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Styrelsebeslut 
 

Dnr 591-1.1.3-2019 

Styrelsen för Södertörns högskola har vid sammanträde idag, den 19 februari 2019, fastställt 
årsredovisningen för budgetåret 2018. 

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 
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Rektors förord 
Under året som passerat har Södertörns högskola tagit fram en ny modell för hur vi ska använda det 
höjda anslaget för forskning och forskarutbildning från staten. Schablonen ger professorer viss 
garanterad forskningstid, och är tänkt att öka möjligheterna till initiativ i forskningen. Den här modellen 
infördes och började verka under andra halvan av 2018. 

Södertörns högskola har haft en bra utdelning från externa forskningsfinansiärer. Vi ser också hur 
våra tre M – mångvetenskap, mångkulturalitet, medborgerlig bildning – genererar intressanta 
forskningsfrågor och att vårt Östersjötema är högaktuellt. Många av de frågor som vår samtid kretsar 
kring, som rör demokrati, statens och individens inflytande i samhället, miljöfrågor, säkerhet och 
normer, är starkt närvarande i Östersjöområdet och forna Östeuropa.  

Vår rekrytering och befordran av lärare och forskare har strategisk och långsiktig påverkan på hur 
högskolan utvecklas. En aspekt på rekryteringsärenden är jämställdhet där vi har ett rekryteringsmål 
från regeringen som anger att av de som blir professorer under åren 2017-2019 ska minst 52% vara 
kvinnor. Av 10 befordrade professorer sedan 1 januari 2018 är hälften kvinnor, i linje med det 
rekryteringsmål vi har från regeringen.  

År 2018 såg vi ett minskat söktryck till våra utbildningar och vi arbetar med flera parametrar där vi 
försöker förstå varför anmälningarna har minskat. Statistik och siffror är en del av det hela, men vi 
behöver också kvalitativa underlag för att hitta bra lösningar inför framtiden.  

Polisutbildningen – som är en uppdragsutbildning på högskolan - har fått nya lokaler; husen Logos 
och Praxis, som ligger vid Alfred Nobels Allé. Från och med 2018 är polisutbildningens verksamhet 
slutligen samlad i Flemingsberg. Att campusområdet växer, med vårt bibliotek som nav, är oerhört 
glädjande. Fastighetsbolaget Fabege planerar för en rejäl satsning i Flemingsberg och södra 
Stockholmsområdet. Tillsammans med Huddinge kommun och WA-fastigheter vill man utveckla 
Flemingsberg till ett nytt internationellt affärscentrum. Utvecklingen av campus och Flemingsberg är 
centralt för högskolan och vi deltar i diskussionerna om hur detta ska ske.   

Jag vill ta tillfället i akt och tacka medarbetare och studenter för det gångna året! 

 

Gustav Amberg, rektor 
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Södertörns högskola i siffror 
 

 

Utbildning och studenter Forskning 
70 utbildningsprogram 240 refereegranskade artiklar 
Ca 220 fristående kurser 17 nya doktorander 
10 577 studenter 11 disputationer 
6 448 helårsstudenter  
5 093 helårsprestationer Andel externa bidrag av total forskning 73 % 
79 % genomsnittlig prestationsgrad  
  
  
  
Personal Ekonomi  
915 anställda (ca 746 helårsarbetskrafter) varav  Verksamhetens intäkter 897 456 tkr 
73 professor1 Verksamhetens kostnader 878 419 tkr 
279 docenter/lektorer Årets kapitalförändring 19 037 tkr 
37 projektforskare   
7 postdoktorer Grundutbildningens andel 65 % 
93 adjunkter Forskningens andel 35 % 
23 adjungerade lärare   
4 forskarassistenter Myndighetskapital 141 241 tkr 
73 doktorander med anställning Oförbrukade bidrag 216 134 tkr 
8 övrig forskningspersonal   
33 bibliotekspersonal   
276 teknisk/administrativ personal   
   
8 anställda polislärare   
   
Av lärarna är 76 % disputerade   
   
1Varav två affilierad, två emeritus, en kallad, tre senior och en adjungerad  
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Södertörns högskola 2018 
Södertörns högskola har som uttalad vision att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor och under året har arbetet 
med att förverkliga högskolans vision fortsatt. En del av det arbete som genomförts under 2018 
beskrivs nedan. 

