att fortsätta och 
avslutas under 2021.

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Höstterminen 2018 startade MDH en första variant av en så 
kallad arbetsintegrerad lärarutbildning; grundlärarprogram-
met förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegre-
rat. Läsåret efter startades inte någon lärarutbildning i ar-
betsintegrerad form då inte tillräckligt många anställningar 
kunde garanteras för att säkerställa en ekonomiskt och kva-
litetsmässigt tillräckligt stor studentgrupp. Programmet om-
arbetades utifrån upplägg och studietid och kunde återigen 

starta höstterminen 2020. Programmet bytte också namn till 
grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 – ar-
betsintegrerat.

Höstterminen 2018 erbjöd tio kommunala skolhuvudmän,  
verksamma i Södermanlands och Västmanlands län, anställ-
ningar inom ramen för det arbetsintegrerade grundlärarpro-
grammet F-3 (Arboga, Eskilstuna, Fagersta, Flen, Katrineholm, 
Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Trosa och Västerås). 
För höstterminen 2020 erbjöd tolv kommunala skolhuvud-
män anställningar inom ramen för det omarbetade program-
met (Eskilstuna, Fagersta, Flen, Gnesta, Hallstahammar, 
Katrineholm, Norberg, Sala, Strängnäs, Surahammar, Trosa 
och Västerås). I tabell 11 redovisas antal sökande och första-
handssökande per sista ansökningsdag sammantaget till de 
arbetsintegrerade programmen som startade höstterminen 
2018 respektive höstterminen 2020.

Tabell 11. Antal förstahandssökande och totalt antal sökande till de 
olika varianterna av det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 
under åren 2018 och 2020.

 2018 2020
Förstahandssökande 133 88

Totalt antal sökande 264 275

Källa: NyA

Antalet förstahandssökande minskade från 2018 till 2020 
samtidigt som det totala antalet sökande ökade något. Både 
2018 och 2020 fanns det fler behöriga sökande än antalet 
platser till några av de deltagande skolhuvudmännen/kom-
munerna, samtidigt som det till vissa skolhuvudmän/kom-
muner helt saknades behöriga sökande. Detta innebär att 
rekryteringsmålet till programmet inte har varit möjligt att 
uppnå, varken år 2018 eller år 2020.

Tabell 12. Antal helårsstudenter inom de olika varianterna av det 
arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 under åren 2018 till 2020.

2018 2019 2020
K M Tot K M Tot K M Tot

Start HT18 9 1 10 18 1 19 15 1 16

Start HT20 8 2 10

TOTALT 9 1 10 18 1 19 23 3 26

Källa: Ladok

Antalet helårsstudenter inom de olika varianterna av det ar-
betsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 redovisas i tabell 
12. För perioden 2021-2026 är prognosen cirka 420 helårs-
studenter inom den arbetsintegrerade lärarutbildningen för 
MDH. Prognosen utgår från att 30 studenter kan antas vid 
varje hösttermin under den nämnda perioden.

Under de tre år som MDH har planerat och bedrivit arbets-
integrerad lärarutbildning har skolhuvudmännens möjlighe-
ter att erbjuda anställningar varit en av de frågor som varit 
helt avgörande för möjligheten att erbjuda denna variant 
av utbildning. För att kunna erbjuda arbetsintegrerad lärar-
utbildning kontinuerligt och långsiktigt krävs ett fördjupat 
samarbete mellan högskolan och skolhuvudmännen vilket 
är något som prioriteras under den kommande perioden. 
Ytterligare utvecklingsområden är att även skolhuvudmän-
nen ges, såväl ekonomiska som administrativa förutsättning-
ar att delta i satsningen.
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Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk utbildning 
Högskolan har sedan oktober 2016, på uppdrag av regering-
en, planerat och byggt upp en kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk ekonomutbildning motsva-
rande tio helårsstudenter. Utbildningen bedrivs enligt förord-
ningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad 
utländsk utbildning (2008:1101). Utbildningen startade 2018, 
omfattar 60 högskolepoäng, och har skett i samarbete med 
Lunds universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna samt 
Högskolan i Halmstad där Lunds universitet har verkat som 
det samordnande lärosätet. Utbildningens upplägg innebär 
att individuella studieplaner skapas för respektive student 
utifrån personens tidigare studier. Det har medfört att de an-
tagna studenterna under hösten 2020 läst olika kurser, men 
studenterna kommer under vårterminen 2021 att läsa fler 
gemensamma kurser. Utbildningen ges helt på svenska för 
att de studerande ska stärka sina kunskaper i svenska och få 
större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Det totala antalet sökande inför höstterminen 2020 var 16 
personer, varav 11 stycken var förstahandssökande. Av dessa 
antogs 9 personer, varav 6 stycken var kvinnor. Antalet hel-
årsstudenter uppgick år 2020 till 5,6, varav 3,2 stycken var 
kvinnor. Detta kan jämföras med läsåret 2019/2020, då an-
talet sökande var elva personer varav tio stycken var första-
handssökande och tre studenter antogs, vilket motsvarande 
1,86 helårsstudenter. Av de nio studenter som antogs till läs-
året 2020/2021 har tre stycken valt att lämna utbildningen. 
En av studenterna som antogs till utbildningen 2019/2020 
har slutfört utbildningen.  

Högskolan har följt upp utbildningen på flera sätt, bland an-
nat genom individuella samtal med samtliga studenter för att 
möjliggöra att samtliga moment som ingått i deras individu-
ella studieplan utvärderas. Uppföljningarna pekar på att det 
finns flera anledningar till att studenterna väljer att lämna 
utbildningen. Två anledningar som lyfts är otillräckliga kun-
skaper i svenska språket, både i tal och i skrift, samt att det 
har gått lång tid sedan den utländska utbildningen genom-
fördes vilket kan medföra svårigheter att påbörja en utbild-
ning igen. En annan förklaring är ett varierat intresse för att 
delta i campusundervisning. Utbildningen har även följts upp 
genom samarbetet med övriga universitet och högskolor som 
tilldelats detta utbildningsuppdrag. Erfarenheterna från den 
övergripande uppföljningen är att flertalet lärosäten upple-
ver svårigheter att rekrytera studenter och att avhoppen från 
utbildningen är stora. Samarbetet med övriga lärosäten har 
varit mycket värdefullt för att gemensamt lösa uppkomna 
frågetecken och problem. Läsåret 2020/21 har dock endast 
Mälardalens högskola valt att ge utbildningen då övriga läro-
säten har valt att avsluta sina åtaganden. 

Flexibla vägar in i läraryrket
Inom ramen för satsningen flexibla vägar in i läraryrket har 
MDH under 2020 utvecklat tre ämneskompletterande kurser 
som finns redovisade i tabell 13. Högskolan har inte utvecklat 
och inte heller erbjudit poänggivande kompetensutveckling 
inom ramen för satsningen. 

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 Ämnesområde Studieform Upplägg
K M Tot

ENA810, Engelska i ett kontrastivt 
perspektiv, 7,5 hp

1,4 0,5 1,9 Engelska Deltid 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 Matematik Deltid 25 % 9 obligatoriska 
träffar

MAA038, Geometri, 7,5 hp - - - Matematik Deltid 25 % 
distans

3 obligatoriska 
träffar inklusive 
tentamen

Källa: Ladok

Kurserna ENA810 och MAA038 har genomförts under 2020. 
Totalt har nio studenter avklarat kursen ENA810 med god-
känt resultat, kursen MAA038 har ännu inte avslutats. Inga 
studenter som läst kursen ENA810 har påbörjat KPU vid 
Mälardalens högskola. 

De viktigaste erfarenheterna som kan dras från satsningen är 
att söktrycket har varit förhållandevis gott till kursen i ma-
tematik med didaktik för grundlärare och lägre till kursen i 
engelska i ett kontrastivt perspektiv. För undervisning upp-
skattas kostnaderna till 200 tkr och för planering, antagning 
och validering uppskattas kostnaderna till 300 tkr.

Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i 
lärarutbildningen 
Mälardalens högskola har under 2020 erhållit medel som er-
sättning för verksamhet med övningsskolor och övningsför-
skolor inom lärar- och förskollärarutbildningen. Sedan 2014 
har högskolan haft övningsskolor i samverkan med skol-
huvudmän i regionen. Allt eftersom försöksverksamheten 
med övningsskolor har byggts ut har antalet studenter inom 
övningsskolor ökat och så även antalet skolhuvudmän som 
samverkar kring lärarutbildning och verksamhetsförlagd ut-
bildning (VFU). De prioriterade områdena för övningsskolor 
har sedan starten 2014 varit handledarkompetens hos hand-
ledare, 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  
utvärders och förlängs. 

Verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor un-
der 2020 har omfattat alla studenter som under året har stu-
derat på förkollärarprogrammet, grundlärarprogrammet F-3 
och 4-6 samt ämneslärarprogrammet. Undantagna från öv-
ningsskolor är studenter inom KPU och grundlärarprogram-
met F-3 – arbetsintegrerad. Under 2020 deltog sammantaget 
148 helårsstudenter i verksamheten, varav 133 helårsstuden-
ter var kvinnor.

Medlen har använts för att utöka lärarresurserna vid högsko-
lan som har till uppgift att följa och bidra till studenternas 
utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen. Dessa lärare har gett VFU-handledarna på övnings-
skolorna och övningsförskolorna stöd för bedömning av 
studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Medel har också avsatts för att utveckla samverkan mellan 
högskolan och övningsskolorna, utveckla samverkan inom 
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högskolan för förbättrad kommunikation och för arbete 
med likvärdig och rättssäker bedömning under den verksam-
hetsförlagda utbildningen. Ett led i det arbetet har varit att 
utveckla och implementera ett digitalt bedömningsverktyg 
som används av de olika parterna i samband med bedöm-
ningen av studentens VFU. 

De erfarenheter som kan dras utifrån satsningen är att den 
har gett ett närmare samarbete mellan VFU-handledare 
och lärare vid högskolan när det gäller bedömning av stu-
dentens VFU. Det har bidragit till att VFU-handledare får 
en ökad kompetens gällande bedömning, vilket i sin tur 
är en förutsättning 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 bedömningsverktyget som också är tidsbesparande. 
Bedömningsverktyget bidrar också till en mer likvärdig be-
dömning både hos VFU-kurslärare och hos VFU-handledare 
på övningsskolorna. 

Sommarkurser 
Under 2020 fick högskolan medel för att möjliggöra att fler 
kan studera sommarkurser. Inom ramen för satsningen er-
bjöds kurserna Cross-Cultural Management och Trendspaning 
i teori och praktik. Antalet helårsstudenter uppgick till 69 
stycken, vilket är 40 fler än föregående år.

Behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
förutbildning 
Inom ramen för satsningen behörighetsgivande och hög-
skoleintroducerande förutbildning fick högskolan medel för 
en utökning av det tekniska basåret motsvarande 45 helårs-
studenter. Högskolan valde att utöka basåret genom ett nytt 
programtillfälle i Eskilstuna, eftersom basåret, tidigare bara 
har erbjudits i Västerås. Det nya programtillfället hade 64 
platser och samtidigt utökades antalet platser på det teknis-
ka basåret i Västerås med 8 platser till 128. Satsningen kom 
efter att den ordinarie ansökningsomgången till högskolans 
utbildningar öppnat och det nya programtillfället hölls öppet 
för anmälan efter att anmälningsomgången stängt. 

Under 2020 var antalet helårsstudenter på basåret 133 styck-
en, varav 41 kvinnor. Antalet helårsstudenter ökade med 37 
stycken jämfört med 2019 och därmed når inte högskolan 
målet för utbyggnaden. Då högskolan planerade för utbygg-
naden var utgångspunkten läsår och inte kalenderår, och sett 
till den utökning av antalet platser som gjordes inför hösten 
2020 hade målet troligtvis nåtts i en sådan jämförelse.

Bristyrkesutbildningar 
Medel som tilldelades högskolan inom ramen för satsningen 
bristyrkesutbildningar har använts till att utöka antalet an-
tagna och därmed registrerade på befintliga program höstter-
minen 2020. Till exempel socionomprogrammet som höst-
terminen 2020 hade 88 studenter registrerade till 70 platser 
och civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi som 
hade 116 studenter registrerade till 80 platser.

Distansundervisning och öppen nätbaserad 
undervisning
Under 2020 gav högskolan två MOOC:ar; AI Class och Basic 
Knowledge on Machine Learning. AI Class ger kunskap 
om hur tekniker inom Artificiell Intelligens (AI), Machine 
Learning och Deep Learning används för att effektivisera 

hanteringen av stora datamängder. Basic Machine Learning 
ger en introduktion till AI och Machine Learning och grund-
kunskaper inom Big Data, sannolikhetslära och statistik samt 
programmeringsspråket Python. Basic Machine Learning ger 
också behörighet till vissa högskolekurser inom högskolan.

Kursen AI Class erbjuds som webbkurs som inte kräver re-
gistrering och det går därför inte att redovisa antalet delta-
gare. Drygt 200 personer besöker varje vecka den webbsida 
där webbkursen. Basic Knowledge on Machine Learning har 
haft cirka 100 deltagare. Dessa registrerar sig endast med en 
e-postadress.

Med hjälp av regeringens extrainsatta medel har MDH un-
der 2020 kunnat påbörja arbetet med att utveckla tre nya 
MOOC:ar, varav två inom området teknik, med planerad start 
våren 2021 respektive hösten 2021. Den tredje MOOC:en har 
utvecklats för studenter med svenska som andraspråk, och 
är tänkt att användas som ett läromedel i undervisning och 
handledning av såväl enskilda studenter som lärare, språk-
handledare och bibliotekarier. I slutet av 2020 erbjöds kursen 
som en första testversion med drygt 40 deltagare. Kursen är 
beräknad till 20 veckor och ingen av deltagarna har ännu 
hunnit genomgå kursen i sin helhet.

