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Styrelsebeslut 

Dnr 655-1.1.3-2021 

Styrelsen för Södertörns högskola har vid sammanträde idag, den 18 februari 2021, fastställt års-

redovisningen för budgetåret 2020. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 

intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

 

   

   

   

Minoo Akhtarzand 

ordförande 

Gustav Amberg 

rektor 

 

   

   

   

Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja 

   

   

   

Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Björn Åstrand 

   

   

   

Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling 

   

   

   

Adrienne Sörbom Jakob Amnér Adam Maquard 
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Rektors förord 

År 2020 var som vi alla har erfarit ett mycket speciellt år. Från den 18 mars har högskolan bedrivit 

undervisningen till stor del digitalt, och personalen har i mån av möjlighet arbetat hemifrån. I allt vad vi 

gör har vi under 2020 varit tvungna att hitta nya sätt att arbeta och studera, och uppfinna nya 

lösningar allteftersom. I detta har ett stort mått av kreativitet och lösningsfokus visats. Jag vill först som 

sist rikta ett tack till alla medarbetare, och alla studenter, för det ansvarstagande, den solidaritet och 

de uppoffringar som jag har sett alla göra. Stort tack! 

Med det stora engagemang alla på högskolan har visat under året har det varit möjligt att inte bara 

hålla igång det mest nödvändiga, utan det har även tagits nya steg och initiativ. Dessa beskrivs mer 

ingående nedan men jag vill ändå gärna nämna några saker. Den utvecklingsplan som högskolans 

styrelse beslutade inför årsskiftet 2019-2020, och som nu har varit gällande i ett år, har börjat 

omsättas i verksamhet. Nya aktiviteter kring hållbarhet, internationalisering och kvalitetsfrågor har 

startat. Högskolan har under året också ingått ett partnerskap med Botkyrka kommun. Högskolan har 

gjort goda rekryteringar av lärare och professorer. Det är också glädjande att söktrycket till högskolans 

utbildningar stiger markant. 

Högskolans ekonomi har under året ansträngts av pandemin, men också av höjda pensions-

avsättningar till SPV. Arbetet med att göra de anpassningar av verksamheten som detta kräver har 

inletts under 2020.  

På det hela taget vill jag dock konstatera att högskolan, även under detta år, har fortsatt att utvecklas, 

och bedrivit viktig utbildning och forskning av hög kvalitet. För det vill jag återigen tacka alla som har 

bidragit till högskolans verksamhet: högskolans lärare, forskare, alla anställda, och alla studenter.   

  

Gustav Amberg 

rektor 
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Södertörns högskola i siffror 

 

 

Utbildning och studenter Forskning 

82 utbildningsprogram 264 refereegranskade artiklar 

267 fristående kurser 18 nya doktorander 

12 805 studenter (varav 11 643 är 

anslagsfinansierade) 

12 disputationer 

 

7 241 helårsstudenter  

5 933 helårsprestationer Andel externa medel av total forskning 71 % 

82 % genomsnittlig prestationsgrad  

  

  

  

Personal Ekonomi  

931 anställda varav 14 har flera anställningar  Verksamhetens intäkter 934 133 tkr 

82 professorer1 Verksamhetens kostnader 960 816 tkr 

275 lektorer Årets kapitalförändring -26 683 tkr 

42 projektforskare   

17 postdoktorer Grundutbildningens andel 66 % 

100 adjunkter Forskningens andel 34 % 

18 adjungerade lärare   

6 övrig forskningspersonal Myndighetskapital 95 029 tkr 

77 doktorander med anställning Oförbrukade bidrag 213 768 tkr 

34 bibliotekspersonal   

255 teknisk/administrativ personal   

7 lärare inom polisutbildningen2   

   

   

Under hela 2020 var 1055 personer anställda (= cirka 

796 helårsarbetskrafter) 

  

   
1 Varav fyra emeritus, två kallade, en senior, en adjungerad och en gäst. 
2 Med anställning vid högskolan. 
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Södertörns högskola 2020 

Södertörns högskola har som vision att vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling 

genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. Under året har Södertörns 

högskola, liksom resten av världen, påverkats av spridningen av det nya coronaviruset. Detta har 

medfört kraftiga restriktioner samtidigt som verksamheten och arbetet med att förverkliga högskolans 

vision har fortsatt. En del av det arbete som genomförts under 2020 beskrivs på följande sidor. 

Avsnittet innehåller också en sammanfattning av hur spridningen av coronaviruset har påverkat 

högskolans verksamhet.  

Ny utvecklingsplan för åren 2020–2024 

I december 2019 fastställde högskolestyrelsen en ny utvecklingsplan för Södertörns högskola för åren 

2020–2024. Högskolans vision sammanfattas i meningen ”Södertörns högskola ska vara ett 

universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal 

om vår tids stora frågor”. 

Sex fokusområden har identifierats som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla 

visionen. Områdena är: Starka akademiska miljöer, En attraktiv och öppen högskola, Akademiskt 

lärarskap och aktiv studentmedverkan, Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan, 

Östersjö- och Östeuropaforskning samt Södertörns högskola i världen. Utvecklingsplanens innehåll 

tillkom efter ett brett arbete bland högskolans medarbetare och studenter. Bland annat genomfördes 

ett antal lunchseminarier kring centrala frågor i utvecklingsplanen.  

Högskoleövergripande verksamhetsplan och nya rektorsråd 

I maj 2020 beslutade rektor att införa en högskoleövergripande verksamhetsplan utifrån de sex 

fokusområdena i högskolans utvecklingsplan för 2020–2024. Den högskoleövergripande 

verksamhetsplanen ska vara en operationalisering av utvecklingsplanen och ett verktyg att omsätta de 

prioriteringar som formulerats i utvecklingsplanen i konkret verksamhet, tillsammans med andra 

aktiviteter och uppdrag till högskolans olika enheter. 

Ett annat konkret resultat av utvecklingsplanen är att tre nya uppdrag som rektorsråd utlysts och 

tillsatts under 2020 – för hållbarhet, kvalitet och campusutveckling. 

Coronapandemin 

Den 28 februari sammankallades högskolans krisledning första gången med anledning av det nya 

coronaviruset. Under de mest intensiva veckorna sammanträdde krisledningen dagligen och följde 

löpande regeringens, Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Högskolan 

har utifrån dessa vidtagit åtgärder för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. 

Den 16 respektive 17 mars kom de två rekommendationer som i störst utsträckning har påverkat 

högskolans verksamhet under 2020. Det var rekommendationen att alla i Stockholmsområdet med 

möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades att göra det, samt rekommendationen att Sveriges 

högskolor och universitet skulle ersätta undervisning på campus med digital undervisning. Under 

resterande del av vårterminen hölls all undervisning med några få undantag i digital form. 
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Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kunde öppna upp för viss under-

visning på campus inför hösten, så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer följdes. 

Södertörns högskola hade under höstterminen merparten av undervisning och examination på distans 

som ett sätt att fortsatt bidra till minskad smittspridning. För att avgöra vilken undervisning som i första 

hand skulle ges på campus angavs följande prioriteringsordning: praktiska moment, undervisning för 

studenter som läser första terminen på program, undervisning på fristående A-kurser samt under-

visning för övriga studenter. Vid undervisning på campus var utgångspunkten att inga grupper med 

fler än 50 personer skulle ha undervisning tillsammans om inte detta krävts för praktiska moment på till 

exempel polisutbildningen. Högskolans målsättning har varit att erbjuda studenter som tillhör riskgrupp 

digital undervisning så långt detta varit möjligt.  

Högskolans mål har under hela perioden varit att övergå till distansundervisning med god kvalitet och 

likabehandling, samt att tillse att den utbildning som högskolans studenter och forskarstuderande 

antagits till i största möjliga mån fortlöper. Högskolans lokaler, inklusive bibliotek och Infocenter, har 

varit öppna för studenter. Detta har varit särskilt viktigt för de studenter vars hemsituation inte ger 

möjlighet till studiero, som behöver teknisk utrustning eller annat stöd. För att säkerställa att social 

distans har upprätthållits har lokalerna dock övervakats av bland annat väktare, och i några fall har 

mindre grupprum behövt stängas. 

Vad gäller övergången till distansarbete har högskolan strävat efter att merparten av medarbetarna 

ska kunna arbeta på distans samtidigt som verksamheten upprätthålls. Högskolans chefer har blivit 

ombedda att möjliggöra hemarbete för sina medarbetare i så stor utsträckning som möjligt samt se till 

att de medarbetare som inte kan arbeta hemifrån ska kunna hålla avstånd när de är på plats. Målet 

har också varit att sträva efter att förlägga möten och anpassa öppettider så att medarbetare har 

kunnat undvika rusningstider i kollektivtrafiken.  

Under denna tid med omfattande och flera gånger mycket snabba omställningar har kommunikationen 

med medarbetare, doktorander och studenter varit oerhört viktig. De huvudsakliga kommunikations-

kanalerna för medarbetare har varit chefsmejl från högskolans krisledning, en sida på 

medarbetarwebben med samlade beslut, rekommendationer och mallar som löpande uppdateras 

samt högskolegemensamma personalmöten via Zoom. Mötena har hållits med tätare intervall än 

vanligt. För studenter har den externa webbplatsen och Studiewebben varit de huvudsakliga 

kommunikationskanalerna. 

Under våren leddes arbetet och de anpassningar av verksamheten som Södertörns högskola 

genomförde med anledning av coronaviruset av högskolans krisledning. Inför höstterminen avslutades 

krisledningens arbete och en arbetsgrupp med namnet Coronasamordning tillsattes för den fortsatta 

hanteringen av högskolans åtgärder.  

Synlighet i medierna påverkad av corona 

Under 2020 har forskare från Södertörns högskola återkommande förekommit i teve, radio och 

tidningar. Antalet artiklar och inslag minskade dock med 62 procent jämfört med 2019 och det är 

tydligt hur fokus på coronapandemin har påverkat nyhetsrapporteringen gällande andra ämnen. 

Kvaliteten mätt i synlighet och Södertörns högskolas framträdande roll har däremot varit hög i de 

inslag som funnits i medierna. Högskolans experter har under året kommenterat till exempel debatten 

om protester mot statyer och andra Black Lives Matter-relaterade frågor. Södertörns högskolas 

forskare har även varit efterfrågade intervjupersoner i rapporteringen kring vem som skulle axla rollen 
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som partiledare för Vänsterpartiet, samt andra inrikespolitiska frågor. Nya böcker av religionsvetaren 

David Thurfjell och filosofen Jonna Bornemark uppmärksammades brett. 

 

Högskolan har också hittat nya sätt att nå ut med sin forskning. I Almedalen 2020 skulle Södertörns 

högskola ha arrangerat en dag av samtal på temat "Tio år till 2030 – kommer vi nå de globala målen?" 

Då Almedalsveckan blev inställd hölls istället de fyra planerade panelsamtalen på campus och 

filmades av UR Samtiden. Flera av högskolans forskare deltog i panelsamtalen som efteråt 

publicerades på UR Play. Under 2020 har flera poddar också lanserats, till exempel podden Klimatgap 

samt podden Madestam & Lemne, en podcast om politik och förvaltning med fokus på Sverige. 

Ökat söktryck till högskolans utbildningar 

Inför höstterminen 2020 ökade söktrycket till Södertörns högskola markant. I den nationella 

antagningsomgången ökade antalet förstahandssökande till högskolan med 15 procent jämfört 

med föregående år. De tre programmen med flest förstahandssökande var Förskollärarutbildning med 

interkulturell profil (erfarenhetsbaserad), Socionomprogrammet med storstadsprofil samt Personal-

vetarprogrammet, inriktning psykologi. I det första urvalet inför höstterminen antogs 6 389 personer. 

Det var en minskning med 3,5 procent jämfört med 2019 (inför höstterminen 2019 skedde dock en stor 

ökning (13,4 procent) av antagna jämfört med höstterminen 2018). 

När det gällde den internationella antagningsomgången fick Södertörns högskola ett rekordstort antal 

ansökningar. Antalet förstahandssökande ökade med 24,5 procent. Programmet med flest första-

handssökande var Leadership for Sustainable Development; Master's programme, Business Studies. 

Därefter sökte flest Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis samt 

Infectious Disease Control. I den internationella antagningsomgången antogs i det första urvalet 184 

personer. Det var en ökning med 6 procent jämfört med hösten 2019. 

Infocenter och nytt ärendehanteringssystem  

Den 16 januari invigdes högskolans Infocenter. Infocenter ligger i ombyggda lokaler i direkt anslutning 

till högskolans huvudentré. Till Infocenter rekryterades under 2019 en ny enhetschef och sex stycken 

informationskoordinatorer. Syftet med ett Infocenter är en tydlig och tillgänglig administrativ service- 

och stödfunktion för studenter och medarbetare, med hög effektivitet och professionalitet. I Infocenter 

kan studenter få svar på allmänna frågor, låna AV-utrustning, hämta rättade hemtentor med mera. De 

kan också träffa studentkåren SöderS samt ha bokade samtal med studie- och karriärvägledare, 

internationella handläggare och kurator. Medarbetare kan få hjälp med frågor om passerkort och 

nycklar, köpa profilprodukter, låna utrustning, anmäla och (i enklare fall) få hjälp direkt med 

datorproblem, posthantering och tentamenshantering. 

Kort innan Infocenter invigdes öppnades även högskolans nya ärendehanteringssystem Moa. Syftet 

med ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem är att förenkla hanteringen av inkommande 

ärenden. Studenter och medarbetare kan följa hanteringen av sina ärenden i en självbetjäningsportal. 

Nytt partnerskap med Botkyrka kommun 

Den 24 november inrättades ett nytt partnerskap mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun. 

Högskolan och kommunen har samarbetat under en längre tid i olika frågor, men nu tas nästa steg i 

samarbetet. Södertörns högskola och Botkyrka kommun vill med detta partnerskap arbeta långsiktigt 
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och systematiskt i en gemensam organisering kring samverkan. Arbetet inom partnerskapet ska bidra 

till en hållbar samhällsutveckling; socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt. 

Arbetet kommer att fokusera på samverkan inom utbildning och kompetensförsörjning/kompetens-

utveckling samt samverkan inom forskning och samhällsutveckling/verksamhetsutveckling. Ett 

exempel är att högskolan och kommunen samarbetar kring att utveckla Bibliotekarieprogrammet för att 

utbilda bibliotekarier med interkulturell kompetens. Även personrörlighet där forskare och lärare på 

högskolan tillbringar tid hos kommunen för att utveckla verksamheten ingår i partnerskapet. 

Riksdagens talman på besök  

Riksdagens talman Andreas Norlén besökte Södertörns högskola den 24 januari. Besöket genom-

fördes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan; 2021 är det 

hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. I samband med 

besöket anordnades ett panelsamtal med forskare från högskolan om demokratins utmaningar, utifrån 

frågor om tillit och tillhörighet. 

Kvalitetsutvärderingar 

Under året har resultat från flera kvalitetsutvärderingar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

redovisats. UKÄ har genomfört en utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar och 

redovisade den 18 februari 2020 resultatet för ämneslärarutbildningen. Ämneslärarprogrammet vid 

Södertörns högskola fick omdömet ”Tillfredsställande kvalitet” inom de flesta bedömningsområden, till 

exempel för samtliga bedömningsområden när det gäller kurserna i den utbildningsvetenskapliga 

kärnan. När det gäller ämnesinriktningarna svenska och samhällskunskap fick högskolan omdömet 

”Inte tillfredsställande kvalitet” på några punkter. Arbetet för att åtgärda bristerna har pågått under 

året. 

Resultatet från utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar redovisades i april 2019. Då 

bedömde UKÄ Södertörns högskolas förskollärarutbildning som bristfällig på ett antal punkter. Efter en 

ny bedömning meddelade UKÄ den 30 juni 2020 att Södertörns högskola har genomfört rimliga och 

tillräckliga åtgärder. UKÄ ger nu förskollärarutbildningen det samlade omdömet hög kvalitet.  

UKÄ meddelade den 6 maj att Södertörns högskola inte längre får utfärda licentiat- och doktors-

examen i nationalekonomi. Bedömningen var en uppföljning av ett beslut om ifrågasatt kvalitet från 

den 2 maj 2018. UKÄ bedömer att utbildningen inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Den 

allvarligaste kritiken handlar om att Södertörns högskola är beroende av samarbete med andra 

lärosäten för kursprogrammet och inte bedöms ha förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i 

nationalekonomi i egen regi. 

Under perioden 2017–2022 kommer alla universitet och högskolor att få sitt interna kvalitetssäkrings-

arbete granskat av UKÄ. För Södertörns högskola inleddes den utvärderingsomgången med ett 

upptaktsmöte den 4 november 2020 och UKÄ väntas fatta beslut om omdöme i januari 2022. 

 

Forskningsetiskt råd och ny hanteringsordning  

Från 1 januari 2020 ska misstanke om oredlighet i forskning utredas av en särskild nationell nämnd – 

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Lärosätena har dock även fortsatt en roll i hanteringen 

av dessa ärenden, liksom för de avvikelser som inte ska hanteras av nämnden. Under 2019 inrättades 
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ett forskningsetiskt råd på Södertörns högskola. Under våren 2020 har Forskningsetiska rådet arbetat 

fram Hanteringsordning vid misstanke om avvikelser från god forskningssed som följer kraven i den 

nya lagstiftningen. I sammanhanget har det även gjorts förtydliganden i högskolans 

delegationsordning beträffande ansvarsfördelning i dessa frågor. Dessutom har rådet genomfört 

insatser för att höja medvetenheten och öka kunskapen om forskningsetik. Bland annat har rådet 

anordnat en utbildning om etikprövning för doktorander och forskare. 

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering 

Under perioden 2016–2019 hade Sveriges lärosäten ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Södertörns högskolas rektor tillsatte en arbetsgrupp som hade till uppdrag att 

probleminventera högskolans verksamheter samt att upprätta en handlingsplan för jämställdhets-

integrering. För 2020 och framåt ska lärosätena fortsätta arbetet utifrån sina handlingsplaner. Rektor 

fattade i början av 2020 beslut om att arbetet skulle fortsätta vid högskolan genom inrättande av en 

arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering. 

Arbetsgruppens syfte är att fortsätta att främja högskolans jämställdhetsintegrerande arbete, 

exempelvis genom att öka kunskapen om jämställdhetsintegrering inom högskolan, att stödja det 

jämställdhetsintegrerande arbete som sker lokalt på institutioner och andra enheter samt att ta fram en 

ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering.  

Höjda pensionsavsättningar och verksamhetsförändring inom gemensam 

förvaltning 

På grund av kraftigt höjda pensionsavsättningar har kostnaderna för högskolan ökat snabbt. En 

verksamhetsförändring i syfte att nå en ekonomi i balans till 2022 inleddes därför under hösten 2020, 

som kommer att resultera i övertalighet inom gemensam förvaltning. 

Ny institution inrättas 

Rektor har tagit beslut om att inrätta en ny institution vid högskolan, Institutionen för polisiärt arbete, 

från och med 1 januari 2021.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

På Södertörns högskola bedrivs utbildning inom ett brett spektrum av akademiska discipliner. Här 

finns utbildningsprogram och fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt en ökande 

andel uppdragsutbildningar. Inom utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad nivå domin-

erar samhällsvetenskap och humaniora volymmässigt, men omfattande utbildning bedrivs även inom 

teknik, naturvetenskap och lärarutbildning. Under de senaste åren har fördelningen mellan olika utbild-

ningsområden varit stabil (tabell 1a).  

Utbildningsresultat 

Södertörns högskola hade under verksamhetsåret 2020 totalt 7 240 helårsstudenter (tabell 1a) och 

gav 82 utbildningsprogram, varav 49 på grundnivå och 33 på avancerad nivå, samt 267 fristående 

kurser där flertalet var examensgrundande kurser på grundnivå. 13 program på avancerad nivå och 

96 fristående kurser gavs på engelska. Många av högskolans kurser har under året haft antagning till 

både vår- och höstterminen. 

Tabell 1a – Anslagsfinansierade helårsstudenter (HST) fördelade per utbildningsområde 2017–

20201 

  2020  2019  2018  2017 

 HST Andel HST Andel HST Andel HST Andel 

Design 17 0,2 % 15 0,2 % 15 0,2 % 15 0,2 % 

Humaniora 1 989 27,4 % 1943 28 % 1 808 28 % 1 753 26,5 % 

Juridik 210 2,9 % 190 2,7 % 177 2,7 % 171 2,6 % 

Undervisning 502 6,9 % 468 6,8 % 436 6,8 % 493 7,5 % 

Naturvetenskap 399 5,5 % 410 5,9 % 387 6,0 % 395 6,0 % 

Samhällsvetenskap 2 737 37,7 % 2604 37,6 % 2 413 37,4 % 2 534 38,4 % 

Teknik 711 9,8 % 686 9,9 % 642 10 % 660 10 % 

VFU 199 2,7 % 181 2,6 % 173 2,7 % 161 2,4 % 

Vård 204 2,8 % 212 3,1 % 211 3,3 % 187 2,8 % 

Övrigt 272 3,7 % 221 3,2 % 187 2,9 % 235 3,6 % 

Totalt 7 241 100 % 6 931 100 % 6 448 100 % 6 603 100 % 

1 Avser anslagsfinansierade studenter. De studenter som antagits med finansiering från satsningen på bristyrken och livslångt lärande och 
registrerats med koden S20 i Ladok är inte medräknade, utan redovisas i tabell 1b nedan. 

Av högskolans helårsstudenter var 77 % registrerade på utbildningsprogram och 23 % på fristående 

kurser (2019: 76 % på utbildningsprogram och 24 % på fristående kurs).  

Tabell 1b – Bidragsfinansierade helårsstudenter (HST) fördelade per utbildningsområde  

  2020 

 HST Andel 

Humaniora 11 8,8 % 

Juridik 5 4,1 % 

Samhällsvetenskap 48 39,4 % 

Teknik 33 27,1 % 

Vård 8 7,1 % 

Övrigt 16 13,2 % 

Totalt 121 100 % 
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Dessa pandemirelaterade satsningar på bristyrkesutbildningar och livslångt lärande beskrivs 

utförligare under avsnittet ”Nya satsningar från regeringen under 2020”. 

Tabell 2a – Anslagsfinansierade helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) fördelade 

per kön samt prestationsgrad 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

HST 4 987 2 253 7 240 4 757 2 174 6 931 4 441 2 007 6 448 4 583 2 020 6 603 

Andel  69 % 31 %  69 % 31 %  69 % 31 %  69 % 31 %  

HPR 4 203 1 730 5 933 3 849 1 516 5 365 3 666 1 428 5 093 3 746 1 486 5 232 

Pr.grad 84 % 76 % 82 % 81 % 70 % 77 % 83 % 71 % 79 % 82 % 74 % 79 % 

Prestationsgraden, som var 82 %, är högre än under åren 2017–2019. Av högskolans helårsstudenter 

var 69 % kvinnor och 31 % män (tabell 2a). Att den totala prestationsgraden har ökat bedöms vara en 

effekt av övergången till digital undervisning under pandemin. Högskolan kommer under 2021, i 

samband med en samlad analys av erfarenheterna av pandemin, att analysera orsakerna till att 

studenterna presterat bättre på distans. 

Tabell 2b – Bidragsfinansierade helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) fördelade 

per kön samt prestationsgrad 2020 

 2020 

 
Kvinnor Män Totalt 

HST 86,9 34,2 121,1 

Andel  71,7 % 28,3 %  

HPR 41,7 14,8 56,6 

Pr.grad 48 % 43,2 % 46,6 % 

En kvalificerad analys av varför prestationsgraden är så mycket lägre för dessa studenter har inte 

hunnit göras, men lägre meritvärde och högre medelålder är sannolikt betydelsefulla faktorer. Med 

tanke på det betydande administrativa merarbete som denna satsning inneburit för högskolan skulle 

resurserna sannolikt ha utnyttjats effektivare om satsningen gjorts som en icke öronmärkt förstärkning 

av anslaget. 

Utbildningsutbud 

Högskolans utbildningsutbud dimensioneras utifrån en rad faktorer. Ett överordnat kriterium utgör 

kravet på att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet, och förutom studenternas efterfrågan och arbets-

marknadens kompetensförsörjningsbehov tas i planeringen hänsyn till tillgång på lärarkompetens 

samt studentgenomströmning, prestationsgrad och kunskap om etablering på arbetsmarknaden efter 

avslutad utbildning. Dimensioneringen av lärarutbildningarna sker i dialog med externa parter (före-

trädesvis kommuner och andra skolhuvudmän). I dagsläget är dock en stor andel av utbildningsutbud-

et inom lärarutbildningen direktstyrt från regeringen genom de platsantal för programnybörjare som 

angivits i tidigare års regleringsbrev.  

Högskolan har eftersträvat att erbjuda eftertraktade och användbara utbildningsprogram i kombination 

med ett väl avvägt antal fristående kurser för att studenter ska kunna göra egna ämneskombinationer. 

Den senare målsättningen har visat sig svara väl mot studenternas efterfrågan samt möjliggör 

livslångt lärande, då yrkesverksamma och deltidsstudenter kan läsa kortare kurser parallellt med 



Årsredovisning – Södertörns högskola 2020 

15 

 

annan sysselsättning. En stor del av högskolans programstudenter återfinns inom lärarutbildningen, 

liksom på program med inriktning mot ekonomi, journalistik och medieteknik. Majoriteten av 

studenterna på fristående kurser studerar inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Beslut om utbildningsutbudets innehåll och utformning tas på flera nivåer inom högskolan. Beslut om 

inrättande av program fattas av Fakultetsnämnden efter analys av bland annat förutsättningarna för att 

rekrytera studenter och utbildningens relevans för arbetslivet. Även beslut om fastställande av 

utbildningsplaner fattas av Fakultetsnämnden. Beslut om fastställande av kursplaner fattas av 

institutionsnämnderna eller motsvarande. Beslut om kurs- och programstart fattas av prefekt eller 

motsvarande, inom ramen för tilldelat takbelopp.  

Långsiktig planering och utveckling av högskolans utbildningsutbud sker i nära relation med det om-

givande samhället. Högskolan följer löpande analyser av och prognoser för samhällets utbildnings-

behov på regional och nationell nivå. Med placering i Flemingsberg med stark lokal och regional 

studentrekrytering bidrar Södertörns högskola till att bredda rekryteringsbasen för högre utbildning i 

Stockholmsregionen. Behov av akademiskt utbildad arbetskraft beräknas kvarstå även på medellång 

sikt. Även om Stockholmsregionen sannolikt kommer att kunna attrahera kompetens från andra 

regioner räknar högskolan med långsiktigt goda förutsättningar för studentrekrytering, då befolkningen 

i åldern 16–19 år (gymnasieskoleåldern) i länet beräknas öka med 31 700 personer mellan 2017 och 

2027, vilket motsvarar en ökning med 33 procent.  

På nationell och regional nivå råder det stor brist på såväl behöriga förskollärare som behöriga lärare 

inom grund- och gymnasieskolan. Detta behov har beaktats vid dimensioneringen av berörda utbild-

ningar, och arbetsmarknadens behov kommuniceras till presumtiva lärarstudenter i presentationen av 

utbildningsutbudet. 

Breddad rekrytering och breddat deltagande 

Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för 

breddad rekrytering och breddat deltagande. Under 2020 har en utredning gjorts vid högskolan för att 

kartlägga detta arbete och föreslå aktiviteter framåt. Resultaten av utredningen bereds av ledningen 

och ska vägas samman med slutsatserna från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tematiska 

utvärdering av breddad rekrytering som genomförs 2021.  