Jämställdhetsintegrering 
Södertörns högskola har i likhet med övriga lärosäten i Sverige fått i uppdrag av regeringen att arbeta 
med jämställdhetsintegrering. Högskolan har tagit fram en plan för jämställdhetsintegrering, med fokus 
på tre särskilt viktiga områden; rekrytering och interna karriärvägar, könsbundna studieval och 
utbildningens innehåll samt sjukfrånvaro och stressrelaterad ohälsa. Under året har en rad aktiviteter 
genomförts inom respektive fokusområde. Högskolan har påbörjat en översyn av anställnings-
ordningen som beräknas slutföras under 2019, en utbildningsdag med fokus på lärarrekryteringar har 
genomförts, en översyn om en samläsning mellan utbildningar med olika könsbalanser har påbörjats 
och ett flertal utbildningsinsatser i frågor om ohälsa och den psykosociala miljön har genomförts. 

Ministerbesök 
I början av april besökte utrikesminister Margot Wallström och näringsminister Mikael Damberg 
Södertörns högskola. De samlade en intresserad åhörarskara i aulan för ett samtal kring trygghet i en 
ny värld. Ministrarna gav sin syn på vad trygghet betyder i en ständigt föränderlig värld, diskuterade 
feministisk utrikespolitik, globalisering, framtidens arbetsmarknad och innovation. Samtalet avslutades 
med en frågestund där publiken fick ställa frågor. 

Logos och Praxis: Polisutbildningens nya hus 
Den 25 september 2018 invigdes husen Logos och Praxis, som innehåller bland annat skjutbanor, 
övningshall, lärosalar, tjänsterum, förråd och garage. Utomhus har en manövergård för övningar med 
fordon iordningställts. Tidigare terminer har nästan alla praktiska moment i polisutbildningen fått 
utföras vid gamla polishögskolan Sörentorp i Solna, men från och med höstterminen 2018 kan 
högskolans polisstudenter genomföra fler praktiska övningar på Södertörns högskola. Delar av 
polisutbildningen flyttade in i de nya lokalerna vid höstterminens start, medan resterande del av 
utbildningen flyttar under vårterminen 2019. I och med detta finns polisutbildningen inom en samlad 
miljö på campus Flemingsberg. 

Masterexamen inom medieteknik 
I oktober 2017 ansökte högskolan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att utfärda 
masterexamen inom medieteknik. UKÄs bedömning baserades, dels på högskolans ansökan, dels på 
intervjuer som genomförts med representanter från högskolan i mars 2018. UKÄ tilldelade högskolan 
tillstånd att utfärda masterexamen inom området medieteknik i maj 2018. Utbildningen planeras att 
starta höstterminen 2019. 

Besök från Sydkorea: Seoul Metropolitan Government 
Under fem dagar i september fick en delegation från Sydkorea, Seoul Metropolitan Government, se 
hur svensk välfärd fungerar. Delegationen med 16 tjänstemän inom området socialt arbete och 
socialförsäkringssystem besökte högskolan och andra myndigheter för att få en god inblick i hur det 
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svenska välfärdssystemet är uppbyggt. Södertörns högskola ansvarade för att sätta ihop ett program 
med föreläsningar och studiebesök. Delegationen från Seoul gjorde även många studiebesök. Dels 
hos organisationer som SKL, Socialstyrelsen och Försäkringskassan, som gav en överblick på hur 
välfärdssystemet organiseras. Och dels på äldreboende, förskolor och en familjecentral i Huddinge, 
Botkyrka kommun och Stockholms stad, för att se hur arbetet utförs i praktiken. 