Utöver detta har en tilläggstjänst till lärplattformen Canvas, 
med stöd för MOOC-formatet, upphandlats. Högskolan har 
även inventerat behoven av och beställt ny utrustning för att 
uppdatera och förbättra högskolans inspelningsstudios, vil-
ket förbättrar förutsättningar för distansundervisning. 

Validering inom kompletterande pedagogisk 
utbildning
De medel som MDH tagit del av för validering inom komplet-
terande pedagogisk utbildning under 2020 kom till högsko-
lan sent under vårterminen. Medlen har primärt nyttjats till 
bedömningar vid validering av sökandes reella kompetens 
för behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning för 
ansökningar till vårterminen 2021. Den ansvariga akademin 
har under höstterminen 2020 också sammanställt arbetet för 
att utveckla kompetensen inom området och arbetssätt för 
bedömningar.

Bedömningarna under 2020 har fördelats mellan följande 
undervisningsämnen med relevans för den kompletterande 
pedagogiska utbildningen; engelska, kemi, matematik och 
teknik. Av sju formella ansökningar vid antagningsomgång-
en inför vårterminen 2021 var det två stycken som bedömdes 
uppfylla behörighetskraven. Av dessa har en student antagits 
till kompletterande pedagogisk utbildning med start vårter-
minen 2020.

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 möjliggjort ett 
utökat antal deltagare på befintliga kurser. Som exempel kan 
nämnas kursen Att utveckla organisationer och ledarskap, 
7,5 hp, där antalet deltagare ökat från 237 stycken år 2019 till 
350 stycken år 2020, kursen Framtid och scenariodesign, 15 
hp, där antalet deltagare ökat från 18 stycken till 129 stycken 
samt kursen Räkna med lönsamhet, 7,5 hp, som erbjöds för 
första gången 2020 och hade 253 deltagare.
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Korta kurser
Under 2020 erbjöd högskolan 31 korta kurser för yrkesverk-
samma inom smart produktion, AI och mjukvaruutveck-
ling samt energi och miljö. Kurserna omfattar mellan 2.5 
hp och 7.5 hp och bygger på det kursutbud som högskolan 
tagit fram inom projektet KIT inom ramen för Vinnovas 
pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma 
specialister. Kurserna återfinns även inom ramen för pro-
jekten PREMIUM, PROMPT och FutureE inom det kursutbud 
som utvecklats i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Vanligtvis ges några av 
kurserna med ett fåtal fysiska träffar men under 2020 har 
samtliga kurser genomförts helt online.

Högskolan erbjöd även fem extra kurstillfällen som vände 
sig till permitterade under våren 2020, för att ge möjlighet 
för vidareutbildning under permitteringen. I tabell 14 listas 
samtliga kurser samt antalet deltagare under 2020. Det sam-
mantagna antalet deltagare under 2020 var 1  126 stycken, 
vilket är fler än 2019 då antalet deltagare var 688 stycken. 
Andelen kvinnliga deltagare 2020 var 27 procent.

Tabell 14. Korta kurser som erbjudits under 2020 samt antal deltagare 
fördelat på kön.

2020

K M Tot 

Cirkulär ekonomi och miljöteknik 55 37 92

Luftkvalitetshantering 4 10 14

Mätmetoder i strömning och värmeöverföring 4 17 21

Tillämpad spektroskopi för framtida energi- och miljösystem 5 4 9

Tillämpad statistik för ingenjörer 18 39 57

Tillämpning av industriell processtyrning 9 14 23

Automatisk testgenerering 10 36 46

Big data och molntjänster för industriella tillämpningar 3 12 15

Deep learning för industriell bildbehandling 7 56 63

Industri 4.0 – Introduktion 3 14 17

Industriell underhållsutveckling 2 5 7

Internet of Things för tillverkningsindustrin 2 15 17

Internlogistik i industri 4.0 1 9 10

Introduktion till infrastrukturer för IoT 9 52 61

Introduktion till maskininlärning 13 37 50

Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system 10 29 39

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken 10 23 33

Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering 9 23 32

Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering 2 15 17

Lean produktion 7 11 18

Maskininlärning med Big Data 12 47 59

Modellbaserad utveckling: teori och praktik 2 21 23

Praktisk cybersäkerhet 8 44 52

Prediktiv dataanalys 19 51 70

Programvarutest 22 53 75

Simulering av produktionssystem 0 11 11

Statistisk analys i industriella system 6 23 29

System-av-system 20 72 92

Säkerhetskritisk mjukvara 4 10 14

Upplevelsedesign och användbarhet 21 24 45

Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap 4 11 15

Totalsumma 301 825 1126
Källa: Ladok
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Utbildning på forskarnivå
MDH bedriver aktivt utbildning på forskarnivå inom 13 
forskarutbildningsämnen, fördelade på de sex forskarutbild-
ningsområden 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/kemiteknik6.

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

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

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

Högskolan samarbetar med andra lärosäten eller företag 
inom totalt 20 stycken forskarskolor.

Rekrytering
Diagram 8 visar antalet doktorander som påbörjat sin fors-
karutbildning vid MDH under åren 2018 till 2020 uppdelat 
per år och avsedd examen. Av diagrammet framgår att flerta-
let doktorander har doktorsexamen som avsedd examen för 
utbildningen.

Under 2020 har totalt 34 doktorander påbörjat sin utbildning 
på forskarnivå vid MDH. Av dessa är samtliga nya doktoran-
der. Antalet doktorander som påbörjade sin forskarutbildning 
under 2020 minskade jämfört med 2019 och 2018 då totalt 38 
respektive 62 doktorander påbörjade forskarutbildning vid 
MDH. Som jämförelse kan nämnas att åren 2017 och 2016 
påbörjade 30 respektive 31 doktorander forskarutbildning.  
Skillnaden mellan åren 2020 och 2019 ses framförallt inom 
ämnet datavetenskap där 11 doktorander har påbörjat fors-
karutbildning under 2020, att jämföra med 17 doktorander 
under 2019.

Diagram 8. Antal doktorander som påbörjat sin utbildning perioden 
2018-2020 uppdelat per år och avsedd examen.

 2018 2019 2020
    Antal doktorander (DR) 48 34 32
    Antal doktorander (LIC) 14 4 2
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Källa: Ladok

6   Inom forskarutbildningsämnet bioteknik/kemiteknik bedrivs ingen aktiv 
utbildning. Ämnet är inte avvecklat då ett par inaktiva doktorander är 
registrerade på ämnet sedan 2008.

Andelen kvinnor av doktoranderna som påbörjat forskarut-
bildning under 2020, oberoende av avsedd examen, var 50 
procent, att jämföra med 2019 och 2018 då andelen kvinnor 
var 34 procent respektive 53 procent.

Antal aktiva doktorander
Uppgifterna om totalt antal aktiva doktorander vid MDH in-
kluderar både dem som påbörjat sin forskarutbildning med 
licentiatexamen och dem som börjat med doktorsexamen 
som avsedd examen. Doktorander som påbörjat sina fors-
karstudier vid andra lärosäten, men som helt eller delvis fi-
nansieras av MDH, ingår däremot inte i redovisade uppgifter. 
Som framgår av tabell 15 var det totala antalet aktiva dokto-
rander under året 221 personer, vilket är i ungefärlig nivå 
med tidigare år. Antalet aktiva doktorander var 228 personer 
år 2019. År 2018 var 215 doktorander aktiva. 

Den största förändringen bland enskilda ämnen i antalet ak-
tiva doktorander återfinns inom ämnet datavetenskap där 
antalet ökat från 59 aktiva doktorander år 2018 till 72 aktiva 
doktorander år 2020. En anledning till ökningen är att flera 
av de aktiva doktoranderna ingår i forskarskolorna Array, 
Fora och ImmerSafe, vilka startade upp 2018.

De 221 aktiva doktoranderna hade under 2020 en genom-
snittlig aktivitetsgrad om 66 procent. Detta är en ökning med 
två procentenheter jämfört med 2019 då den genomsnittliga 
aktivitetsgraden var 64 procent, och även en ökning jämfört 
med 2018 då den genomsnittliga aktivitetsgraden var 62 pro-
cent.

Om hänsyn tas till antalet aktiva doktorander per enskilt 
forskarutbildningsämne och ämnets genomsnittliga aktivi-
tetsgrad, motsvarar 2020 års aktiva doktorander 146 heltids-
doktorander. Denna nivå är samma som år 2019 vilket är en 
ökning jämfört med tidigare år. Motsvarande omräkning gav 
då 133 heltidsdoktorander år 2018 och 138 heltidsdoktoran-
der år 2017.

Tabell. 15 Antal aktiva doktorander under perioden 2018-2020 uppdelat 
per år, kön och forskarutbildningsämne.

2018 2019 2020
Antalet aktiva doktorander K M T K M T K M T
Arbetslivsvetenskap (INAS) 0 1 1 1 1 2 1 1 2

Arbetslivsvetenskap (HV) 1 2 3 1 1 2 2 2 4

Datavetenskap 12 47 59 12 62 74 17 55 72

Didaktik 25 5 30 23 6 29 20 5 25

Elektronik 6 5 11 6 5 11 3 4 7

Energi- och miljöteknik 12 23 35 12 23 35 10 23 33

Folkhälsovetenskap 4 0 4 3 0 3 3 1 4

Fysioterapi 3 0 3 4 0 4 4 0 4

Industriell ekonomi och organisation 6 3 9 6 7 13 9 4 13

Innovation och design 9 16 25 9 13 22 11 13 24

Matematik/tillämpad matematik 1 15 16 1 13 14 1 11 12

Socialt arbete 7 1 8 4 2 6 5 2 7

Vårdvetenskap 9 2 11 11 2 13 12 2 14

Totalt 95 120 215 93 135 228 98 123 221
Källa: Ladok
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Andelen kvinnor bland aktiva doktorander uppgick totalt 
för MDH till 44 procent under 2020. Det är en ökning jäm-
fört med 2019 då andelen kvinnor var 41 procent och en 
återgång till 2018 då andelen kvinnor också var 44 procent. 
Diagram 9 visar könsfördelningen bland aktiva doktorander 
per forskarutbildningsämne under 2020.

Diagram 9 Könsfördelning per forskarutbildningsämnen i procent 
bland aktiva doktorander 2020. 

AV AV DV DID EK EMTEK FHA FYS INDEK ID MAT NT DID SOA VV
(INAS) (HV)

       Kvinnor 50% 50% 24% 80% 43% 30% 75% 100% 69% 46% 8% 0% 71% 86%
       Män 50% 50% 76% 20% 57% 70% 25% 0% 31% 54% 92% 0% 29% 14% 
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Forskarutbildningsämne

AV (INAS) = arbetslivsvetenskap inom forskarutbildningsområdet INAS, 
AV (HV) = arbetslivsvetenskap inom forskarutbildningsområdet HV, DV 
= datavetenskap, DID = didaktik, EK = elektronik, EMTEK = energi- och 
miljöteknik, FHA = folkhälsovetenskap, FYS = fysioterapi, INDEK = 
industriell ekonomi och organisation, ID = innovation och design, MAT 
= matematik/tillämpad matematik, NT DID = naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, SOA = socialt arbete, VV = vårdvetenskap

Källa: Ladok

Examina
Doktorsexamina per år
Diagram 10. Antalet utfärdade doktorsexamina grupperat på 
doktorsexamina med samt utan föregående licentiatexamen per 
år för perioden 2018 - 2020. Staplarnas övre del visar antalet 
utfärdade doktorsexamina där doktoranden inte tidigare begärt ut en 
licentiatexamen.

 2018 2019 2020
    Doktor med föregående Lic 17 18 7
    Doktor utan föregående Lic 13 13 11
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Källa: Ladok

Under 2020 utfärdades totalt 18 stycken doktorsexamina vil-
ket är färre än både 2019 och 2018. Andelen kvinnor som 
tog ut en doktorsexamen 2020 var 33 procent vilket är 15 
procentenheter lägre än 2019 då 48 procent av de utfärdade 
doktorsexamina ställdes till kvinnor.

Licentiatexamina per år
Diagram 11. Antal utfärdade visar antalet utfärdade licentiatexamina 
uppdelat per kön och år för perioden 2018–2020. 

 2018 2019 2020
    Kvinnor 5 3 1
    Män 4 5 2
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Källa: Ladok

Totalt utfärdades tre stycken licentiatexamina under 2020. 
Detta är en minskning jämfört med 2019 och 2018 då 
totalt åtta stycken respektive nio stycken licentiatexamina 
utfärdades. 

Andelen kvinnor bland dem som avlagt en licentiatexamen 
under 2020 var 33 procent. Åren 2019 och 2018 var andelen 
kvinnor som tagit en licentiatexamen 38 respektive 56 pro-
cent. Det låga antalet totala examina medför att procentande-
len kan skilja sig stort mellan åren.

Kostnader inom verksamhetsområdet 
forskarutbildning relaterat till antal utfärdade 
doktorsexamen
I detta avsnitt redovisas kostnader inom forskning och verk-
samhetsområdet utbildning på forskarnivå i relation till an-
talet utfärdade doktorsexamina. Den genomsnittliga kostna-
den per doktorsexamen redovisas över en period av fem år, 
tabell 16. Detta för att reducera ojämnheter i kostnaden per 
doktorsexamen som kan uppstå vid tillfälliga satsningar mel-
lan åren.