Insatserna för breddad rekrytering har gjorts bland annat i form av sommarhögskola för 

grundskoleelever, studentambassadörsbesök i skolor, studiebesök på högskolan för grupper och 

enskilda samt utbildningssamverkan med valda gymnasieskolor. Under 2020 har denna uppsökande 

verksamhet minskat eller lagts över på digitala plattformar. Mycket utbudskommunikation har under 

året skett via sociala medier och alltmer rörligt material som filmer och poddar har tagits fram för att 

beskriva såväl hur högskolestudier går till som hur det är att studera på enskilda utbildningar.  

Vid studiestarten erbjuds alla studenter föreläsningar och seminarier i studieteknik. Studieverkstan vid 

högskolan tillhandahåller löpande stöd för akademiskt skrivande och talande, i syfte att öka student-

ernas förmåga att fullfölja studierna. För att underlätta studenternas övergång till arbetslivet och ge 

dem möjlighet att utveckla nätverk på arbetsmarknaden innehåller många av högskolans kandidat-

program och program på avancerad nivå möjligheter till praktik. Ett tillgängligt och inkluderande 

högskolebibliotek utgör ytterligare led i arbetet, liksom integrerad studie- och karriärvägledning för 

studenterna. 
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Kvalitetsförstärkning 

På Södertörns högskola har strävan varit att den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen inom 

områdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap, undervisning samt verksamhetsförlagd utbild-

ning (VFU) ska användas för att öka antalet undervisningstimmar där lärarna har direkt kontakt med 

studenterna. Under 2020 har medlen i synnerhet använts för handledning, examination och 

uppföljning av examensarbeten. Även workshops och mentorskap har använts för att stärka 

studenterna i deras akademiska skrivande och för att nå bättre genomströmning på avancerad nivå. 

Högskolan måste dock konstatera att ersättningsnivån fortfarande är låg i förhållande till önskad 

ambitionsnivå. Kvalitetsförstärkningen har visserligen inneburit en ökad tilldelning, men kostnaderna 

har ökat i samma utsträckning eller mer. Ett grundläggande problem utgörs av den årliga generella 

anslagsökningen inte motsvarar de reella pris-och löneuppräkningarna. Denna problematik framförs 

återkommande till regeringen av högskolan och andra lärosäten, bland annat i det årliga 

budgetunderlaget. 

Lärarutbildning 

Under 2020 gav Södertörns högskola förskollärarutbildning, grundlärarutbildning med inriktning på 

förskoleklass och årskurs 1–3 (F–3), årskurs 4–6 respektive fritidshem, ämneslärarutbildning med 

inriktning på gymnasieskolan samt kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning på 

gymnasieskolan. Det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med 

inriktning på fritidshem, med behörighetskrav på minst tre års erfarenhet av arbete med barn, gavs 

också under året. Vidare startades en arbetsintegrerad utbildning för grundlärare med inriktning på 

fritidshem i samverkan med kommunerna Botkyrka, Haninge,Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje 

och Tyresö (se vidare nedan). 

Lärarutbildningen vid högskolan har två olika profiler, dels en interkulturell profil som betonar 

mångfaldsperspektiv och inkluderande pedagogik, dels en bildningsprofil som lägger tonvikt på eget 

läsande, reflektion och estetiska lärprocesser i ett livslångt kunskapssökande. Lärarprogrammen leder 

till förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.  

Tabell 3 – Antal helårsstudenter (HST) inom lärarutbildningen 2018–20201   

 2020 2019 2018 

Helårsstudenter (HST) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Förskollärarutbildning 724 37 761 683 42 725 599 29 628 

Grundlärarutbildning F–3 110 11 121 123 12 135 119 9 128 

Grundlärarutbildning 4–6 102 33 135 86 26 112 80 20 100 

Grundlärarutb. fritidshem 181 118 299 176 102 278 148 84 232 

Ämneslärarutbildning 169 93 262 152 88 240 147 89 236 

Kompl. pedagogisk utb. 26 10 36 22 10 33 13 10 24 

Övrigt (äldre lärarutb.) 2 2 0 2 3 0 3 43 23 66 

 1 314 302 1 616 1245 280 1 525 1 149 264 1 413 

1 Avser anslagsfinansierade studenter. 
2 Avser studenter antagna tidigare än höstterminen 2011. 
 

Av tabell 3 framgår att lärarutbildningen är en omfattande del av högskolan och att den har vuxit: år 

2020 fanns sammantaget 1 616 helårsstudenter till lärarutbildningen och 2018 var det 1 413. Vidare 

framkommer att det i störst utsträckning är kvinnor som studerar på lärarutbildningen, drygt 81 

procent. Detta mönster är extra framträdande inom förskollärarutbildningen med 95 procent kvinnor.  
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Tabell 4a – Antal programnybörjare inom lärarutbildning 2018–20201 

 2020 2019 2018 

Programnybörjare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Förskollärarutbildning 268 17 285 260 22 282 287 12 299 

Grundlärarutbildning F–3 49 1 50 69 10 79 67 9 76 

Grundlärarutbildning 4–6 45 13 58 45 15 60 37 14 51 

Grundlärarutb. fritidshem 85 66 151 81 56 137 73 56 129 

Ämneslärarutbildningen 63 28 91 49 29 78 56 32 88 

Kompl. pedagogisk utb. 19 10 29 22 7 29 19 11 30 

Totalt 529 135 664 526 139 665 539 134 673 

1 Avser anslagsfinansierade studenter. 

 

Tabell 4b – Antal programnybörjare inom lärarutbildning 2012-20 relaterade till mål i 

regleringsbrev (RB) 

Programnybörjare 

Mål i 

RB1 

Utfall 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 

2012 

Förskollärarutbildning 323 285 282 299 250 173 201 258 240 146 

Grundlärarutbildning 2 295 259 276 256 262 200 147 234 190 180 

Ämneslärarutbildning 75 91 78 88 84 85 86 90 76 60 

Kompl.pedagogisk utb. 15 29 29 30 19 0 0 0 0 2 

Totalt 708 664 665 673 615 458 434 582 506 388 

 
1Måltalen är en sammanställning av ökningstal i regleringsbrev från 2015 och framåt. 
2Grundlärarutbildning F–3, 4–6 samt fritidshem. 

 

Södertörns högskola har fått i uppdrag att redovisa hur utbyggnaden av lärarutbildningar som inleddes 

2015 respektive 2017 fortlöper, liksom utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta ökningstal. 

Målsättningen i regleringsbrev har varit att nå totalt 708 programnybörjare (tabell 4b). Ämneslärare har 

inte målsatts i dessa underlag utan här är måltalet satt till en historisk normalnivå.  

I regleringsbreven anges 2014 som basår för de utbyggda utbildningarna. För högskolan har det 

emellertid varit svårt att med bibehållen kvalitet ha 2014 som basår. Detta beror på att högskolans 

utbyggnad av dessa utbildningar startade redan 2013 då högskolan reagerade på såväl 

arbetsmarknadens behov som departementets signaler om att bygga ut dessa utbildningar. Högskolan 

fick bland annat i regleringsbrev för 2013 i uppdrag att anta 100 fler programnybörjare på 

förskollärarutbildningen. Under 2020 har högskolan tagit emot 664 programnybörjare totalt, vilket är i 

paritet med 2019 års nivå men inte enligt slutmål. Som framkommer av tabellen har högskolan 

sammantaget dock byggt ut lärarutbildningarna mycket kraftigt; från 388 programnybörjare år 2012 till 

664 programnybörjare år 2020. 

Under 2021 kommer högskolan att sikta på att bibehålla nuvarande antagningsnivåer för ämneslärare 

och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), öka något på grundlärarutbildningen men främst 
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öka till 350 nyantagningar på förskollärarprogrammet, vilket kommer göra att målet i sin helhet ska 

kunna uppnås om än med viss variation mellan utbildningarna. Beträffande kompletterande 

pedagogisk utbildning ska denna efter 2017 byggas ut så att det varje år antas 15 programnybörjare. 

Högskolan har 2020 antagit 29 programnybörjare och överstiger sålunda det uppsatta målet (se tabell 

4b). Högskolan planerar att fortsatt anta denna volym. Vidare har högskolan nyligen tilldelats 

examenstillstånd för ämneslärarutbildningen med inriktning på svenska som andraspråk och avser 

därför att anta ytterligare ett tiotal programnybörjare inom ämneslärarutbildningen.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderade under 2018 och 2019 samtliga förskollärar- och 

grundlärarutbildningar i Sverige. Södertörns högskolas utbildning som leder till förskollärarexamen fick 

i utvärderingen omdömet ifrågasatt kvalitet medan högskolans grundlärarutbildningar fick omdömet 

hög kvalitet. UKÄ:s kritik handlade framför allt om att antalet disputerade lärare inom det 

förskolepedagogiska området är för lågt i jämförelse med utbildningens volym samt att utbildningarnas 

utformning och examinationsformer inte fullt ut säkerställde att studenterna vid examen uppnått 

samtliga lärandemål. Därtill behöver sambandet mellan forskning och utbildning stärkas. Ett strategiskt 

arbete för att rekrytera fler lektorer inom området har pågått under året, liksom en förstärkning av 

sambandet mellan forskning och utbildning. Ett särskilt kvalitetsförstärkande arbete kring studenternas 

självständiga arbeten, samt de olika delkurserna inom det förskolepedagogiska området har 

genomförts under året. De vidtagna åtgärderna redovisades till UKÄ i april 2020.I juni 2020 gav UKÄ 

utbildningarna omdömet hög kvalitet.  

Övningsskolor  

Södertörns högskola har sedan 2014 deltagit i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor, 

som avslutades vid halvårsskiftet 2019. Syftet var att skapa en lärarutbildning med ett tydligare fokus 

på professionsutveckling för höjd kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Högskolan 

utformade modellen med centrum för professionsutveckling (CPU), dit övningsskolor och 

övningsförskolor i respektive kommun är knutna. När försöksverksamheten utvärderades konstaterade 

UKÄ att inrättandet av övningsskolor har bidragit till ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda 

utbildningen, och högskolan har nu permanentat verksamheten. Under 2020 studerade totalt 718 

studenter från Södertörns högskola vid sammanlagt fem centra, drivna i samverkan med Järfälla, 

Huddinge, Salems och Södertälje kommun samt Stockholms stad. Dessa motsvarar 102 HST. 

Högskolan bedriver tillsammans med skolhuvudmännen fortsatt utvecklingsarbete i syfte att ytterligare 

kvalificera vissa övningsskolor i avseende på koncentrationen av studenter, lärare, forskare och 

handledare och integrering av praktiknära forskning.  

Arbetsintegrerad fritidslärarutbildning  

Södertörns högskola erbjuder från och med höstterminen 2020 en arbetsintegrerad 

grundlärarutbildning mot fritidshem. En samverkansgrupp bestående av högskolans lärarutbildning 

och kommunerna Södertälje (initiativtagare), Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem och 

Tyresö har sedan januari 2019 samverkat för att denna utbildning ska komma till stånd. Parterna har 

beslutat att börja med utbildningen grundlärare mot fritidshem då det råder stor brist på behöriga 

lärare inom denna kategori, och behovet har ökat med anledning av det legitimationskrav som 

infördes 2019. En utvecklingsledare, verksam vid högskolan, leder det operativa arbetet och har en 

arbetsgrupp till sitt förfogande där det ingår medlemmar från alla medverkande kommuner. På så sätt 

sker samverkan och en gemensam kunskapsbas byggs upp inom områdena HR, ekonomi, 
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kompetensutveckling, högre utbildning, VFU och fritidshemsprofessionen. Projektet gav dessutom 

såväl högskolan som kommunerna större inblick i, och förståelse för, varandras verksamheter. 

Utbildningen har planerats som en semidistansutbildning med en campusdag i veckan och en läsdag 

med respektive studiegrupp en dag i veckan. Utöver det kommer studenterna arbeta 20 timmar i 

veckan som anställda på en skola inom respektive kommun. Studietakten är 75 %, vilket innebär att 

den arbetsintegrerade utbildningen tar fyra år att genomföra istället för tre. Höstterminen 2020 antogs 

25 studenter (17 kvinnor och åtta män), vilket motsvarar 7,9 HST.  

Vid den första antagninen prövades alternativt urval för första gången på Lärarutbildningen. Den 

skedde med en urvalsmetod där intervjuer och personligt brev kombinerades. Det alternativa urvalet 

kommer även användas vid antagningen inför höstterminen 2021.  

Generellt kan sägas att utbildningssatsningen har lett till en stärkt och fördjupad samverkan mellan 

högskolan och deltagande huvudmän. Utbildningens uppläggning och antagningsförfarande har 

bidragit till hög studiemotivation hos antagna studenter. Modellen för studiefinansiering bidrar till att 

vidga studentrekryteringen till nya grupper av sökande. Kombinationen av studier och arbete inom 

utbildningen bedöms gynna kopplingen mellan teori och praktik och därmed utbildningskvaliteten. 

Utvecklingsområden är huvudmännens möjlighet att långsiktigt göra de ekonomiska åtaganden som 

utbildningsmodellen kräver, eventuell utvidgning till andra typer av lärarutbildningar och matchning 

mellan huvudmännens behov och högskolans resurser och kapacitet. Prognosen fram till 2026 är att 

anta 25 studenter varje år.  

Romsk lärarutbildning  

Utvecklingen av ämneslärarutbildningen i romani chib har fortsatt under 2020. Samverkan inom 

uppdraget inom Södertörns högskola har skett genom regelbundna möten i en arbetsgrupp som 

sedan 2016 benämnts Forum för romska studier (FFRS). Sedan arbetet med regeringsuppdraget 

inleddes 2012 har romska studier på högskolan utvecklats till att de facto bli ett eget ämne.  

Högskolan ingår fortsatt i Nätverket för högskoleutbildning i de nationella minoritetsspråken (NätMin), 

som innefattar de lärosäten som ansvarar för Sveriges fem nationella minoritetsspråk, där också 

Skolverket ibland deltar. Nätverket har träffats två gånger per termin för diskussioner och 

erfarenhetsutbyte gällande de nationella minoritetsspråkens situation och utveckling i ett 

skolperspektiv. Vidare ingår högskolan, och medarbetare i romska studier, sedan början av året inom 

ramen för Nordplus Higher Education i Nätverket Minoritetspedagogik i Norden som leds från Åbo 

Akademi och där också Stockholms universitet, Umeå universitet, Universitetet i Tromsö, Norge, och 

UC SYD, Institut for læreruddannelse, Haderslev, Danmark ingår. 

Högskolan har under året givit fristående kurser i romska studier när det gäller språket romani chib, 

romsk historia och antiziganism. De uppdragsutbildningar, riktade till romska brobyggare eller 

modersmålstalare i romani chib, som gavs under 2012–2019 genererade stort engagemang, med över 

50 deltagare från olika romska grupper. Trots att dessa uppdragsutbildningar inte getts 2020 märks 

fortsatt ett ökat intresse för högre studier mer allmänt bland romer, och likaså finns ett växande 

intresse för romska studier på högskolan. Samarbetet med Central European University (CEU) i 

Budapest och Erasmus-samarbetet med MF Vetenskaplig Høyskole i Oslo har också fortsatt. 

Samarbeten har under året inletts med romska studier vid Harvard University, European Roma 

Institute for Arts and Culture (ERIAC) i Berlin, jämte Manchester och Graz’ universitet samt 
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CNRS/LACITO i Paris som kommer att vara mycket betydelsefulla för utvecklingen av romska studier 

på Södertörns högskola. 

Uppdragsutbildning 

Polisutbildning 

Polisens grundutbildning i Stockholm har sedan 2015 getts vid Södertörns högskola och sedan januari 

2019 är hela utbildningen samlad i Flemingsberg. Under år 2020 har det intensiva arbetet med att 

anpassa utbildningen utifrån den pågående pandemin stått i fokus. Under vårterminen ställdes flera 

praktiska utbildningsmoment in, men kunde återupptas senare under året. Under hösten har praktisk 

utbildning genomförts på campus, med särskilda åtgärder för att minska risk för smittspridning. 

Antagning till polisens grundutbildning sker genom Polismyndighetens försorg inför både vår- och 

hösttermin. 318 polisstudenter registrerades, varav 109 kvinnor och 209 män. Antalet motsvarade 

beställningen från Polismyndigheten. En ny antagningsordning som gäller från vårterminen 2020 har 

bidragit till att utbildningsplatserna fylls. Grundutbildningen till polis omfattade 1 107 studenter, varav 

380 kvinnor och 727 män. 

Under 2020 inrättades polisiärt arbete som huvudområde för högskole- och kandidatexamen, vilket 

innebär att de studenter som nu antas till Polisprogrammet ges möjlighet att, efter avslutade studier, 

ansöka om högskoleexamen i polisiärt arbete. Polisiärt arbete, som huvudområde, ska utgöra 

polisprogrammets huvudsakliga kunskapsområde och som sådant bidra till att utveckla både 

forskningen och utbildningen. Inom kunskapsområdet studeras teorier, metoder och förhållningssätt 

av relevans för polisära problemställningar och utförandet av polisiära arbetsuppgifter. Karaktäristiskt 

för området är dess explicita förhållande till polisprofessionen och dess drivkraft är att utveckla 

densamma. Huvudområdet definieras och avgränsas med andra ord genom sin koppling till polisiär 

verksamhet i bred bemärkelse. 

Polisiärt arbete är sedan länge ett etablerat begrepp inom svensk polisutbildning. Som huvudområde i 

svenskt akademiskt sammanhang är det emellertid nytt och fortfarande under framväxt. Det innebär 

att området framöver kommer att utvecklas, förtydligas och fördjupas, en process som kommer att ske 

utifrån relevant forskning och i förhållande till professionens utveckling och behov. 

Högskolan påbörjade även en omorganisation av polisutbildningen under året, vilken har lett till att den 

från och med 1 januari 2021 utgör en institution, Institutionen för polisiärt arbete. 

Övrig uppdragsutbildning 

Högskolans övriga uppdragsutbildningar omfattar såväl poänggivande och kortare icke-poänggivande 

kurser som till exempel forskningscirklar, handledningskurser, seminarier och konferenser. Kurserna 

som ofta utvecklas i samarbete med uppdragsgivarna för att möta deras särskilda 

kompetensutvecklingsbehov har en nära anknytning till högskolans forskning och särskilda 

kompetensområden. För högskolan är uppdragsutbildningen en viktig del i arbetet med det livslånga 

lärandet och för samverkan med det omgivande samhället.  

Under 2020 har cirka 10 ämnen fördelade över högskolans fyra institutioner bedrivit olika typer av 

uppdragsutbildning. Centrum för praktisk kunskap (CPK) har under året medverkat i olika 

handledarutbildningar inom socialt arbete och inom polisutbildningen. Svenskämnet utbildar fortsatt 
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asylsökande läkare och sjuksköterskor i yrkessvenska på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet och 

Länsstyrelsen i Stockholm samt har också gett utbildningar inom flerspråkighet och interkulturalitet för 

lärare inom skolsektorn. Ämnet socialt arbete har erbjudit metodikkurser för handledare inom 

socionomutbildningen och vidareutvecklat nya snabbspår för nyanlända akademiker med examina 

inom samhällsvetenskaper/socialt arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingen (avtal har under hösten 

ingåtts om förnyade uppdrag under 2021 och framåt). Antagning av deltagare har under året påbörjats 

och utbildningar startar under våren 2021. I anslutning till lärarutbildningen har kurser inom historia 

(Lärarlyftet II) genomförts liksom erfarenhetsbaserade kurser i normkritik för pedagoger. Under 2020 

har en fortsatt minskning av antalet uppdrag från Skolverket noterats, främst beroende på färre 

uppdrag inom ramen för Lärarlyftet II. 

I övrigt har flera uppdrag genomförts inom ämnesområdena företagsekonomi, offentlig förvaltning, 

turismvetenskap och centrumbildningen Förvaltningsakademin samt utbildningar på uppdrag av 

utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan (YH).  

De totala intäkterna för uppdragsutbildningar och YH vid sidan av polisutbildningen har varit 1 953 tkr. 

Intäkterna av den uppdragsutbildning som inte avser polisutbildningen har minskat kraftigt jämfört med 

tidigare år. Den främsta orsaken till den stora minskningen beror med största sannolikhet på den 

pågående pandemin som i allt väsentligt omöjliggjort uppdragsutbildningar med fysiska träffar och 

därmed lett till inställda kurser. Den omfattande digitalisering av högskolans ordinarie utbildnings- och 

kursutbud som genomförts under 2020 har endast i ringa omfattning kunnat genomföras vad gäller 

uppdragsutbildningar. Under 2020 gavs 12 poänggivande kurser och 9 icke-poänggivande kurser. 

Antalet helårsstudenter var 23, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Av deltagarna på de 

högskolepoänggivande kurserna var 78 % kvinnor och 22 % män.  

Tabell 5 – Uppdragsutbildning 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

Högskolepoänggivande kurser 12 13 10 23 

     

Antal HST uppdragsutbildning och YH 23 25 23 45 

Antal HST PU1 -poänggivande kurser 141 37 2142 406 

                      -icke-poänggivande kurser 552 724 5262 244 

Totalt antal HST 728 786 763 695 

     

(Belopp anges i tkr)     

Intäkter uppdragsutbildning och YH 1 953 6 888 8 529 8 220 

Intäkter polisutbildningen 135 143 146 489 121 199 90 807 

Totala intäkter 137 096 153 377 129 728 99 027 

1 Polisutbildningen. 
2 Angivna HST för poänggivande kurser har reviderats, då kurser som numera inte är poänggivande tidigare var poänggivande. 
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Examina 

Södertörns högskola har under 2020 utfärdat totalt 1 469 examina, vilket är 145 fler än föregående år. 

Av de utfärdade examina var 1 002 generella examina, vilket är en ökning med 37 jämfört med 2019,  

(tabell 6). Ökningen kan hänföras till den expansion av lärarutbildningen som skett sedan 2014. Efter 

att krav på legitimation införts för lärare är det naturligt att lärarna är måna om att ta ut sina examina. 

I högskolans arbete för en ökad digitalisering inom lärosätet, utfärdas sedan juli 2018 enbart digitala 

examensbevis, vilket har bidragit till betydligt kortare handläggningstider. 

Tabell 6 – Totalt antal examina 2018–2020 

   2020   2019   2018 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Generella examina 687 315 1002 664 301 965 745 282 1 027 

Yrkesexamina          

Socionomexamen 62 4 66 65 17 82 82 9 91 

Lärarexamina 339 62 401 239 38 277 330 39 369 

Totalt 1 088 381 1 469 968 356 1 324 1 157 330 1 487 

 

För socionomexamen har det under 2020 utfärdats 66 bevis, vilket är en minskning med 16 bevis 

jämfört med 2019. För 2020 är 62 utfärdade till kvinnor och fyra till män, en minskning för både kvinnor 

och män med tre respektive 13 bevis. 

På kandidatnivå har totalt 839 examina utfärdats under 2020, vilket är 41 fler än föregående år. 

Antalet högskoleexamina har ökat med 11, till 30 totalt. På avancerad nivå utfärdades 83 

magisterexamina och 41 masterexamina, en minskning med en respektive 16, jämfört med 2019. På 

forskarnivå har nio doktorsexamina utfärdats inom högskolans examensområden, en ökning med fyra 

stycken jämfört med 2019 (tabell 7). 

 

Tabell 7 – Antal generella examina 2018–2020 

   2020   2019   2018 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Högskoleexamen 26 4 30 16 3 19 15 2 17 

Kandidatexamen 574 265 839 546 252 798 622 238 860 

Magisterexamen 54 29 83 61 23 84 65 24 89 

Mastersexamen 28 13 41 39 18 57 33 16 49 

Licentiatexamen 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Doktorsexamen 5 4 9 2 3 5 10 2 12 

Totalt 687 315 1 002 664 301 965 745 282 1 027 

 

Inom lärarutbildningarna utfärdades under 2020 totalt 401 examina (KPU inräknat). Jämfört med 

förra året har antalet ökat med 124 bevis. Av utfärdade lärarexamina är förskollärarexamen i majoritet 

med totalt 210 utfärdade examina, vilket är en ökning med 53 jämfört med förra året. 
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Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är upplagd för studenter som genom tidigare 

högskoleutbildning eller motsvarande har ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än 

yrkesämnen som är relevanta för läraryrket. Utbildningens längd är tre terminers heltidsstudier och ger 

ämneslärarexamen på grundnivå och avancerad nivå. Statistik för utbildningen redovisades första 

gången i 2019 års redovisning. Under 2020 har totalt 14 bevis utfärdats inom KPU, en ökning med 

fem bevis jämfört med 2019. Nio till kvinnor och fem till män, en ökning med fem bevis till kvinnor, men 

samma antal för män som föregående år. 

 

Tabell 8 – Antal lärarexamina 2018–2020 

 2020 2019 2018 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Inriktning mot          

Förskola1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Förskola, förskoleklass & 

tidigare år1 1 1 2 4 0 4 0 0 0 

Fritidshem1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Grundskolans tidigare år1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Senare år1,2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Senare år och gymnasiet1,2 1 1 2 0 0 0 2 1 3 

Förskollärarexamen3 196 14 210 153 4 157 225 6 231 

Grundlärarexamen mot F-33 23 1 24 31 1 32 22 2 24 

Grundlärarexamen 4-63 24 2 26 2 0 2 23 4 27 

Grundlärarexamen 

fritidshem3 55 27 82 22 17 39 35 13 48 

Ämneslärarexamen 7-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ämneslärarexamen, 

gymnasiet 300 eller 330 hp3 30 10 40 22 11 33 17 12 29 

Ämneslärarexamen KPU4 9 5 14 4 5 9    

Totalt 339 62 401 239 38 277 330 39 369 

1 Lärarexamen, antagna till och med vårterminen 2011. 
2 Varav examen med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 0 examina (2018), 0 examina (2017) samt 0 examina (2016).  
3 Lärarexamen, antagna höstterminen 2011 eller senare. 
4 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är upplagd för studenter som genom tidigare högskoleutbildning eller motsvarande har ämnes-
kunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen som är relevanta för läraryrket. Utbildningens längd är tre terminers heltidsstudier och ger 
ämneslärarexamen på grundnivå och avancerad nivå. Antagning från höstterminen 2017 eller senare. Statistik för utbildningen redovisas första 
gången i 2019 års redovisning. 

 

Studieavgifter 

På Södertörns högskola har sammanlagt 59 avgiftsskyldiga studenter varit registrerade under 2020, 

vilket är en minskning jämfört med föregående år då antalet var 63. Av dessa 59 uppbar 13 studenter 

stipendier medan 46 betalade hela studieavgiften själva.  

Under höstterminen 2020 har 35 nyantagna internationella master- och magisterstudenter med 

avgiftsskyldighet varit registrerade, en svag minskning i jämförelse med höstterminen 2019, då 37 nya 

avgiftsskyldiga studenter registrerades.  
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Högskolan införde i den reviderade lokala antagningsordningen 2020 möjligheten till separat 

antagning av avgiftsskyldiga i mastersomgången. Ingen institution har ännu velat införa detta, utan 

fortfarande antas alla sökande i samma urvalsgrupp oavsett avgiftsskyldig eller ej.  

Eftersom högskolan har få avgiftsskyldiga studenter blir kontakten med Migrationsverket sporadisk, 

men den har fungerat väl i förekommande fall. 