Delegationen mot segregation 
I januari 2018 flyttade myndigheten Delegation mot segregation (Delmos) in i högskolans lokaler. 
Delmos uppgift är att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregation. Det är regeringen 
som har beslutat att den nya myndigheten ska vara lokaliserad i ett närområde till en storstad. Med 
tanke på en av högskolans forskningsprofiler, den mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, 
finns det mycket forskning kring de frågeställningar som den nya myndigheten kommer att arbeta 
med. Särskilt forskning om mekanismer som bryter och överbryggar segregation och samhällsklyftor. 
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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 ligger 
tyngdpunkten på humaniora och samhällsvetenskap. Undervisning bedrivs även inom teknik, 
naturvetenskap, lärarutbildning och polisutbildning. Under de senaste åren har fördelningen mellan 
olika utbildningsområden varit stabil (tabell 1). 

Utbildningsresultat 
Södertörns högskola hade under verksamhetsåret 2018 totalt 6 448 helårsstudenter (tabell 1) och gav 
70 utbildningsprogram, varav 38 på grundnivå och 32 på avancerad nivå, samt cirka 220 fristående 
kurser. Åtta program på avancerad nivå och 77 kurstillfällen gavs på engelska. Många av högskolans 
kurser har under året haft antagning till både vår- och höstterminen. 

Tabell 1 – Helårsstudenter (HST) fördelat per utbildningsområde 2015-20181 

  2018  2017  2016  2015 

 HST Andel HST Andel HST Andel HST Andel 

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

Humaniora 1 808 28 % 1 753 26,5 % 1 707 25,6 % 1 732 25,4 % 

Juridik 177 2,7 % 171 2,6 % 179 2,7 % 181 2,7 % 

Undervisning 436 6,8 % 493 7,5 % 452 6,8 % 544 8,0 % 

Naturvetenskap 387 6,0 % 395 6,0 % 442 6,6 % 492 7,2 % 

Samhällsvetenskap 2 413 37,4 % 2 534 38,4 % 2 629 39,4 % 2 567 37,6 % 

Teknik 642 10 % 660 10 % 681 10,2 % 694 10,2 % 

VFU 173 2,7 % 161 2,4 % 166 2,5 % 179 2,6 % 

Vård 211 3,3 % 187 2,8 % 188 2,8 % 180 2,6 % 

Övrigt 187 2,9 % 235 3,6 % 212 3,2 % 245 3,5 % 

Totalt 6 448 100 % 6 603 100 % 6 672 100 % 6 829 100 % 
1Avser anslagsfinansierade studenter. 

Av högskolans helårsstudenter var 76 % registrerade på utbildningsprogram och 24 % på fristående 
kurser. Trenden att fler läser på utbildningsprogram jämfört med fristående kurs fortsatte under året.  

Tabell 2 – Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) fördelat per kön samt 
prestationsgrad 2015-20181 

 2018 2017 2016 2015 

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

HST 4 441 2 007 6 448 4 583 2 020 6 603 4 654 2 018 6 672 4 821 2 008 6 829 

Andel HST 69 % 31 %  69 % 31 %  70 % 30 %  71 % 29 %  

HPR 3 666 1 428 5 093 3 746 1 486 5 232 3 907 1 491 5 398 3 917 1 488 5 405 

Pr.grad2 83 % 71 % 79 % 82 % 74 % 79 % 84 % 74 % 81 % 81 % 74 % 79 % 
1Avser anslagsfinansierade studenter. 
2Prestationsgrad. 

Prestationsgraden, som var 79 %, ligger på samma nivå som för 2017. Av högskolans helårsstudenter 
var 69 % kvinnor och 31 % män (tabell 2). 
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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 
arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov tas exempelvis hänsyn till tillgång på lärarkompetens 
samt studenternas genomströmning, prestationsgrad och etablering på arbetsmarknaden efter 
avslutad utbildning. Dimensioneringen av lärarutbildningarna sker i dialog med externa parter 
(företrädesvis kommuner och andra skolhuvudmän). I dagsläget är dock en stor andel av 
utbildningsutbudet inom lärarutbildningen direktstyrt från regeringen genom de platsantal för 
programnybörjare som angivits i tidigare års regleringsbrev. I enlighet med Södertörns högskolas 
ethos, vision, övergripande mål och strategier för forskning, utbildning och samverkan under 2015-
2019 eftersträvar högskolan 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 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, för lärarutbildningen fattas beslut om dimensionering 
av den akademiska ledaren. 