Tabell. 16 Genomsnittlig kostnad (tkr) per utfärdad doktorsexamen för 
perioden 2016-2020

 

Total kostnad 
för FO och 

Foutb. 2016-
2020 (tkr)

Totalt antal 
doktorsexamina 

2016-2020

Genomsnittlig 
kostnad per 

doktorsexamen 
2016-2020 (tkr/

doktorsexamen)

Genomsnittlig 
kostnad per 

doktorsexamen 
2015-2019 (tkr/

doktorsexamen)

MDH 1 427 155 129 11 063 10 261

UVM 184 261 18 10 237 7 931

IEO 94 129 5 18 826 14 324

FE 180 128 22 8 188 7 438

HV 207 253 25 8 290 8 629

IPR 158 048 21 7 526 8 529

IS 477 729 38 12 572 12 046

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 Agresso

Det totala antalet doktorsexamina har successivt ökat mellan 
åren 2014 och 2019. År 2020 sker ett trendbrott och antalet 
doktorsexamina minskar. Den totala kostnaden för forskning 
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och forskarutbildning har ökat något under år 2020 jämfört 
med år 2019, 318 tkr jämfört med 305 tkr. Den ökade kostna-
den tillsammans med det minskade antalet doktorsexamina 
innebär att kostanden per doktorsexamina ökar något jäm-
fört med tidigare år.

Mellan åren 2016 till 2020 har totalt 129 stycken doktors-
examina utfärdats. Den genomsnittliga kostnaden för en dok-
torsexamen under perioden 2016 till 2020 ligger på 11 063 
tkr vilket är en ökning i jämförelse med den genomsnittliga 
kostnaden per doktorsexamen för perioden 2015 till 2019 
som var 10 261 tkr. Eftersom året 2020 innebar ett trendbrott 
har forskarutbildningarna en högre genomsnittlig kostnad 
per doktorsexamen för den senaste femårsperioden jämfört 
med tidigare femårsperiod.
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Forskning
Högskolan har under 2020 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 2020, liksom tidigare 
år, finansierats genom statligt anslag och medel från externa 
finansiärer såsom forskningsråd, stiftelser, kommuner, regio-
ner och privata företag. Under 2020 var 61 procent av hög-
skolans forskning och forskarutbildning externfinansierad, 
vilket är ett uttryck för en hög grad av samverkan då många 
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 2020. De nya projekten handlar bland 
annat om flexibilitet i energisystemet, styrning av fjärrvärme 
för energieffektiva byggnader, diagnostik av gasturbinflottor 
och kombination av odling och solenergiutvinning, så kall-
lade agrivoltaiska system.

Under 2020 har framtidens energi tillsammans med forsk-
ningsinriktningen industriell ekonomi och organisation,  
Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, samt flertalet före-
tagspartners startat forskarskolan Future-Proof Cities med fo-
kus på hållbar stadsutveckling. Future-Proof Cities kommer 
att bidra till att utveckla den tvärvetenskapliga kunskap som 
behövs för att kunna bygga och utveckla städer på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Framtidens energi har under åren 2020-2024 fått strategiska 
medel från högskolans ledning för att ytterligare utvecklas 
till en excellent forskningsmiljö till år 2030. Arbetet påbör-
jades under 2020 med bland annat interna workshops inom 
forskningsinriktningen och med speciella satsningar för att 
stärka samverkan med företag och organisationer.

Den pågående pandemin har försvårat internationella utby-
ten och aktiviteter. Trots detta har forskningsinriktningen 
under 2020 kunnat ta emot en gästprofessor från Nagoya 
University i Japan. Framtidens energi har också medar-
rangerat och deltagit i den internationella konferensen 
International Conference on Applied Energy som detta år 
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 är multivetenskaplig 
och interdisciplinär och utgår från kunskapsområdet hälsa 
och välfärd. Med stöd av forskningsutvärderingen MDH’s 
Evaluation for improved Research quality 2014 har forsk-
ningsinriktningen under 2020 fortsatt arbetet med att stärka 
forskningskulturen och ta fram en strategi för att stärka och 
vidareutveckla forskningen vid akademin. Under 2017 fatta-
des beslut om en mer tydlig profilering av forskningen inom 
inriktningen genom beslutet att inrätta tre fokusområden 
som under 2020 har bearbetats och vidareutvecklats ytter-
ligare. 

De tre områdena är hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa, hälsa 
och välfärd för människor i sårbara och utsatta livssituatio-
ner samt hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspek-
tiv. I fokusområdena samlas forskning som involverar fors-
kare från olika forskargrupper inom högskolan och externa 
samverkanspartners. Under året har ett stort fokus legat på 
förberedelser inför den kommande externa forskningsutvär-
deringen MER21.

Under 2020 har forskningsinriktningen erhållit externa 
projektbidrag från Forte, AFA försäkringar, Vinnova och 
Cancerfonden. Dessutom har en KKS-ansökan för forsknings-
programmet Synergi beviljats där flertalet företag står för 
stor medfinansiering. En del av projektbidragen har beviljats 
i särskilda utlysningar för forskning kopplad till coronapan-
demin. En intern satsning har också gjorts i ett coronarelate-
rat projekt i samarbete med andra nationella och internatio-
nella lärosäten. 

Under året har forskningen fortsatt skett i samproduktion 
med flera internationella, nationella och regionala samar-
betspartners. En stor del av den regionala samproduktio-
nen sker med utgångspunkt i det etablerade samarbetet via 
Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd inom 
Samhällskontraktet, bland annat i form av doktorandprojekt 
och två-årsfinansierade projekt på cirka 2 miljoner vardera. 

Under 2020 har arbetet inom uppbyggnad av forskning 
inom hälso- och välfärdsteknik skett parallellt med start av 
masterutbildningen inom hälso- och välfärdsteknik inom ra-
men för Sörmlandskontraktet. En professor har påbörjat sin 
anställning under 2020. Arbetet har skett i samverkan med 
arenan för hälso- och välfärdsteknik. En del av arbetet inne-
bär att ta initiativ till ett nationellt utvärderingscentrum för 
äldreomsorg och ett nytt spetsforskningsområde på MDH.

Inbyggda system
Forskningsinriktningen inbyggda system rankas internatio-
nellt bland de bästa i världen. Forskarna inom inriktningen 
arbetar nära industrin och skapar teknologi som gör det möj-
ligt att öka säkerheten inom exempelvis 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.
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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 18 samverkande forskargrupper som 
alla bidrar till ett eller flera av forskningsområdena.

Under 2020 har inriktningens två forskningsprofiler som fi-
nansieras av KK-stiftelsen vidareutvecklats. Embedded Sensor 
Systems for Health Research Profile (ESS-H)  har fått förnyad 
finansiering inom projektet Embedded Sensor Systems for 
Health Plus (ESS-H+) och fortsätter att fördjupa sin samver-
kan med de företag och forskare som ingår i forskningsprofi-
len. Den andra forskningsprofilen, Dependable Platforms for 
Auotonomous systems and Control (DPAC), går in i sin andra 
halva och förflyttar fokus till att applicera forskningsresulta-
ten på projektets demonstratör (en autonom hjullastare från 
Volvo CE) och företagens övriga användningsområden. 

Inbyggda system var under 2020 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 vitalisering. Detta möj-
liggör användning av molnteknik även i säkerhetskritiska 
produktionstillämpningar. Projektet leds av MDH med part-
ners  från Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet 
och University of York i England. Fokus under 2020 har va-
rit på att integrera projektets vetenskapliga lösningar för att 
kunna erbjuda resultat som kan användas i verkliga produk-
tionsscenarier. 

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 uppstart av rekryterade doktorander (Array).

Industriell ekonomi och organisation
Forskningsinriktningen Industriell ekonomi och organisa-
tion utvecklar kunskap om centrala utmaningar för fram-
tidens affärer, management och samhälle, i synnerhet med 
fokus på digitalisering, globalisering och hållbarhet. Den 
forskning som bedrivs bidrar till att utveckla kunskap om 
hur människor och resurser samordnas, styrs och kontrol-
leras inom organisationer, på marknader och i den offentliga 
sektorn. 

Under 2020 har arbetet med inriktningens tre prioriterade 
forskningsspår – re-framing digitalisation, re-framing globa-
lisation och re-framing sustainability – initierat aktiviteter 
som fokuserar på att stödja ansökningar för externa medel 
samt på att hitta sätt att positionera forskningsinriktningen 
lokalt, nationellt och internationellt. 

Forskningsinriktningen erbjuder i dag forskarutbildning 
inom industriell ekonomi och organisation. Under året har 
forskningsinriktningen tagits fram en plan för att säkerställa 
rättigheter till forskarutbildning inom området ekonomi till 
år 2022. En strategisk satsning för att kunna realisera denna 
plan beslutades under 2020. Under året har planen börjat 
implementeras genom riktade interna satsningar samt ex-
terna rekryteringar av seniora forskare, gästprofessorer och 
gästforskare, något som skapar ytterligare förutsättningar 
för vidare utveckling. Den externa granskning av forskning-
en som gjordes av European Foundation for Management 
Development (EFMD) i samband med åter-ackreditering av 
två av MDH:s utbildningsprogram bekräftade att forsknings-
kvaliteten är hög, att publikationerna har ökat och är väl 
citerade, samt att det är flera forskare som når ut med sin 
forskning, och därmed är inriktningen mindre sårbar. 

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, och genom att fortsatt vara ak-
tiva i att arrangera internationella konferenser. En stor andel 
av forskningsprojekten bedrivs i samverkan med både privat 
och offentlig sektor, och flera samarbeten har initierats med 
kommuner i regionen under 2020. 

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-
vetenskap, humaniora och konst. Under perioden 2017–2022 
prioriterar IPR att utveckla akademisk excellens, samproduk-
tion och internationalisering där akademisk excellens är ett 
övergripande mål, och där samproduktion och internationa-
lisering är två viktiga verktyg för att uppnå detta.

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. 

För att ytterligare stärka forskningsmiljön inom områden 
som industri 4.0, digitalisering, automatisering, hållbar-
het och öppen innovation har IPR expanderat verksam-
heten och genomfört ett antal rekryteringar under 2020. 
Forskningsmiljön har även knutit till sig personer i industrin 
för att stärka samproduktionen med näringslivet och därige-
nom utveckla såväl forskningen som kunskapsutbytet. 
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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 2020 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 
övriga forskningsmiljöer vid MDH, inom till exempel i KK-
Stiftelsens HÖG-projekt, industriforskarskolan Array och den 
nya industriforskarskolan Indtech som IPR är huvudansvarig 
för. 

Utbildningsvetenskap och matematik 
Inom forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och ma-
tematik arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten 
inom svensk utbildning och för att utveckla högteknologisk 
industri med hjälp av matematik. 

Forskningsinriktningen delas in i 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 

Under 2020 har inriktningen prioriterat forskning för att 
stärka forskningsbasen i utbildningar och för att utveckla 
teorier och metoder för samproducerad forskning. 

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL), som är en 
del av Samhällskontraktet, har skapat möjligheter till flera 
stora samproducerande projekt där förbättring och förståelse 
av skolpraktiken står i fokus. Flera projekt, varav ett finansie-
rat av Vetenskapsrådet, fokuserar på klassrumsundervisning, 
lärarens arbete för att leda lärande och på hur resurser som 
läromedel, kompetensutveckling och kollegialt lärande kan 
fungera som stöd i lärarens arbete. 

Forskning och utveckling av didaktiska digitala verktyg ut-
gör ett centralt fokus både för skolorna och för lärarutbild-
ningarna. Detta forsknings- och utvecklingsområde har och 
kommer ytterligare stärkas genom att kopplas till lärosätets 
arbete med hälso- och välfärdsteknik. Inriktningen har även 
fortsatt speciellt fokuserat på samproducerad skolforskning, 
bland annat genom regeringsuppdraget om praktiknära 
skolforskning i samverkan med huvudmän, de så kallade 
ULF-avtalen. Arbetet handlar om att etablera och institutio-
nalisera strukturer, kompetenser, rutiner, positioner, normer 
och verktyg för högkvalitativ samproducerad forskning som 
är av relevans och nytta för såvä forskningssamhället som 
skolpraktiken.

Inom forskningsområdet matematik och tillämpad matema-
tik har en utökning av internationell publicering och samar-
beten 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 
industrimatematik samverkan skett. Forskarna har under 
året beviljats externfinansiering 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 såväl nationellt som internationellt.

Forskningsprestationer
I följande avsnitt redovisas antalet refereegranskade forsk-
ningspublikationer som registrerats i publikationsdatabasen 
DiVA under åren 2016 – 2020. Innehållet i DiVA bygger på 
forskarnas självrapportering, kompletterat med bibliografis-
ka data från artikeldatabaserna Scopus och Web of Science. 
Som forskningspublikation räknas refereegranskade publi-
kationer såsom artikel i tidskrift, forskningsöversikt, konfe-
rensbidrag, kapitel i bok samt bok.

Antalet publikationer räknas fraktionerat, vilket innebär att 
inriktningarna erhåller publikationsandelar i proportion till 
den andel av respektive publikation som dess forskare bidra-
git (tillhör till exempel en av tre författare till en viss publika-
tion en viss inriktning, erhåller denna inriktning 1/3 publika-
tionsandel). Det är summan av dessa publikatonsandelar som 
redovisas i tabell 17 nedan.
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Tabell 17. Anta publikationsandelar per forskningsinriktning uppdelat 
per publikationsslag för perioden 2016-2020.