Sex avgiftsskyldiga studenter har under 2020 beviljats återbetalning av studieavgiften, vilket är en stor 

minskning från 2019, då 42 avgiftsskyldiga studenter beviljades återbetalning av studieavgiften. Den 

huvudsakliga orsaken till att studenter begär återbetalning av studieavgiften är att de inte fått 

studentvisum, eller att de på grund av högt tryck på ambassaderna i olika länder inte har hunnit få sina 

ärenden behandlade i tid för att påbörja studierna. Det är svårt att säkert veta orsaken till den stora 

minskningen mellan 2019 och 2020, men sannolikt har situationen kring pandemin gjort att 

studieavgiftsskyldiga studenter i större utsträckning deltar i studierna på distans från sitt hemland, och 

på så sätt blir den tidigare problematiken med svårigheter att få visum, eller tid för intervju på 

ambassad, inte aktuell. 

Antalet sökande har ökat stadigt sedan 2017 med viss utplaning 2020.   

Tabell 9 – Studieavgiftsskyldiga studenter 

 2020 2019 2018 2017 

Behöriga sökande 656 575 240 143 

Antagna 86 84 56 31 

Nyregistrerade HT 35 37 20 10 

   

2020 kom flest behöriga sökande från Pakistan (92), Nigeria (73), Ghana (63), Bangladesh (61) och 

Kamerun (41).  

Vägledning av studenter 

Studie- och karriärvägledningen vägleder både presumtiva och befintliga studenter på högskolan om 

utbildningsval, studier, arbetsmarknad samt i att bredda studenternas perspektiv på personlig 

kompetens. Under 2020 har vägledningen framförallt genomförts via telefon och zoomsamtal 

(individuellt eller gruppvis). Under året har det varit ett ökat tryck av inkommande frågor via e-post. 

Vägledarna deltog under fyra dagar på den digitala SACO studentmässan riktad mot gymnasieelever 

och svarade på frågor via chatt och i Zoomsamtal. 

Funktionen är också ansvarig för högskolans karriärportal SH Karriär där studenter får möjlighet att 

möta potentiella arbetsgivare, söka praktikplatser och examensjobb. Totalt finns det 1 286 

registrerade studenter i portalen varav 286 studenter har registrerat sig under 2020. Under året har 7 

717 jobb- och praktikannonser publicerats. Högskolans studenter har också blivit erbjudna att delta i 

två större virtuella karriärmässor under 2020 anordnade i samarbete med studentkåren SöderS och 

andra nationella universitet och högskolor.  

Studenters efterfrågan av karriärinformation har ökat under 2020, liksom behörighetsfrågor och 

möjligheten till validering av reell kompetens vid både tillträde till högskolestudier och inom pågående 

utbildning. Högskolans arbete med validering av reell kompetens i samband med tillgodoräknande 
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inom utbildning sker när en ansökan om tillgodoräknande inkommer till det ämne och institution som 

ansökan gäller eller tillhör. En sökande kan vända sig till Studie- och karriärvägledningen för att få 

information om hur processen går till och vad som krävs för att en ansökan ska vara komplett. 

Handläggningen av tillgodoräknande av reell kompetens sker på respektive institution som bedömer 

varje komplett ansökan och om lärandemålen har uppnåtts på annat sätt än genom akademiska 

meriter. Information om hur en student ska gå tillväga finns på högskolans hemsida. För att underlätta 

för den sökande har dokumentet information till sökande reviderats under ht 2020, och fastställs i 

januari 2021.  

Studentinflytande 

SöderS är högskolans studentkår för perioden 1 juli 2019–30 juni 2022, en ställning som SöderS haft 

även de tre föregående perioderna sedan kårobligatoriets avskaffande. Det är av central betydelse för 

högskolan att studenterna är delaktiga i utvecklingen och kvalitetssäkringen av högskolans 

utbildningar. Studentkårens bevakning och medverkan sker främst genom studentrepresentation i 

beslutande och beredande organ, som mottagare av information och som samrådspart i frågor som 

rör utbildning. Studentkåren är ansvarig för att utse alla studentrepresentanter som verkar vid 

högskolan, även från forskarutbildningen. Under 2020 har studentkåren SöderS utsett totalt 

220 studentrepresentanter. Antalet motsvarar hälften av de platser som erbjuds i högskolans 

beredande och beslutande organ.  

Tabell 10 – Studentrepresentation i beredande och beslutande organ 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

Tillsatta platser 220 201 187 316 

-andel kvinnor 69 % 82 % 78 % 62 % 

-andel män 31 % 18 % 22 % 38 % 

Ej tillsatta platser 220 240 390 261 

Totalt antal platser1 440 441 577 577 

1 Det totala antalet platser kan variera något mellan åren med anledning av exempelvis omorganisationer och inrättande av nya organ och dylikt 
 inom högskolan. Uppgifterna i tabellen utgår från de samlade uppgifterna som studentkåren lämnar rörande det gångna året. 
 

Efter den juridiska lärosätestillsyn som UKÄ genomfört vid Södertörns högskola 2020 har ett antal 

åtgärder planerats för att öka studentinflytandet inklusive studentrepresentationen. Högskolan har tagit 

fram en rutin för studentinflytande vid beslut av en enda person och vid varje terminsstart informerar 

och påminner Studentavdelningen både chefer och medarbetare på högskolan om vikten av att 

tillsätta studentrepresentanter. Detta görs främst genom mejlutskick och en bifogad presentation som 

förklarar de åtaganden högskolan har för att öka studentinflytandet i alla beredande och beslutande 

organ. Övriga planerade åtgärder är att ta fram ytterligare utbildningsmaterial och filmer för både 

studenter och medarbetare, som görs i samarbete med studentkåren. 
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Nya satsningar från regeringen under 2020 

Validering av reell kompetens 

För 2020 tilldelades högskolan ett bidrag om 391 303 kr för att arbeta med validering av sökandes 

reella kompetens för behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Syftet är att 

möjliggöra för fler att bli behöriga att påbörja KPU. 

Anslaget används till en översyn av rutinerna för behörighetsgranskningen av reell kompetens och 

sker genom en arbetsgrupp med representanter från lärarutbildningen och 

Studentavdelningen. Översynen syftar till att öka rättssäkerheten vid behörighetsgranskningen genom 

tydligare rutiner, roller och ansvar samt förenklad information till de sökande inför antagning 

höstterminen 2021. Högskolan har under hösten 2020 reviderat utbildningsplanen för KPU och 

urvalskriterier vid antagningen till KPU. 

Antagning till KPU vid Södertörns högskola sker inför varje hösttermin och behörighetsgranskningar 

av de sökande görs under senare delen av våren. Till höstterminen 2020 sökte 1 093 personer till 29 

utbildningsplatser, varav 530 sökande uppfyllde behörighetskraven. Två ansökningar inkom från 

sökanden som uppgav att de ämnade söka validering av reell kompetens. I ett fall inkom inte 

ansökningsblankett, varpå ansökan avslogs. Den andra ansökan behandlades och avslogs, då de 

åberopade kompetenserna inte uppfyllde behörighetskraven. 

Bristyrkesutbildningar och livslångt lärande 

De extra medel som regeringen anslog under 2020 till utbildningar inom bristyrken och livslångt 

lärande har använts för att utöka antalet antagna på kurser och program bland annat inom sociologi 

och socialt arbete, nationalekonomi, informatik, medieteknik och bibliotekarieutbildning. Urvalet av 

lämpliga kurser och program gjordes i dialog med institutionerna och efter en analys av vad som 

kunde ses som bristyrken. Utfallet av dessa har redovisats i tabellerna 1a och 1b ovan. 

Stöd till distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning 

Högskolan tilldelades under 2020 ett bidrag om 399 782 kr till distansundervisning. Detta har fördelats 

till högskolans bibliotek och dess enhet för IKT-stöd. Pandemin innebar att det var nödvändigt att 

snabbt ställa om till digital undervisning, vilket gjorde det akut att stötta högskolans medarbetare i 

dessa frågor. Biblioteket skapade ett sådant stöd i form av stöd av befintliga IKT-pedagoger samt 

inlånade lärare i medieteknik.  

Medlen för öppen nätbaserad utbildning (522 321 kr) har ännu inte kunnat ianspråktas på grund av 

kapacitetsbrist att med kort varsel identifiera och lägga ut lämpliga kurser. Södertörns högskola har 

inte heller någon upphandlad plattform för genomförande av öppna nätbaserade kurser. 
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Ekonomisk redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Högskolan har för år 2020 haft en överproduktion på totalt 21 426 tkr, jämfört med år 2019 då 

högskolan hade en överproduktion på totalt 574 tkr. Den totala produktionen 2020 uppgick till 461 428 

tkr. Tillsammans med högskolans tidigare års ackumulerade överproduktion på 15 376 tkr summerar 

högskolans totala överproduktion till 36 802 tkr vid årets slut. Grundutbildningens andel av högskolans 

totala volym uppgick 2020 till 66 %, samma nivå som året innan. 

Anslagsintäkterna uppgick till 442 226 tkr, inkluderat särskilda anslag, vilket är i nivå med takbeloppet 

och en ökning med 12 210 tkr jämfört med 2019. Avgiftsintäkterna minskade med 19 593 tkr till 156 

614. Minskningen beror främst på pandemirelaterade effekter, då bland annat intäkterna från 

polisutbildningen minskat från 150 640 tkr till 135 143 tkr då delar av utbildningens praktiska moment 

inte genomfördes under året. Utöver det minskade även övriga avgiftsintäkter såsom hyresintäkter för 

studentbostäder och parkeringsavgifter. Bidragsintäkterna inom grundutbildningen uppgick till 20 123 

tkr, en ökning med 10 902 tkr. Ökningen beror främst på en satsning av regeringen till ökat 

studentintag. Totalt ökade intäkterna med 3 511 tkr inom grundutbildningen.  

Kostnaderna för grundutbildningen ökade med 14 225 tkr under året. Personalkostnaderna ökade 

med 20 818 tkr jämfört med 2019. Ökningen blev större än planerat och beror dels på ökade avgifter 

av högskolans pensionskostnader och beror främst på ökade pensionsavsättningar. Driftkostnaderna 

minskade med 3 132 tkr, främst genom minskade inköp och minskat resande. Lokalkostnaderna 

minskade med 2 678 tkr, främst genom att övriga lokalkostnader såsom städning, hygienartiklar, 

sophämtning och lokaltillbehör minskade på grund av den rådande pandemin.  

Det samlade ekonomiska utfallet inom grundutbildningen blev en negativ kapitalförändring om 41 655 

tkr. Detta gör att högskolans myndighetskapital inom grundutbildningen minskat från 54 028 tkr till 12 

374 tkr. Högskolan budgeterade för en minskning av myndighetskapitalet, men minskningen blev 

större än planerat på grund av pandemirelaterade intäktsminskningar och ökade personalkostnader.  

 

Tabell 11 – Anslagsbelastning och anslagssparande 2017–2020, utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

(Belopp anges i mkr) 2020 2019 2018 2017 

Takbelopp 440 427,8 421,1 395,6 

HST och HPR, inkl. decemberdifferens 2019 461.4 428,4 396,4 398,5 

Över-/underproduktion 21,4 0,6 -24,7 2,9 

Produktion över tak och anslagssparande -21,4 -0,6 24,7 -2,9 

IB överproduktion 15,4 14,8 39,6 -38,6 

Överproduktion över 10 % av takbeloppet 0 0 0 1,9 

Anslagsintäkt 440 427,8 421,1 395,6 

IB anslagssparande 0 0 0 0 

Anslagssparande 0 0 0 0 

Utnyttjande anslagssparande 0 0 0 0 

UB anslagssparande 0 0 0 0 
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Tabell 12 – Ekonomiskt utfall av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017–2020 

(Belopp anges i tkr) 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag1 442 226 430 016 425 334 399 739 

Intäkter av avgifter 156 614 176 207 147 372 112 635 

Intäkter av bidrag 20 123 9 221 10 184 5 307 

Finansiella intäkter 98 105 103 103 

Summa intäkter 619 060 615 549 582 992 517 785 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -405 239 -384 421 -340 241 -315 007 

Kostnader för lokaler -129 020 -131 698 -104 539 -81 028 

Övriga driftkostnader -120 906 -124 038 -133 794 -116 365 

Finansiella kostnader -64 -734 -1 259 -1 230 

Avskrivningar -5 486 -5 599 -3 695 -2 957 

Summa kostnader -660 715 -646 490 -583 527 -516 586 

     

Verksamhetsutfall -41 655 -30 942 -535 1 199 

Transfereringar     

Medel från myndighet för fin. av bidrag 4 460 4 096 4 580 536 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag 0 0 0 74 

Lämnade bidrag -4 460 -4 096 -4 580 -610 

Saldo 0 0 0 0 

Kapitalförändring     

Årets -41 655 -30 942 -535 1 199 

Balanserad 54 028 84 970 85 505 84 307 

Totalt 12 374 54 028 84 970 85 505 

1 Särskilda medel om 4 223 tkr ingår i beloppet. 
 

 

 

Tabell 13 – Ekonomiskt utfall av uppdragsutbildning 2017–20201 

(Belopp anges i tkr) 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av avgifter 137 096 153 377 129 728 99 027 

Summa intäkter 137 096 153 377 129 728 99 027 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -22 981 -25 175 -24 787 -21 340 

Kostnader för lokaler -44 922 -52 567 -36 971 -9 505 

Övriga driftkostnader -70 376 -71 191 -72 430 -68 076 

Finansiella kostnader -1 0 -3 -1 

Avskrivningar -1 781 -635 -430 -109 

Summa kostnader -140 062 -149 568 -134 621 -99 030 

Kapitalförändring     

Årets -2 966 3 809 -4 893 -3 

Balanserad 17 346 13 537 18 429 18 432 

Totalt 14 380 17 346 13 537 18 429 
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1 Avser ej studieavgiftsskyldiga studenter. 

Tabell 14 – Ekonomiskt utfall av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, fördelat på 

beställd utbildning, uppdragsutbildning och övrig utbildning 

  Uppdragsverksamhet  

(Belopp anges i tkr) Grundutbildning Beställd utbildning Uppdragsutbildning Totalt 

Intäkter     

Intäkter av anslag 442 226 0 0 442 226 

Intäkter av avgifter 19 518 0 137 096 156 614 

Intäkter av bidrag 20 123 0 0 20 123 

Finansiella intäkter 98 0 0 98 

Summa intäkter 481 965 0 137 096 619 060 

Kostnader     

Kostnader för personal -382 258 0 -22 981 -405 239 

Kostnader för lokaler -84 098 0 -44 922 -129 020 

Övriga driftkostnader -50 530 0 -70 376 -120 906 

Finansiella kostnader -63 0 -1 -64 

Avskrivningar -3 705 0 -1 781 -5 486 

Summa kostnader -520 653 0 -140 062 -660 715 

Kapitalförändring     

Årets -38 689 0 -2 966 -41 655 

Balanserad 36 683 19 17 326 54 028 

Totalt -2 006 19 14 360 12 374 
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Forskning och utbildning på forskarnivå 

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom många discipliner, såväl ämnesspecifik som 

ämnesöverskridande och tvärvetenskaplig. Forskningen strävar efter att ha en hög samhälls- och 

samtidsrelevans, inte minst genom att sättas i ett historiskt perspektiv. Forskningens tyngdpunkt 

återfinns framför allt inom samhällsvetenskap och humaniora. Därtill bedriver högskolan även 

kvalificerad forskning inom naturvetenskap, teknik, miljövetenskap och utbildningsvetenskap. 

Östersjö- och Östeuropaforskning är ett särskilt starkt forskningsprofilområde vid högskolan. Inom 

detta samlas kompetenser från ett stort antal ämnesområden med såväl breda som djupa anslag i 

forskningen. Forskning inom profilområdet utvecklas inom merparten av högskolans forskningsmiljöer 

samt vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) och dess associerade internationella 

forskarskola, Baltic and East European Graduate School (BEEGS). Grundforskning såväl som 

tillämpad forskning värnas av högskolan och resultaten sprids genom vetenskapliga publikationer, 

genom sociala innovationer och interaktioner, genom kunskaps- och expertutlåtanden i olika forum 

samt ett kontinuerligt deltagande i samhällsdebatt och media. Att forskningen håller hög kvalitet och 

bidrar till relevant kunskap för samhälle, företag och medborgare är en förutsättning för högskolans 

betydelse regionalt, nationellt och globalt. Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling 

genom bland annat forskning, samverkan och andra utåtriktade aktiviteter. Både på ämnesnivå och i 

centrumbildningar nyttiggörs forskningen ofta i samarbete med olika samhällsaktörer. Nedan ges 

exempel på forskningsprojekt och forskningsnära satsningar under 2020, som också har ett 

betydande inslag av samhällsrelevans: 

Nyligen påbörjade och aktuella projekt 2020: 

I forskningsprojektet Ritual bound and sold: Trafficking and prostitution of African women in the 

European Background är syftet att utforska, beskriva och generera kunskap om hur religiösa ritualer 

används i handeln med afrikanska kvinnor och flickor för prostitution i Europa. Projektet integrerar en 

internationell och tvärvetenskaplig forskningsprofil om minoriteter och migration och studier om religion 

och kön. 

I forskningsprojektet Autonomi, kultur, handling: om kulturens politiska handlingssfärer i den nyliberala 

välfärdsstaten undersöks kulturens och konstens möjliga politiska handlingssfärer idag, genom kritiska 

studier av progressiva kulturpolitiska projekt i de nordeuropeiska välfärdsstaterna under perioden 

mellan krisåren på 1930-talet och samtiden. 

Vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs ett projekt med syftet att analysera hur 

utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta en bioekonomi-

omställning. Projektet kommer att fokusera på målkonflikter, val av styrmedel för att nå målen, samt 

förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling i skogsbruket. 

I projektet Att återta det oformade inom konstvetenskap är syftet att kritiskt och historiskt analysera 

utvecklingen av begreppet ”det oformade” i modern europeisk konst och konstdiskussion mellan 1929 

och 1970. Projektets huvudhypotes är att detta politiska och filosofiska begrepp, grundat i en kritik mot 

fascismen bland konstnärer och intellektuella kopplade till surrealismen i Frankrike före kriget, 

vidareutvecklades i nya former efter kriget. Ett mer framåtsyftande mål med denna forskning är att 

återta och återvinna det oformade som ett ännu giltigt kritiskt svar på nyfascismen och dess estetik i 

vår egen tid. 
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Ett spännande forskningsfält inom medie- och kommunikationsvetenskap fokuserar på automatiserat 

beslutsfattande inom statsförvaltningen i Sverige (Swedish Network on Automated Decision-Making in 

the Public Sector), men även med komparativa undersökningar inom Östersjöområdet (Automating 

Welfare in the Baltic Sea Region).  

Ett nytt infrastrukturprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond inventerar Sveriges största 

samling av jiddischlitteratur, den som finns på Judiska biblioteket i Stockholm, och gör samlingen 

sökbar genom den nationella databasen LIBRIS och internationellt genom WorldCat. I projektet deltar 

institutionen för historia och samtidsstudier vid högskolan och det planeras och utförs i nära 

samarbete mellan Judiska biblioteket, Avdelningen för jiddisch, Lunds universitet, Paideia - The 

European Institute of Jewish Studies in Stockholm, Judiska museet och Forum för judiska studier, 

Uppsala universitet. 

I projektet Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare, vid pedagogikämnet, är 

utgångspunkten tidig förskoleforskning som visar att barns filosoferande ofta framträder genom deras 

berättande. Genom att undersöka och presentera de samiska barnens berättelser som en form av 

filosoferande kommer projektet att även undersöka hur och om barnens tankar förstås som en ”kritisk 

urfolksfilosofi” som utmanar koloniala praktiker, antagande, maktstrukturer och filosofier. Således har 

projektet ytterligare ett syfte: att undersöka och skapa kunskap om hur samiska förskolebarns 

filosofiska berättande kan utmana koloniala antaganden inom pedagogik, filosofi och samhället i stort, 

samt om och när uppmärksammandet av barnens röster kan förstås som avkoloniserande. 

Projektet MASCAGE är en tvärvetenskaplig jämförande studie där skillnader och likheter i 

konstruktioner av manlighet och åldrande i olika europeiska kontexter står i centrum. I studien ingår 

forskarteam från Irland, Spanien, Estland, Sverige, Israel och Österrike. Studien fokuserar i synnerhet 

på fyra teman relaterat till äldre män, manlighet och åldrande: 1) hälsa, 2) delaktighet och utanförskap, 

3) sexualitet och nära relationer, samt 4) stereotyper.  

Projektet Making Tomorrow’s Leaders Youth Movements of Right Wing Populist Parties studerar för 

första gången ungdomsorganisationer till PRR (Populist Radical Right Parties) i Europa. Projektet 

väntas bidra till kunskapen om ungdomspolitiskt deltagande, som är ett relativt outforskat fält. 

Projektet kombinerar teorier och begrepp från olika forskningsområden - partiorganisation, politiskt 

deltagande och populistiska radikala högerpartier - och korsbefruktar tidigare löst kopplade forsknings-

områden. 

Islam och den svenska modellen är ett nystartat projekt som fick forskningsmedel av Vetenskapsrådet 

2020 och knyts till den nya centrumbildning som kommer startas under 2021. Projektet ska studera 

relationen mellan staten och nationella muslimska organisationer, en relation som idag kan sägas ha 

en förtroendekris. Projektet knyter också an till internationell forskning om relationer mellan stat och 

organiserad islam 

I Södertörns högskolas utvecklingsplan för 2020-2024 är hållbar utveckling ett av sex fokusområden. 

Ett exempel på forskningsprojekt inom detta område, som även är ett exempel på internationellt 

samarbete, är OCEANS PACT, ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Belmont Forum, där 

svenska Formas ingår, där Södertörns högskola är projektkoordinator. Projektet ska studera ett flertal 

olika konflikter som rör marina naturresurser runt om i världens hav, för att på så vis förstå konflikterna 

och genom detta kunna använda haven på ett hållbart sätt. Deltagande lärosäten i detta projekt 

förutom Södertörns Högskola är Federal University of Sao Paulo Brasilien; Indian Institute of 

https://www.sh.se/forskning/var-forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/swedish-network-on-automated-decision-making-in-the-public-sector
https://www.sh.se/forskning/var-forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/swedish-network-on-automated-decision-making-in-the-public-sector
https://www.sh.se/forskning/var-forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/automating-welfare-in-the-baltic-sea-region
https://www.sh.se/forskning/var-forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/automating-welfare-in-the-baltic-sea-region
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Technology Bombay; University of Virginia, USA; University of Cape Town, Sydafrika; University of 

Tromsö, Norge. 

Ett annat exempel på forskning med inriktning hållbar utveckling är projektet Vägar till en biobaserad 

samhällsekonomi: Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog. Syftet med det projektet är att 

kartlägga och analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att 

möta en bioekonomiomställning. Projektet kommer att ge angelägna bidrag till forskning och 

samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en svensk biobaserad och klimatneutral 

ekonomi. 

Coronapandemin har också gett avtryck i forskningsprojekt. Ett exempel på detta är Från 

blandjordbruk och turism till ökad livsmedelsproduktion: Kan det småskaliga jordbruket och 

livsmedelsproduktionen bidra till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige? En fråga som 

aktualiserades 2020 då stängda gränser gjorde det svårt för utländsk arbetskraft, som svenskt 

jordbruk till stor del förlitar sig på, att komma hit, samt att svenska bönder också haft svårt att få 

insatsvaror från andra länder då även deras produktion minskat till följd av pandemin.  

Ytterligare ett exempel på forskning sprunget ur den situation vi ställts inför på grund av 

coronapandemin är det projekt som drivs av Vetenskap och allmänhet och forskare vid Södertörns 

högskola och Karolinska institutet: Kommunikation av akut men osäker kunskap. Projektet undersöker 

och kommunicerar regelbundet rapporter om hur människor nås av, och uppfattar, information om den 

pågående pandemin i Sverige. 

Totala forskningsintäkter 

Anslag och bidrag till forskning och forskarutbildning vid Södertörns högskola uppgick 2020 till 305 

242 tkr. Forskningens intäkter redovisas från Östersjöstiftelsen, det statliga forskningsanslaget och 

övriga forskningsfinansiärer.  

Forskningens bidragsintäkter 

Forskningens och forskarutbildningens andel av högskolans totala verksamhet under 2020 uppgick till 

34 %. Detta är motsvarande nivå som för 2019. Forskningsvolymen har beräknats utifrån redovisade 

intäkter.  

Östersjöstiftelsen, den i särklass största forskningsfinansiären, tilldelade högskolan 170 189 tkr. 

Dessa medel har dock inte förbrukats fullt ut 2020, då högskolan redovisar en sammanlagd 

bidragsintäkt om 161 075 tkr. Under året har även forskning som finansierats av andra bidragsgivare 

bedrivits. De totala externa bidragsintäkterna uppgick under 2020 till 212 656 tkr, vilket är en 

minskning jämfört med föregående år.  
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Tabell 15 – Forskningsintäkter från externa bidrag under åren 2017–2020 

(Belopp anges i tkr) 2020  2019 2018 2017 

Finansiär:        

Östersjöstiftelsen 161 075 75,7% 169 525 172 441 168 334 

Vetenskapsrådet 15 705 7,4% 15 954 16 753 13 435 

Riksbankens jubileumsfond 9 407 4,4% 7 522 7 849 7 855 

Formas 4 675 2,2% 2 525 1 987 232 

KK-stiftelsen 3 112 1,5% 4 892 6 769 4 268 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2 693 1,3% 1 971 1 349 0 

Uppsala universitet 2 036 1,0% 337 31 35 

Naturvårdsverket 1 838 0,9% 1 197 0 0 

NordForsk 1 723 0,8% 2 520 845 0 

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 1 380 0,6% 599 -68 675 

Verket för innovationssystem 1 116 0,5% 3 226 2 424 231 

Svenska institutet 1 070 0,5% 30 0 0 

Övriga finansiärer 6 826 3,2% 10 084 10 684 14 873 

Totalt 212 656 100% 220 382 221 064 209 938 

 

Oförbrukade forskningsbidrag under 2020 uppgår till totalt 197 561 tkr. Det är en liten ökning sedan 

föregående år (tabell 16).   

Tabell 16 – Utvecklingen oförbrukade bidrag inom forskning 2017–2020 

(Belopp anges i tkr) 2020 2019 2018 2017 

Östersjöstiftelsen 159 670  157 364  160 939  152 380  

Övriga finansiärer 37 891  37 809  39 172  42 166  

Totalt 197 561  195 173  200 111  194 546  

Intern fördelning av det statliga forskningsanslaget 

Södertörns högskolas tilldelning av statligt forskningsanslag 2020 uppgick till 92 836 tkr varav 250 tkr 

transfererades vidare till Stiftelsen Flemingsbergs Science.  

Anslaget har fördelats till högskolegemensamma ändamål, interna forskningsresurser (tidigare 

forskningsanknytning av utbildning), forskarutbildning samt strategiska satsningar. De interna 

forskningsresurserna utgjorde enskilt den största posten då 58 % av det statliga forskningsanslaget 

avsattes för detta ändamål. 

Från juli 2018 tillämpas en ny fördelningsmodell. Den övergripande målsättningen med denna är att 

säkerställa långsiktigt goda rekryteringar och behålla kvalificerad akademisk personal genom att 

erbjuda attraktiva anställningar. Systemet ska bland annat resultera i forskning av hög kvalitet, skapa 

incitament och förutsättningar som leder till ökad volym av externfinansierad forskning samt bidra till 

en mer jämställd högskola. Modellen har nu tillämpats i 2,5 år och ser ut att ha en positiv effekt i 

ökning av andelen kvinnliga professorer. 
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Fördelningsmodellen baseras på de tre nyckeltalen internt finansierad forskningstid för professorer, 

institutionernas utbildningsproduktion och lärarkompetens (antalet docenter och lektorer). 