Långsiktig planering och utveckling av högskolans utbildningsutbud sker i nära relation med det 
omgivande samhället. Högskolan följer löpande analyser av och prognoser för samhällets 
utbildningsbehov 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 
utbildningar och arbetsmarknadens behov kommuniceras till presumtiva lärarstudenter i 
presentationen av utbildningsutbudet. 

Södertörns högskola bidrar till att motverka social och etnisk snedrekrytering till högre utbildning 
genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat deltagande. Insatserna för breddad 
rekrytering görs bland annat i form av sommarhögskolan för grundskoleelever, 
studentambassadörsbesök i skolor, studiebesök på högskolan för grupper och enskilda samt 
utbildningssamverkan med valda gymnasieskolor, men också via sociala medier, under 2018 
exempelvis den prisbelönta kampanjen Jag är lärare. Vid studiestarten erbjuds alla studenter 
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föreläsningar och seminarier i studieteknik, och Studieverkstan vid högskolan tillhandahåller löpande 
stöd för akademiskt skrivande och talande i syfte att öka studenternas förmåga att fullfölja studierna. 
För att underlätta studenternas övergång till arbetslivet och ge dem möjlighet att utveckla nätverk på 
arbetsmarknaden innehåller många av högskolans kandidatprogram 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. 

Kvalitetsförstärkning 
På Södertörns högskola har strävan varit att den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen inom 
områdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap, undervisning samt verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) ska användas för att öka antalet undervisningstimmar där lärarna har direkt kontakt 
med studenterna, exempelvis ökad interaktion med läraren genom färre deltagare i 
seminariegrupperna samt utökat antal timmar för handledning och examination av självständiga 
arbeten (examensarbeten). Ersättningsnivån är dock alltjämt låg, och kombinerad med låg kostnads-
uppräkning och det årliga produktivitetsavdraget har förstärkningen i många ämnen i praktiken betytt 
att antalet undervisningstimmar har kunnat bibehållas på tidigare nivå. 

Kvalitetsförstärkningsmedlen har vidare använts inom ramen för tidigare igångsatta åtgärder. Inom 
samtliga lärarutbildningsprogram har kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), 
omarbetats i syfte att tydliggöra innehåll samt uppnå en tydligare progression. Implementeringen av 
de nya kurserna inom UVK har bidragit till att stärka kvaliteten inom lärarutbildningarna både med 
avseende på innehåll och undervisningens kvalitet. Inom området VFU har en översyn av samtliga 
kursplaner genomförts. Dessutom genomgår alla nya VFU-lärare en kortare introduktionsutbildning. 
Kvalitetsförstärkningsmedlen har även bidragit till att högskolan kunnat öka studentvolymen som 
genomför sin VFU inom centra för professionsutveckling.  

Lärarutbildning 
Under 2018 gav Södertörns högskola förskollärarutbildning, grundlärarutbildning mot förskoleklass 
och årskurs 1-3 (F-3), årskurs 4-6 och mot fritidshem samt ämneslärarutbildning mot gymnasieklass. 
Även det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet mot fritidshem, som 
har behörighetskrav på minst tre års erfarenhet av arbete med barn, gavs under året. 

Lärarutbildningen vid högskolan har två olika profiler, dels den interkulturella profilen, som betonar 
mångfaldsperspektiv och inkluderande pedagogik, dels bildningsprofilen som lägger tonvikt på eget 
läsande, reflektion och estetiska lärandeprocesser i ett livslångt kunskapssökande. Lärarprogrammen 
leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen, enligt 2011 års 
examensordning. 

Tabell 3 – Antal helårsstudenter (HST) inom lärarutbildningen 2016-20181 

 2018 2017 2016 

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

Förskollärarutbildningen 599 29 628 587 30 617 563 23 586 

Grundlärarutbildningen F-3 119 9 128 131 7 138 128 13 141 

Övrig lärarutbildning och kurser 431 226 657 419 226 645 430 220 650 

 1 149 264 1 413 1 137 263 1 400 1 121 256 1 377 
1Avser anslagsfinansierade studenter. 
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Höstterminen 2018 antog högskolan 28 studenter till kompletterande pedagogisk utbildning. 