År 2016 2017 2018 2019 2020
Forskningsinriktning/Publikationstyp

FE (totalt) 56 56 46 51 37

Artikel 37 46 34 23 30

Konferensbidrag 16 10 12 27 7

Bokkapitel 2   1  

Bok      

HV (totalt) 62 39 58 64 61

Artikel 51 36 55 57 57

Konferensbidrag 2 2  1  

Bokkapitel 9 1 3 5 4

Bok    1  

IEO (totalt) 26 16 19 31 28

Artikel 12 7 12 15 17

Konferensbidrag 9 7 5 10 4

Bokkapitel 5 2 1 6 6

Bok  1 1 1 1

IPR (totalt) 42 40 38 36 46

Artikel 10 14 20 18 20

Konferensbidrag 32 20 17 18 23

Bokkapitel  6 1 1 3

Bok      

IS (totalt) 165 127 137 128 132

Artikel 26 29 29 19 37

Konferensbidrag 138 95 106 108 94

Bokkapitel 1 3 2 0 2

Bok      

UVM (totalt) 80 75 56 55 78

Artikel 32 33 33 34 32

Konferensbidrag 19 11 6 13 19

Bokkapitel 28 28 17 7 26

Bok 1 3 1 1 1

MDH, okänd inriktning 17 4 4 5 3

Artikel 14 2 1 3 1

Konferensbidrag 3 2 2 3 2

Bokkapitel   1   

Bok      

Total per år 448 358 359 370 385

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

* I årsredovisning för 2020 har tabell justerats då uppdelningen fr årtal 
ändrats från tidigare publikationsår till inläggningsår i DiVA. Det finns 
en naturlig eftersläpning från det att publikationen är klar till den är 
publicerad. Denna eftersläpning gör att utfallet för redovisningsåret 
ser ut att minska i en jämförelse med tidigare år när publikationsdatum 
används. MDH ser att genomförd justering av år ger ett stabilare mått 
som bättre reflekterar den verkliga produktionen. Samtlig data i tabell 
har justerats för att ge jämförbara siffror .

Källa: Diva

Då produktionen för år 2020 studeras ser man att Framtidens 
energi, Hälsa och välfärd och Industriell ekonomi och orga-
nisation i jämförelse med föregående år uppvisar ett lägre re-
sultat, medan Innovation – och produktrealisering, Inbyggda 
system och Utbildningsvetenskap och matematik uppvisar 
ett högre resultat. Detta tycks dock bero på naturliga variatio-
ner, för sett till hela tidsserien 2016 till 2020 blir det tydligt 
att de olika inriktningarnas produktion, i högre eller mindre 
grad, alltid har varierat år från år. Därmed kan även årets 
variationer fogas in i detta mönster. 

Utifrån detta material är det därför svårt att urskilja speciella 
trender. Ett högt resultat för en viss inriktning ett visst år 
tycks gärna följas av ett lägre nästkommande år. De framgår 
även att den samlade produktionen för MDH är tämligen sta-
bil, dock med undantag av år 2016 som uppvisade ett mycket 
högt antal publikationer, något som till stor del är en följd av 
den stora mängd publikationer från Inbyggda system som re-
gistrerades under det aktuella året. Åren 2017–2020 uppvisar 
därmed en svag men stabil ökning av den samlade publika-
tionsmängden.

Även om antalet hela publikationer studeras, det vill säga att 
antalet publikationer räknas där minst en författare har af-
filieringen MDH, syns i stort samma slag av ökning.

En ytterligare trend i det undersökta tidsspannet är att an-
delen publikationer som är skrivna i nationellt och interna-
tionellt samarbete har ökat (se tabell 18). Här räknas varje 
publikation där minst en av författarna har annan affiliering 
än MDH, som skriven i samarbete. Andel publikationer skri-
ven i internationellt samarbete beräknas på samma sätt; det 
vill säga att minst en av affilieringarna är utländsk räknas 
som skriven i internationellt samarbete. När en författare har 
dubbla affilieringar och en av dessa är MDH, räknas publika-
tionen som MDH.

Tabell. 18 Andel publikationer med extern författare samt med författare 

 2016 2017 2018 2019 2020
Inget samarbete 42% 34% 33% 36% 31%

Nationellt samarbete 26% 28% 32% 23% 28%

Internationellt samarbete 32% 37% 36% 41% 40%

Källa:Diva

Kostnader inom verksamhetsområdet forskning 
relaterat till prestationer 
I detta avsnitt redovisas högskolans kostnader inom verk-
samhetsområdet forskning och forskarutbildning relaterat 
till antalet publikationsandelar. Anledningen till att kostna-
der inom verksamheten utbildning på forskarnivå ingår är 
att doktorander bidrar till forskningspublikationer. Då MDH 
detta år ändrat utsökningen och gått över till inläggningsår i 
DiVA istället för publikationsår har följande statistik ändrats 
bakåt så att jämförbara siffror presenteras.
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Diagram 12. Total kostnad (tkr) per vetenskapligt refereegranskad 
publikationsandel för perioden 2016–2020.
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Källa: DiVA och Agresso

Diagram 12 visar den totala kostnaden per refereegranskad 
publikationsandel. Som framgår av tabell 17 har antalet pu-
blikationsandelar som registrerats i DiVA ökat sedan 2017. 
Under samma tidsperiod har den totala kostnaden för verk-
samhetsområdena forskning och forskarutbildning ökat 
med cirka 20 tkr per år. Sammanslaget har den procentuella 
kostnadsutvecklingen varit något större än ökningen av pu-
blikationsandelar, vilket resulterar i att kostnaden per publi-
kationsandel har ökat under åren. År 2020 syns dock en stabi-
lisering och kostanden per publikationsandel är nu i samma 
nivå som år 2019. Den totala kostnaden per publikationsan-
del för 2020 är 825 tkr att jämföra med 825 tkr respektive 
783 tkr för verksamhetsåren 2019 respektive 2018. 

Diagram 13. Kostnader (tkr) per vetenskapligt refereegranskad 
publikationsandel uppdelat per forskningsinriktning 2016–2020.
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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

Källa: DiVA och Agresso

I diagram 13 framkommer det att den totala kostnaden per 
publikationsandel, uppdelat per forskningsinriktning, ökar 
mellan 2019 och 2020 forskningsinriktningarna framtidens 
energi, hälsa och välfärd och industriell ekonomi och orga-
nisation medan en minskad kostnad per publikation uppvi-
sas för inriktningarna innovation – och produktrealisering, 
inbyggda system och utbildningsvetenskap och matematik.. 
Kostnadsförändringarna speglar förändringarna i antalet pu-
blikationsandelar mellan åren som redovisas i tabell 17. För 
framtidens energi har kostnaden per publikationsandel ökat 
över flera år, medan en mer varierad bild ses för övriga forsk-
ningsinriktningar.
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Medarbetare
Mälardalens högskola arbetar för att vara en attraktiv arbets-
givare som genom nära kontakt med omvärlden erbjuder en 
arbetsplats med nyfikenhet och kunskap. Högskolan erbju-
der en dynamisk arbetsplats som vill inspirera sina medarbe-
tare till framåtanda och nyfikenhet, och strävar efter mång-
fald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper 
och personligheter värdesätts. Genom samverkan med det 
omgivande samhället får högskolans medarbetare värdefulla 
kontakter, nya perspektiv och möjligheter. 

Året 2020 har för Mälardalens högskola varit både ett utma-
nande och utvecklande. Högskolan har under året arbetat 
med att få en budget i balans i och med ökande pensions-
kostnader samtidigt som hela organisationen även ställt om 
till digital undervisning och administrativt arbete på distans, 
allt i spåren av coronapandemin. 

Högskolans arbete med strategisk kompetensförsörjning har 
fortgått under 2020 och kommer att fortsätta även under 
nästkommande år. Det strategiska kompetensförsörjningsar-
betet ska medverka till att högskolan är en attraktiv arbetsgi-
vare, har rätt kompetens för att nå uppsatta långsiktiga mål, 
rekryterar rätt medarbetare i en effektiv rekryteringsprocess 
och kompetensutvecklar medarbetare. I anställningsord-
ningen för lärare finns mål och strategi för rekrytering av 
lärare och arbete med att utveckla rekryteringsprocessen på-
går. Målet är att högskolan ska ha ett bra stöd och en tydlig 
process för att nå de uppsatta målen på kort och lång sikt. 
Utvecklingsarbetet är dessutom en förutsättning för att mot-
verka ojämställdhet vid rekrytering och kompetensförsörj-
ning.

Medelantalet anställda var 1 033 medarbetare för 2020 vil-
ket är en marginell ökning mot föregående år. Vid årets slut 
fanns det 1 038 anställda vid högskolan, vilket motsvarade 
970 årsarbetskrafter varav 57 procent var kvinnor. Andelen 
disputerade lärare uppgick under 2020 till 56 procent, vilket 
är en procentenhet högre än föregående år. Andelen tidsbe-
gränsade anställda var 33 procent vilket är fem procentenhe-
ter lägre än föregående år. Personalomsättningen låg på 11 
procent, vilket är två procentenheter lägre än 2019.  

Antal nyrekryteringar
I tabell 19 redovisas antalet nyrekryteringar som skett under 
perioden 2018 till 2020. En nyrekrytering definieras som en 
person som nyanställs vid högskolan genom en extern utlys-
ning av anställningen inom respektive personalkategori.

Tabell 19. Antal nyrekryteringar under perioden 2018 - 2020 uppdelat 
per år och kön. 

 2018 2019 2020
Befattning K M Tot K M Tot K M Tot

Professor 0 1 1 1 2 3 1 3 4

Adjungerad professor 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Gästprofessor 1 3 4 1 4 5 2 3 5

Seniorprofessor 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Universitetslektor inklusive adjungerad lektor 6 12 18 12 10 22 5 9 14

Annan undervisande och forskande personal 1 11 12 8 15 23 9 8 17

Postdoktor 0 2 2 2 2 4 1 3 4

Universitetsadjunkt inklusive adjungerad adjunkt 24 24 48 23 13 36 17 6 23

TA-personal 37 10 47 30 13 43 19 12 31

Bibliotekspersonal * 3 0 3 1 0 1 1 0 1

Biträdande chef * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chef * 2 2 4 1 0 1 2 1 3

Doktorand * 10 7 17 12 13 25 8 8 16

Totalt * 84 73 157 91 73 164 65 53 118

*i årsredovisnignen 2020 har tabellen utökats med befattningarna 
bibliotekspersonal, biträdande chef, chef och doktorand för att ge en 
mer komplett bild. Redovisat antal för dessa befattningar har utifrån 
2020-års underlag ändrats för hela tidsperioden.

Källa: Primula 

Det totala antalet nyrekryteringar var lägre under 2020 jäm-
fört med tidigare år. Orsaken till det förklaras bland annat 
av coronapandemin då flera av de rekryteringar som skulle 
genomföras fick skjutas upp på grund av inreseförbud och 
restriktioner i samhället. En annan orsak är de ekonomiska 
begränsningar som högskolan infört som ett svar på de ökade 
pensionskostnaderna. 

Under 2020 rekryterades tre kvinnliga professorer och sex 
manliga (i begreppet professor ingår professor, senior pro-
fessor och gästprofessor, men inte adjungerad professor). 
Andelen nyrekryterade kvinnliga professorer motsvarade 33 
procent. Det är en ökning jämfört med 2019 då två kvinn-
liga professorer rekryterades och sex manliga. Trots denna 
förbättring når lärosätet inte målet om en jämn könsfördel-
ning vid rekrytering av professorer. Flera av högskolans ut-
bildnings- och forskningsområden präglas nationellt av över-
representation av antingen män eller kvinnor, vilket gör det 
svårt att hitta en jämn andel sökande till utlysta professors-
tjänster. Därför pågår en process för att genom kompetens-
försörjningsplaner främja jämställda karriärvägar.

Utöver nyrekryteringar hanterar högskolan varje år ett antal 
befordringsärenden vilket redovisas i tabell 20. Det totala anta-
let befordringsärenden har ökat jämfört med 2019. För beford-
ringsärenden till universitetslektor, som ökat sedan 2019, har 
antalet befordrade kvinnor varit nästan konstant medan anta-
let män har ökat varje år. År 2020 var 47 procent av befordrade 
universitetslektorer kvinnor, att jämföra med 60 procent 2019 
och 75 procent 2018. Det totala antalet befordrade professorer 
under 2020 var fyra personer, en kvinna och tre män. 

Tabell 20. Antal befordringsärenden 2018 - 2020 uppdelat per år och 
kön. 

 2018 2019 2020

Befattning K M Tot K M Tot K M Tot

Professor 2 0 2 3 2 5 1 3 4

Universitetslektor 6 2 8 6 4 10 7 8 15

Totalt 8 2 10 9 6 15 8 11 19

Källa: Primula 
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Som en del av den vetenskapliga kompetensförsörjningen 
ingår meritering till docent. Under året har dekan beslutat 
att anta nio personer som docenter varav fyra kvinnor och 
fem män. Docentmeriteringarna har bland annat skett inom 
områdena vårdvetenskap, produkt- och processutveckling, 
företagsekonomi, socialt arbete och datavetenskap. Antalet 
medarbetare som meriterats till docent har under de senaste 
fyra åren varit relativt jämnt. 

Tabell 21 anger det totala antalet anställningar i undervi-
sande och och forskande personal såväl som antalet teknisk/
administrativ personal (TA-personal). Den totala mängden 
anställnignar är för 2020 1 224 st. Detta är fler än den totala 
mängden anställda vid årets slut om 1 038 st samt medelan-
talet anställda 2020 om 1 033 st. Detta beror på att det finns 
medarbetare innom MDH som under året har haft mer än en 
anställning vid högskolan. Under 2020 har antalet undervi-
sande och forskande personal minskat med 20 anställningar. 
Den större andelen av minskningen finns inom befattning-
arna universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt, 
forskarassistent och doktorand. Antalet teknisk/administra-
tiv personal har minskat med 9 anställningar.  

Målet i högskolans anställningsordning gällande ökat antal 
professorer har uppnåtts under 2020 i och med att antalet 
ökat med nio anställningar. 

Tabell 21. Antal anställningar under perioden 2018-2020 uppdelat per 
befattning, år och kön. 