Medel för finansiering av forskarutbildning utgjorde 12 % av det statliga forskningsanslaget, medan 

medel för samfinansiering av forskningsprojekt som saknar fullkostnadstäckning tilldelades 11 %. 

Resterande anslagsmedel avsattes till bland annat högskolegemensamma ändamål samt strategiska 

satsningar.  

Östersjöstiftelsen 

Östersjöstiftelsen finansierar forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns 

högskola. Bidraget för 2020 omfattade 170 189 tkr och fördelades på skilda verksamhetsdelar enligt 

följande: forskning (63 %), forskarutbildning (26 %) och akademisk infrastruktur (11 %). 

Bidrag från övriga externa finansiärer 

Södertörns högskola har också erhållit bidrag från ett flertal externa forskningsstiftelser och andra 

finansiärer om sammanlagt 51 581 tkr, främst Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. 

Intäkterna redovisas i tabell 15. 

Vetenskapliga publikationer 

Högskolans vetenskapliga publikationer presenteras i tabell 17 nedan. Publiceringsmönstret skiljer sig 

till viss del mellan olika vetenskapsområden. Inom naturvetenskap dominerar artiklar i internationella 

tidskrifter, medan det inom samhällsvetenskap och humaniora även är vanligt med artiklar i antologier. 

Monografier publiceras främst inom humaniora. De vetenskapliga publikationerna registreras i 

publikationsdatabasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), som är öppen för registrering under hela 

året, vilket bidrar till att tidigare års statistik kontinuerligt uppdateras.  

Det totala antalet registrerade vetenskapliga publikationer varierar inte mycket över de fyra senaste 

åren, även om de omfördelas mellan publikationstyperna. Ytterligare registreringar brukar komma in 

under första kvartalet, så det totala antalet publikationer för 2020 kommer troligen ligga lite över 

tidigare år. 

Regeringens målbild är att alla vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel från 

och med 2020 bör bli direkt öppet tillgängliga vid publicering. Detta är en omfattande förändring som 

pågått under flera år. Andelen refereegranskade tidskriftsartiklar som publicerats öppet tillgängliga har 

ökat från 41 % 2017 till 68 % 2020. Med stöd av högskolans transformativa avtal med ett tiotal 

internationella förlag underlättas forskarnas öppna publicering av artiklar och andelen kommer 

sannolikt öka de närmaste åren. 
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Tabell 17 – Vetenskapliga publikationer vid Södertörns högskola 2017–2020 

Vetenskapliga publikationer1 2020 2019 2018 2017 

Artiklar i tidskrifter     

Refereegranskade2 198 215 199 204 

Vetenskapliga, ej refereegranskade 61 67 73 59 

Artiklar i antologier     

Refereegranskade 66 82 69 77 

Vetenskapliga, ej refereegranskade 154 135 95 144 

Monografier 20 23 22 26 

Publicerade konferensbidrag 24 14 16 23 

Doktorsavhandlingar 12 9 10 23 

Licentiatavhandlingar 0 2 1 0 

Rapporter 14 24 14 23 

Totalt 549 571 499 579 

1 Uttaget ur DiVA 2021-01-18. Publikationerna fraktioneras inte. Siffrorna för 2017–2019 har korrigerats jämfört med tidigare årsredovisning 

eftersom kompletteringar av icke-rapporterade publiceringar görs fortlöpande i DiVA. Antalet vetenskapliga publikationer för redovisade år kan 
därmed komma att förändras även i kommande redovisningar. 
2 Enligt databaserna Web of Science, Scopus eller Ulrich’s Web.  

Utbildning på forskarnivå 

Södertörns högskola har sedan 2010 examenstillstånd på forskarnivå i Historiska studier, Kritisk 

kulturteori, Miljövetenskapliga studier samt Politik, ekonomi och samhällets organisering. Sedan 

oktober 2017 har högskolan även examenstillstånd på forskarnivå i Utbildningsvetenskapliga studier 

och de första doktoranderna inom området antogs våren 2018. 

Historiska studier 

Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika 

aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Området har en stor vetenskaplig bredd med 

en gemensam nämnare – att det omfattar empiriska vetenskaper med fokus på långa tidsperspektiv. 

Övergripande förändringar i samhället och dess idétraditioner analyseras med hjälp av teoretiska 

verktyg. Ämnen som ingår är arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. 

Kritisk kulturteori 

Kritisk kulturteori inriktar sig mot ett teoretiskt präglat och kritiskt motiverat studium av kulturella och 

politiskt, meningsbärande företeelser och uttryck. I centrum står texter, konstnärliga uttryck samt 

medialiseringsformer. Därtill bedrivs etnografiskt inriktad forskning. Ämnen som ingår är den praktiska 

kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap samt medie- 

och kommunikationsvetenskap. 

Miljövetenskapliga studier 

Miljövetenskapliga studier är ett modernt tvär- och mångvetenskapligt område som har skapats 

genom att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser. För att nå en fördjupad 

kunskap och förståelse om miljö- och naturresursproblemens orsaker, omfång och hantering samt 
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förutsättningar för hållbar utveckling kombineras angreppssätt och metoder från olika discipliner. I 

området ingår ämnet miljövetenskap. 

Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO) 

PESO är ett område där förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, 

i dess organisering och i människors vardag studeras. Samhällets organisering, legitimering och 

reglering står i fokus. I området ingår ämnena företagsekonomi, socialt arbete, sociologi och 

statsvetenskap. Nationalekonomi ingick tidigare i området, men efter att ämnet utvärderats av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), fick högskolan i maj 2020 beskedet att UKÄ beslutat att 

högskolan inte längre får utfärda licentiat- och doktorsexamen i ämnet. 

Utbildningsvetenskapliga studier (UVS) 

Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper 

och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras. I området ingår för närvarande ämnena 

pedagogik och svenska. Antalet ämnen kommer sannolikt att öka under 2021 då flera ämnen inom 

övriga områden har anmält intresse för att även ansluta sig till UVS. 

Tabell 18 – Antal nya doktorander 2018–2020 

 2020 2019 2018 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Historiska studier          

Arkeologi    1  1    

Etnologi 2  2 1  1    

Historia     1 1  1 1 

Idéhistoria    1  1    

Religionsvetenskap     1 1    

Kritisk kulturteori          

Den praktiska kunskapens teori    1  1 1  1 

Estetik          

Filosofi          

Genusvetenskap     1 1 1  1 

Konstvetenskap    1 1 2 1  1 

Litteraturvetenskap    1  1    

MKV1 1  1 1  1    

Miljövetenskapliga studier          

Miljövetenskap 3 2 5    2 2 4 

PESO2          

Företagsekonomi 1  1     1 1 

Nationalekonomi       2  2 

Socialt arbete 1 1 2       

Sociologi 1 2 3       

Statsvetenskap  1 1    2 1 2 

Utbildningsvetenskapliga studier          

Pedagogik 1  1 1  1 1 1 2 

Svenska 2  2  1 1 1 1 2 

Totalt 12 6 18 8 5 13 10 7 17 

1 Medie- och kommunikationsvetenskap. 
2 Politik, ekonomi och samhällets organisering. 
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Baltic and East European Graduate School (BEEGS) 

Vid Södertörns högskola bedrivs sedan 20 år tillbaka forskarskolan BEEGS inom Östersjö- och 

Östeuropaprofilen. Merparten av högskolans doktorander ingår i denna forskarskola, där det hittills 

lagts fram ett 100-tal doktorsavhandlingar. Det finns ett väletablerat och nära samarbete mellan 

högskolans forskarutbildningsområden och BEEGS, med syfte att ge högskolans doktorander stöd att 

integrera Östersjö- och Östeuropaprofilen i sin forskarutbildning. 

Av de 18 doktorander (tabell 18) som antogs vid högskolan under året tillhör 11 forskarskolan BEEGS. 

Av dessa antogs fem doktorander till Miljövetenskapliga studier och sex till PESO. Till 

Utbildningsvetenskapliga studier antogs tre doktorander, varav två finansieras med medel från 

högskolans forskningsanslag. Den tredje finansieras inom en nationell forskarskola med finansiering 

från Vetenskapsrådet. Ytterligare två doktorander, som antagits till Historiska studier, har finansiering 

från samma forskarskola. Högskolan har vidare antagit två samverkansdoktorander under året, en 

inom Kritisk kulturteori och en inom PESO. Förutom nyantagningarna har en doktorand antagen vid 

Malmö universitet fått sin antagning överförd till Södertörns högskola. 

Inga doktorander med projektfinansiering från Östersjöstiftelsen har antagits eftersom 

Östersjöstiftelsen, från och med 2019, inte beviljar medel för doktorandtjänster inom forskningsprojekt. 
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Tabell 19 – Disputationer av doktorander anställda och/eller antagna 2018–2020 

 Lärosäte1 2020 2019 2018 

Historiska studier  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Arkeologi Södertörns högskola     1 1    

Historia Södertörns högskola       1 1 2 

Historia Stockholms universitet       1  1 

Religionsvetenskap Södertörns högskola  1 1 12  1    

Kritisk kulturteori           

Den praktiska 

kunskapens teori Södertörns högskola 1 1 2 1  1    

Estetik Södertörns högskola       2  2 

Filosofi Södertörns högskola  1 1       

Genusvetenskap Södertörns högskola       1  1 

MKV3 Södertörns högskola 1  1    1  1 

Miljövetenskapliga 

studier           

Miljövetenskap Södertörns högskola 2  2 2 1 3 1  1 

PESO4           

Företagsekonomi Södertörns högskola 1  1       

Sociologi Södertörns högskola    1  1 1  1 

Statsvetenskap Uppsala universitet        1 1 

Statsvetenskap Södertörns högskola 1 3 4    1  1 

Utb.vetenskapliga 

studier           

Svenska Södertörns högskola     1 1    

Övriga           

Retorik Uppsala universitet     1 1    

Totalt  6 6 12 5 4 9 9 2 11 

1 Det lärosäte där doktoranden är antagen. 
2 Anställd vid ett annat lärosäte. 
3 Medie- och kommunikationsvetenskap. 
4 Politik, ekonomi och samhällets organisering. 

Under 2020 genomfördes totalt 12 disputationer. Samtliga disputerade har varit både anställda och 

antagna vid högskolan. Vid årets slut uppgick antalet doktorander till 102 och av dessa var 94 antagna 

vid högskolan och 8 vid andra lärosäten (tabell 20). 61 av doktoranderna var kvinnor och 41 män. 

Antalet disputationer har varit något fler än under 2019 och på grund av den pågående pandemin har 

samtliga disputationer som hållits under året genomförts helt eller delvis digitalt. En bedömning 

baserad på redan inbokade disputationer och uppgifter från doktorandernas individuella studieplaner 

är att antalet disputationer kommer att öka något under de närmaste åren då många av högskolans 

doktorander har angett att de har för avsikt att disputera under 2021 och 2022. 
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Tabell 20 – Antal doktorander 31 december 2018–2020 

Antagna vid 2020 2019 2018 

Södertörns högskola 94 87 89 

Andra lärosäten 8 7 12 

Totalt 102 94 101 

Ekonomisk redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå 

Det direkta anslaget för forskning och forskarutbildning har ökat med 5 584 tkr mellan 2019 och 2020. 

Den bidragsfinansierade forskningen minskade med 7 725 tkr jämfört med 2019 till totalt 212 656 tkr. 

Intäkterna för avgiftsfinansierad verksamhet ökade med 1 261 tkr. De totala intäkterna till forskning och 

utbildning på forskanivå minskade med 873 tkr, jämfört med föregående år. 

Kostnadsökningar inom bidragsfinansierad forskning leder även till ökade bidragsintäkter. Detta härrör 

från den redovisningsmodell som tillämpas inom staten, där bidragsintäkter bokas först då kostnader 

uppstår och beviljade medel som ännu inte utnyttjats bokförs som oförbrukade bidrag.  

De oförbrukade forskningsbidragen har ökat med 2 388 tkr (tabell 16) vilket sannolikt har att göra med 

den rådande pandemin som inte tillåtit forskning fullt ut. 

Utfallet inom verksamhetsområdet har ökat från 11 412 tkr 2019 till 14 972 tkr 2020, vilket sannolikt är 

en effekt av pandemin. Den ackumulerade kapitalförändringen för verksamhetsområdet uppgår till 81 

905 tkr. 

Högskolans kostnader inom forskningen minskade totalt med 4 433 tkr. Personalkostnaderna ökade 

med 20 213 tkr till följd av bland annat ökade pensionsavsättningar, medan lokalkostnaderna minskade 

med 6 440 tkr och övriga driftkostnader minskade med 17 966 tkr.  

 

Under 2020 har 6 550 tkr av forskningsanslaget använts för medfinansiering av forskningsprojekt. 

 

Tabell 21 – Andel medfinansiering av forskningsbidrag 2019–2020  

 

(Belopp anges i tkr)  2020  2019  

Medfinansiering  6 550  6 249  

Intäkter forskning  315 073  315 946  

Andel av intäkter  2,08 %  1,98 %  

Kostnader forskning  300 101  304 534  

Andel av kostnader  2,18 %  2,05 %  
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Tabell 22 – Ekonomiskt utfall av forskning och utbildning på forskarnivå 2017–2020 

(Belopp anges i tkr) 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag 92 586 87 002 83 707 57 840 

Intäkter av avgifter 9 780 8 519 9 635 7 423 

Intäkter av bidrag 212 656 220 382 221 064 209 938 

Finansiella intäkter 51 44 58 57 

Summa intäkter 315 073 315 946 314 464 275 258 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -240 623 -220 410 -220 266 -198 408 

Kostnader för lokaler -37 295 -43 735 -39 236 -39 502 

Övriga driftkostnader  -20 274 -38 240 -32 793 -31 787 

Finansiella kostnader -32 -309 -711 -685 

Avskrivningar -1 878 -1 839 -1 886 -1 671 

Summa kostnader -300 101 -304 534 -294 892 -272 055 

     

Verksamhetsutfall 14 972 11 412 19 572 3 204 

Transfereringar     

Medel från anslag för fin. av bidrag 250 250 0 0 

Medel från myndighet för fin. av bidrag 5 073 1 797 5 085 1 797 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag 4 949 453 2 032 2 127 

Lämnade bidrag -10 272 -2 499 -7 117 -3 923 

Saldo 0 0 0 0 

Kapitalförändring     

Årets 14 972 11 412 19 572 3 204 

Balanserad 66 933 55 520 35 948 32 744 

Totalt 81 904 66 933 55 520 35 948 

 

Tabell 23 – Ekonomiskt utfall av uppdragsforskning 2017–2020 

(Belopp anges i tkr) 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av avgifter 4 047 3 061 2 821 3 206 

Summa intäkter 4 047 3 061 2 821 3 206 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -3 626 -2 288 -2 521 -1 672 

Kostnader för lokaler -179 -149 -159 -135 

Övriga driftkostnader -239 -314 -203 -1 255 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Summa kostnader -4 044 2 750 -2 883 -3 062 

Kapitalförändring     

Årets 3 310 -62 144 

Balanserad 760 449 511 367 

Totalt 762 760 449 511 
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Tabell 24 – Ekonomiskt utfall av forskning och utbildning på forskarnivå 2020, fördelat på 

anslag, bidrag och avgifter 

(Belopp anges i tkr) Anslag/bidrag Uppdrag Totalt 

Intäkter    

Intäkter av anslag 92 586  92 586 

Intäkter av avgifter 5 733 4 047 9 780 

Intäkter av bidrag 212 656  212 656 

Finansiella intäkter 51  51 

Summa intäkter 311 026 4 047 315 072 

Kostnader    

Kostnader för personal -236 997 -3 626 -240 623 

Kostnader för lokaler -37 116 -179 -37 295 

Övriga driftkostnader -20 035 -239 -20 274 

Finansiella kostnader -32 0 -32 

Avskrivningar -1 878 0 -1 878 

Summa kostnader -296 057 -4 044 -300 101 

Kapitalförändring    

Årets 14 969 3 14 972 

Balanserad 66 173 760 66 933 

Totalt 81 142 764 81 904 
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Samverkan 

Södertörns högskola har som vision att vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling 

genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. I samverkan med offentlig 

sektor, näringsliv, ideella organisationer, civilsamhälle och andra lärosäten, både i Sverige och i 

världen, ska högskolan genom utbildning och forskning bidra till en hållbar samhällsutveckling socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt samt till att beslut underbyggs med en kritisk analys av frågor som rör 

hållbar utveckling. Samverkan och partnerskap bidrar till utmaningsdrivna frågeställningar och 

långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling. Samverkan med samhällslivets aktörer ska utgöra en 

integrerad del i utbildning och forskning varför fortsatt arbete med strategiska partnerskap är viktigt.  

Att skapa och utveckla strategiska partnerskap har varit ett prioriterat område inom samverkan under 

perioden 2017–2020. Under 2020 har ett avtal om strategiskt partnerskap med Botkyrka kommun 

tecknats med syfte att arbeta långsiktigt och systematiskt i en gemensam organisering kring 

samverkan. Arbetet inom partnerskapet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekologiskt, 

ekonomiskt och kulturellt och kommer att fokusera på forskningssamverkan och verksamhets-

utveckling samt utbildningssamverkan och kompetensförsörjning/kompetensutveckling. I arbetet med 

partnerskapet har en rad nya samverkansinitiativ startats upp under året.  

Södertörns högskola har även en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Barkarby Science 

och Järfälla kommun och nya gemensamma forskningsprojekt med Barkarbystaden i fokus har 

initierats under året. Högskolan har också genomfört samverkansaktiviteter tillsammans med 

Huddinge kommun och region Stockholms kulturförvaltning kring dans- och teaterföreställningar. 

Under 2020 har även ett förslag om konstnärsresidens i högskolans lokaler arbetats fram mellan 

högskolan och Huddinge kommun i syfte att skapa en framtida mötesplats för samverkan mellan 

konstnärlig praktik och vetenskap där konst som katalysator för samtal mellan individer kan skapa 

samverkan mellan organisationer kring gemensamma utmaningar. 

Strategiska partnerskap med ovan beskrivna organisationer ligger i linje med högskolans ambitioner 

inom samverkansområdet och skapar möjlighet till viktig samhällsutveckling. Högskolan har också 

genom deltagande i det nationella Vinnovafinansierade projektet Strategiska partnerskap för effektiv 

och transparent samverkan (SPETS) fått extra kraft i utvecklingen av strategiska partnerskap. SPETS 

avslutades under november 2020. 

Under året har högskolan fortsatt medverka i Vinnova-projektet MerSam, Meritvärde av samverkan 

och samverkansskicklighet, som under projektperioden (2017–2020) bland annat gett stöd i arbetet 

med en ny anställningsordning och internt involverat både grupperingar och individer som på olika sätt 

bidragit till hur samverkansmeriter kan beskrivas och bedömas. Projektet, som avslutades under 

december 2020, har resulterat i ett flertal skrifter och filmer som innehåller rekommendationer riktade 

till såväl policysektorn som lärosäten samt stöd och verktyg till enskilda lärare och forskare.  

Högskolan har under året fortsatt att leda det Vinnovafinansierade projektet UtvInd, Utveckling av 

indikatorer för uppföljning av samverkan (2017 – 2020). Projektet har syftat till att utveckla och pröva 

modeller för lärosätesintern utvärdering och uppföljning av samverkan baserad på i huvudsak 

kvantitativa process- och resultatindikatorer anpassade till ämnesområdens olika karaktärer och olika 

lärosätesprofiler. Sex lärosäten har medverkat i projektet som avslutades under oktober 2020. 

Projektets resultat visar att en kombination av resultat- och processindikatorer är användbara för 

kontinuerlig uppföljning av samverkan för intern kvalitetsutveckling. 
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Högskolan har under året även fortsatt sin medverkan i det Vinnovafinansierade projektet SKÖN 

(Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande), tillsammans med tio deltagande 

lärosäten. SKÖN-projektet fokuserar på kvalitativ utvärdering av samverkan som en integrerad del av 

det övergripande kvalitetssystemet för utbildning och forskning. Utvärderingarna sker genom 

omfattande studier av impact cases och bland projektets resultat återfinns metoder och en modell för 

kvalitativ utvärdering av samverkan. 

Högskolan har tidigare erhållit medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom 

Tillväxtverket för att delta i KTP Sverige och fortsatt arbetet med projektet under 2020. KTP, 

Knowledge Transfer Partnership, är en samverkansmodell som möjliggör samverkan mellan akademin 

och små och medelstora företag. En nyutexaminerad projektleder ett utvecklingsprojekt hos ett företag 

i regionen under cirka ett år med stöd av en forskare vid Södertörns högskola som handledare. KTP 

driver regional och kommunal utveckling genom att bidra till företagens tillväxt och innovationskraft. 

Under året har företag kontaktats, liksom individer inom akademin, för att identifiera såväl lämpliga 

utvecklingsprojekt som projektdeltagare. Den pågående pandemin har dock kraftigt försvårat 

igångsättandet, men det kan förhoppningsvis bli möjligt under 2021. 

För att följa upp och utgöra grund för högskolans fortsatta arbete med samverkan inom såväl 

forskning som utbildning har en utvärdering av lärosätets samverkansaktiviteter och 

samverkansprocesser genomförts under 2020. Utvärderingen sträcker sig över perioden 2015–2020 

och sammanfattar i en rapport vad som genomförts och vilka resultat som erhållits. I samband med 

antagandet av högskolans nya utvecklingsplan 2020–2024 har denna utvärdering legat till grund för 

framtida prioriteringar avseende strategiska samverkanssatsningar. 

Personrörlighet 

Södertörns högskola har under 2020 fortsatt arbetet med att stimulera rörlighet för forskare och lärare 

mellan akademin och externa organisationer, enligt den strategiska satsning som ledningen påbörjade 

2017. Inom det interna personrörlighetsprogrammet PUSH, Personrörlighet och utbyte vid Södertörns 

högskola, har 43 forskare/lärare från högskolan fått medel för att tillbringa tid i en annan organisation 

med syfte att utveckla samverkan för ökad kvalitet och relevans inom utbildning. Personutbytena ger 

inte bara nya idéer och möjligheter för utveckling av utbildningarna utan har också skapat möjlighet för 

studenter att delta i aktiviteter hos den externa organisationen. Utbytena leder till kompetensutveckling 

för individen, men skapar också nätverk och samverkansmöjligheter för hela högskolan. Totalt har 

PUSH under 2018–2020 bidragit till kontakter med 43 organisationer inom offentlig, privat och 

idéburen sektor.   

Som stöd i det interna arbetet med personrörlighet har högskolan hämtat erfarenheter från det 

nationella Vinnovafinansierade projektet PAUS, Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus 

och studentmedverkan, som Södertörns högskola leder. PAUS är en sektorsövergripande satsning 

som möjliggör att forskare/lärare från flera lärosäten samtidigt genomför personalutbyten där 

gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte bidrar till utveckling inom området. Utöver Södertörns 

högskola deltar sju lärosäten i PAUS. 

Innovationsstöd 

SH innovation ingår sedan 2019 i den grupp som via KTHfår medel genom regleringsbrev för att 

utveckla innovationsstödet till högskolans studenter, lärare och forskare. Under året har särskilt fokus 

lagts på att identifiera behov och utvecklingsmöjligheter avseende innovation inom hållbar utveckling, 
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kultur, sociala innovationer samt inom högskolans professionsutbildningar (lärare, socionomer, 

poliser). Syftet är att tillgängliggöra/nyttiggöra resultat som genereras vid utmaningsdriven samverkan 

med externa aktörer. Innovationsstödet till högskolans studenter utförs som tidigare i samarbete med 

Drivhuset. 

Campusutveckling 

Högskolan har liksom tidigare år också deltagit aktivt i Stiftelsen Flemingsberg Sciences arbete med 

campusutveckling för ett levande campus tillsammans med Karolinska institutet, Kungliga tekniska 

högskolan, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Idun Lovéns konstskola, 

region Stockholm, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Samarbetet syftar även till att identifiera 

gemensamma styrkeområden, skapa möjligheter för innovation och företagande och att bidra till 

utvecklingen av nya stadsdelen Flemingsberg. Högskolan har i enlighet med regleringsbrevet betalat 

250 tkr i verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science. 

Högskolan och dess huvudsakliga hyresvärd Stiftelsen Clara arbetar tillsammans för Campus 

Flemingsbergs utveckling på lång sikt. I det sammanhanget har högskolan under 2020 tillsatt ett 

särskilt rektorsråd med ansvar för campusutveckling. 

  



Årsredovisning – Södertörns högskola 2020 

45 

 

Internationalisering 

Internationaliseringsarbetet på högskolan ska bidra till att höja kvaliteten och stärka relevansen i 

utbildning såväl som i forskning. Målet är att alla studenter ska möta internationella och interkulturella 

perspektiv under sin studietid. Högskolan ska dessutom utifrån sina utbildningar attrahera 

samarbetspartners och studenter från andra länder. Därför arbetar högskolan särskilt med att 

integrera sitt engelskspråkiga kursutbud på grundnivå och avancerad nivå så att internationella och 

inhemska studenter i högre omfattning studerar tillsammans. Under perioden 2017–2020 har 

sammanlagt 20 nya delkurser på engelska utvecklats, vilka alla bygger på samläsning mellan svenska 

och internationella studenter.   

Högskolan arbetar målinriktat för att underlätta mobilitet bland studenter, lärare och doktorander, öka 

utbildningsutbudet på engelska och säkerställa att internationella rekryteringar av såväl 

programstudenter, forskarstuderande som forskare görs. Även in- och utflöde av personal i syfte att nå 

kvalitet och nya perspektiv i forskning och utbildning ska öka. Därutöver vill högskolan ta vara på och 

inspireras av vår existerande mångfald vad gäller kultur, språk och erfarenheter. 

Högskolan har under 2020 arbetat med att förnya de högskoleövergripande målen inom 

internationalisering med utgångspunkt i utvecklingsplanen. Drivande i detta arbete har varit 

högskolans internationaliseringsråd med representanter från samtliga institutioner samt förvaltning, 

studentkår och doktorandråd. Arbetet har utmynnat i en förnyad handlingsplan för internationalisering 

2021–2024 som beslutas i januari 2021. 

Vidare har högskolan under året ansökt om ”Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027” 

(ECHE), för fortsatt deltagande i EU:s ramprogram Erasmus+ högre utbildning. Ett omfattande arbete 

med utvärdering och revision av högskolans Erasmuspartners har genomförts i samarbete mellan 

International Office och de akademiska miljöerna. En av rektor utsedd arbetsgrupp har vidare 

undersökt förutsättningarna för högskolan att delta i ett European Universities Initative (EUI), en 

möjlighet till ökad integrering av internationalisering som högskolan avser att arbeta vidare med. Som 

ett led i att fortsätta internationalisera våra utbildningsmiljöer har ett Double Degree-avtal med Leibniz 

University Hannover (Tyskland) och Roma Tre University (Italien) tagits fram avseende ett 

internationellt masterprogram i religionsvetenskap. 

Under året har högskolan aktivt sökt finansiering för att fördjupa och starta upp nya samarbetsprojekt. 