Tabell 4 – Antal programnybörjare inom lärarutbildning 2016-20181 

 2018 2017 2016 

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

Förskollärarutbildningen 287 12 299 231 19 250 149 8 157 

Grundlärarutbildningen F-3 67 9 76 95 8 103 43 2 45 
1Avser anslagsfinansierade studenter. 

Under 2018 var antalet programnybörjare till förskollärarutbildningen 299, vilket är i nivå med målet på 
295 programnybörjare. Antalet programnybörjare till grundlärarprogrammen och kompletterande 
pedagogisk utbildning var 265 respektive 28. Den angivna totalvolymen planeras bibehållas 2019 och 
framåt. 

Övningsskolor 
Södertörns högskola har sedan 2014 deltagit i den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor. 
Syftet är att skapa en lärarutbildning med ett tydligare fokus på professionsutveckling för höjd kvalitet i 
den verksamhetsförlagda utbildningen. Högskolan har tagit initiativ till att utforma den modell med 
centra för professionsutveckling som används dit övningsskolor och övningsförskolor är knutna i 
respektive kommun. Det finns fem centra där totalt 600 studenter var placerade under 2018. 
Försöksverksamheten inkluderar Järfälla, Huddinge, Salem och Södertälje kommun samt Stockholms 
stad. 

Romsk lärarutbildning 
Utvecklingen av ämneslärarutbildningen i romani chib har fortsatt under 2018. Nätverket för 
högskoleutbildning i de nationella minoritetsspråken (NätMin), som innefattar Sveriges fem nationella 
minoritetsspråk, Språkrådet och Skolverket, har träffats två gånger per termin för diskussion och 
erfarenhetsutbyte gällande de nationella minoritetsspråkens situation och utveckling i ett 
skolperspektiv. Högskolan har arbetat vidare med förstärkningen av kompetensen hos verksamma 
modersmålslärare i romani chib. Den tredje omgången av den romska brobryggarutbildningen 2016-
2018 med inriktning mot både skola och socialtjänst med elva deltagare avslutades under året 
samtidigt som en fjärde omgång startades. Sammantaget har högskolan sedan 2012 inom ramen för 
uppdragsutbildningarna haft över 50 romska deltagare. Erfarenheterna som görs inom arbetet med 
uppdragsutbildningarna är värdefulla för utvecklingen av den framtida ämneslärarutbildningen. 
Högskolan har dessutom under hösten fått ett nytt uppdrag, att utbilda verksam skolpersonal från 
Stockholms stad till ambassadörer i mänskliga rättigheter för att öka kunskaperna om de nationella 
minoriteterna och då med särskild fokus på romer i skolan. Samarbetet med Central European 
University (CEU) i Budapest har fortsatt och ett Erasmus-samarbete har inletts med MF Vetenskaplig 
Høyskole i Oslo. 

Utbildning inom förvaltningspolitik 
Högskolans uppdrag att utveckla och tillhandahålla utbildning om förvaltningspolitik med grund i 
aktuell forskning har tilldelats Förvaltningsakademin, som är en centrumbildning vid högskolan. Under 
året har Förvaltningsakademin bedrivit ett flertal uppdragsutbildningar för Arbetsgivarverket, Delmos, 
Folke Bernadotte Akademin, GD-sekreterarföreningen, Karolinska Institutet, Länsstyrelsen i Uppsala, 
Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Institutet för språk och folkminnen, Nordiska Afrika institutet, 
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Statens veterinärmedicinska anstalt samt Sveriges Geologiska Undersökning. Under året har ett 
samarbete kring utveckling av en transnationell kurs i offentlig förvaltning med Föreningen Norden och 
Svenska Institutet initierats. Därtill har Förvaltningsakademin deltagit på nationella rektorsutbildningen 
vid Stockholms universitet, modererat ett seminarium om styrning på Regeringskansliet, givit ett 
seminarium i Almedalen inom ramen för Södertörns högskolas arrangemang samt varit delaktig i 
utbildningen av samhällsvetare inom ramen för Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända. Under 
året har Förvaltningsakademin fått en befordrad professor. 