2018 2019 2020

Befattning K M Tot K M Tot K M Tot

Professor 21 32 53 23 32 55 26 38 64

Adjungerad professor 2 12 14 2 11 13 1 8 9

Gästprofessor 6 10 16 4 9 13 3 8 11

Seniorprofessor 3 5 8 3 4 7 3 4 7

Universitetslektor 121 122 243 128 131 259 120 145 265

Biträdande 
universitetslektor *

4 4 8 6 4 10

Adjungerad 
universitetslektor 

2 4 6 2 3 5 2 4 6

Universitetsadjunkt * 163 118 281 160 121 281 164 109 273

Adjungerad 
universitetsadjunkt 

14 3 17 11 3 14 5 2 7

Forskarassistent 12 19 31 7 13 20 5 5 10

Annan undervisande och 
forskande personal 

18 37 55 20 39 59 28 35 63

Doktorand * 51 62 113 58 71 129 59 60 119

Postdoktor 6 8 14 7 6 13 6 9 15

TA-personal * 267 103 370 273 100 373 260 104 364

Totalt 686 535 1 221 702 547 1 249 688 535 1 223

* I årsredovisning för 2020 har tabellen kompletterats med redovisning 
av biträdande lektor och doktorander. Vidare har bibliotekspersonal, 
chef, biträdande chef högskoledirektör/förvaltningschef, 
projektkoordinator och vicerektor inkluderats inom kategorin TA-
personal. Dessutom har befattningarna IKT-pedagog, IKT-strateg 
och språkpedagog inkluderats inom kategorin universitetsadjunkt. 
Redovisat antal för dessa befattningar har utifrån 2020-års underlag 
ändrats för hela tidsperioden.

Källa: Primula 

 

Sjukfrånvaro
Högskolans arbete med rehabiliteringsprocessen har fortsatt 
under 2020 och kommer att fortgå under kommande år. Ett 
nytt avtal med företagshälsovården Avonova har tecknats 
och implementering och samarbetsformer har utformats un-
der året.    

Diagram 14. Sjukfrånvaro i procent av arbetstid under 2018 - 2020 
uppdelat på år och kön. 
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Källa: Primula  

Diagram 14 visar att under 2020 har den totala sjukfrånvaron 
minskat från 2,1 procent till 1,7 procent. I och med att stör-
re delen av undervisningen och det administrativa arbetet 
under året digitaliserats och även i hög utsträckning sker 
hemifrån, kan det finnas ett stort mörkertal vad gäller den 
faktiska sjukfrånvaron. Det är fortsatt teknisk/administrativ 
personal med kontorsarbetstid som har högre sjuktal än öv-
riga medarbetarkategorier vid högskolan. Sjuktalen för tek-
nisk/administrativ personal låg 2020 på 2,7 procent jämfört 
med 3,3 procent för 2019. Det visar på att den ökade andelen 
arbete på distans även kan ha påverkat medarbetarna med 
kontorsarbetstid. Högskolan arbetar aktivt för att minska 
eventuellt mörkertal av sjukdom. Sjukfrånvaron har under 
året sjunkit för både kvinnor och män. Att sjukfrånvaron är 
högre för kvinnor överensstämmer med hur det ser ut för 
universitet och högskolor nationellt.

Av den totala sjukfrånvaron 2020 utgör 30 procent långtids-
sjukfrånvaron (fler än 60 dagar) vilket är lägre än 2019 då an-
delen låg på 37 procent. Trots att sjukfrånvaron är högre för 
kvinnorna har männen en högre andel lågtidssjukfrånvaro. 
Grunderna för långtidssjukskrivningarna är varierande och 
är både arbets- och icke arbetsrelaterade.

Diagram 15. Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2018 - 2020 uppdelat 
på ålder och år. 
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Av diagram 15 går att utläsa en minskning av sjukfrånvaron 
under 2020 bland medarbetare i ålderskategorin - 29 och 50 -. 
Inom ålderskategorin under 30 - 49 år ses däremot en ökning 
jämfört med 2019.

Föräldraledighet och vård av barn
Under året har medarbetarna på högskolan varit föräldrale-
diga 4 728 dagar vilket är en minskning med cirka 23 pro-
cent jämfört med 2019. Av dessa dagar har kvinnor tagit ut 
68 procent och männen 32 procent. Uttaget har under 2020 
minskat med sju procentenheter för kvinnor och ökat med 
detsamma för männen jämfört med 2019. 

Under 2020 har medarbetarna på högskolan varit lediga för 
vård av barn (VAB) 814 dagar. Kvinnor har tagit ut 64 pro-
cent av dagarna och männen 36 procent. Detta innebär att 
männens uttag har ökat med tio procentenheter jämfört med 
2019. 

Det är främst inom kategorin teknisk/administrativ personal 
som både dagarna för föräldraledighet och vård av barn är 
som störst. En bidragande orsak till detta kan vara hur ar-
betstiden förläggs för teknisk/administrativ personal jämfört 
med lärarkategorin. Bakomliggande faktorer behöver stude-
ras vidare, men statistiken pekar mot att den stora andelen 
arbete som bedrivits från hemmet under året har resulterat i 
ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och vård av barn.
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Särskilda åtaganden - Idélab
Idélab är en mötesplats inom högskolan där studenter, fors-
kare och övriga medarbetare får stöd att utveckla entreprenö-
riella kompetenser och att nyttiggöra kompetenser och idéer 
till hållbara värdeskapande affärskoncept. Idélab erbjuder 
nätverk, metoder och verktyg hämtade från forskning och 
utbildning vid högskolan, relaterade till innovation och entre-
prenörskap. 

Högskolan har som mål att erbjuda utbildning som leder till 
jobb där entreprenörskap är en alternativ karriärväg. Idélab 
bidrar 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 skapa affärsplaner utifrån 
kompetenser och idéer. Allt detta sker i nära samarbete med 
det övriga innovationsstödsystemet i både Sörmland och 
Västmanland. 

År 2020 har karaktäriserats av coronapandemin och den 
digitala omställningen även i Idélabs verksamhet. Idélab har 
ökat tillgängligheten digitalt, där bland annat möjlighet att 
boka digitala möten med affärsutvecklare lanserades i början 
av året. De flesta möten, utbildningstillfällen och workshops 
har genomförts digitalt. Årets idétävling ställdes om och vin-
narna fick göra en videopitch till juryn istället för en livepre-
sentation. Vinnarna utannonserades genom en video på so-
ciala medier. 

Under året har Idélab arbetat med att förbättra förbättra pro-
gramutbudet. I början av året startades programmet Kreativt 
snabbspår som riktar sig till målgruppen studenter inom de 
kreativa utbildningsprogrammen på högskolan och som vill 
starta eget inom sin blivande profession. Programmet fick 
stort intresse och har lett till att flera klienter fortsatt att ut-
veckla sin företagsidé och även att några klienter redan har 
hunnit starta ett företag. Under hösten genomfördes ett start-
up program där studenter från olika utbildningar med idéer 
till en affärsidé samlades. Under programmet fick studenterna 
vidareutveckla sina idéer och även hjälpa och stötta varandra 
under resan. Flera av dessa klienter har fortsatt att arbeta med 
sin affärsidé i Idélabs acceleratorprogram som startades i okto-
ber och pågår till mars 2021. Förra året genomfördes program-
met i samarbete med Create Business Incubator, men i år har 
Idélab valt att genomföra programmet i egen regi och istället 
anlita gästföreläsare från de regionala innovationssystemen i 
specifika ämnen som till exempel juridik. 

Samarbeten med andra aktörer 
Högskolan, representerad av Idélab, har ett samarbetsavtal 
med Innovationskontoret som drivs av Kungliga Tekniska hög-
skolan, KTH. Inom ramen för samarbetet utvecklas nya meto-
der 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, verifiera affärsnyttan av dessa 
idéer samt att erbjuda rådgivning relaterad till affärsutveck-
ling. I år har två klienter från Idélab fått verifieringsstöd via 
detta program. 

Under 2020 har Idélab representerat Mälardalens högskola i 
Västmanlands Innovationsråd som drivs av ALMI Västmanland. 
I detta forum träffas aktörer inom innovationsstödsystemet i 
Västmanland för att samordna stödet till idéägare. Idélab har 
även varit med under våren och startat ett Innovationsråd i 

Sörmland tillsammans med andra aktörer i Sörmlands innova-
tionsstödsystem. I detta forum bjuds företag från regionen in 
för att berätta om sina utmaningar och aktörerna bidrar med 
hjälp, råd och delning i sina nätverk. 

Resultat i siffror 2020 
Under 2020 presenterades 66 nya idéer till Idélab jämfört 
med 54 idéer under 2019. Uppgången är positiv då många 
rekryteringsaktiviteter har blivit inställda eller digitaliserade 
under året. Idélab har satsat på att närvara mer direkt på olika 
utbildningsprogram i form av gästföreläsningar för att komma 
i kontakt med potentiella klienter.  30 idéer har utvecklats i 
idéutveckling och 24 idéer har varit i affärsutveckling. I spets-
programmen har 16 bolag deltagit och fem nya företag har 
startats. Intresset och antalet deltagare har varit större på de 
program som Idélab har genomfört, vilket syns positivt i re-
sultatet jämfört med föregående år. Då det har varit svårt att 
genomföra större aktiviteter under året på grund av corona-
pandemin, har fler resurser satsats på att hjälpa de idébärare 
som redan är inne hos Idélab.   

Den totala kostnaden för Idélabs verksamhet var 5  305 
tkr för 2020, varav 4  600 tkr finansierades genom högsko-
lans anslag och övrigt inom ramen för samarbetet med 
Innovationskontoret. Kostnaden för verksamheten 2020 är 
högre än föregående år då den totala kostnaden var 4 416 tkr. 
Kostnadsökningen beror på ökade kostnader för medarbetare 
samt ökade kostnader för lokaler. 2019 var kantad av hög med-
arbetaromsättning, i år har medarbetarstyrkan varit stabil. 

Kostnader inom det särskilda 
åtagandet Idélab relaterat till 
prestationer 
Prestationer kopplade till Idélab framgår av tabell 20. Samtliga 
kostnader har relaterats till den totala kostnaden för Idélab. Av 
tabellen framgår att kostnaden för nya idéer har minskat jäm-
fört med föregående år. Det framgår också att flera idéer gått 
vidare i affärsutveckling och i spetsutveckling jämfört med fö-
regående år, vilket beror på att Idélab under året systematiskt 
har arbetat med befintliga klienter samt förbättrat programut-
budet. Antalet kvinnliga idébärare har också ökat kraftigt och 
detta beror främst på samarbetet Idélab gjort med kreativa ut-
bildningsprogram samt programmet Kreativt snabbspår som 
lanserades under början av året.  I tabellen mäts 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 kopplat till idé efter den klient som är Idélabs kon-
taktperson. 

Tabell 22. Kostnad (tkr) per prestation inom Idélabs verksamhet 2018, 
2019 och 2020.

2018 2019 2020

Totalt 

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 87 46 54 19 35 82 66 34 32 80

Idéer i Idéutveckling 62 64 41 15 26 108 30 21 9 177

Idéer i Affärsutveckling 15 265 7 3 4 631 24 17 7 221

Idéer i Spets 9 441 9 1 8 491 16 11 5 332

Antalet startade företag 10 397 5 0 5 883 5 4 2 1061

Källa: LimePro och Agresso
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Högskolans ekonomiska utveckling
Kapitalförändring och 
myndighetskapital
Kapitalförändringen för 2020 är positiv, 39,1 mnkr. 
Grundutbildningen redovisar plus 31,1 mnkr och forskning 
och forskarutbildning plus 8,0 mnkr. Myndighetskapitalet 
vid årets utgång är därmed 400,6 mnkr, fördelat med 303,7 
mnkr på grundutbildning och 96,9 mnkr på forskning och 
forskarutbildning. Sett till enbart den anslagsfinansierade 
verksamheten är motsvarande belopp 285,0 mnkr för grund-
utbildningen respektive 90,8 mnkr för forskning och forskar-
utbildning.

De totala anslagsintäkterna är 45,8 mnkr högre än år 2019 
och 16,6 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror på en 
högre avräkning mot takbeloppet än planerat. Anslagsmedel 
kan till skillnad mot externa medel inte periodiseras, vilket 
betyder att de totala redovisade intäkterna blir högre när ex-
terna medel används istället för anslag. Inom grundutbild-
ningen har 22,6 mnkr av årets anslag inte nyttjats, motsva-
rande siffra för forskning och forskarutbildning är 9,2 mnkr. 

Den externfinansierade verksamheten genererar normalt 
sett inga större över- eller underskott. Utfallet för 2020 när 
det gäller uppdragsverksamheten inom grundutbildningen 
avviker från detta och en positiv kapitalförändring om plus 
7,6  mnkr redovisas. Detta beror på avslutade projekt finan-
sierade av Skolverket, där alla medel inte förbrukats. Det 
ackumulerade kapitalet från denna del av verksamheten 
kommer att användas till olika utvecklingsinsatser kopplat 
till uppdragsverksamheten.

Coronapandemin har gett stor effekt på årets ekonomiska 
utfall. Högskolan har fått flera tillkommande uppdrag som 
finansierats med medel från staten via Kammarkollegiet 
och dessa redovisas därför som bidragsverksamhet. 
Genomförandet har till stora delar skett med befintliga re-
surser vilket inneburit att de redovisade kostnaderna för den 
anslagsfinansierade verksamheten minskat och därmed gett 
överskott mot budget. Samtidigt har kostnaderna för bland 
annat resor, konferenser konsultkostnader och lokalun-
derhåll minskat kraftigt. På intäktssidan syns ingen större 
negativ effekt av coronapandemin. Bidragsintäkterna till 
forskningen ökar jämfört med 2019, även om utfallet är nå-
got lägre än budget. Den sammanlagda positiva ekonomiska 
nettoeffekten av de förändringar i verksamheten som coro-
napandemin inneburit beräknas till minst plus 40 mnkr, det 
vill säga mer än det redovisade överskottet för året.