Inom Erasmus+ ICM beviljades högskolan en treårig finansiering (2020–2024) för student-, personal- 

och lärarutbyten med University of Ghana. Två Erasmus+ K2 partnerskap för högre utbildning har 

startats upp under året. Dessa är ReLiveD, som i samarbete med Norduniversitetet i Norge och 

Helsingfors universitet i Finland utforskar pedagogiska metoder och strukturer för den skandinaviska 

förskollärarutbildningen i relation till mångfald i olika kulturella miljöer. Projektet CoSy Thinking, som 

genomförs med partners i Ionian University (Grekland), University of Perugia (Italien), Limerick 

Institute of Technology (Irland) och Kaunas University of Technology (Litauen), syftar till att utveckla 

tvärvetenskaplig undervisning för studenter med fokus på hållbar utveckling och en holistisk förståelse 

för komplexa problem. Därtill har högskolan fått medel från Svenska institutet för att starta upp nya 

akademiska samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Dessa omfattar samarbeten med lärare vid Vilnius 

University (Litauen)och St. Petersburg State University(Ryssland). 

Under 2020 har implementeringen av EU-certifieringen HR Excellence in Research (som är ett viktigt 

verktyg i arbetet med rekrytering, mottagning och villkor för internationella forskare) fortskridit. 
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Certifieringen är ett erkännande av att Södertörns högskola arbetar strategiskt med att erbjuda 

jämställda, goda och trygga arbetsvillkor för forskare och anpassar sina rutiner och processer till det 

öppna, transparenta och meritbaserade rekryteringsramverk som Europeiska kommissionen förväntar 

sig från excellenta lärosäten inom EU. 

Högskolan är fortsatt aktiv i det internationella nätverket Scholars at Risk, som under hösten erhållit 

ytterligare finansiering från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna ta emot riskutsatta forskare. 

Rektorsrådet för internationalisering är ledamot i den svenska sektionens styrgrupp. Till detta arbete 

hör även projektet InspirEurope som är ett stort europeiskt samarbete för att bygga upp stöd för 

utsatta forskare på den europeiska nivån inom ramverket Scholars at Risk Europe. Södertörns 

högskola medverkar i projektet tillsammans med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och 

Kungliga tekniska högskolan. InspirEurope finansieras av EU genom Marie Sklodowska-Curie Actions. 

Det operativa internationaliseringsarbetet har under 2020 i hög grad påverkats av coronapandemin. 

Restriktioner kring undervisningsformer och resor har medfört betydande svårigheter för högskolan att 

upprätthålla mobilitet inom sina utbytesprogram. Det har också i viss mån försvårat för antagna 

programstudenter från icke-europeiska länder att kunna ta sig till Sverige. Högskolan har samtidigt 

inspirerats att utveckla virtuella former av samarbeten och ett flertal helt digitala undervisningsutbyten 

har genomförts, bland annat med Åbo Akademi i Finland och Norduniversitet i Norge. 

Internationellt utbyte 

Södertörns högskola har omkring 130 mobilitetsavtal i ett 40-tal olika länder och deltar i ett flertal 

utbytesprogram exempelvis Erasmus+, Minor Field Studies (MFS) och NordPlus. Ibland används avtal 

enbart för att reglera lärarutbyten, i andra fall omfattas en mängd aktiviteter som inkluderar 

studentutbyten, verksamhetsförlagd utbildning, gemensamma kurser, sommarskolor eller program. 

Under 2020 har coronapandemin inneburit att fysisk mobilitet för studenter och anställda varit 

utmanande att genomföra på ett ansvarsfullt sätt. Under vårterminen 2020 tvingades flertalet fysiska 

utbyten för studenter att avbrytas. Majoriteten av både in- och utresande studenter under vårterminen 

kunde ändå fullfölja de planerade studierna genom distansundervisning samt distanspraktik. 

Södertörns högskola fattade till följd av de omfattande restriktionerna beslutet att ställa in (fysiska) 

utbytesstudier för in- och utresande studenter höstterminen 2020, samt att inte bevilja tjänsteresor så 

länge det finns en reseavrådan från UD. Ett fåtal inresande studenter valde att genomföra 

utbytesterminen vid Södertörns högskola på distans under hösten. 

Att alla fysiska utbyten för studenter ställdes in höstterminen 2020 har medfört att antalet 

studentutbyten som kunnat genomföras under 2020 mer än halverats jämfört med tidigare år. 

Studenter och personal har i regel velat skjuta fram sina utbyten, men det är i dagsläget osäkert om, 

och när, dessa kan genomföras. Samtidigt har både anställda och studenter försökt ta vara på de 

digitala möjligheter som erbjuds, genom att delta i virtuella utbyten eller genom att använda sig av 

digitala gästföreläsare. Forskare rapporterar också att det har blivit lättare att delta i internationella 

konferenser när dessa till följd av pandemin arrangerats digitalt. 

Högskolan har under pandemin upprätthållit kontakten med sina internationella samarbetspartners 

genom e-post, digitala möten och digitala konferenser. Kontaktresor och partnerbesök har sedan mars 

2020 inte kunnat genomföras och fått ställas in eller skjutas på framtiden. Gällande 

rekryteringsmässor för internationella programstudenter har högskolan deltagit i 11 digitala mässor 

bland annat i Östeuropa, Syd- och Östasien, Afrika och Nordamerika, vilket är fler än föregående år. 
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Högskolan har också anordnat två livesända webbinarier för presumtiva internationella sökande. 

Internationella marknadsföringskampanjer som innefattat sociala medier har genomförts i drygt 20 

länder. 

Tabell 25 – Internationell studentmobilitet 2017–2020 

   2020   2019   2018   2017 

Inresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Vårtermin 51 29 80 51 25 76 44 20 64 45 29 74 

Hösttermin 4 4 8 73 37 110 71 25 96 72 34 104 

Totalt 55 33 88 124 62 186 115 45 160 117 63 178 

             

Utresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Vårtermin 23 5 28 32 9 41 21 7 28 16 8 24 

Hösttermin 0 0 0 47 12 59 44 16 60 46 17 61 

Totalt 23 5 28 79 21 100 65 23 88 62 25 85 

 

Antalet utresande studenter som deltar i utbytesprogram har under året minskat kraftigt till följd av 

omfattande pandemirestriktioner (28 utresande under 2020 jämfört med 100 utresande 2019). Det har, 

liksom tidigare år, varit fler kvinnor än män bland utresande studenter.  

 

Utöver de studenter som deltar i utbyten som registreras i Ladok har studenter på lärarutbildningen 

möjlighet att delta i verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Under 2020 har två sådana utbyten 

genomförts, vilka inte är synliga som utbytesstudier i Ladok. Detta handlar om kortare utbyten på cirka 

fem veckor.  

 

Om all den nämnda studentmobiliteten räknas samman innebär det att totalt 30 studenter deltagit i 

utbyten under 2020. Flera av dessa utbyten har dock varit kortare än tre månader, och en majoritet av 

de utbyten som till en början genomfördes fysiskt i värdlandet övergick under vårterminen till 

distansutbyten från hemlandet. Under höstterminen 2020 kunde enbart virtuella utbyten genomföras, 

vilket innebar att högskolan inte haft några utresande studenter under hösten 2020.  

Inresande studenter som deltar i utbytesprogram minskade från 186 under 2019 till 88 under 2020. 

Minskningen är en följd av att fysiska utbyten ställts in och att virtuella utbyten enbart kunnat 

genomföras med ett begränsat kursutbud.  

För 2020 hade högskolan beviljat 13 MFS-stipendier. Till följd av pandemin hann enbart sex 

stipendiater påbörja sina fältstudier, varav fem kunde fullföljas utan avbrott. Övriga stipendiater har 

skjutit upp fältstudierna, avbrutit eller tackat nej. Inga nya fältstudier har kunnat påbörjas sedan mitten 

av mars 2020. Det innebär att enbart fem MFS-projekt genomfördes under 2020 jämfört med 15 

projekt föregående år. Högskolan tillskriver minskningen den osäkerhet i världen som uppstått till följd 

av pandemin.  
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Tabell 26 – Personal- och lärarutbyte 2018–2020 

   2020   2019   2018 

Utresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Lärarutbyte          

Erasmus+ 1 1 2 3 5 8 2 4 6 

Erasmus+ ICM 0 0 0 2 2 4 1 2 3 

Linnaeus-Palme 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

Personalutbyte          

Erasmus+ 1 0 1 17 11 28 1 2 3 

Totalt 2 1 3 23 18 41 5 9 14 

 

Högskolan har inte haft något aktivt samarbetsprojekt inom Linnaeus-Palme under 2020. Student- och 

lärarutbyten inom Erasmus+ ICM, där högskolan har samarbeten i Jordanien och Georgien, kunde 

enbart delvis genomföras under vårterminen 2020 och fick helt ställas in under höstterminen. Med 

anledning av detta har högskolan ansökt om projektförlängning för dessa samarbeten.   

Högskolans bostäder för internationella studenter och gästforskare  

Högskolan blockförhyr i dagsläget cirka 150 rum för internationella studenter och åtta lägenheter för 

gästforskare, samtliga belägna i närheten av campusområdet i Flemingsberg. Under 2020 har den nya 

vaktmästartjänsten på 50 % implementerats i bostadssamordningen och servicen för de boende har 

därmed utökats och förbättrats.  

Högskolans bostadsuthyrning till studenter har kraftigt påverkats av det minskade antalet 

internationella studenter under coronapandemin. Som följd av detta har högskolan valt att använda sig 

av undantaget att få hyra ut till svenska studenter. Trots god marknadsföring har detta inte helt kunnat 

ersätta hyreskostnaderna, då cirka 60 rum har stått tomma under hösten 2020, varav hälften 

reserverats för vårterminens inresande studenter. Knappt 40 rum har varit uthyrda till internationella 

studenter och cirka 65 till svenska studenter under höstterminen. 
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Kvalitetsarbete 

Högskolans kvalitetsarbete har under året bedrivits i enlighet med tidigare etablerade former och 

aktuella styrdokument. Det innefattar dels reguljärt löpande processer (till exempel intern uppföljning 

och utvärdering, kvalitetsdialoger, former för kvalitetssäkring av forskning), dels mer temporära projekt 

(till exempel genomlysning av högskolans arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande). 

Som helhet bedöms högskolans kvalitetsarbete vara väl utbyggt och svara mot nationellt uppställda 

krav. Samtidigt kan konstateras att det nationella kvalitetssystemet ställer ökande krav på interna 

processer, med åtföljande resursbehov,för såväl forskning och utbildning som förvaltning.  

Det övergripande målet för högskolans kvalitetsarbete är att upprätthålla en kvalitetskultur därsamtliga 

medarbetare och studenter känner engagemang och ansvar för att utveckla verksamheten. En 

levande kvalitetskultur är en förutsättning för fortlöpande utveckling av utbildning och forskning och 

ger högskolan förmåga att möta de krav, förändringar och önskemål som ställs av såväl 

uppdragsgivare som nuvarande och framtida studenter samt andra intressenter i omvärlden. 

Kvalitetsarbetet ska leda till att högskolans vision och såväl nationella som lokala mål uppfylls. Det ska 

vara integrerat i den löpande verksamheten på alla nivåer och kännetecknas av proaktivitet, 

transparens och förankring. 

Under året tillsattes ett nytt uppdrag som rektorsråd för kvalitetsfrågor. Rektorsrådets uppgift är 

framför allt att samordna arbetet med kvalitetsfrågor och att bidra till förbättrad intern kommunikation, 

vilket ska syfta till ökad systematik och ett ännu mer integrerat och transparent kvalitetsarbete med 

tydliga processer och ansvarsområden. 

Högskolan har under året fortsatt arbetet med att tydliggöra och systematisera formerna för det interna 

kvalitetsarbetet. Som en följd av lärosätenas utvidgade ansvar för systematisk kvalitetssäkring av 

forskning fastställde högskolestyrelsen 16 oktober högskolans nya Policy för kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola, som ersätter den tidigare policyn från 2016. I december 

fastställde rektor dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Södertörns högskola. 

Syftet med dokumentet är att ge en tydlig beskrivning av processer och ansvarsfördelning för 

kvalitetsarbetet för utbildning inom högskolan. Det är tänkt att fungera som stöd till personal och 

studenter och att ge en bild av det systematiska kvalitetsarbetet även för externa intressenter. 

Rektor fastställde kvalitetsplan för 2020 med uppgifter och ansvar för olika funktioner inom högskolan. 

Kvalitetsplanen uppdateras årligen med de aktiviteter och uppgifter som ska hanteras under det 

kommande året. Kvalitetsplanen avrapporteras till rektor i slutet av varje år. 

Fakultetsnämnden har ett särskilt ansvar för den akademiska kvaliteten i all forskning och utbildning 

vid högskolan. Under 2020 har Fakultetsnämnden fortsatt arbeta enligt den plan för utvärdering och 

uppföljning av samtlig utbildning på högskolan som fastställdes under 2017. För 2020 har det bland 

annat inneburit fortsatt utvärdering av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, 

påbörjande av utvärdering av forskarutbildning och påbörjande av genomlysning av institutionernas 

efterlevnad av Fakultetsnämndens riktlinjer för kursvärderingsverksamheten. 

I slutet av året fastställde fakultetsnämnden en reviderad version av planen, inför slutförandet av den 

innevarande nationella kvalitetscykeln 2022. 

Fakultetsnämnden har under hösten 2020 återinrättat arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK). 

Arbetsgruppens sammankallande är Fakultetsnämndens vice ordförande med särskilt ansvar för 
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kvalitetsfrågor. Inom Fakultetsnämnden har arbetet fortsatt med att tydliggöra formerna för högskolans 

systematiska arbete med kvalitetssäkring av forskning, i anslutning till UKÄ:s påbörjade nationella 

utvärderingar inom området. 

Fakultetsnämnden har liksom tidigare även arrangerat högskolans årliga kvalitetskonferens, i år på 

temat ”Digitalisering av högre utbildning: Studenten i centrum och läraren på Zoom?” Konferensen 

genomfördes denna gång digitalt. 

Som en komplettering till de interna utvärderingarna av utbildning har högskolans ledning under året 

fortsatt med kvalitetsdialoger med högskolans ämnesmiljöer. Kvalitetsdialogerna genomförs 

kontinuerligt, enligt nu gällande planering på tvåårsbasis. Under denna omgång är kvalitet i forskning i 

fokus, under den föregående omgången (2017–2019) var temat kvalitet i utbildning och kopplingarna 

till det nya nationella kvalitetssäkringssystemet. Kvalitetsdialogerna, som är uppföljande, kompletterar 

Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar genom att ha fokus på det systematiska kvalitetsarbetet i 

de lokala utbildnings- och forskningsmiljöerna, medan utvärderingarna närmast har fokus på 

utbildningarnas måluppfyllelse. Båda delarna fungerar kvalitetsutvecklande. 

Under året har högskolans ledning, fakultetsnämnd och förvaltning arbetat med att stödja 

åtgärdsarbetet inom de två lärarprogram som i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar 

erhållit omdömet ”ifrågasatt kvalitet” (förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammet med 

inriktning på samhällskunskap respektive svenska). Efter ett omfattande åtgärdsarbete fick 

förskollärarutbildningen 30 juni besked om att UKÄ beslutat att tilldela utbildningen omdömet hög 

kvalitet. När det gäller ämneslärarutbildningen har åtgärdsarbetet pågått under hösten, och 

åtgärdsredovisning ska vara UKÄ tillhanda 18 februari 2021. Besked om beslut väntas senare under 

vårterminen. 

UKÄ genomför från och med 2017 lärosätestillsyn vid landets samtliga lärosäten för åtta olika 

granskningsområden där fokus ligger på att granska de rättsliga frågor som berörs i de europeiska 

riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG). Södertörns högskola genomgick 

lärosätestillsyn under 2020. UKÄ:s rapport offentliggjordes 3 december och identifierar ett antal 

punkter som högskolan rekommenderas att åtgärda. 

Lärosätestillsynen föregår, och är en del i bedömningsunderlaget för, den lärosätesgranskning som 

alla lärosäten ska genomgå under perioden 2017–2022. För Södertörns högskolas del omfattar 

granskningen det systematiska kvalitetssäkringsarbetet inom utbildningsverksamheten. 

Lärosätesgranskningen påbörjades 4 november med ett upptaktsmöte, och högskolans självvärdering 

ska vara inlämnad till UKÄ 10 februari 2021. Platsbesök äger rum i maj och september och beslut 

väntas i januari 2022. 

I maj 2020 beslutade UKÄ att dra in Södertörns högskolas examenstillstånd på forskarutbildningsnivå i 

ämnet nationalekonomi, inom området PESO. Som skäl anfördes att högskolan inte bedömdes har 

förutsättningar att bedriva forskarutbildning i ämnet då en stor del av kursprogrammet vilar på 

samarbete med andra lärosäten. Det är första gången högskolan fått ett examenstillstånd indraget, 

och de interna beredningsprocesserna kommer mot denna bakgrund att ses över. 
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Hållbar utveckling och miljö 

Södertörns högskola bedriver ett aktivt arbete inom hållbar utveckling och miljö. Under de senaste 

åren och fortsatt under 2020 har högskolan gjort en rad insatser för att stärka högskolans arbete med 

att främja hållbar utveckling, miljöledning och minskad klimatpåverkan. För att miljö- och 

hållbarhetsfrågorna ska få fortsatt hög prioritet vid Södertörns högskola har rektor under 2020 utlyst 

och tillsatt ett uppdrag som rektorsråd med inriktning mot hållbarhet. Högskolan avser att stärka 

området ytterligare de kommande åren.  

Sedan maj 2019 är Södertörns högskola ansluten till Klimatramverket för universitet och högskolor. 

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra 

till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Hittills har 38 

universitet och högskolor anslutit sig. I Klimatramverket poängteras dels att lärosätena har en viktig 

uppgift att bidra genom undervisning och forskning, dels att de behöver bidra genom att minska 

påverkan från den egna verksamheten. Arbetet med att integrera Klimatramverket i högskolans 

miljöledningsarbete och verksamhet har påbörjats. Samtal om hur man minskar klimatpåverkan från 

tjänsteresor har också förts med högskolans medarbetare, bland annat i seminarium kopplat till 

högskolans arbete med att ta fram ny utvecklingsplan under 2019. 

I Södertörns högskolas utvecklingsplan för 2020–2024 är ett av de sex fokusområdena är "Hållbar 

utveckling i utbildning, forskning och samverkan". Där ingår både hållbarhet relaterat till den indirekta 

påverkan från huvudverksamheten men också direkt miljöpåverkan kopplat till klimatpåverkan från 

resor. Här ingår bland annat att under den kommande femårsperioden:- utveckla en integrerad 

förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling,- 

formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande 

initiativ,- relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och 

omställning,- granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till 

varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld. Högskolan ska också höja medvetenheten om 

resors klimatpåverkan och erbjuda en väl fungerande infrastruktur för alternativa sätt att resa, mötas 

och nyttja digitala plattformar bättre. 

I högskolans verksamhetsplan för 2021 konkretiseras dessa formuleringar i uppdrag till olika delar av 

högskolan. Samtliga institutioner får i uppgift att adressera hållbar utveckling utifrån utvecklingsplanen 

i arbetet med sina egna verksamhetsplaner. Diskussioner kring hållbarhet i lärandemål ska föras i 

institutionsnämnder, i programråd och ämnesråd. Utvecklingen stöds och följs upp av 

Fakultetsnämnden och dess arbetsgrupp för hållbar utveckling. För att belysa och stimulera 

hållbarhetsinitiativ i forskning, undervisning och samverkan ska kommunikationen kring hållbarhet 

stärkas såväl internt som externt. Klimatramverket för universitet och högskolor ska implementeras, 

och högskolans klimatpåverkan från resor ska minska, bland annat genom att öka andelen resfria 

möten med digital mötesteknik. 

Rektor beslutade även att under 2021 tilldela medel för uppbyggnad av den nya centrumbildningen 

SustainLab Sh vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Målet är att centret ska stimulera 

och stärka hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning vid Södertörns högskola i samverkan med 

studenter, samhällsaktörer och medborgare. 
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Högskolans miljöledningsarbete 

Klimatramverket och utvecklingsplanen ligger bland annat till grund för arbetet med att ta fram 

högskolans nya hållbarhetsmål, ett arbete som påbörjats och pågått under 2020. De nya målen ska 

också stå i korrelation till de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Under 

2021 planeras såväl ny miljöutredning som kartläggning av högskolans verksamhet i enlighet med 

Klimatramverket. Policydokument och rutiner ses över och tas fram för att uppnå mål och ständig 

förbättring. 

Högskolans nuvarande mål för miljö- och hållbar utveckling innehåller mål såväl för de områden där 

högskolan har en direkt miljöpåverkan – till exempel elförbrukning, utsläpp från tjänsteresor, avfall och 

miljökrav vid upphandling – som för högskolans indirekta bidrag till hållbar utveckling inom utbildning, 

forskning och samverkan. Högskolan har sedan länge intern miljörevision som reviderar verksamheten 

utifrån förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907), tillämplig miljölagstiftning, 

inklusive högskolelagens 1 kap § 5. Det sistnämnda innebär att den interna miljörevisionen på ett 

generellt plan följer upp hur högskolan arbetar med att främja hållbar utveckling utifrån arbetet med 

huvudverksamhetens indirekta positiva påverkan, i enlighet med förordningen. Högskolans 

verksamhet revideras under en treårsperiod. 

Högskolepedagogiskt stöd 

Sedan 2018 erbjuder Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning vid Södertörns högskola 

kursen Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv (3 hp), till högskolans lärare. Hittills har två 

omgångar genomförts med cirka 14 deltagare per omgång. Kursen ges igen i januari 2021. 

2020 utlystes, likt tidigare år, rektorsmedel för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Här 

uppmuntrades bland annat ansökningar som rörde högskolepedagogik som relaterar till frågor om 

hållbar utveckling i bred bemärkelse. 

Under 2019 tilldelades rektorsmedel specifikt för högskoleövergripande utvecklingsarbete kring hållbar 

utveckling och utbildning, att användas under 2019. Dels medel till uppdrag som samordnare för 

högskoleövergripande utvecklingsarbete kring hållbar utveckling och utbildning, dels bidrag till två 

projekt med utbildningsaktiviteter ledda av två olika lärarlag. Uppdraget och bidragen slutredovisades i 

januari 2020. 

Kommunikation rörande utbildningar och Agenda 2030 

Inom ramen för högskolans studentrekryterande arbete inleddes våren 2017 en 

kommunikationskampanj där presumtiva studenter utifrån de 17 globala målen kan se vilka program 

och kurser som kan ge verktyg att arbeta med dessa frågor i framtiden. Denna 

kommunikationssatsning skedde inledningsvis via en kampanjsajt (jagvillnågotannat.se). Sedan mars 

2019 finns de globala målen och möjligheten att hitta utbildningar kopplade till dem på den ordinarie 

webbplatsen sh.se. Kommunikationsavdelningen som ansvarar för webbplatsen får information om 

vilka utbildningsprogram och kurser som ska kopplas till vilka mål via webbformulär som program- och 

ämnessamordnare ombeds att fylla i. På sh.se går det även att se vilka eventuella globala mål som 

respektive utbildning kopplats till. 

Under Almedalsveckan 2020 skulle Södertörns högskola arrangerat en dag av samtal på temat "Tio år 

till 2030 – kommer vi nå de globala målen?" Almedalsveckan ställdes in, men fyra av panelsamtalen 
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arrangerades i biblioteket under hösten och filmades av UR Samtiden. Programmen kan ses på UR 

Play. 

Hållbar utveckling i högskolans kvalitetsarbete 

Högskolan har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen), 

inklusive följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017, 

bland annat genom utveckling inom högskolans kvalitetsarbete. 

I de kvalitetsdialoger som högskolans ledning genomför med högskolans ämnesmiljöer, berörs hållbar 

utveckling i samband med att innehållet i ämnenas utbildnings- och forskningsverksamhet diskuteras. 

Fakultetsnämnden, som har ett särskilt ansvar för den akademiska kvaliteten i forskning och utbildning 

vid högskolan, bedriver ett pågående arbete med att utveckla sina processer för att främja en hållbar 

utveckling. I mallen för utvärdering av högskolans utbildningsprogram ingår att det ska redogöras för 

arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildnings- och kursplaner. 

I de beslutsmallar som används i Fakultetsnämndens arbete ombeds berörda parter att redogöra för 

om/hur eventuella beslut förväntas inverka – positivt eller negativt – på vad Fakultetsnämnden 

benämner kvalitetsaspekter (hållbar utveckling, internationalisering, lika villkor samt samverkan).  

Fakultetsnämnden har under 2020 arbetat vidare med att ytterligare utveckla och specificera hur 

hållbar utveckling bättre kan integreras i program och kurser. Som en del i detta arbete har 

Fakultetsnämnden tagit fram en utredande, fördjupande och handledande text. Där beskrives bland 

annat krav och förväntningar på att hållbar utveckling ska ingå i högskolans kärnverksamhet. Texten 

innehåller även beskrivningar av hur övergripande lärandemål kan formuleras så att de kan leda till 

specifika lärandemål i enskilda kurser, och hur utmaningar kopplade till progression kan hanteras. 

Denna text innehåller såväl lagstiftning, riktlinjer och förväntningar från externa aktörer, som interna 

visioner, planering och riktlinjer för högskolan 

Fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling (AGHU), som inrättades 2017, samlar 

representanter från samtliga institutioner, polisutbildningen, lärarutbildningen, studentkåren och 

speciellt inbjudna deltagare. AGHU arbetar framför allt med att på olika sätt väcka intresse för och 

stödja en fördjupad integrering av hållbar utveckling i program och kurser. I AGHU:s 

uppdragsbeskrivning ingår att arbetet ska präglas av interaktion med, och stöd av, lärosätets 

miljöledningsarbete och kvalitetsarbete, som ett led i ett systematiskt hållbarhetsarbete. Enligt den bör 

arbetet också ske med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), Förenta 

nationernas arbete med Utbildning för hållbar utveckling, UKÄ:s rekommendationer, samt aktuell 

forskning på området. AGHU har under 2020 bland annat arbetat med att ta fram och sprida 

pedagogiska verktyg för integrering av hållbar utveckling, kartlägga de mångskiftande initiativ 

kopplade till hållbar utveckling som pågår på Södertörns högskola, undersöka hur högskolan 

informerar utåt ifråga om hållbar utveckling i kurser och program, samt utveckla samarbetet mellan 

AGHU och andra grupper på högskolan.  
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Personal 

I enlighet med Södertörns högskolas ethos och utvecklingsplan ska Södertörns högskola fortsatt vara 

en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig arbetsplats, där allas kompetens tillvaratas och där 

medarbetare trivs och utvecklas. Den interna styrningen präglas av tillit, öppenhet och delaktighet. 

Verksamheten bedrivs med hög kvalitet och är effektiv. Lika villkor är en självklar grund för 

medarbetares och studenters möjligheter. 

 

31 december 2020 hade högskolan 931 anställda, varav 558 kvinnor och 373 män. Under hela året 

2020 har Södertörns högskola haft 1055 anställda, av dessa var 631 kvinnor och 424 män. Omräknat 

till heltid motsvarar de 1055 anställda ca 796 helårsarbetskrafter, vilket innebär en ökning med 44 

helårsarbetskrafter sedan 2019. Undervisande och forskande personal utgör 64 % av de anställda i 

helårsarbetskrafter, dvs 1% mindre än 2019. Andelen disputerade lärare i helårsarbetskrafter är 79 %. 

