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Det är med glädje som jag en gång per år bjuder in till Västmanlandsakademien. Viktiga 
områden för länets utveckling synliggörs ur såväl ett historiskt som nutids- och framtids-
perspektiv. Föreläsningar hålls av kvinnor och män som är eller har varit verksamma i 
länet.

Årets tema:  
Mälardalens högskola - Motor för Västmanlands utveckling 
Med 13 000 studenter och 1 000 anställda i Västerås och Eskilstuna är Mälardalens 
Högskola en av Sveriges större högskolor. Högskolan erbjuder utbildningar av hög 
kvalitet med tonvikt på ingenjörsutbildningar, sjuksköterske- och beteendevetenskapliga 
utbildningar, lärarutbildningar och ekonomiutbildningar. De utexaminerade studenterna 
är attraktiva för länets arbetsmarknad och har stor betydelse för kompetensförsörjningen  
i såväl länets företag som i offentlig sektor.

Mälardalens Högskola bedriver, under ledning av ett sextiotal professorer, kvalificerad 
forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik och från och med 2012 även inom 
hälsa och välfärd. Mälardalens Högskola hör till de internationellt väletablerade läro-
sätena inom framförallt inbyggda system.

Högskolan har ett omfattande och nära samarbete med företag, kommuner, landstinget 
och myndigheter i Västmanlands län och bidrar härigenom starkt till länets kompetens-
försörjning, innovationskraft och tillväxt.

Jag ser fram emot intressanta föredrag och samtal i Västmanlandsakademien kring Mälar-
dalens Högskolas betydelse för Västmanlands framtida utveckling tillsammans med dig.

Varmt välkommen!

Ingemar Skogö, landshövding

Välkommen till 
Västmanlandsakademien 2012 Program

Välkomsthälsning - Ingemar Skogö, landshövding

Forskning till nytta - Charlotte Brogren, Vd Vinnova

Mälardalens högskola – forskning för välfärd och tillväxt

• Samproduktion för en rik matematikundervisning
Andreas Ryve, professor i Matematisk didaktik

• Teknik för hälsa och välfärd i ett användarperspektiv
Maria Müllersdorf, universitetslektor i medicinsk vetenskap,  
Docent samt akademichef för akademin hälsa, vård och välfärd

• Vetenskaplig excellens och regionalt värdeskapande –  
historien om inbyggda system vid Mälardalens högskola 
Hans Hansson, professor i Realtidssystem 

Mötesplats Västmanlandsakademien – enkel förtäring

Västmanlands betydelse för forskningen vid Mälardalens Högskola
Karin Röding, rektor

Vad betyder Mälardalens Högskola för Västmanland? 

Samtal mellan 
Madeleine Caesar, ordförande styrelsen för Mälardalens högskola
Caroline Drabe, Vd Västerås Science Park
Christer Gerdtman, Vd Motion Control AB
Lena Eliasson, personaldirektör ABB AB
Jessica Polfjärd, riksdagsledamot
Olle Thorell, riksdagsledamot
Ingemar Skogö, landshövding
Klas Wåhlberg, Vd Bombardier Sweden AB

Samtalsledare
Anders Ahlberg, tidigare huvudredaktör VLT, nu chefsredaktör Kyrkans Tidning

Västmanlandsakademien 2012 avslutas 

Underhållning
Skådespelare Maria af Malmborg Linnman
Kammarmusikutbildningen vid Mälardalens högskola
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