Förutom den höga avräkningen mot takbeloppet och effek-
terna av coronapandemin så har också lägre pensionskostna-
der än SPV:s prognoser och lägre avskrivningskostnader till 
följd av den försenade inflyttningen i högskolans nya campus 
i Eskilstuna haft stor positiv påverkan på årets kapitalföränd-
ring.

Myndighetskapitalet är en viktig förutsättning för högskolans 
långsiktiga planering av verksamheten då det ger möjlighet 
att över tid planera för såväl positiv som negativ kapitalför-
ändring för enskilda verksamhetsår, så länge det ackumule-
rade kapitalet är positivt. Högskolestyrelsen har fastställt att 
myndighetskapitalet på lång sikt ska vara inom intervallet 
7-10 procent av verksamhetens intäkter7 men att det under 
en period tillåts vara högre för att ha en ekonomisk buffert 
till avskrivningskostnaderna när det gäller investeringarna i 
högskolans nya campus i Eskilstuna. Under 2020 påbörjades 
avskrivningen av investeringarna och ett underskott budge-
terades. De ekonomiskt positiva avvikelser som beskrivits 
ovan har istället inneburit ett ökat ackumulerat myndighets-
kapital. En plan för hur kapital ska nyttjas för att nå styrel-
sens långsiktiga målintervall kommer tas fram under 2021. 
En viktig del i detta kommer vara att se hur kapitalet kan 
bidra till fortsatt utveckling av verksamheten inför att hög-
skolan ska bli universitet.

Diagram 16. Myndighetskapitalets storlek vid årets slut i mnkr.
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7  Intäkter från anslag, bidrag och uppdrag inklusive studieavgifter

Tabell 23. Intäkter, kostnader och resultat 2018-2020 samt utgående ackumulerat kapital.

(tkr) Totalt Grundutbildning Forskning/forskarutbildning
Intäkter: 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Anslag 797 696 751 890 725 600 666 004 631 208 611 858 131 692 120 682 113 742
Avgifter/uppdrag 46 286 46 597 40 906 35 856 32 143 28 620 10 430 14 454 12 286
Bidrag 263 408 234 854 223 165 68 418 48 064 36 939 194 990 186 790 186 226
Finansiellt 225 195 331 156 134 226 69 61 105
Summa intäkter 1 107 615 1 033 536 990 003 770 434 711 549 677 643 337 181 321 987 312 359
Summa kostnader -1 068 507 -1 012 321 -950 994 -739 298 -693 708 -657 537 -329 210 -318 613 -293 457
Kapitalförändring 39 107 21 214 39 009 31 136 17 841 20 106 7 971 3 373 18 902
Ackumulerat kapital 31/12:
Anslag 375 823 344 001 324 784 285 037 262 441 245 037 90 786 81 560 79 747
Uppdrag/Avgifter 16 008 7 923 7 105 13 679 4 732 5 107 2 329 3 191 1 998
Bidrag 8 778 9 578 8 398 4 985 5 392 4 580 3 793 4 186 3 818
Summa 400 609 361 502 340 287 303 701 272 565 254 724 96 908 88 937 85 563

Källa: Agresso
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Intäkter och oförbrukade bidrag
De totala intäkterna är 1 107,6 mnkr, en ökning med 74,1 
mnkr jämfört med 2019.

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 2020, decemberprestatio-
ner för 2019 inkluderade, ger ett överskott om 46,3 mnkr. 
Högskolans hela anslagssparande tas därmed i anspråk på 
27,3 mnkr och uppgår vid årets utgång till 0 mnkr. Därmed 
ersätts inte den samlade produktionen för år 2020 helt, utan 
en överproduktion på nästan 19 mnkr överförs till 2021 och 
kan nyttjas kommande år. I enlighet med regleringsbrevet 
kommer detta att överföras till 2021 och kan nyttjas kom-
mande år om antal studenter och prestationer motsvarar in-
täkter som då understiger då gällande takbelopp.

Anslagen till forskning är 131,7 mnkr, en ökning från 2019 
med 11 mnkr.

De externa intäkterna till forskning/forskarutbildning fort-
sätter att öka och ligger nu på den högsta nivån någonsin. 
Kombinationen med ökande anslag gör att även den totala fi-
nansieringen är på den högsta nivån någonsin och ökningen 
från 2018 är närmare 6,9 mnkr eller 3,5 procent. Den externa 
finansieringens andel av den totala finansieringen uppgår till 
cirka 60,9 procent. 

Bidrags- och uppdragsintäkter inom grundutbildningen är 
högre än både 2018 och 2019 och svarar för 13,5 procent av 
finansieringen av grundutbildningen.

Diagram 17. Andel av olika intäktsslag 2018-2020
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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 2020 146,7 mnkr att 
jämföra med 137,8 mnkr för år 2019.

Diagram 18. Inbetalda bidragsmedel och oförbrukade bidrag.
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Kostnader
Kostnaderna har totalt ökat med 56,2 mnkr jämfört med 
2019. En minskning om 28 mnkr när det gäller driftskost-
nader har skett under senaste året, till stor del till följd av 
effekter av coronapandemin.

Personalkostnaderna ökar med 35,1 mnkr. De ökade per-
sonalkostnaderna beror till stor del på ökade kostnader 
för avtalspensioner, men också kostnader för årets 
semesterlöneskuld. De ökade pensionskostnaderna blev 
inte så stora som först befarades efter de prognoser hög-
skolan fick från SPV för år 2020. De ökade kostnaderna för 
avtalspensioner beror på förändringar i underliggande fak-
torer som påverkar nivån på pensionerna. Kostnader för 
semesterlöneskuldens förändring ökar med cirka 4,8 mnkr. 
Däremot minskar övriga kostnader såsom traktamenten, 
övertid, kurs- och konferensavgifter som en följd av både 
beslutat ekonomiskt begränsningspaket såväl effekter av res-
triktioner på grund av coronapandemin.

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är 12,2 
procent för 2020, vilket ökat mot tidigare år nu när högsko-
lans nya campus i Eskilstuna är taget i drift.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 28,8 mnkr för år 2020. 
Avskrivningskostnaderna har de senaste föregående fyra 
åren minskat gradvis till strax över 10 mnkr för år 2019 som 
ett led i förberedelserna inför nytt campus.

Diagram 19. Kostnadsslagens utveckling 2016-2020.
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Investeringar
Årets investeringar uppgår till 90,1 mnkr vilket är avsevärt 
högre än genomsnittet för den senaste femårsperioden. De 
höga investeringarna 2019 och 2020 är direkt kopplade till 
det nya campuset i Eskilstuna. Från och med 2021 kommer 
investeringarna att återigen vara på en lägre nivå.

Högskolans totala lån uppgick vid årsskiftet till 139,2 mnkr 
med en beviljad låneram på 180 mnkr. År 2021 uppgår hög-
skolans låneram till 157 mnkr vilket bedöms som tillräckligt.

Diagram 20. Investeringar 2016-2020.
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Utsikter för 2021 och framåt
Högskolan går in i verksamhetsåret 2021 med en stabil ekono-
mi och ett högt myndighetskapital. Avskrivningskostnaderna 
till följd av investeringarna i MDH:s nya campus i Eskilstuna 
får fullt genomslag från och med 2021 vilket kommer 
att finansieras med ackumulerat myndighetskapital. 
Pensionskostnaderna kommer enligt SPV:s prognos att fort-
sätta öka, dock i mindre omfattning än vad tidigare prog-
noser sagt. Detta kommer att finansieras inom den löpande 
verksamheten, detsamma gäller den årliga effekten av att 
uppräkningarna av anslagen inte täcker högskolans faktiska 
årliga kostnadsökningar, främst avseende lönekostnaderna. 
Under första halvåret 2021 beräknas effekterna av corona-
pandemin ge fortsatt positiv påverkan på ekonomin, främst 
genom låga driftskostnader. 

Anslagssparandet avseende grundutbildningsanslaget är slut 
och istället finns vid 2021 års ingång sparade prestationer 
som uppgår till 19,0 mnkr. Det är första gången sedan 2002 
som högskolan har sparade prestationer. Effekten är att varje 
års takbelopp är maximalt vad som kan avräknas mot an-
slaget, vilket ställer tydligare krav på kostnadskontroll i alla 
delar av verksamheten. Samtidigt innebär övergången från 
sparade anslag till sparade prestationer en stabilitet i eko-
nomin, 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. En fortsatt 
uppbyggnad av de sparade prestationerna kan ske genom 
att under en period behålla interna uppdrag och tilldelning 
av anslag som sammantaget överstiger takbeloppen. Det bi-
drar till stabilitet i verksamheten och finansiering sker då 
genom att nyttja ackumulerat kapital. Det finns utrymme för 
att göra detta och maximalt kan de sparade prestationerna 
uppgå till motsvarande 10 procent av takbeloppet, vilket 
idag innebär strax under 70 mnkr. När de sparade prestatio-
nerna når maxbeloppet eller den målnivå som sätts, måste 
planeringen anpassas till varje års takbelopp. Med de plane-
ringsförutsättningar som givits avseende kommande års tak-
belopp och den interna långsiktiga planering som gjordes i 
samband med budget för 2021, kommer maxnivån när det 
gäller sparade prestationer att nås år 2025 eller 2026. Det 
ackumulerade kapitalet och de sparade prestationerna vid in-
gången av 2021 ger goda förutsättningar för en mer detalje-
rad planering för både utbildningsvolymen och för utbudets 
innehåll de kommande åren.
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Även forskningsverksamheten står ekonomiskt stark in-
för 2021. Den förväntade universitetsstatusen 2022 och 
den till det kopplade höjningen av anslagsnivån kommer 
innebära helt andra ekonomiska förutsättningar än idag. 
Anslagsökningen för forskningen kommer även att utgöra 
bas för att på sikt även kunna öka den externa finansiering-
en. Det tar tid att bygga ut verksamheten och de tillkomman-
de anslagen under 2022 kommer med stor sannolikhet inte 
att kunna omsättas i verksamhet fullt ut. Detsamma gäller 
troligen även under 2023 och 2024, om än i en minskande 
omfattning. Eftersom anslag inte periodiseras utan resultat-
förs i sin helhet kommer det att ge positiva kapitalföränd-
ringar. Det ger utrymme för att parallellt med utbyggnaden 
av forskningsresurser även kunna förstärka organisationen i 
form av lokaler, stödfunktioner och annat. Detta kan ha stor 
betydelse för att få en väl fungerande verksamhet under den 
pågående utbyggnaden. 

Även om en ombildning till universitet inte innebär någon 
direkt påverkan på ekonomin för grundutbildningen kom-
mer den ökade finansieringen till forskningen ändå att ge 
indirekt positiv påverkan även här. Den långsiktiga effekten 
som ökad forskning kan ge för kvaliteten för utbildningen 
kan i sin tur bidra till ett ökat söktryck som är grunden till att 
rekrytera studenter och säkerställa att takbeloppen nås. Det 
ger ett bättre underlag och argument för framtida höjningar 
av takbeloppen, i de fall det bedöms som fördelaktigt. Större 
forskningsverksamhet ger också en bättre balans mellan de 
olika verksamheterna och forskningen kan därmed bära en 
större andel av vissa gemensamma kostnader.
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Väsentliga uppgifter
 2020 2019 2018 2017 2016
Utbildning och forskning  
Totalt antal helårsstudenter1 8 437 7 676 7 394 7 568 7 340
– andel kvinnor 65% 66% 65% 64% 64%
– andel män 35% 34% 35% 36% 36%
Kostnad per helårsstudent 83 619 85 351 84 143 76 701 77 722
Totalt antal helårsprestationer2 6 868 6 298 6 112 6 239 6 016
– andel kvinnor 68% 68% 68% 66% 67%
– andel män 32% 32% 32% 34% 33%
Kostnad per helårsprestation 102 721 104 026 101 782 93 039 94 825
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 54 46 35 48 42
– andel kvinnor 43% 33%
– andel män 57% 67%
Totalt antal nyantagna doktorander 34 38 62 30 31
– andel kvinnor 50% 34% 53% 37% 55%
– andel män 50% 66% 47% 63% 45%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 221 228 215 218 227
– andel kvinnor 44% 41% 44% 44% 44%
– andel män 56% 59% 56% 56% 56%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 98 87 74 67 83
– andel kvinnor 49 47% 45% 47% 45%
– andel män 51 53% 56% 53% 55%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamina4 5 5,9 4,6 4,4 4,2
Genomsnittlig studietid för doktorsexamina5 7,5 6,4 6,1 6,6 7,0
Totalt antal doktorsexamina 18 31 30 25 25
– andel kvinnor 33% 48% 50% 52% 28%
– andel män 67% 52% 50% 48% 72%
Totalt antal licentiatexamina 3 8 9 19 27
– andel kvinnor 33% 38% 56% 32% 37%
– andel män 67% 63% 44% 68% 63%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer6 385 370 359 358 448
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr)7 825 825 783 763 559
Personal  
Totalt antal årsarbetskrafter 970 949 916 869 844
Medelantal anställda 1 033 1 018 977 941 936
Totalt antal lärare (årsarb.) 523 521 504 479 476
– andel kvinnor 53% 51% 51% 51% 50%
– andel män 47% 49% 49% 49% 50%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 291 286 233 238 258
– andel kvinnor 46% 44% 44% 43% 42%
– andel män 54% 56% 56% 57% 58%
Antal professorer (årsarb.) 60 56 51 49 49
– andel kvinnor 42% 40% 36% 37% 34%
– andel män 58% 60% 64% 63% 66%
Ekonomi  
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 108 1 033 990 949 914
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 770 712 678 657 639
– andel anslag (%) 86% 89% 90% 92% 90%
– andel externa intäkter (%) 14% 11% 10% 8% 10%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 337 322 312 292 274
–andel anslag (%) 39% 37% 37% 36% 38%
–andel externa intäkter (%) 61% 63% 63% 64% 62%
Kostnader totalt (mnkr) 1 069 1 012 951 901 865
–andel personal 71 % 72% 70% 69% 68%
–andel lokaler 12 % 10% 10% 10% 11%
Lokalkostnader per kvm (kr) 2 186 1 601 1 626 1 571 1 567
–andel av justerade totala kostnader (%)8 12% 10% 10% 10% 11%
Balansomslutning (mnkr) 901 780 708 649 589
– varav oförbrukade bidrag 208 192 191 194 185
– varav årets kapitalförändring 39 21 39 48 49
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 402 362 340 301 254
inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 304 273 255 235 197
inom forskning och utbildning på forskarnivå 97 89 86 66 57