Professorer och lektorer 

Under 2020 hade högskolan omräknat i helårsarbetskrafter 72 professorer, varav 28 kvinnor och 44 

män. Antalet professorer hade ökat med fyra sedan 2019. Antalet lektorer omräknade i 

helårsarbetskrafter var 242, varav 140 kvinnor och 102 män. 

Tabell 27 – Helårsarbetskrafter 2017–20201  

 2020 2019 2018 2017 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Professor2 28 44 72 25 43 68 18 40 58 17 40 58 

Lektor 140 102 242 138 93 231 137 96 233 119 86 205 

Forskarassistent 0 1 1 1 1 1 04 2 24 0 2 2 

Postdoktor 9 7 15 6 5 11 5 2 7 5 2 7 

Gästprofessor3 0 0 1 0 0 0 0 04 04 1 0 1 

Projektforskare 12 10 22 11 10 20 11 10 21 10 10 20 

Adjunkt 40 41 82 34 45 78 334 394 724 36 37 73 

Adjungerad lärare 3 3 6 4 3 7 6 4 10 5 5 10 

Övrig personal5 4 3 7 4 3 7 6 3 9 6 3 10 

Lärare totalt 236 211 448 222 203 426 2154 1964 4114 199 185 386 

Antal disputerade 189 164 353 180 152 332 1714 1494 3214 152 140 293 

Andel disputerade  80 % 77 % 79 % 81% 75 % 78 % 80 %4 76%4 78 %4 76 % 76 % 76 % 

Doktorander 35 26 61 35 27 61 334 28 60 34 26 61 

Tekn/adm. personal 172 83 255 157 78 235 155 78 233 143 79 222 

Bibliotekspersonal 22 10 32 21 9 30 22 8 30 24 9 32 

Totalt 466 330 796 435 317 752 4244 3104 7344 400 299 701 

1 Från och med 2016 redovisar högskolan helårsarbetskrafter enligt ESV:s handledning personalkostnader (2015:1) med divisor 1920 
årsarbetstimmar. 
2 1 affilierad professor samt 8 emeritus är knutna till högskolan. Dessa har sysselsättningsgrad 0 vilket ej påverkar helårsarbetsmåttet. 
3 Inklusive adjungerade professorer. 
4 Justering på grund av felsummering och decimalfel 2018. 
5 Forskningsassistenter, lärare inom polisutbildningen samt amanuens.  
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Könsfördelning på Södertörns högskola 

Södertörns högskola eftersträvar jämn könsfördelning inom samtliga anställningskategorier. En jämn 

könsfördelning anses råda i en kategori när andelen kvinnor och män ligger mellan 40 % och 60 %. 

Könsfördelningen bland samtliga anställda var 60 % kvinnor och 40 % män under året. Det råder jämn 

könsfördelning på ett övergripande plan, även om könsfördelningen är ojämn inom vissa grupper. 

Inom gruppen lektorer är 58 % kvinnor (2019: 59 procent).  

För 2020 är det värt att notera att det i gruppen övrig personal/lärare nu är lika stor andel kvinnor som 

män. Inom tjänstekategorin professorer har viss förändring skett mot en jämnare könsfördelning, det 

är dock en bit kvar innan den kan anses ha jämn könsfördelning. Det är också värt att notera att inom 

kategorier med relativt få medarbetare kan enskilda rekryteringar eller medarbetares avgång innebära 

stor påverkan på könsfördelningen. 

Tabell 28 – Andel kvinnor och män anställda per tjänstekategori 31 december 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

(siffror anges i %) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Professor 38 62 36 64 33 67 31 69 

Lektor 58 42 59 41 59 41 59 41 

Projektforskare 56 44 54 46 50 50 48 52 

Forskarassistent 0 100 25 75 25 75 0 100 

Postdoktor 62 38 59 41 75 25 70 30 

Adjunkt 56 44 51 49 481 521 583 42 

Adjungerad lärare 66 34 71 29 691 311 59 41 

Övrig personal/lärare 50 50 56 44 62 38 54 46 

Doktorand 60 40 56 44 58 42 56 44 

Tekn/adm. personal 68 32 68 32 67 33 64 36 

Bibliotekspersonal 66 34 66 34 74 26 71 29 

Totalt 60 40 59 41 59 41 59 41 

1 Justering på grund av felsummering 2018. 

Under året har viss utjämning av könsbalansen bland chefer skett. Andelen kvinnor i chefsgrupperna 

är fortfarande något högre, 51 %. Det är främst i chefsgrupperna avdelningsföreståndare och 

administrativa chefer som andelen män blivit högre än tidigare. I gruppen avdelningschef/enhetschef 

har det däremot skett en ökning av kvinnors andel från 57 % till 67 %. 
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Tabell 29 – Ledningskompetens under december 2018–2020 

 2020 2019 2018 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Rektor  1 1  1 1  1 1 

Förvaltningschef  1 1  1 1  1 1 

Prorektor  1 1 1  1 1  1 

Vicerektor 1  1 1 1 2 1 1 2 

Ordf./vice ordf. för FN1 1 2 3  2 2  2 2 

Prefekt2 3 2 5 3 2 5 3 2 5 

Föreståndare/akademisk ledare  2 2  2 2  2 2 

Proprefekt 1 4 5 1 4 5 1 4 5 

Avd. föreståndare/adm. chef3 18 15 33 19 12 31 14 10 24 

Avdelningschef/enhetschef 10 5 15 8 6 14 6 6 12 

Andel per kön 51 % 49 %  52 % 48 %  47 % 53 %  

Totalt 34 33 67 33 31 64 26 29 55 

1 Fakultetsnämnd. 
2 Den akademiska ledaren för lärarutbildningen räknas här som prefekt.  
3 Under kategorin avd.föreståndare /adm.chef ingår även utbildningsledare och utvecklingschef vid Polisutbildningen.  

Stödkompetens – helårsarbetskrafter 

Sammanlagt 36 % av högskolans anställda helårsarbetskrafter klassas som stödkompetens. Gruppen 

består av 68 % kvinnor och 32 % män. Flera av de yrkeskategorier som sorterar under 

teknisk/administrativ personal är traditionellt dominerade av kvinnor. Högskolan har som ambition att 

få en jämnare könsfördelning även inom dessa kategorier. 

Kärnkompetens 

På högskolan klassas 64 % av högskolans anställda som kärnkompetens, det vill säga lärare och 

forskare. Gruppen består av 55 % kvinnor och 45 % män.  

Tillgången på kärnkompetens bedöms som stabil över åren. Inom ett begränsat antal 

ämnesinriktningar kan det förekomma svårigheter att rekrytera disputerade lärare på grund av 

konkurrens från andra sektorer samt löneläget. Södertörns högskolas bedömning är att högskolan i 

huvudsak kommer att ha tillgång till den efterfrågade kärnkompetensen även under kommande år.  

Högskolan befordrade fem och rekryterade två professorer under året. Av de rekryterade 

professorerna var en man och en kvinna. Bland de som befordrades till professor var tre kvinnor och 

två män. Därtill har åtta kvinnor och tre män antagits som docenter (tabell 30). 

Tabell 30 – Befordrade lärare 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Lektor 0 0 1 2 1 1 2 1 

Docent 8 3 11 4 5 7 10 3 

Professor 4 3 7 3 5 5 0 2 

Totalt 12 6 19 9 11 13 12 6 
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Kompetensförsörjning 

Högskolan har genomfört rekryteringar av lektorer inom flera ämnen för att parera för kommande 

pensionsavgångar och för att minska antalet visstidsanställningar. Genom dessa rekryteringar vill 

högskolan uppnå en större stabilitet i de olika ämneskollegierna och höja den generella 

kompetensnivån genom att knyta till sig välmeriterade lärare och forskare. Högskolan har i huvudsak 

god tillgång på sökande till utannonserade befattningar och uppfattar inte att det för närvarande finns 

några större utmaningar inom det området. 

Andelen tidsbegränsat anställda lektorer har minskat med några procentenheter under året, men 

högskolan har fortfarande en högre andel tidsbegränsat anställda än önskat vilket innebär ett fortsatt 

arbete med att öka andelen tillsvidareanställda.  

Ett viktigt led i högskolans kompetensförsörjning är de interna personalutbildningarna. För att utveckla 

och behålla kompetensen erbjuds kontinuerligt ett basutbud av utbildningar inom data, ekonomi, 

juridik, statstjänstemannarollen, arbetsmiljö och säkerhet. Under året har högskolan även genomfört 

utbildning inom området GDPR samt utbildning för rekryteringskommittéer. Högskolan genomför 

löpande chefsutbildningar samt erbjuder chefshandledning. Dessutom genomför högskolan 

tillsammans med ett flertal lärosäten i Stockholm ett mentorprogram som pågår under ett år. 

Programmet, som riktar sig till relativt nya chefer, avslutades i mars. Under året har högskolan 

genomfört två utbildningsdagar för högskolans alla chefer på temat Att leda på distans. 

Ett flertal av högskolans personalutbildningar inklusive ledarutbildningar har genomförts digitalt. Dock 

har ett par utbildningar behövts ställas in med anledning av pandemin. 

Högskolans uppfattning är att kompetensutvecklande insatser är framgångsrika. Under året har det 

visat sig att den digitala kompetensen bland högskolans medarbetare är generellt hög. Denna 

kompetens har bland annat erhållits genom högskolans personalutbildning. Vidare är det högskolans 

uppfattning att det bedrivs ett gott ledarskap inom organisationen och det tillskrivs bland annat 

chefshandledning, som är efterfrågad av cheferna, och andra insatser som är inriktade på att cheferna 

ska utveckla sina ledarförmågor.  

Jämställdhetsintegrering 

Utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 – 2019 har en delvis ny arbetsgrupp utsetts av 

rektor med uppdrag att ta fram en ny plan för jämställdhetsintegrering. Arbetsgruppen ska följa upp 

planen och bevaka att aktiviteterna genomförs. Som tidigare ska jämställdhetsarbetet integreras i de 

ordinarie rutinerna och utföras inom ordinarie organ. Arbetsgruppen består av representanter från 

institutionerna, fakultetsnämnd, förvaltningen, biblioteket och studentkåren. Arbetet med att ta fram en 

ny plan för jämställdhetsintegrering har påbörjats och väntas vara klar under våren 2021. 2019 

utlystes och tillsattes ett särskilt uppdrag för att kartlägga dolda arbetsuppgifter inom akademin. 

Uppdraget har slutförts och avrapporterats. 

Arbete för lika villkor och mot diskriminering 

På Södertörns högskola bedrivs arbetet med lika villkor för studenter och medarbetare inom ramen för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett led i detta har arbetet med att ta fram en gemensam 

arbetsmiljö- och lika villkorspolicy påbörjats. Arbetet med högskolans handlingsplan mot 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier pågår kontinuerligt. Under året har högskolan 
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reviderat sitt interna regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå, Rättigheter och 

skyldigheter. Denna revidering omfattar uppdateringar kring rutiner och åtgärder vid trakasserier, 

sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling. Högskolan har även tydliggjort vart studenter 

bör vända sig för att lyfta en studenträttslig fråga eller ett klagomål. 

Nyanställda medarbetare informeras om högskolans arbete kring lika villkor och arbete mot 

diskriminering vid introduktionen, nya chefer informeras på samma sätt vid chefsintroduktionen. HR-

avdelningen har arbetat med att förbättra rutiner kring utredningar av kränkningar, diskriminering och 

trakasserier gällande medarbetare för att bättre säkerställa att de utförs enhetligt och objektivt. 

Under året har högskolan utfört en medarbetarundersökning. I undersökningen ställdes frågor om lika 

villkor och diskriminering. Andelen som svarade att de upplevt sig diskriminerade, missgynnade eller 

illa behandlade utifrån någon av diskrimineringsgrunderna har gått ned något från förra 

undersökningen 2018. 

Personalens åldersstruktur 

På Södertörns högskola råder en god åldersfördelning, vilket är viktigt för den långsiktiga kompetens-

försörjningen. Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna ser i stort sett likadan ut under perioden 

2018–2020. I ålderskategorin 31–40 år har dock en minskning skett under treårsperioden. Andelen 

medarbetare inom denna ålderskategori har skiftat något under åren. Under året har fem medarbetare 

avgått med ålderspension.  

Tabell 31 – Personalens åldersstruktur 2018–20201 

 2020 2019 2018 

Åldersintervall Åldersgrupp2 Åldersgrupp2 Åldersgrupp2 

-30 6 % 6 % 5 % 

31-40 23 % 24 % 27 % 

41-50 30 % 30 % 30 % 

51-60 28 % 27 % 26 % 

61- 13 % 13 % 12 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

1 Anställda (tillsvidare och tidsbegränsade) placeras in i aktuell kategori utifrån sin ålder den 31/12 för respektive år. 
2 Procent av totalt antal anställda. 

Friskvård och hälsa 

Södertörns högskola arbetar för att kunskapen om hälsa ska öka och ser fysisk aktivitet som en viktig 

faktor för att främja hälsan och på så sätt minska sjukskrivningarna. Alla anställda erbjuds ett 

friskvårdsbidrag på 1500 kr/år eller möjligheten att köpa kraftigt subventionerat träningskort på 

Karolinska universitetssjukhusets friskvårdsutbud (KUS). Det finns även en träningslokal för styrke- 

och konditionsträning på högskolan som anställda har tillgång till. Alla medarbetare erbjuds dessutom 

en friskvårdstimme per vecka. 

Under våren genomfördes, på grund av pandemin, inte den sedvanliga inspirationsveckan vars syfte 

annars är att inspirera medarbetarna till aktiviteter med olika träningsformer till förbättrad hälsa. Under 

vår och höst fanns planerad provtagning, kroppsmätning, kroppsanalys och föreläsning med workshop 

som också fick ställas in. Emellertid genomfördes under våren aktivitetstävlingen Södertörn challenge 
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och två träningsfilmer och en mindfulnessfilm spelades in. I samarbete med företagshälsovården 

gjordes tre webbinarier om ergonomi, att må bra vid social distansering och att arbeta hemifrån. 

Verksamhetsförändring 

För att nå målet om en ekonomi i balans senast till 2022 uppdrog rektor åt förvaltningschefen att 

minska personalkostnaderna med 7,5 mkr. Ett arbete med verksamhetsförändring sattes igång, som 

har lett till att övertalighet på grund av arbetsbrist meddelats till ett antal medarbetare inom 

förvaltningen. Processen fortsätter under 2021. 

Redovisning av sjukfrånvaro 

Av tabell 32 kan det, trots ett år med hög smittspridning av covid-19, konstateras att den totala 

sjukfrånvaron har minskat för andra året i följd. Däremot har andelen långtidssjukskrivna ökat under 

2020 efter att en minskning av långtidssjukfrånvaron konstaterats tre år i rad. 

Uppdelning mellan män och kvinnor visar att sjukfrånvaron för kvinnor har minskat medan männens 

sjukfrånvaro har ökat, till skillnad mot 2019 då även sjukfrånvaron för män minskade. Uppdelningen i 

åldersgrupper visar att sjukfrånvaron för två grupper, åldersgrupperna 29 år och yngre samt 30-49 år, 

har minskat jämfört med 2019, även 2019 minskade sjukfrånvaron i dessa grupper. I gruppen 50 år 

och äldre har däremot sjukfrånvaron ökat, till skillnad mot 2019 då det även i denna grupp 

konstaterades en minskning av sjukfrånvaron.  

Orsaken till dessa förändringar går inte att säkert fastställa. Högskolan har under de senaste åren 

arbetat strukturerat med arbetsmiljö och genomfört kompetensutvecklingsinsatser för bland annat 

chefer. Högskolan arbetar dessutom aktivt med rehabiliteringsåtgärder för att långtidssjukskrivna 

medarbetare ska kunna komma tillbaka till arbetet.  

Tabell 32 – Sjukfrånvaro 2019–2020 

(Siffror anges i %) 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 3,33 3,54 

Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 63,5 61,48 

Andel sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid   

Kvinnor 3,9 4,78 

Män 2,52 1,77 

Åldersgruppen 29 år och yngre 2,34 2,56 

Åldersgruppen 30–49 år 3,93 4,44 

Åldersgruppen 50 år och äldre 2,71 2,52 
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Högskolebibliotek 

Södertörns högskolas bibliotek är en uppskattad och välbesökt miljö för studier och forskning. Genom 

att vara öppet för allmänheten, och genom de samarbeten som finns med andra lärosäten på Campus 

Flemingsberg, bidrar biblioteket till ett levande campus och utgör en mötesplats där studenter, lärare 

och forskare från olika ämnesområden kan mötas. Biblioteket har ett generöst öppethållande och är 

en av få verksamheter på Campus Flemingsberg som är öppen även under kvällar och helger. 

Antalet besökare under 2020 var cirka 211 000 (tabell 33). Detta är en tydlig konsekvens av 

pandemin, då antalet besök de senaste åren legat relativt konstant på över 450 000 besök per år.  

Från och med mars månad ställde biblioteket om öppettiderna, som innebar att kvällar och helger 

hölls stängda och entrédörrarna låstes för externa besökare. Studenter och anställda från Södertörns 

högskola, Röda korsets högskola och Stockholms musikpedagogiska institut behövde använda sina 

passerkort för att komma in. Bibliotekets ledning beslöt tidigt i pandemin att hålla fortsatt öppet och 

bemannat för att vara tillgängligt för studenter och anställda på campus. Det bedrevs samtidigt ett 

grundligt arbete med att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna och möjliggöra arbete på distans.  

Biblioteket har lagt stor kraft på att utöka den digitala servicen. Några exempel på det är support och 

stöd för studenter, lärare och medarbetare i distansverktyg såsom Zoom, Office 365 och studiewebb. 

Under perioden utökade biblioteket servicen via mejl, telefon och chatt. Bibliotekstjänster såsom 

handledning och undervisning övergick till digitalt format. Inköp av digitala informationsresurser har 

prioriterats under året. Spikningar och disputationer har hållits digitala med stöd av biblioteket. Stort 

fokus har också lagts på information och kommunikation på webb, sociala medier och lärplattformar.  

Förutom att vara en attraktiv lärandemiljö och tillhandahålla informationsresurser till utbildning och 

forskning, deltar biblioteket aktivt i utvecklingen av högskolans verksamheter. Under 2020 deltog 

biblioteket i projektet för nytt intranät för högskolan och införandet av ett ärendehanteringssystem. 

Biblioteket ansvarade också för att ett nytt bibliotekssystem, KOHA, implementerades och driftsattes. 

KOHA är ett IT-system som är baserat på öppen källkod.  

Projektet SH medieproduktion, som är ett samarbete mellan biblioteket och institutionen för 

naturvetenskap, miljö och teknik har visat sig vara ett stort stöd för högskolan genom att producera 

undervisningsfilmer, poddar och digital information om högskolan. Projektet kommer att övergå till en 

löpande verksamhet 2021. 

Biblioteket fick under 2020 ett uppdrag av rektor att undersöka möjligheter och förutsättningar för 

samverkan och samarbeten på Campus Flemingsberg tillsammans med Karolinska institutet. 

Ett centralt område som har varit i fokus de senaste åren är den pågående omställningen till ett öppet 

vetenskapssystem. Biblioteket är en viktig del av denna omställning, både genom det lokala arbetet 

och genom deltagandet i nationella och internationella nätverk och sammanhang. En pågående för-

ändring gäller att kostnader för publicering, så kallade Article Processing Charges (APC), allt oftare 

ingår i de nationella licensavtalen med förlagen. Under 2020 utökade lärosätets transformativa avtal 

med Elsevier, SAGE och Wiley. Det mest uppmärksammade fallet gäller förlaget Elsevier där 

Södertörns högskola, liksom övriga svenska universitet och högskolor, var utan avtal under 2019, men 

där det nationella konsortiet har fört framgångsrika förhandlingar och ett nytt avtal finns på plats från 1 

januari 2020. 
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Sedan 2018 är Södertörns högskola medlem i Svensk nationell datatjänst (SND). Högskolan har med 

medlemskapet åtagit sig att bygga upp och organisera en lokal nod för att ge forskningen stöd i att 

planera och genomföra hanteringen av forskningsdata. Under 2020 har en arbetsgrupp startats, för 

uppbyggnaden av en så kallad Data Access Unit (DAU) som ska ge praktiskt stöd till forskarna, till 

exempel när forskningsfinansiärerna efterfrågar datahanteringsplaner och datalagring. Gruppen består 

av medarbetare från Avdelningen för verksamhets- och myndighetsstöd, Campus IT och biblioteket. 

Till stöd för arbetsgruppen finns en referensgrupp som består av forskare från lärosätet. I och med 

medlemskapet i SND deltar högskolan i en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av 

Vetenskapsrådet och där flertalet universitet och högskolor ingår. 

Bibliotekets stöd för utgivning av högskolans publikationer har under 2020 resulterat i 35 publikationer, 

varav 12 stycken doktorsavhandlingar samt 5 titlar i serien Södertörn Academic Studies. Under året 

såldes 1402 exemplar (tabell 33) varav 160 exemplar såldes via internationella kanaler (Print on 

demand). Genom publiceringsverksamheten bidrar biblioteket till att högskolans forskning sprids i 

olika kanaler och når nya målgrupper. Publikationerna har till exempel synliggjorts i en podcast på 

engelska, som presenterar lärosätets forskning för en internationell och sakkunnig publik. 

Tabell 33 – Bibliotekets verksamhet i siffror 2017–2020 

 2020 2019 2018 2017 

Antal utlån av tryckta böcker 288 674 269 528 254 261 258 953 

Förvärv av tryckta böcker (antal exemplar) 4 185 3 967 4 267 4 379 

Tillgång till tryckta böcker (antal titlar) 126 875 126 862 125 906 123 832 

Tillgång till elektroniska böcker (antal) 15 579 16 358 12 119 10 756 

Tillgång till elektroniska och tryckta tidskrifter (antal)  16 910 15 924 14 850 13 943 

Antal besökare 210 873 475 494 458 978 475 104 

Lärarledd undervisning (antal timmar) 280 276 253 351 

Lärarledd undervisning (antal studenter) 2 900 2 700 2 779 3 281 

Produktion av böcker och doktorsavhandlingar (antal) 35 27 20 40 

Försäljning högskolans publikationer (antal) 1 402 1 304 1 131 1 182 

(Belopp anges i tkr)     

Kostnad tryckt media 1 320 1 363 1 251 1 527 

Kostnad elektronisk media 8 300 6 887 6 614 6 430 
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Samlad bedömning av högskolans resultat 

Resultatredovisningen innehåller väsentlig information om vad högskolan har presterat i förhållande till 

de uppgifter och mål som beslutats av regeringen. Högskolan har här valt att utgå från de resultat-

indikatorer som anges i budgetpropositionen 2020 (kap. 5.2). 

Resultat av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 

Under 2020 har högskolan arbetat med åtgärder inom de två lärarprogram som i 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar 2018–2019 erhöll omdömet ”ifrågasatt kvalitet” 

(förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammet med inriktning på samhällskunskap respektive 

svenska). Efter ett omfattande åtgärdsarbete fick förskollärarutbildningen 30 juni besked om att UKÄ 

beslutat att tilldela utbildningen omdömet hög kvalitet. När det gäller ämneslärarutbildningen har 

åtgärdsarbetet pågått under hösten, och åtgärdsredovisning ska vara UKÄ tillhanda 18 februari 2021. 

Besked om beslut väntas senare under vårterminen. 

I maj 2020 beslutade UKÄ att dra in Södertörns högskolas examenstillstånd på forskarutbildningsnivå i 

ämnet nationalekonomi, inom området PESO. Som skäl anfördes att högskolan inte bedömdes har 

förutsättningar att bedriva forskarutbildning i ämnet då en stor del av kursprogrammet vilar på 

samarbete med andra lärosäten. Det är första gången högskolan fått ett examenstillstånd indraget, 

och de interna beredningsprocesserna kommer mot denna bakgrund att ses över. 

Södertörns högskola genomgick lärosätestillsyn under 2020. UKÄ:s rapport offentliggjordes 3 

december och identifierar ett antal punkter som högskolan rekommenderas att åtgärda. 

Universitetskanslersämbetets beslut om tillstånd att utfärda examina 

Inga nya tillstånd att utfärda examina har sökts eller erhållits under 2020. Under 2019 fick Södertörns 

högskola tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i 

undervisningsämnet svenska som andraspråk. Inom grundutbildningen fick högskolan 2018 tillstånd 

att utfärda masterexamen inom medieteknik och denna utbildning började ges under 2019.  

På forskarnivå är utbildningsvetenskapliga studier det senaste område som erhållit examenstillstånd 

(2017). I området ingår för närvarande ämnena pedagogik och svenska. Antalet ämnen kommer 

sannolikt att öka under 2021 då flera ämnen inom övriga områden har anmält intresse för att även 

ansluta sig till UVS. 

Andel disputerade lärare vid högskolan 

Andelen disputerade lärare vid högskolan uppgick 2020 till 79 %, vilket är en ökning med 3 

procentenheter sedan 2017. Under samma period har dock antalet lärare ökat med 15 %, och att 

andelen disputerade samtidigt ökat är ett tydligt tecken på att högskolan förmår attrahera 

välmeriterade lärare. Andelen disputerade är en viktig kvalitetsindikator på att utbildningen är 

forskningsanknuten och vid en nationell jämförelse kommer högskolan mycket väl ut då det nationella 

genomsnittet under 2019 var 58 %. Andelen disputerade bland kvinnor med läraranställningar är 80 

%, och bland män 77 %. 
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Prestationsgrad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Prestationsgraden, det vill säga andelen helårsprestationer i förhållande till helårsstudenter, har ökat 

till 82 %. Under åren 2017–2019 var prestationsgraden 77–79 %. Att den totala prestationsgraden har 

ökat bedöms vara en effekt av övergången till digitla undervisning under pandemin. Prestationsgraden 

har under 2020, liksom tidigare år, varit markant lägre för män, vilket är i nivå med situationen 

nationellt.  

Genomströmning i utbildning på forskarnivå 

Den genomsnittliga studietiden 2020 för högskolans utexaminerade doktorer var 6,5 år, vilket är i 

paritet med genomsnittet de senaste åren (mellan 5,8 och 6,8 år). Det totala antalet disputationer är 

relativt litet; under 2020 genomfördes totalt 12 disputationer. Antalet nyantagna doktorander ökade 

under 2020 till 18, jämfört med 13 under 2019. Ingen licentiatexamen har utfärdats under 2020. 

Vetenskaplig produktion  

Antalet vetenskapliga publikationer vid högskolan är relativt oförändrat mellan åren och är drygt 500. 

Andelen refereegranskade artiklar som publicerats öppet tillgängliga har ökat från 41 % år 2017 till 68 

% är 2020. Högskolans forskare har varit betydligt mindre synliga i media under året, vilket kan 

förklaras med pandemins dominerande ställning i nyhetsrapporteringen. 

Förmåga att attrahera externa medel för forskning 

Högskolans största externa forskningsfinansiär är Östersjöstiftelsen med en andel på 75 % av de 

externa medlen. Denna andel har minskat sedan 2017, då den var 80 %. Det innebär att högskolan de 

senaste åren ökat andelen övriga externa forskningsmedel från andra finansiärer i motsvarande grad. 

Högskolans totala externa medel har minskat med 3,6 % i jämförelse med år 2019 och har ökat med 

1,4 % i jämförelse med år 2017.  