1  Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2  Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
3  Exkl. beställd utbildning.
4  Anger bruttostudietid (år)
5  Anger bruttostudietid (år)
6  Redovisningsmetod ändrad. Uppgifterna är korrigerade utifrån den nya metoden.
7  Redovisningsmetod ändrad. Uppgifterna är korrigerade utifrån den nya metoden.
8   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 2020 2019
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag  Not 1 797 696 751 890

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 46 286 46 596

Intäkter av bidrag  Not 3 263 408 234 854

Finansiella intäkter Not 4 225 195

Summa 1 107 615 1 033 536

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal Not 5 -758 853 -723 705

Kostnader för lokaler -130 608 -98 231

Övriga driftkostnader -150 017 -178 020

Finansiella kostnader Not 6 -185 -1 752

Avskrivningar och nedskrivningar -28 845 -10 614

Summa -1 068 507 -1 012 322

Verksamhetsutfall 39 107 21 214

Transfereringar Not 7

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av 
bidrag

27 498 33 918

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 178 7 643

Lämnade bidrag -27 676 -41 561

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring Not 13 39 107 21 214
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Balansräkning 

tkr 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 823 303
823 303

Materiella anläggningstillgångar Not 9
Förbättringsutgifter på annans fastighet 37 578 34 730
Maskiner, inventarier, installationer m m 106 206 17 461
Pågående nyanläggningar 0 29 927

 143 783 82 118
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 312 4 518
Fordringar hos andra myndigheter Not 10 23 580 18 873
Övriga kortfristiga fordringar -54 700

 29 838 24 092
Periodavgränsningsposter Not 11

Förutbetalda kostnader 34 944 28 682
Upplupna bidragsintäkter 12 203 29 139
Övriga upplupna intäkter 684 1 344

 47 831 59 164
Avräkning med statsverket Not 12

Avräkning med statsverket 0 -27 301
0 -27 301

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 18 677 111 639 622
Kassa och bank 1 505 1 609

  678 616 641 232

SUMMA TILLGÅNGAR 900 892 779 608

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 13

Statskapital 950
Balanserad kapitalförändring  361 502 340 287
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 39 107 21 214

 401 560 361 502
Avsättningar Not 14

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 156 2 267
Övriga avsättningar 14 283 13 522

  17 439 15 789
Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 15 139 221 64 139
Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 16 23 810 22 091
Leverantörsskulder 25 745 38 123
Övriga kortfristiga skulder 16 003 14 136

 204 778 138 490
Periodavsgränsningsposter Not 17

Upplupna kostnader 58 460 51 696
Oförbrukade bidrag 207 836 192 400
Övriga förutbetalda intäkter 10 819 19 732

 277 114 263 828

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 900 892 779 608
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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

Indragning
Totalt dis-
ponibelt 
belopp

Utgifter

Utgående 
överfö-
rings-
belopp

16 2:33 Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (Ramanslag)

27 301 634 451 0 661 752 661 752 0

001 Takbelopp (ram) 27 301 634 451 0 661 752 661 752 0

16 2:34 Forskning och utbildning på 
forskarnivå (Ramanslag)

0 131 692 0 131 692 131 692 0

003 Basresurs (ram) 0 131 692 0 131 692 131 692 0

16 2:65  Särskilda medel till universitet 
och högskolor (Ramanslag)

0 4 252 0 4 252 4 252 0

027 Idélab (ram) 0 4 252 0 4 252 4 252 0

Summa anslag 27 301 770 395 0 797 696 797 696 -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. Utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning

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 63 445 tkr (10 
procent av takbeloppet)

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 4 252 tkr. Beloppet 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 2020-01-01 – 2020-12-31
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2020 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 229 143 7 527 3 067 10 594

Teologi 0

Juridik 0

Samhällsvetenskap 2 725 2 174 89 643 46 596 136 239

Naturvetenskap 603 424 33 799 20 037 53 837

Teknik 1 788 1 290 100 262 61 023 161 285

Farmaci 0

Vård 1 104 1 030 65 847 53 198 119 045

Odontologi 0

Medicin 478 407 31 839 33 016 64 855

Undervisning 1 216 1 109 48 649 46 470 95 119

Verksamhetsförlagd utb. 178 174 10 076 9 581 19 657

Övrigt 0

Design 85 85 13 509 8 230 21 739

Konst 0

Musik 21 21 2 879 1 821 4 700

Opera 0

Teater 10 10 3 160 1 574 4 733

Media 0

Dans 0

Idrott 0

Särskilda satsningar inom anslag 2:64 1) -14 578

Summa 8 437 6 868 407 189 284 614 677 225

Takbelopp (tkr) 634 451

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 42 774

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0
1)  Avser de särskilda satsningarna sommarkurser, behörighetsgivade förutbildning, bristyrken, livslångtlärande, flera vägar in i läraryrket och kompliternade utbildning för personer 

med utländsk utbildning. Dessa satsningar avräknas och finansearas via anslag 2:64. 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 201 inom design. Högst får 85 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga 
helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 36 inom musik. Högst får 21 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga 
helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 12 inom teater. Högst får 10 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga 
helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
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Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 634 451

 + Ev. ingående anslagssparande 27 301

Summa (A) 661 752

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 512

Utfall total ersättning enligt tabell 1 677 225

 + Ev. ingående överproduktion

Summa (B) 680 737

Summa (A-B) 1 -18 985

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 18 985

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 18 985

2  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan  
regeringens godkännande.
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Avgiftsbelagd verksamhet 2020 
tkr 

Verksamhet
Över-/ 

underskott 
t.o.m 2018

Över-/ 
underskott 

år 2019
Intäkter 

2020
Kostnader 

2020

Över-/ 
underskott 

år 2020

Ack. över-/ 
underskott 
utgående 

2020
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 3 271 -542 17 059 9 418 7 641 10 370

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 718 1 193 6 769 5 619 1 150 3 061

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 3 989 651 23 828 15 037 8 791 13 431

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 1 828 782 6 170 7 054 -884 1 726

Summering 1 828 782 6 170 7 054 -884 1 726

Verksamhet där krav på full  
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -1 398 -679 1 039 1 065 -26 -2 103

Upplåtande av bostadslägenhet 1

- utbytesprogram och gästforskare

Upplåtande av bostadslägenhet 

- regeringsbeslut (U2010/4277/UH)

Övrigt 

Summering -1 398 -679 1 039 1 065 -26 -2 103
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 åren 2015-2016 med Skolverket som hu-
vudman. 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 redovisnings-
sed 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 2021 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 2020-01-01 – 2020-12-31.

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 
såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagsspa-
rande) 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 
bilaga 6 Väsentliga uppgifter. 

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 
§ första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En an-
läggningstillgång 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 stat-
liga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tillde-
lats för ändamålet.

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra 
och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposi-
tion av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det 
ackumulerade överskottet till mer än 10 % av den avgiftsbe-
lagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska 
myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet 
ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott som inte 
täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår 
ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till re-
geringen 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 budgetunder-
lag. För pågående projekt redovisas intäkter motsvarande 
årets upparbetade kostnader. Erhållna medel från bidragsgi-
vare som ännu inte använts i verksamheten redovisas som 
oförbrukade bidrag i balansräkningen. Projekt där bidrag, 
enligt kontrakt, ännu inte erhållits, bokförs som fordran på 
bidragsgivaren motsvarande upparbetade kostnader i projek-
tet. Avslutade projekt redovisas som skillnaden mellan intäk-
ter 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.

2020-12-30 2019-12-30
Not 1 Intäkter av anslag

Grundutbildningsanslag avräkning mot takbelopp 661 752 627 036

Idélab 4 252 4 172

Forskning och utbildning på forskarnivå basresurs 131 692 120 682

797 696 751 890

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Uppdragsutbildning 17 059 14 378

varav tjänsteexport 0 0

Uppdragsforskning 6 170 8 532

varav tjänsteexport 219 1 140

Högskoleprov 1 039 1 354

Beställd utbildning 0 61

Studieavgifter 6 769 7 071

Övriga ersättningar 3 537 283

Avgifter enligt avgiftsförordningen 4 § 11 712 14 916

46 286 46 596
Av övriga ersättningar avser 2 369 tkr realisationsvinst efter försäljning av tillgångar efter flytt till nya lokaler i Eskilstuna

Specifikation avgifter enligt avgiftsförordningen 4 §

Kompendieverksamhet 42 52

Hyresintäkter 327 1 383

Fakturerade tjänster 11 065 12 856

Övrigt 278 625

11 712 14 916

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från kommuner, regioner 53 779 44 137

Bidrag från kammarkollegiet 25 928 7 121

Bidrag från forskningsråd och statliga stiftelser 59 717 53 800

Bidrag från övriga statliga myndigheter 25 081 18 837

Bidrag från KK-stiftelsen,övriga svenska forskningsstiftelser 71 280 80 715

Bidrag från övriga stiftelser o organisationer 0 1 718

Bidrag från svenska företag, privatpersoner 6 627 9 157

Bidrag från utländska företag och org 3 576 0

Bidrag från EU 17 420 19 370

263 408 234 854

Not 4 Finansiella intäkter 
Ränteintäkter på räntekonto 3 100

Övriga ränteintäkter, valutakursvinster 222 95

225 195

Not 5 Kostnader för personal
Totala kostnaderna för personal 758 853 723 705

Därav; styrelsearvoden 290 400

arvoden icke anställda 5 741 7 430

Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier

och andra avgifter enligt lag och avtal 492 823 467 073
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2020-12-30 2019-12-30
Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader på lån i Riksgäldskontoret 32 1 544

Dröjsmålsränta på leverantörsskulder 100 89

Övriga finansiella kostnader 53 118

185 1 752

Not 7 Transfereringar
Medel som erhållits från myndighet för finanierings av bidrag 27 498 33 918

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag från:

KK-stifteslen 66 6 487

Övriga svenska stiftelser 6 648

Övriga 106 508

27 676 41 561

Lämnade bidrag till:

Statliga myndigheter 1 743 9 749

Företag, kommunder, regioner och övriga organisationer 18 571 23 918

Stipendiater 7 362 7 893

27 676 41 561

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde 7 445 7 229

Tillkommande tillgångar 828 215

Avgående tillgångar -1 073 0

Överföringar 0 0

UB anskaffningsvärde 7 199 7 445

IB ackumulerad avskrivning 7 142 6 024

Årets avskrivningar 307 1 118

Avgående tillgångar -1 073 0

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 6 376 7 142
Restvärde 823 303

Not 9 Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter annans fastighet

IB anskaffningsvärde 104 016 89 242

Tillkommande tillgångar 6 644 15 188

Avgående tillgångar -16 314 -414

Överföringar 0 0

UB anskaffningsvärde 94 346 104 016

IB ackumulerad avskrivning 69 285 68 187

Årets avskrivningar 3 797 1 512

Avgående tillgångar -16 314 -414

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 56 768 69 285
Restvärde 37 578 34 730
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2020-12-30 2019-12-30
Maskiner, inventarier, installationer m m
IB anskaffningsvärde 105 532 99 239

Tillkommande tillgångar 82 634 11 357

Överföring från pågående nyanläggningar 29 927 0

Avgående tillgångar -18 746 -5 064

Överföring 950 0

UB anskaffningsvärde 200 297 105 532

IB ackumulerad avskrivning 88 071 85 133

Årets avskrivningar 24 741 7 983

Avgående tillgångar -18 720 -5 046

Överföring 0 0

UB ackumulerad avskrivning 94 091 88 071
Restvärde 106 206 17 461
Överföring är konst från Statens Konstråd. Redovisas även under Not 13 Myndighetskapital

Pågående nyanläggningar
IB anskaffningsvärde 29 927 0

Tillkommande tillgångar 0 29 927

Avgående tillgångar 0 0

Överföring till anläggningskonto -29 927 0

Överföring 0 0

UB anskaffningsvärde 0 29 927

IB ackumulerad avskrivning 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Avgående tillgångar 0 0

Överföring 0 0

UB ackumulerad avskrivning 0 0

Restvärde 0 29 927
Pågående nyanläggningar avser i huvudsak investeringar i nytt campus i Eskilstuna och har under året överförts till 
Maskiner, inventarier, installationer m m.