Övriga resultatindikatorer 

Nedan kommenteras högskolans resultat i förhållande till de övriga resultatindikatorer som finns i 

budgetpropositionens kapitel 5.3: 

- Under den senaste treårsperioden har verksamheten vid högskolan vuxit: antalet 

helårsstudenter har ökat med knappt 12 %, medelantalet anställda har ökat med 22 %, 

intäkterna med 21,3 och kostnaderna med 21,8 %. Expansionen har varit önskad och 

kontrollerad, men pandemiåret 2020 har delvis ändrat förutsättningarna och utvecklingen 

framåt är svårbedömd. 

- Myndighetskapitalet vid högskolan har inventerats i dialog med institutioner och lärarutbildning 

under 2020. Trots det negativa resultatet har högskolan fortfarande drygt 95 mkr i 

myndighetskapital. 

- Antalet förstahandssökande till högskolan ökade med 15 % inför höstterminen 2020 jämfört 

med 2019, vilket fortsätter och förstärker en trend med ökat söktryck till högskolan. Ökningen 

är dock inte jämnt fördelad över högskolans utbildningar, och ett mindre antal program och 

kurser uppvisar en minskning i antal sökande. 

- Antalet uttagna examina har ökat med 11 % 2020 jämfört med 2019. Ökningen kan helt 

hänföras till expansionen av lärarutbildningen från och med 2014. 
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- Antalet programnybörjare inom lärarutbildningen är oförändrat sedan föregående år. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) arrangeras och till denna har 29 studenter 

antagits under 2020, vilket är samma antal som 2019. 

- Den internationella rörligheten har minskat kraftigt under 2020 till följd av pandemin. Antalet 

inresande studenter har minskat med drygt 52 %, och antalet utresande har minskat med 72 

%. Utbytet av lärare och personal har minskat från 41 utbyten år 2019 till endast tre under 

2020. 

- Antalet studieavgiftsbetalande studenter har minskat något, från 63 år 2019 till 59 år 2020. 
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Ekonomisk redovisning 

Södertörns högskola redovisar ett negativt verksamhetsutfall på 26 683 tkr för verksamhetsåret, högre 

än det negativa utfallet på 19 529 tkr 2019.  

Intäkter 

Högskolans totala intäkter för det gångna verksamhetsåret uppgick till 934 133 tkr, en ökning med 2 

638 tkr eller 0,3 % jämfört med 2019. Nivån är lägre än vad högskolan planerat för, då verksamheten 

påverkats av coronapandemin. Det har lett till bland annat minskade avgiftsintäkter, från 184 726 tkr 

2019 till 166 394 tkr för 2020, en minskning med 18 332 tkr. Minskningen beror främst på att 

polisutbildningen inte kunde genomföra vissa praktiska moment i utbildningen, men högskolan har 

även tappat andra avgiftsintäkter såsom hyresintäkter från studentbostäder och parkeringsavgifter. 

Anslagen ökade med 17 794 tkr jämfört med 2019 och bidragsintäkterna med 3 176 tkr. De finansiella 

intäkterna minskade något och landade på 148 tkr. 

Kostnader 

Tabell 34 visar kostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna för högskolans 1 055 anställda, som om-

räknat blir 796 helårsarbetskrafter, uppgick till 645 862 tkr, en ökning med 41 030 tkr jämfört med 

2019. Personalkostnadens andel av totala kostnader har ökat från 64 % till 67 %.  Ökningen blev 

större än planerat och beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader. Lokalkostnaderna har 

minskat med 9 118 tkr och uppgick till 166 315 tkr, vilket motsvarar en andel om 17 % av högskolans 

totala kostnader. Minskningen jämfört med 2019 beror på tilläggsfaktureringen som kom 2019 från 

Stiftelsen Clara. Övriga driftkostnader minskade med 21 098 tkr och utgjorde 15 % av kostnaderna. 

Minskningen beror på minskade inköp av möbler och inventarier, kraftigt minskat resande och 

konferensdeltagande samt minskade kostnader för köpta tjänster. 

Tabell 34 – Kostnadsutveckling och andel av total kostnad 

  2020  2019  2018  2017 

(Belopp anges i mkr)  Andel  Andel  Andel  Andel 

Kostnader för personal 646 67 % 605 64 % 561 64 % 513 65 % 

Kostnader för lokaler 166 17 % 175 18 % 144 16 % 121 15 % 

Övriga driftkostnader 141 15 % 162 17 % 167 19 % 148 19 % 

Finansiella kostnader 0 0 % 1 0 % 2 0 % 2 0 % 

Avskrivningar 7 1 % 7 1 % 6 1 % 5 1 % 

Totalt 961 100 % 951 100 % 878 100 % 789 100 % 

Kapitalförändring 

Verksamhetsårets kapitalförändring uppgick till -26 683 tkr. Den ackumulerade kapitalförändringen per 

den 31 december 2020 uppgick därmed till 94 278 tkr. Högskolan påbörjade arbetet med förändringar 

i verksamheten i slutet på 2020 med målet att nå en ekonomi i balans 2022. Trots en fortsatt negativ 

kapitalförändring 2020 har högskolan fortfarande 95 029 tkr i myndighetskapital och i samband med 

förändringsarbetet som påbörjats bedöms högskolan ha en ekonomi i balans till 2022.   
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Resultaträkning 

Tabell 35 – Resultaträkning 

(Belopp anges i tkr) Not 

2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 534 812 517 018 

Intäkter av avgifter andra ersättningar 2 166 394 184 726 

Intäkter av bidrag 3 232 779 229 603 

Finansiella intäkter 4 148 149 

Summa intäkter  934 133 931 495 

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -645 862 -604 832 

Kostnader för lokaler 6 -166 315 -175 433 

Övriga driftkostnader 7 -141 180 -162 278 

Finansiella kostnader 8 -96 -1 042 

Avskrivningar och nedskrivningar 10-15 -7 363 -7 439 

Summa kostnader  -960 816 -951 024 

    

Verksamhetsutfall  -26 683 -19 529 

Transfereringar    

Medel från anslag för fin. av bidrag  250 250 

Medel från myndighet för fin. av bidrag  9 534 5 892 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag 16 4 949 453 

Lämnade bidrag 17 -14 733 -6 596 

Saldo  0 0 

    

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 9 -26 683 -19 529 
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Balansräkning 

Tabell 36 – Balansräkning 

(Belopp anges i tkr)    

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 10 4 299 4 726 

Rättigheter andra immateriella anläggningstillgångar 11 831 1 195 

Summa immateriella anläggningstillgångar  5 130 5 922 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och annan fast egendom 12 4 699 5 344 

Förbättringsutgifter på annan fastighet 13 6 517 7 034 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 14 191 13 641 

Pågående anläggningar 15 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  25 407 26 019 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 737 2 322 

Fordringar hos andra myndigheter 18 23 288 20 066 

Övriga kortfristiga fordringar 19 45 832 

Summa kortfristiga fordringar  26 070 23 220 

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 20 45 444 26 549 

Upplupna bidragsintäkter 21 15 883 9 625 

Övriga upplupna intäkter  22 340 1 617 

Summa periodavgränsningsposter  61 666 37 791 

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 23 0 0 

Summa avräkning med statsverket  0 0 

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24 318 892 374 494 

Kassa och bank  50 58 

Summa kassa och bank  318 942 374 552 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  437 215 467 503 
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KAPITAL OCH SKULDER  2020-12-31 2019-12-31 

Myndighetskapital    

Statskapital 9, 25 751 751 

Balanserad kapitalförändring 9 120 961 140 490 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 -26 683 -19 529 

Summa myndighetskapital  95 029 121 712 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 26 666 1 603 

Övriga avsättningar 27 10 727 11 380 

Summa avsättningar  11 393 12 984 

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 28 29 646 31 571 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 29 22 817 22 017 

Leverantörsskulder  15 732 17 910 

Övriga kortfristiga skulder 30 10 299 9 269 

Summa skulder m.m.  78 494 80 767 

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 31 36 131 37 897 

Oförbrukade bidrag 32,33 213 768 210 271 

Övriga förutbetalda intäkter 34 2 401 3 873 

Summa periodavgränsningsposter  252 300 252 041 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  437 215 467 503 

    

Ansvarsförbindelser 35 12 500 868 000 
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Anslagsredovisning 

Tabell 37 – Anslagsredovisning 

 (Belopp anges i tkr)        

Anslag  

Ingående 

överförings-

belopp 

Årets till-

delning enl. 

regl.brev 

Omdisp.

anslags-

belopp Indragning 

Totalt 

disp. 

belopp Utgifter 

Utgående 

överförings-

belopp 

16 02 059 

    001 

Grundutbildning (ramanslag) 

takbelopp (ram) 0 440 002  0 440 002 440 002 0 

16 02 060 

 

 

    001 

Forskning och konstnärligt 

utvecklingsarbete vid vissa 

högskolor (ramanslag)1  

Södertörns högskola (ram) 0 92 836  0 92 836 92 836 0 

16 02 065 

 

    059 

 

Särskilda medel till universitet 

och högskolor  

Lärarutbildning i nationella 

språk (ram) 0 2 224  0 2 224 2 224 0 

Summa anslag 0 535 062   535 062 535 062 0 

1Varav 250 tkr till Stiftelsen Flemingsberg Science. 

 

Tabell 38 – Redovisning av ackumulerat myndighetskapital 

(Belopp anges i tkr)  

A. Ackumulerat över- och underskott 94 278 

Del som avser den avgiftsbelagda verksamheten -15 224 

Del som avser bidragsfinansierad verksamhet 4 147 

Summa A efter justeringar 83 201 

B. Årets totala kostnader 960 816 

Del som avser den avgiftsbelagda verksamheten -147 015 

Del som avser bidragsfinansierad verksamhet -231 051 

Summa B efter justeringar 582 750 

A i procent av B 14,28 % 
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Väsentliga uppgifter 

Tabell 39 – Väsentliga uppgifter 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Utbildning och forskning      

Totalt antal helårsstudenter1 7393 6962 6 460 6 611 6 676 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 70 71 69 63 61 

Totalt antal helårsprestationer1 6013 5382 5 100 5 237 5 401 

Kostnad per helårsprestationer (tkr) 87 92 88 80 76 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 31 31 12 8 4 

Totalt antal nyantagna doktorander 18 13 17 15 8 

-andel kvinnor 67 % 62 % 59 % 60 % 75 % 

-andel män 33 % 38 % 41 % 40 % 25 % 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 102 94 101 92 98 

-andel kvinnor 60 % 57 % 55 % 56 % 57 % 

-andel män 40 % 43 % 45 % 44 % 43 % 

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 61 61 60 61 68 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen - 7,2 - - - 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 6,5 5,8 6,8 6,4 6,2 

Totalt antal doktorsexamina 12 9 11 23 14 

Totalt antal licentiatexamina 0 2 1 0 0 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 264 275 269 279 273 

Kostnad per refereegranskade vetenskapliga publikationer (tkr)3 1137 1107 1 096 975 995 

Personal4      

Totalt antal årsarbetskrafter5 796 752 734 701 695 

Medelantal anställda 1055 948 915 877 860 

Totalt antal lärare (årsarb.)5 446 426 411 386 371 

-andel kvinnor 53 % 52 % 52 % 52 % 51 % 

-andel män 47 % 48 % 48 % 48 % 49 % 

Antal disputerade lärare (årsarb.)5 353 332 321 293 282 

-andel kvinnor 54 % 54 % 53 % 52 % 50 % 

-andel män 46 % 46 % 47 % 48 % 50 % 

Antal professorer (årsarb.) 72 68 58 58 56 

-andel kvinnor 39 % 37 % 33 % 31 % 32 % 

-andel män 61 % 63 % 67 % 69 % 68 % 

Ekonomi      

Intäkter totalt (mkr) varav 934 931 897 793 770 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mkr) 619 616 583 518 492 

-andel anslag 71 % 70 % 73 % 77 % 79 % 

-andel externa intäkter 29 % 30 % 27 % 23 % 21 % 

Forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 315 316 314 275 277 

-andel anslag 29 % 28 % 27 % 21 % 21 % 

-andel externa intäkter 71 % 72 % 73 % 79 % 79 % 

Kostnader totalt (mkr) 961 951 878 789 758 

-andel personal 67 % 64 % 64 % 65 % 65 % 

-andel lokaler 17 % 18 % 16 % 15 % 16 % 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

Ekonomi      

Lokalkostnader6 per kvm (kr) 2 318 2 455 2 043 2 099 2 132 

-andel av justerade totala kostnader (%)7, 8 17 % 18 % 16 % 15 % 15 % 

Balansomslutning (mkr), 437 468 494 449 431 

-varav oförbrukade bidrag 214 210 216 209 187 

-varav årets kapitalförändring - 27 -20 19 4 12 

-varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)9 95 122 141 122 118 

i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 12 54 85 86 84 

ii) myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå 82 67 56 36 33 

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. avgiftsskyldiga studenter. 
2 Summan har reviderats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av felräkning.  
3 Siffrorna för 2015-2018 har korrigerats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av sen inrapportering till DiVA. 
4 Från och med 2016 redovisar högskolan helårsarbetskrafter enligt ESV:s handledning personalkostnader (2015:1), med divisor 1920 

 årsarbetstimmar, tidigare används Arbetsgivarverkets divisor 2024 årsarbetstimmar. 
5 Justering på grund av felsummering och decimalfel 2018. 
6 Enligt resultaträkningen. 
7 Enligt SUHF:s rekommendationer i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 
 2014:1, dnr 14/069). Tidigare år ha också justerats enligt SUHF:s rekommendationer. 
8 Justering på grund av felsummering och decimalfel 2018. 

9 För stiftelsehögskolor avses ett eget kapital och årets resultat. 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om myndighetens årsredovis-

ning och budgetunderlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), studie-

dokumentationsförordningen (1993:1153) samt tillkomna regeringsbeslut. Högskolans redovisning 

följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till FÅB 

och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och högskolor undantag från bestämmelserna om redovisning 

mot anslag enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för 

medel som utbetalas till lärosätenas räntekonto i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månat-

liga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § 

tredje stycket förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att årsredovisningen 

ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna uppgift-

er enligt bilagan till regleringsbrevet.   

I regleringsbrevet medges undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet 

får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio 

procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande. 

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor undantag från bestämmelsen enligt 2 kap 4 § 

förordningen (2000:605) andra stycket om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovis-

ningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen. 

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2020 har gjorts fram till 5 januari 2021. Inkomster och 

utgifter periodiseras enligt bokföringsmässiga grunder. Som periodavgränsningspost bokförs belopp 

överstigande 50 tkr exklusive moms per faktura.  

Södertörns högskola följer lagen om offentlig upphandling LOU (2016:1145). Södertörns högskola har 

genomfört en upphandling över tröskelvärdet avseende kommunikationstjänster. I denna har myndig-

heten bedömt att det inte är behövligt att kräva ytterligare arbetsrättsliga villkor i enlighet med LOU 17 

kap. 2–5§§. 

 

Södertörns högskola redovisar verksamhetens prestationer och kostnad per prestation enligt kraven 

på väsentliga uppgifter i det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor. Enligt 

förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap 1 §, ska myndigheter från och med 2019 

redovisa antal och styckkostnad för handläggning av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden. 

Utöver det som redovisas under väsentliga uppgifter bedömer högskolan att lärosätet inte har ärende-

slag med stort antal ärenden som kan betraktas som verksamhetens prestationer eller vars antal och 

styckkostnad för handläggning är väsentliga för regeringens bedömning av myndighetens resultat och 

genomförande av verksamheten. 

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringarna är upptagna till de belopp som efter individuell värdering beräknas inflyta. Skulder har 

värderats till anskaffningsvärde om inte anges i not. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter 
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fastställd brytdag (5 januari 2021) eller om fordrings- eller skuldbelopp inte är exakt när bokslutet upp-

rättats, redovisas beloppen som periodavgränsningspost. Övriga händelser tas upp som fordringar 

respektive skulder. Bedömning om en skuld eller en fordran är långfristig eller inte sker vid årsskiftet. 

Värderingsprinciper – anläggningstillgångar 

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjnings-

förordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som 

används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits från 

icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att 

bidraget har tilldelats för ändamålet. 

Som anläggningstillgångar redovisas maskiner, inventarier och byggnader med ett anskaffningsvärde 

om minst ett halvt basbelopp (2020 utgörs det av 23 650 kr) och en beräknad ekonomisk livslängd 

som uppgår till lägst tre år. Objekt som utgör en fungerande enhet vars sammanlagda anskaffnings-

värde uppgår till 23 650 kr eller mer klassificeras även som anläggningstillgång. Anläggningarna redo-

visas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker 

från den månad tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt 

över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Nyttjandeperioden för datorer är individuellt bedömd, vilket innebär att den faktiska ekonomiska 

livslängden utgör nyttjandeperioden. Stationära datorer som används i gemensamma salar eller 

laboratorium av flera personer, samt bärbara datorer kostnadsförs vanligtvis vid inköpstillfället. 

Tillämpade nyttjandeperioder 

3 år Datorer 

5 år  Maskiner, elektriska apparater och vissa inventarier 

5 år Immateriella anläggningstillgångar 

5 år Inredningsinventarier i studentutrymmen 

5 år Annan fast egendom eller efter individuell prövning 

10 år Övriga inredningsinventarier 

10 år Förbättringsutgift på annans fastighet 

10 år  Annan fast egendom eller efter individuell prövning 

 

Som pågående nyanläggningar redovisas anläggningar som är under uppförande och ännu inte klara 

att tas i drift. Avskrivning sker inte på pågående nyanläggningar. När arbetet är avslutat och anlägg-

ningen färdig, ombokas den till anläggningskonto och avskrivning sker enligt plan. 

Bidragsfinansierad verksamhet 

Vid periodisering av bidrag bestäms periodens intäkter av periodens kostnader. Överskjutande 

bidragsinkomster periodiseras som oförbrukat bidrag. För projekt där betalning erhålls i efterhand och 

där avtal/kontrakt styr detta, redovisas en upplupen bidragsintäkt. Om projektet inte är pågående och 

överskottet inte behöver återbetalas till finansiären påverkas saldot årets kapitalförändring. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 

Sedan 2012 redovisar högskolan över- och underskott löpande. I de fall det inte är möjligt att årsvis 

erhålla ett resultat genererar de avgiftsfinansierade projekten en kapitalförändring vid avslut eller i de 

fall en förlust kan befaras. Under löpande avtalsperiod periodiseras de överskjutande avgiftsintäkterna 

mot förutbetalda uppdragsintäkter. För projekt där betalning erhålls i efterhand och där avtal/kontrakt 

styrker detta, redovisas en upplupen uppdragsintäkt. 

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra och tredje stycket i avgiftsförordningen 

(1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade 

överskottet till mer än tio procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskaps-

året ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit 

ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 

räkenskapsår ska myndigheten i årsredovisningen lämna förslag till regeringen om hur underskott ska 

täckas. 

Stipendier 

Högskolan redovisar kostnader för stipendier i verksamhetsavsnittet. Eftersom högskolans kostnader 

för stipendier är av ringa värde, tillämpas förordningen 2 kap. 5 § (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB), om redovisning av oväsentliga poster. 
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Noter 

 (Belopp anges i tkr) 

Not 1 Intäkter av anslag 2020  2019 

Grundutbildning 440 002  427 834 

Forskning och forskarutbildning 92 586  87 002 

Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk 2 224  2 182 

 534 812  517 018 

Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) 

(Utfall avseende perioden 2020-01-01 – 2020-12-31  

 Utfall Utfall HST HPR Utfall total Takbelopp 

Utbildningsområde HST HPR Ersättning Ersättning ersättning enligt RB 

Humaniora 1 989 1 460 65 424 31 299 96 723  

Juridik 210 178 6 895 3 819 10 714  

Samhällsvetenskap 2 737 2 334 90 017 50 016 140 033  

Naturvetenskap 401 320 22 501 15 151 37 651  

Teknik 711 574 39 897 27 160 67 057  

Vård 204 163 12 189 8 401 20 590  

Undervisning 502 456 20 075 19 094 39 169  

Verksamhetsförlagd utbildning 199 190 11 288 10 439 21 727  

Övrigt 272 244 12 257 8 924 21 182  

Design 15 15 2 384 1 452 3 836  

Summa 7 241 5 934 282 927 175 756 458 683 440 002 

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 18 681 tkr. 

 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 17 inom design. Högst får 15 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom design har avräknats mot utbildningsområdet natur. 

 

Beräkning av anslagssparande och överproduktion 

A.  Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  

 Årets takbelopp 440 002 

 + Ev. ingående anslagssparande  

 Summa (A) 440 002 

B.  Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 745 

 Utfall total ersättning enligt tabell 1 458 683 

 + Ev. ingående överproduktion  15 376 

 Summa (B) 476 804 

 Summa (A-B)1 -36 802 

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

 

Tabell. Anslagssparande  

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

 -Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2  

 Summa  0 

Tabell. Överproduktion  

 Totalt utgående överproduktion 36 802 

 -Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 0 

 Utgående överproduktion 36 802 

2Den del av anslagssparandet respektive överproduktionen som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.  
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Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2020  2019 

Yrkeshögskolan, KY m.m. 236  192 

Uppdragsutbildning, polisutbildning 135 143  146 489 

Uppdragsutbildning, övrig 1 717  6 695 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 2 985  2 994 

Uppdragsforskning 4 047  3 061 

Summan uppdragsverksamhet 144 128  159 432 

Högskoleprovet 0  0 

Studentbostäder (enligt regeringsbeslut U2020/04021) 4 777  6 436 

Övriga intäkter och ersättningar 17 489  18 858 

Summa avgifter och andra ersättningar 22 266  25 294 

Totalt 166 394  184 726 

    

Varav    

Intäkter av avgifter och ersättningar enligt § 4 avgiftsförordningen 17 931  20 272 

    

Tjänsteexport    

Uppdragsutbildning 15  364 

Uppdragsforskning 35  334 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 2 985  2 994 

Övriga tjänster § 4 avgiftsförordningen 20  25 

 3 056  3 717 

Minskningen av polisutbildningens uppdragsutbildning beror på att det varit färre studenter, men även att polislärare återplacerades på 

polismyndigheten under april -juni 2020 med anledning av pandemin. Minskningen av övriga uppdragsutbildningar är också en effekt av 

pandemin då de inte har kunnat genomföras fysiskt. 

 

Som tjänsteexport definieras högskolans försäljning av tjänster till utländska motparter. 

 

Verksamhet 

Över-/ 

u-skott 

tom 

2018 

Över-/ 

u-

skott 

2019 

Intäkter 

2020 

Kostnader 

2020 

Över-/ 

u-skott 

2020 

Ack. 

Över-/ 

u-skott 

utg. 2020 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå       

Beställd utbildning 19 0 0 0 0 19 

Yrkeshögskolan, KY m.m. 151 95 236 -293 -57 190 

Uppdragsutbildning 13 367 3 714 136 860 -139 769 -2 909 14 171 

Utb. av studieavgiftsskyldiga studenter - 91 97 2 985 -2 909 76 82 

Summa 13 445 3 906 140 081 -142 971 -2 890 14 461 

Forskning eller utbildning på forskarnivå       

Uppdragsforskning 449 310 4 047 -4 044 3 762 

Summa 449 310 4 047 -4 044 3 762 

Verksamhet utan krav på full 

kostnadstäckning       

Upplåtande av bostadslägenhet       

-utbytesprogram och gästforskare -995 -1 006 4 777 -9 410 -4 633 -6 634 

Upplåtande av bostadslägenhet       

-regeringsbeslut (U2020/04021) 0 0 0 0 0 0 

Övrigt enligt bilaga 4 regleringsbrev 0 0 0 0 0 0 

Summa -995 -1 006 4 777 -9 410 -4 633 -6 634 

 

Verksamheten med krav på full kostnadstäckning hade intäkter om 144 128 tkr och ett ackumulerat överskott på 15 223 tkr, dvs. 10,56 %.  

En stor del av överskottet, 5 719 tkr, tillhör Polisutbildningen. Medlen kommer att användas inom polisutbildningens budgetramar.  
Resterande överskott uppgår till 9 514 tkr. 
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Not 3 Intäkter av bidrag  2020    2019  
Forskningsråden  23 359    20 449  
Verket för innovationsstöd  2 901    5 369  
Kammarkollegiet  11 389    3 120  
Övriga statliga myndigheter  13 064    9 587  
Östersjöstiftelsen  161 075    169 525  
Riksbankens Jubileumsfond  9 407    7 522  
Övriga stiftelser och ideella organisationer  6 772    8 298  
Kommuner och landsting  31    772  
Svenska företag och privatpersoner  822    19  
EU-medel  2 177    1 434  
Utländska motparter  1 781    3 507   
  232 779    229 603  
        
Intäkt per verksamhetsområde  2020    2019  
Grundutbildning  20 123    9 221   
Forskning  212 656    220 382  
  232 779    229 603  

  
Här redovisas periodiserade intäkter. Staten har en omvänd periodiseringsmodell, där periodens intäkter motsvaras av nerlagda kostnader. 
Över- och underskott periodiseras som oförbrukade bidrag respektive upplupna bidragsintäkter under förutsättning att avtal eller dylikt 
styrker detta.  
  

Not 4 Finansiella intäkter   2020    2019  
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret  2    68  
Kursvinster  138     74  
Ränta anslagssparande  0    0  
Övriga finansiella intäkter  8    7  
  148    149  

  
Not 5 Kostnader för personal  2020    2019  
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra  424 115    396 219  
avgifter enligt lag  
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m.  217 171    199 429  
Övriga personalkostnader  4 576    9 184  
  645 862    604 832  

  
Andel lönekostnader bestående av arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal uppgår till 2 887 tkr. 2019 uppgick beloppet 
till 2 351 tkr. Posten övriga personalkostnader består av kostnader för bland annat kurs- och konferensavgifter samt företagshälsovård. 
Ökade personalkostnader beror till stor del på ökade pensionsavsättningar.  
  
  

Not 6 Kostnader för lokaler  2020    2019  
Lokalhyror  151 181    145 230  
Övriga lokalkostnader  15 133    30 203  
  166 315    175 433  

  
Posten övriga lokalkostnader består av kostnader för bland annat lokalvård, bevakning och säkerhetsmateriel såsom kort, nycklar.  
  

 
Not 7 Övriga driftskostnader  2020    2019  
Resor, konferenser och representation  3 903    15 644  
Varor inkl. korttidsinvesteringar  16 568    22 272  
Köpt grundutbildning och forskningstjänster  60 551    59 956  
Data och systemtjänster  32 140    26 384  
Konsulttjänster  11 078    19 682  
Övriga driftkostnader   16 939    18 339  
  141 180    162 278  

   
Posten data och systemtjänster består av kostnader för bland annat licenser, löne- och ekonomisystem, telefoni, elektroniska böcker och 
tidskrifter. I posten övriga driftkostnader ingår bland annat korttidshyra maskiner, reparationer och underhåll av maskiner, 
informationskostnader, köpta övriga tjänster, tillstånd och försäkringar. Minskningen av kostnader för resor, konferenser och 
representation är en följd av pandemin. Ökningen av kostnaderna för data- och systemtjänster beror på ökade kostnader p.g.a. omställning 
till digital undervisning, dyrare systemkostnader generellt samt utökade kostnader för elektronisk tidskrift. 
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Not 8 Finansiella kostnader  2020    2019  
Räntekostnader avseende lån och räntekonto Riksgälden  18     964  
Kursförluster  44     55  
Räntekostnader skattekonto                           9                           0 
Övriga finansiella kostnader  25    23  
  96    1 042  
        
Beviljad låneram enligt regleringsbrevet   50 000    40 000  

 

Not 9 Kapitalförändring  

Tabell kapitalförändring per område 

 

 

Balanserad 

kapitalförändring (A) 

Årets 

kapitalförändring (B) 

Summa 

(A+B) 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå    

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 36 683 -38 689 -2 006 

Uppdragsverksamhet 17 346 -2 966 14 380 

Summa 54 028 -41 655 12 374 

Forskning och utbildning på forskarnivå    

Forskning och utbildning på forskarnivå 66 173 14 969 81 142 

Uppdragsverksamhet 760 3 762 

Summa 66 933 14 972 81 904 

 

 

 

Förändrat myndighetskapital 

 

Statskapital Balanserad 

kapital-

förändring, 

anslags-

finanseriad 

verksamhet 

Balanserad 

kapital-

förändring, 

avgiftsbelagd 

verksamhet 

Balanserad 

kapital-

förändring 

bidrags-

finansierad 

verksamhet 

Kapital-

förändring 

enligt 

resultat-

räkningen 

Summa 

Utgående balans 2019 751 138 715 13 894 -12 119 -19 529 121 712 

A Ingående balans 2020 751 138 715 13 894 -12 119 -19 529 121 712 

Föregående års kapitalförändring  -27 882 4 216 4 136 19 529 0 

Årets kapitalförändring  0 0 0 -26 683 -26 683 

B Summa årets förändring  -27 882 4 216 4 136 -7 154 -26 683 

C Utgående balans 2020 751 110 833 18 111 -7 983 -26 683 95 029 

 

Myndighetskapitalet uppgick till 95 029 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 26 683 tkr. Statskapitalet uppgår till 751 tkr (se not 24). 