TOTALT
IB anskaffningsvärde 239 474 188 481

Tillkommande tillgångar 89 278 56 471

Överföring från pågående nyanläggningar 29 927 0

Överföring till anläggningskonto från pågående nyanläggning -29 927 0

Avgående tillgångar -35 061 -5 478

Överföringar 950 0

UB anskaffningsvärde 294 643 239 474

IB ackumulerad avskrivning 157 356 153 321

Årets avskrivningar 28 537 9 496

Avgående tillgångar -35 035 -5 460

Överföringar 0 0

UB ackumulerad avskrivning 150 859 157 356
Restvärde 143 783 82 118
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2020-12-30 2019-12-30
Not 10 Kortfristiga fordringar hos andra myndigheter

Mervärdesskattefordran 10 675 14 946

Övriga kortfristiga fordringar inom staten 12 906 3 927

23 580 18 873

Not 11 Periodavgränsningsposter

Förutbetalade kostnader

Förutbetalda kostnader, inomstatliga (exkl hyror) 199 570

Förutbetalda kostnader hyror, inomstatliga 296 295

Förutbetalda kostnader hyror, utomstatliga 26 143 21 872

Övriga förutbetalda kostnader 8 307 5 945

34 944 28 682
Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 3 756 3 595

Övr upplupna bidragsintäkter, utomstatligt 8 447 25 544

12 203 29 139
Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 0 501

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 684 842

684 1 344
47 831 59 164

Not 12 Avräkning med statsverket
Ingående balans -27 301 -36 026

Redovisat mot anslag 797 696 751 890

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -770 395 -743 165

Återbetalning av anslag 0 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 -27 301

Sammanställning av utgående balans

Ej avräknat anslag grundutbildning, upp till 10% av takbelopp 0 -27 301

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

Summa 0 -27 301
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Not 13 Myndighetskapital

Statskapital 2020-12-30 2019-12-30
Konst från Statens Konstråd 950 0

Summa 950 0

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Förändring av myndighetskapital

 

2020-12-30 2019-12-30
Not 14 Avsättningar

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 2 267 1 297

Årets pensionskostnad 1 757 1 952

Årets pensionsutbetalningar -868 -982

Summa 3 156 2 267
Övriga avsättningar

Kompetensutvecklingsmedel 14 283 13 522

Övriga personlarelaterade avsättningar 0 0

Summa 14 283 13 522
Summa avsättningar 17 439 15 789

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 2019 0 324 783 7 105 8 399 21 214 361 502
A Ingående balans 2020 0 324 783 7 105 8 399 21 214 361 502
Föregående års kapitalförändring 0 19 217 818 1 179 -21 214 0

Årets kapitalförändring 950 39 107 40 058

B Summa årets förändring 950 19 217 818 1 179 17 893 40 058
C Utgående balans 2020 950 344 000 7 923 9 579 39 107 401 560

Verksamhet

Balanserad
kapital-

förändring 
(A)

Årets 
kapital-

förändring 
(B)

Summa 
 (A + B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 269 836 23 495 293 331

Uppdragsverksamhet 2 729 7 641 10 370

Summa 272 565 31 136 303 702
Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning och utbildning på forskarnivå 86 326 8 855 95 181

Uppdragsverksamhet 2 610 -884 1 726

Summa 88 936 7 971 96 907
Summa kapitalförändring 361 502 39 107 400 609



Mälardalens högskola, årsredovisning 202070

2020-12-30 2019-12-30
Not 15 Lån i Riksgälden

Beviljad låneram 180 000 110 000
Ingående balans 64 139 31 350

Nyupptagna lån 103 292 43 040

Amorteringar -28 211 -10 250

Summa 139 221 64 139

Efter låneupptagning i december månad 2020 har anläggningstillgångar aktiverats med anskaffningsvärde  474 tkr. 
Lånet upptogs för tillgång med uppskattat anskaffningsvärde 72 tkr, anläggningen aktiverades inte. 
Total belopp som inte var med i låneupptagningen är 396 tkr.

Not 16 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Skulder avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter m.m. 12 893 13 350

Utående moms 2 152 1 176

Övriga inomstatliga leverantörsskulder 8 766 7 566

Summa 23 810 22 091

Not 17 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Upplupna löner samt semesterlöneskuld inkl soc avg 45 592 41 086

Övr upplupna kostnader, inomstatliga 324 515

Övr upplupna kostnader, utomstatliga 12 543 10 095

Summa 58 460 51 696
Oförbrukade bidrag

Oförbrukade bidragsintäkter inomstatliga 82 720 79 997

Oförbrukade bidragsintäkter utomstatliga 125 116 112 403

Summa 207 836 192 400

Inomstatliga oförbrukade bidrag, förväntad tid för ianspråktagande

Inom tre månader 25 792 26 003

Mer än tre månader till ett år 39 847 33 815

Mer än ett år till tre år 14 477 15 166

Mer än tre år 2 605 5 014

Summa 82 720 79 997

Övriga förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter, inomstatliga 3 172 11 480

Förutbetalda intäkter, utomstatliga 7 646 8 252

Summa 10 819 19 732
Summa Periodavgränsningsposter 277 114 263 828

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

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
2020 2019 2018 2017

Grundutbildning
Ordinarie grundutbildning
Intäkter
Grundutbildningsanslag: ersättn hst/hpr 661 752 627 036 607 736 603 047
Övriga anslag/Särsk åtagande 4 252 4 172 4 122 4 047
Bidragsintäkter 68 418 48 064 36 939 19 679
Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn  7 618 8 995 7 789 8 565
Studieavgifter 6 769 7 071 4 945 6 233
Högskoleprovet* 1 039 1 354 1 473 1 604
Övriga ersättningar*  (ny post 2018) Not 1 3 371 283 256 0
Ränteintäkter 156 134 226 225
Summa intäkter 753 375 697 109 663 486 643 400
Kostnader
Grundutbildning 729 755 677 517 640 072 600 959
Räntekostnader 125 1 209 2 071 1 897
Summa kostnader 729 880 678 726 642 143 602 856
Verksamhetsutfall 23 495 18 383 21 343 40 544

Uppdragsverksamhet
Intäkter
Beställd utbildning 0 61 258 476
Uppdragsutbildning 17 059 14 378 13 899 13 387
Ränteintäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 17 059 14 439 14 157 13 863
Kostnader
Uppdragverksamhet 9 418 14 982 15 394 16 567
Räntekostnader 0 0 0 0
Summa kostnader 9 418 14 982 15 394 16 567
Verksamhetsutfall 7 641 -542 -1 237 -2 704
Årets kapitalförändring grundutbildning 31 136 17 841 20 106 37 840

Forskning/forskarutbildning
Intäkter
Forskningsanslag 131 692 120 682 113 742 105 206
Bidragsintäkter 194 990 186 790 186 226 177 971
Uppdragsforskning 6 170 8 532 7 890 6 775
Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn 4 094 5 921 4 108 1 747
Övriga ersättningar*  (ny post 2018) Not 1 166 0 288 0
Ränteintäkter 69 61 105 102
Summa intäkter 337 181 321 986 312 359 291 801
Kostnader
Forskning 329 150 318 071 292 518 281 127
Räntekostnader 60 542 939 862
Summa kostnader 329 210 318 613 293 457 281 989
Årets kapitalförändring forskning 7 971 3 373 18 902 9 812
Not 1) Sponsring, skadestånds- och andra övriga ersättningar

TOTALT 2020 2019 2018 2017
Intäkter totalt 1 107 615 1 033 536 990 003 949 062
Kostnader 
Personal 71,0% 758 853 71,5% 723 705 69,6% 662 055 68,8% 619 848
Lokaler 12,2% 130 608 9,7% 98 231 10,2% 96 865 10,4% 93 765
Övriga driftskostnader 14,0% 150 017 17,6% 178 020 18,4% 175 234 18,6% 167 478
Finansiella kostnader 0,0% 185 0,2% 1 752 0,3% 3 010 0,3% 2 759
Avskrivningar 2,7% 28 845 1,0% 10 614 1,5% 13 829 1,9% 17 562
Kostnader totalt 100% 1 068 507 100% 1 012 322 100% 950 993 100% 901 412

Summa årets kapitalförändring 39 107 21 214 39 010 47 650
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Resultaträkning per verksamhetsgren
Grundläggande högskoleutbildning
(tkr) Grundubildning 

exklusive uppdrag-
sverksamhet

Uppdragsverksamhet TOTALT

Beställd utbildning Uppdragsutbildning

Verksamhetens intäkter 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Anslag 666 004 631 208 666 004 631 208

Avgifter och andra ersättningar 18 797 17 703 0 61 17 059 14 378 35 856 32 143

Bidrag 68 418 48 064 68 418 48 064

Finansiella intäker 156 134 0 0 0 0 156 134

Summa intäkter 753 375 697 110 0 61 17 059 14 378 770 434 711 550
Verksamhetens kostnader
Personal 480 248 463 537 0 43 6 423 10 344 486 671 473 924

Lokaler 104 400 75 027 0 7 1 396 1 674 105 796 76 708

Övrig drift 119 553 130 020 0 12 1 599 2 902 121 152 132 934

Finansiella kostnader 125 1 209 0 0 0 0 125 1 209

Avskrivningar 25 554 8 934 0 0 0 0 25 554 8 934

Summa kostnader 729 880 678 727 0 61 9 418 14 920 739 298 693 708
Transfereringar
Erhållna 8 268 12 655 0 0 0 0 8 268 12 655

Lämnade -8 268 -12 655 0 0 0 0 -8 268 -12 655

Årets kapitalförändring 23 495 18 383 0 0 7 641 -542 31 136 17 841

Forskning och forskarutbildning
(tkr) Forskning/forskarutbild-

ning exklusive uppdrag-
sverksamhet

Uppdragsforskning TOTALT

Verksamhetens intäkter 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Anslag 131 692 120 682 131 692 120 682

Avgifter och andra ersättningar 4 260 5 921 6 170 8 532 10 430 14 454

Bidrag 194 990 186 790 194 990 186 790

Finansiella intäker 69 61 0 0 69 61

Summa intäkter 331 011 313 454 6 170 8 532 337 181 321 986
Verksamhetens kostnader
Personal 266 290 243 663 5 892 6 119 272 182 249 781

Lokaler 24 275 20 996 537 527 24 812 21 523

Övrig drift 28 240 43 981 625 1 104 28 865 45 086

Finansiella kostnader 60 542 0 0 60 542

Avskrivningar 3 291 1 680 0 0 3 291 1 680

Summa kostnader 322 155 310 863 7 054 7 750 329 210 318 613
Transfereringar
Erhållna 19 408 28 906 0 0 19 408 28 906

Lämnade -19 408 -28 906 0 0 -19 408 -28 906

Årets kapitalförändring 8 855 2 591 -884 782 7 971 3 373

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

Av anslagen till grundutbildning har 5,2 mnkr använts för samfinansiering. Av anslaget till forskning och forskarutbildning 
har 25,9 mnkr använts för samfinansiering.
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Skattepliktiga ersättningar och förmåner från MDH till ledamöter i högskolesty-
relsen samt ledamöternas övriga uppdrag som styrelse eller rådsledamot i andra 
statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag under 2020

Namn Ersättning Tid Bisyssla
Pär Eriksson** 43 000 2020-01-01 -2020-12-31  Provins Fem AB, ledamot 

Idrottsföreningarna: Eskilstuna United och Skogstorps GoIF, ledamot
Mikael Dahlgren 22 000 2020-01-01 - 2020-12-31  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 
Amexci AB, ledamot 
WASP board 2020, ledamot

Torbjörn Digernes 22 000 2020-01-01 - 2020-12-31  Norges tekniske vitenskapsakademi, ordförande 
Dansk akkrediteringsinstitusjon, ledamot 
Portugals forskningsråd, ledamot

Eva Durhan 22 000 2020-01-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Monika Samuelsson 16 500 2020-05-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Ulf Nilsson 22 000 2020-01-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag. 
Paul Pettersson* 1 237 063 2020-01-01 - 2020-12-31  UP4All International AB, ordförande 

MainlyAI AB, ledamot 
Västermanlands län Länsstyrelsens insynsråd, ledamot 
Södermanlands län Länstyrelsens insynsråd, ledamot 
Insynsrådet för Myndigheten för yrkeshögskolan, ledamot

Carina Malmgren 33 220 2020-01-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Gunvor Kronman 16 500 2020-05-01 - 2020-12-31  Kalevala Jewellery Oy, styrelseordförande 

Amos Rex, museum för samtidskonst, styrelseordförande 
Stockmann nomineringsutskott, styrelseordförande

Sandra Jederud* 413 338 2020-10-05 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Cecilia Lindh* 631 218 2020-05-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Caroline Uppsäll* 525 241 2020-05-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag.
Jonas Stier* 569 896 2020-05-01 - 2020-12-31 Stima AB, ledamot
Kim Jansson 22 000 2020-01-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag. 
Tommie Hultgren 11 000 2020-10-05 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag. 
Susanne Meijer* 365 663 2020-01-01 - 2020-12-31  Avdelningsstyrelsen för Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet, 1:e ersättare  

Avdelningsstyrelsen UoH, ledamot
Michaël Le Duc* 588 293 2020-01-01 - 2020-12-31 Inga övriga uppdrag. 

Avgående ledamöter
Liselott Hagberg 12 500 2020-01-01 - 2020-04-30 Inga övriga uppdrag.
Jan Eric Sundgren 5 500 2020-01-01 - 2020-04-30  Chalmers Studentkårs Företags Grupp AB,  styrelseordförande 

SwedNanoTech AB, styrelseordförande 
Rådet för ForkningsInfrastruktur RFI, styrelseordförande 
Impact Coatings AB, ledamot 
Sten Allan Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, ledamot 
Hasselbladstiftelsen, ledamot

Tanja Dunerbrandt* 607 175 2020-01-01 - 2020-04-30 Inga övriga uppdrag.
Kristina Lundqvist* 944 096 2020-01-01 - 2020-04-30 Inga övriga uppdrag.
Magnus Berglind* 358 773 2020-01-01 - 2020-09-30 Inga övriga uppdrag.
Jessica Tallbacka 11 000 2020-01-01 - 2020-05-31 Inga övriga uppdrag. 

*anställd vid MDH
**ledarmot tom 2020-04-30. Därefter ordförande.
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UNDERTECKNANDE
Styrelsen för Mälardalens högskola har idag 2021-02-22 beslutat godkänna Mälardalens högskolas årsredovisning för år 2020

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 SANDRA JEDERUD

 CECILIA LINDH  CAROLINE UPPSÄLL JONAS STIER
 LÄRARREPRESENTANT LÄRARREPRESENTANT  LÄRARREPRESENTANT

 KIM JANSSON TOMMIE HULTGREN
 STUDENTREPRESENTANT STUDENTREPRESENTANT
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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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