Övrigt kapital om 94 277 tkr är fördelade enligt följande. 

 

 2020-12-31  2019-12-31 

Anslagsfinansierad verksamhet 82 647  110 833 

Avgiftsfinansierad verksamhet 15 224  18 111 

Bidragsfinansierad verksamhet -3 593  -7 983 

 94 278  120 961 

    

Statskapital 751  751 

    

Myndighetskapital 95 029  121 712 
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Not 10 Balanserad utgift för utveckling  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  13 698    11 579  
Årets anskaffningar1  672    2 119  
Avgår anskaffningsvärde för utrangerad/såld utveckling        
Utgående anskaffningsvärde  14 370    13 698  
        
Ingående ackumulerade avskrivningar  -8 972    -8 274  
Ackumulerade avskrivningar för utrangerad/såld utveckling        
Årets avskrivningar  -1 099    -698  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -10 071    -8 972  
        
Bokfört värde  4 299    4 726  

1 Ny webbplats.  
  

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  3 871     3 519  
Årets anskaffningar      450   
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda rättigheter      -98  
Utgående anskaffningsvärde  3 871    3 871  
        
Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 677    -2 346  
Ackumulerade avskrivningar för utrangerade/sålda rättigheter      98  
Årets avskrivningar  -364    -429  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 041    -2 677  
        
Bokfört värde  831    1 195  

  
Not 12 Byggnader, mark och annan fast egendom  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  7 046    7 046  
Årets anskaffningar        
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda byggnader etc.        
Utgående anskaffningsvärde  7 046    7 046  
        
Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 702    -293  
Ackumulerade avskrivningar för utrangerade/sålda byggnader etc.        
Årets avskrivningar  -645    -1 409  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 347    -1 702  
        
Bokfört värde  4 699    5 344  

  
Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  9 480    8 080  
Årets anskaffningar1  423    1 850  
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda förbättringsutgifter  -63    -450  
Utgående anskaffningsvärde  9 840    9 480  
        
Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 446    -1 937  
Ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade förbättringsutgifter  63    309  
Årets avskrivningar  -940    -818  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 323    -2 446  
        
Bokfört värde  6 517    7 034  

1Kortläsare och insynsskydd till polisutbildningen  
  

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  65 628    66 180  
Årets anskaffningar  4 877    2 837  
Överföring från pågående anläggningar      1 234  
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda inventarier  -4 517    -4 623  
Utgående anskaffningsvärde  65 987    65 628  
        
Ingående ackumulerade avskrivningar  -51 986    -52 475  
Ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade inventarier  4 506    4 574  
Årets avskrivningar  -4 316    -4 085  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -51 796    -51 986  
        
Bokfört värde  14 191    13 641  
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Not 15 Pågående nyanläggningar  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående anskaffningsvärde  0    715  
Årets anskaffningar  0    519  
Färdigställda anläggningar  0    -1 234  
Utgående anskaffningsvärde  0    0  
Bokfört värde  0    0  
        
Försålda/utrangerade anläggningar  2020-12-31    2019-12-31  
Reaförlust  0    189  
Reavinst  0    0  

 
Not 16 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag   2020-12-31    2019-12-31  
Riksbankens jubileumsfond  2 209    453  
Östersjöstiftelsen  
KK stiftelsen  
Marianne och Marcus Wallenberg  

2 194  
180  
366  

  0  
0  
0  

  4 949    453  

 

 
Not 17 Lämnade bidrag  2020-12-31    2019-12-31  
Bidrag till statliga myndigheter  6 132    4 296  
Bidrag till organisationer utan vinstsyfte             399    337  
Bidrag till enskilda  718    515  
Bidrag till kommuner  212    86  
Bidrag till företag  450      
Bidrag till internationella organisationer   6 822    1 362  
  14 733    6 596  

 
Den största ökningen inom lämnade bidrag har skett inom bidrag till internationella organisationer och beror på ett ökat samarbete med 
internationella organisationer inom främst projekt finansierade av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.  

 
 
Not 18 Fordringar hos andra myndigheter  2020-12-31    2019-12-31  
Kundfordringar  9 413    10 604  
Momsfordran  13 846    9 340  
Skattekonto  28    122  
  23 288    20 066   

  
Not 19 Övriga kortfristiga fordringar  2020-12-31    2019-12-31  
Förskott till anställda  45    36  
Stiftelsen Clara  0    768  
Övriga  0    28  
  45    832  

  
  

Not 20 Förutbetalda kostnader  2020-12-31    2019-12-31  
Förutbetalda hyreskostnader  35 802    21 288  
Övriga förutbetalda kostnader  9 642    5 261  
  45 444    26 549  
    

Skillnaden i förutbetalda hyreskostnader beror på nytt hyreskontrakt med Stiftelsen Clara gällande fr.o.m. 2020-02-07, vilket innebar att 
inte hela första kvartalets hyra betalades i december 2019 utan under 2020. 
  

  
Not 21 Upplupna bidragsintäkter  2020-12-31    2019-12-31  
Inomstatliga finansiärer  3 023    3 244  
Utomstatliga finansiärer  12 859    6 380  
  15 883    9 625  

  
Här redovisas fordringar avseende upparbetade kostnader för bidragsfinansierad verksamhet där ersättning erhålls i efterhand. Ökningen 
kan främst härledas till projekt finansierade av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.  
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Not 22 Övriga upplupna uppdragsintäkter   2020-12-31    2019-12-31  

Upplupna uppdragsintäkter  340    697  
Upplupna intäkter, övriga 0    921  

  340    1 617  
  
Här redovisas fordringar avseende upparbetade kostnader för uppdragsfinansierad verksamhet där ersättning erhålls i efterhand. 
Skillnaden i upplupna intäkter övrigt beror främst på att inga parkeringsintäkter erhållits för år 2020 till följd av pandemin.   
  

 
Not 23 Avräkning med statsverket  2020-12-31    2019-12-31  
Anslag i räntebärande flöde:        
Ingående balans  0    0  
Ingående balans, att återbetala  0    0  
Redovisat mot anslag  535 062    517 268  
Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -535 062    -517 268  
Återbetalning av anslagsmedel  0    0  
Utgående balans  0    0  

  
Not 24 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående balans  374 494    386 589  
Inbetalningar:        
-Anslagsmedel och räntor som tillförts räntekonto  535 064    517 336  
-Övriga inbetalningar  305 024    344 494  
Utbetalningar:        
-Återbetalning av anslag och räntor från räntekonto        
-Övriga utbetalningar  -895 690    -873 926  
Utgående balans  318 892    374 494   
        
Beviljad, ej utnyttjad kredit på räntekonto hos Riksgäldskontoret  0    0  

  
Saldots utveckling kan främst förklaras genom förändringen av årets kapitalförändring, att förutbetalda kostnader och att fordringar hos 
andra myndigheter ökat. Se not 9 kapitalförändring, not 18 fordringar hos andra myndigheter och not 20 förutbetalda kostnader.   
 
Not 25 Statskapital  
Balansposten avser konst om 751 tkr från Statens konstråd.  

 
  

Not 26 Avsättningar för pensioner  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående avsättning för pensioner  1 603    1 003  
Årets pensionskostnad  -148    1 269  
Årets pensionsutbetalningar  -789    -668  
Utgående avsättning för pensioner  666    1 603  

  
Skillnad i årets pensionskostnad beror på att anställda har valt att säga upp sin beviljade delpension.  
  

Not 27 Övriga avsättningar  2020-12-31    2019-12-31  
Ingående avsättning för lokalt omställningsarbete  11 170    11 553  
Årets kostnad  1 208    1 131  
Årets utbetalningar  -1 651    -1 514  
Utgående avsättning för lokalt omställningsarbete  10 727    11 170  
Övriga avsättningar  0    210  
Utgående övriga avsättningar  10 727    11 380  

  
Balansposten avser främst avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt 
omställningsarbete.  
  

Not 28 Lån i Riksgäldskontoret  
2020-12-31    2019-12-31  

Ingående balans  31 571    20 720  
Under året nyupptagna lån  5 997    18 290  
Årets amorteringar  -7 921    -7 440  
Utnyttjad låneram  29 646    31 571  
 
Beviljad låneram enligt regeringsbrevet  50 000    40 000  
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Not 29 Kortfristiga skulder till andra myndigheter  2020-12-31    2019-12-31  
Skuld till Skatteverket för arbetsgivaravgifter  10 936    10 455  
Leverantörsskulder till andra myndigheter  10 847    9 897  
Skuld mervärdesskatt  1 033    765  
Övriga skulder till andra myndigheter  0    900  
  22 817    22 017  
  
Not 30 Övriga kortfristiga skulder  2020-12-31  

  
2019-12-31  

Personalens källskatt  9 700    9 214  
Övriga skulder  600    55  
  10 299    9 269  

  
Not 31 Upplupna kostnader  2020-12-31    2019-12-31  
Upplupna löner  7 613    9 030   
Semesterlöneskuld  27 142    24 648  
Övriga upplupna kostnader  1 376    4 219  
  36 131    37 897  

  
Not 32 Oförbrukade bidrag  2020-12-31    2019-12-31  
Forskningsråden  27 243    23 508  
Verket för innovationssystem  3 335    7 662  
Kammarkollegiet  4 860    2 654  
Övriga statliga myndigheter  9 386    10 477  
Östersjöstiftelsen  159 670    157 364  
Övriga stiftelser och ideella organisationer  2 776    7 125  
Kommuner och landsting  77    108  
Svenska företag och privatpersoner  353    405  
EU-medel  5 533    0  
Utländska motparter exklusive EU  535    968  
  213 768    210 271  

  
Här redovisas skulder avseende ej upparbetade kostnader för bidragsfinansierad verksamhet där ersättningen erlagts i 
förskott. Förändringen av EU-medel beror främst på att EU-medel via Universitets- och högskolerådet tidigare har hanterats som övriga 
statliga medel.   
 

Not 33 Förbrukningstakt oförbrukade bidrag inomstatliga finansiärer  2020-12-31    2019-12-31  
Förbrukning inom 3 månader  13 227    9 592  
Förbrukning > 3 månader till 12 månader  31 598    34 709  
Förbrukning > 1 år till 3 år        
Förbrukning > 3 år         
  44 824    44 301  

  
Noten har tagits fram i enlighet med HfR’s (högskolornas forum för redovisningsfrågor) redovisningsråds rekommendation. Metoden 
innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättningshastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för 
bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär.  
 

Not 34 Övriga förutbetalda intäkter  2020-12-31    2019-12-31  
Förutbetalda uppdragsintäkter, statliga  1 403    2 568  
Förutbetalda uppdragsintäkter, utomstatliga  675    1 013  
Förutbetalda intäkter övrigt  322    291  
  2 401    3 873  

  
Posten består främst av förutbetalda uppdragsintäkter, det vill säga skuld avseende icke upparbetade kostnader för avgiftsfinansierad 
verksamhet där ersättning erläggs i förskott. Minskningen av förutbetalda uppdragsintäkter, statliga, kan främst härledas till projekt 
finansierade av Trafikverket och Svenska institutet.   
 
Not 35 Ansvarsförbindelser 

Södertörns högskola har enligt ett Regeringsbeslut, U2015/04574/UH, fått regeringens medgivande enligt 9 § tredje stycket förordningen 

(1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning att få ingå hyresavtal som löper under 20 år med Akademiska Hus AB för lokal nr. 

198:5, fastigheten Medicinaren 4 på Alfred Nobels allé 14 i Huddinge. Hyresavtalet sträcker sig fram tom 2038-01-31.  

Enligt protokoll, A619.749/2018, 4477-2.5.2-2018, mellan parterna Polismyndigheten och Södertörns högskola ska enligt 4§ Ansvar för 

lokalkostnader vid uppsägning av överenskommelsen. ”I händelse av att överenskommelsen sägs upp ska lärosätet minska kostnaderna så 

långt det är möjligt. De lokalkostnader som inte kan minskas bekostas av Polismyndigheten efter samråd till dess att den sista 

polisstudenten har lämnat grundutbildningen till polis. Parterna har vid datum för överenskommelsens undertecknande inte enats om 



Årsredovisning – Södertörns högskola 2020 

83 

 

ansvaret för lokalkostnader för tiden efter att den sista polisstudenten lämnat grundutbildningen till polis. Om detta ansvar inte har 

klarlagts när en eventuell uppsägning sker hänskjuts frågan till regeringen.”  

Södertörns högskola bedömer sannolikheten att högskolan skulle få ansvara för lokalkostnaderna för tiden efter att den sista 

polisstudenten lämnat grundutbildningen till polis som obefintlig. Då högskolan bedömer att parterna vid en eventuell uppsägning av 

överenskommelsen har enats om ansvaret för lokalkostnaderna för tiden efter att den sista polisstudenten har lämnat grundutbi ldningen 

till polis och fram till att hyreskontraktet löper ut 2038-01-31 eller så har frågan klarlagts av regeringen. Södertörns högskola bedömer även 

möjligheterna att hitta andra hyresgäster till lokalerna som höga om överenskommelsen med Polismyndigheten sägs upp innan 2038-01-

31.  

Enligt tilläggsavtal 102696:T3 till hyresavtal nr. 102696 (ANA14), ska Södertörns högskola avlägsna hyresgästanpassningar och återställa 

lokalen till ursprungligt skick. Högskolan bedömer sannolikheten att Södertörns högskola skulle få ansvara för kostnaden för återställande 

av lokalerna till ursprungligt skick som obefintlig. Då högskolan bedömer att parterna vid en eventuell uppsägning av överenskommelsen 

har enats om ansvaret för kostnader av ett återställande av lokalerna till ursprungligt skick. Högskolan beräknar kostnaden för att återställa 

lokalerna till ursprungligt skick till 12,5 mkr. Beräkningen bygger på antaganden att Plan B kräver inga åtgärder för att återställa till 

ursprungligt skick, tvätt hall kräver åtgärder på ca 2,5 mkr, plan 1 skjutbana kräver åtgärder på ca 8 mkr, plan 2 kräver åtgärder på ca 2 Mkr. 
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Styrelsen för Södertörns högskola 

ERSÄTTNINGAR OCH UPPDRAG 

I enlighet med 7 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisas nedan arvoden 
och löner samt övriga uppdrag för ledamöterna i Södertörns högskolas styrelse. 
 
 

Ordförande   

Minoo Akhtarzand Arvode: 50 000 kr Ordförande i Länsstyrelsens insynsråd  

 (200101-201231) Ordförande i Samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) 

  Ordförande i Vattendelegationen i Västmanlands län 

  Ordförande i Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län 

  Ordförande i Västmanlandsakademiens utskott  

  Ordförande i Jämställdhetsrådet  

  Ordförande i Integrationsrådet 

  Ordförande i Miljö- och klimatrådet 

  Ordförande i Energy Competence Center (ECC)  

  Ordförande i Samverkansrådet för statliga myndigheter i Västmanland 

  Ordförande i Samverkan med Västmanlands riksdagsledamöter 

  Ordförande i Länskommittén Sveriges Nationaldag Västmanland 

  Ordförande i Stiftelsen för Rotehållarnes i Västmanland besparingsfond  

  Ordförande i Stiftelsen Pontus Nohres donationsfond för förtjänstfull 

  husmodersgärning 

  Ordförande i Janseska stipendiefonden 

  Ordförande i Västmanlands kulturmiljöförening 

  Ordförande i Västerås Musiksällskap 

  Ordförande i Synskadades vänner 

  Ordförande i Stiftelsen SKAPA  

  Ordförande i Regionala krishanteringsrådet i Västmanlands län 

  Ledamot i Försvarsmaktens insynsråd 

  Vigselförrättare i Västmanlands län 

   

   

Rektor   

Gustav Amberg Lön: 1 235 280 kr 

 

Ledamot i Stiftelsen Flemingsberg Science styrelse 

   

   

Företrädare för allmänna intressen  

Lars Burstedt Arvode: 7 334 kr Inga övriga uppdrag att redovisa 

 (200101-200430)  

   

   

Jenny Johannisson Arvode: 14 667 kr Ledamot i expertgrupp för utvärderingar och särskilda studier,  

 (200501-201231) Folkbildningsrådet 

  Ledamot i det vetenskapliga rådet för Barn- och ungdomsvetenskap,  

  Högskolan Väst 

  Ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International 

  Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) 
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Maria Johansson Arvode: 7 334kr Inga övriga uppdrag att redovisa 

 (200101-200430)  

   

   

Sari (Säisä) Ponzer Arvode: 7 334 kr UHÄ ansvarsnämnd 

 (200101-200430) Suppleant i Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse 

   

   

Joakim Rosengren Arvode: 0 kr 1 DeLaval International AB 

 (200101-200131) DeLaval Holding AB 

  DeLaval Hamra Gård 

  Stena Metall AB 

  Stena Recycling Group 

  Investment AB Latour 

   

   

Olle Samuelsson Arvode: 20 167 kr Styrelseledamot i Brf C.M. Bellman 

 (200201-201231) Styrelseledamot i BIM Alliance Sweden Service AB (avslutades maj 2020) 

   

   

Staffan Scheja Arvode: 14 667 kr Ledamot i Lilla Akademien 

 (200501-201231) Ledamot i Ramsängen AB 

  Ledamot i Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker 

  Ordförande i Old Ox Music 

  Ordförande i Staffan Scheja AB 

   

   

Kathrine Skretting Arvode: 22 000 kr Sekreterare (rektor) Høgskolen i Innlandets styrelse, Norge 

 (200101-201231) Ledamot i styrelsen för norska Universitets- og høgskolerådet 

   

   

Mats Ulfendahl Arvode: 14 667 kr Ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) 

 (200501-201231) Ordförande i Forskningsinstitutet Hörselbron AB 

   Styrelseledamot i Institutet för Framtidsstudier 

  Styrelseledamot i MedTech for Health 

  Styrelseledamot i Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning 

  Styrelseledamot i European Regional and Local Health Authorities 

(EUREGHA; Bryssel) 

Björn Åstrand Arvode: 22 000 kr Regeringens särskilda utredare för U 2018:05 – En mer likvärdig skola 

 (200101-201231) (avslutades 2020-04-25) 

  Ledamot i styrelsen för Teacher Education Network in Europe (TEPE) 

  Ledamot i styrelsen för Högskolan i Innlandet (Norge)   

  Suppleant i styrelsen för Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs  

  minnesfond (sedan 2020-05-01) 

  Suppleant i styrelsen för Jacob Wallenbergs stiftelse (sedan 2020-05-01) 

  Ledamot i Kungl. Vetenskapsakademins kommitté för utbildning 

                                                   
1 Har avstått arvode. 
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  (sedan 2020-07-01) 

  Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins styrgrupp för 

  satsningen Skola i tiden (sedan 2020-07-01) 

  Uppdrag åt Delegationen mot segregation samt Lärarnas Riksförbund 

  (hösten 2020) 

   

   

Ebba Östlin Arvode: 22 000 kr Ordförande respektive vice ordförande i Södertörns energi AB 

 (200101-201231) Ledamot i Stiftelsen Flemingsberg Science styrelse 

  2:e vice ordförande i StorSTHLMs styrelse (kommunförbund) 

  Vice ordförande i SKR:s Beredning för tillväxt och regionalutveckling 

  Ledamot i den parlamentariska migrationsutredningen 

  Suppleant i SYVAB 

   

   

Företrädare för lärarna  

Henrik Bohlin Lön: 40 h Inga övriga uppdrag att redovisa 
 (200101-201231)  

   

Sara Sjöling Lön: 40 h Inga övriga uppdrag att redovisa 

 (200101-201231)  

   

Adrienne Sörbom Lön: 40 h Inga övriga uppdrag att redovisa 

 (200501-201231)  

   

   

Maria Wolrath Söderberg Lön: 10 h Inga övriga uppdrag att redovisa 

 (200101-200430)  

   

   

Företrädare för studenterna  

Jakob Amnér Arvode: 11 000 kr Ordförande i SöderS - Södertörns högskolas studentkår  

 (200701-201231) Suppleant i RFSU Stockholms styrelse 

  Ordförande Södertörns högskolas journalistförening (t.o.m. 2020-10-07) 

   

   

   

Anna Bark Persson Arvode: 11 000 kr Vice ordförande i Södertörns högskolas doktorandråd 

 (200101-200630) Styrelseledamot i tidskriftsföreningen Lambda Nordica (avslutades 

  mars 2020) 

  Doktorandrepresentant i InterGenders Executive Committe (avslutades 

  februari 2020) 

   

   

Adam Maquard Arvode: 22 000 kr Vice ordförande i SöderS - Södertörns högskolas studentkår 

 (200101-201231) Styrelseledamot i SSCO - Stockholms studentkårers centralorganisation 

   

   

Lovisa Olsson Arvode: 11 000 kr Vice ordförande i Södertörns högskolas doktorandråd 
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 (200701-201231)  

   

   

Josefin Stern Arvode: 11 000 kr Ordförande i SöderS - Södertörns högskolas studentkår  

 (200101-200630)  
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Bilaga – Studentkårens reflektioner över året som gått 

I princip hela 2020 har präglats av den rådande coronapandemin. Det har påverkat både högskolans 

och SöderS verksamhet i stor utsträckning. Omställningen till digitala arbetssätt har varit en prövning, 

men med gemensamma ansträngningar från såväl personal som studenter har det ändå gått över 

förväntan. Det har dock inte varit utan utmaningar. 

SöderS är fortsatt stolta över att förvalta förtroendet gentemot alla högskolans studenter i rollen som 

studentkår vid Södertörns högskola. Pandemin till trots fortsätter vi ett intensivt arbete för en 

högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus samt en hållbar och transparent 

studentrörelse. 

En högkvalitativ och rättssäker utbildning 

En högkvalitativ och rättssäker utbildning skapas i hög grad genom studenters inflytande över 

utbildningarnas utveckling. Detta är ett av SöderS viktigaste uppdrag och det förverkligas genom 

studenters närvaro i beredande och beslutande organ, studentinflytande vid beslut fattade av en enda 

person och genom en kultur där studenter förväntas vara aktiva deltagare. Studentrepresentanter 

tillsätts alltid av SöderS, men studentinflytande sker hela tiden i vardagen genom kontinuerlig dialog, 

uppmuntran till deltagande, att synpunkter tillvaratas och att detta återkopplas till studenterna. 

Det är en utmaning för högskolan och för SöderS att se till att samtliga miljöer runtom på högskolan 

har en stark kultur av studentinflytande. För att nå dit krävs det att studenter och medarbetare har 

kunskap om rätten till inflytande. Under 2020 har vi märkt av ett uppsving i intresset från studenterna 

att engagera sig i sin utbildning. Kanske är det en coronaeffekt, eller kanske beror det på det fortsatta 

arbetet att hitta hållbara rutiner för informationsspridning, kontinuerlig fortbildning och kommunikation 

mellan verksamheten och SöderS. Oavsett är det ökade intresset positivt. 

SöderS går in i 2021 med höga ambitioner och med stöd i den högskolegemensamma 

verksamhetsplanen att fortsätta arbeta tillsammans med högskolan för att hitta ännu bättre former för 

att underlätta för studenter att kombinera studierna med engagemang. Det gäller inte minst för 

doktorander som ofta finner det särskilt svårt att kombinera sina studier och anställningar med 

uppdrag som studentrepresentanter. 

Doktorander har en speciell situation som både studerande och anställd, vilket inte minst blivit tydligt 

under pandemin. Vi ser fram emot ett 2021 där forskarstuderandes perspektiv inkluderas än mer i 

såväl SöderS som högskolans interna processer och kvalitetsarbete. 

Ett levande campus 

Ett levande campus är en förutsättning för att studenter ska trivas och hitta mervärde i att befinna sig 

just på campus Flemingsberg och Södertörns högskola. För SöderS innebär det alltifrån att möjliggöra 

möten över kull-, utbildnings- och lärosätesgränser, att möjliggöra roliga evenemang och spex, till att 

stärka arbetslivsanknytning och möjligheterna att påverka den fysiska miljön och campusutvecklingen. 

Under 2020 har arbetet för ett levande campus försvårats i hög grad av coronapandemin. Pandemin 

har också slagit hårt mot många studenters psykiska hälsa. Här har många av SöderS föreningar gjort 

en ovärderlig insats. Det har lagts ner många timmars ideellt arbete på att ställa om aktiviteter för att 
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studenterna vid Södertörns högskola fortsatt ska få en social samvaro, även om det nu sker via 

digitala former. 

Under 2020 har föreningar bland mycket annat bidragit med coronaanpassade insparksveckor, 

anordnat digitala arbetsmarknadsdagar med näringsliv, myndigheter, frivilligorganisationer och 

företag, bedrivit påverkansarbete kring högskolans miljöarbete samt genom studiehörnor stimulerat 

såväl lärandet som gemenskapen för högskolans studenter. 

En hållbar och transparent studentrörelse 

Under 2020 har SöderS gått ytterligare ett steg framåt för att skapa en så demokratisk, lättförståelig 

och transparent studentrörelse som möjligt. Sedan förra året har två årsmöten per verksamhetsår 

ersatt kårfullmäktige som SöderS högst beslutande organ. Detta för att knyta medlemmarna närmare 

till den strategiska utvecklingen i organisationen. Numera är samtliga medlemmar kallade till våra 

årsmöten och har därmed ett direkt mandat att påverka organisationen. Under året har vi fortsatt 

arbeta med formerna för att utveckla detta arbetssätt. 

Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har SöderS i likhet med många andra studentkårer haft 

svårare att rekrytera medlemmar. I och med coronapandemin har det arbetet försvårats ytterligare. 

Under 2020 har vi därför påbörjat ett mer strukturerat arbetssätt gällande medlemsrekrytering. Vi 

arbetar nu mer medvetet för att rekrytera fler medlemmar till organisationen, underlätta engagemang i 

studentlivet och skapa ytterligare mervärde i att bli medlem. 

Oavsett antalet medlemmar kommer SöderS dock alltid att värna samtliga studenters intressen i 

arbetet med att stärka utbildningskvaliteten vid högskolan och i arbetet att vägleda samt framföra 

studenternas perspektiv. 

SöderS, genom 

 

Jakob Amnér 

Ordförande 