Uppdragsutbildning 
Under 2018 har den uppdragsutbildning som bedrivs vid högskolan fortsatt att öka i volym, allt 
väsentligt beroende på polisutbildningens expansion (tabell 5). Hösten 2018 tog den fjärde kullen 
studenter polisexamen vid högskolan. 

Antagning till grundutbildningen till polis sker genom Polismyndighetens försorg till både vår- och 
hösttermin. Vårterminen 2018 nyregistrerades 190 polisstudenter, varav 60 kvinnor och 130 män, 
samt höstterminen 237 polisstudenter, varav 81 kvinnor och 156 män. Grundutbildningen till polis är 
fullt utbyggt och omfattade vid årets slut 822 studenter, varav 266 kvinnor och 556 män.  

Högskolans övriga uppdragsutbildningar omfattar poänggivande och kortare icke-poänggivande 
kurser samt forskningscirklar, seminarier och konferenser. Kurserna som utvecklas i samarbete med 
de olika uppdragsgivarna för att möta deras särskilda kompetensutvecklingsbehov, har en nära 
anknytning till högskolans forskning. För högskolan är uppdragsutbildningen en viktig del i arbetet med 
det livslånga lärandet och för samverkan med det omgivande samhället. En minskning av antalet 
uppdrag från Skolverket kan noteras under 2018, men kurser inom lärarlyftet utgjorde alltjämt en stor 
del av högskolans uppdragsutbildning. Under 2018 har de flesta institutioner och ett antal ämnen 
bedrivit uppdragsutbildning. Centrum för praktisk kunskap ger fort- och vidareutbildning för aktörer 
inom vård och behandling, svenskämnet utbildar asylsökande läkare i yrkessvenska på uppdrag av 
Svenska Läkaresällskapet och Länsstyrelsen i Stockholm, medan ämnet socialt arbete erbjuder 
snabbspårsutbildningar för nyanlända akademiker med examina inom samhällsvetenskaper eller 
socialt arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingen. I övrigt har ett flertal uppdrag genomförts inom 
ämnesområdena medieteknik, företagsekonomi och turismvetenskap. Dessutom har högskolan under 
året genomfört en internationell uppdragsutbildning för Seoul Metropolitan Government, Sydkorea 
samt utbildningar på uppdrag av utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan (YH). Den totala 
omsättningen för uppdragsutbildningar och YH vid sidan av polisutbildningen har varit 8 529 tkr (tabell 
5). 

Omfattningen av den uppdragsutbildning som inte avser polisutbildningen har ökat något jämfört med 
2017. Under 2018 gavs 10 poänggivande kurser och 14 icke-poänggivande kurser. Antalet 
helårsstudenter var 23, vilket är en minskning jämfört med 2017 då antalet helårsstudenter var 23 
(tabell 5). Av deltagarna på dessa kurser var 57 % kvinnor och 43 % män. 

  



Årsredovisning – Södertörns högskola 2018 

13 
 

Tabell 5 – Uppdragsutbildning 2015-2018 

 2018 2017 2016 2015 

Högskolepoänggivande kurser 10 231 27 35 

     

Antal HST uppdragsutbildning och YH 23 45 53 81 

Antal HST PU1 -poänggivande kurser 292 406 322 112 

                      -icke-poänggivande kurser 448 244 137 110 

Totalt antal HST 763 695 512 303 

     

(Belopp anges i tkr)     

Intäkter uppdragsutbildning och YH 8 529 8 220 10 365 14 744 

Intäkter polisutbildningen 121 199 90 807 75 000 35 143 

Totala intäkter 129 728 99 027 85 365 49 886 
1Siffran har ändrats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av felskrivning. 
2Polisutbildningen. 

Examina 
Under 2018 utfärdade Södertörns högskola totalt 1 487 examina, varav 1 027 var generella examina 
och 460 var yrkesexamina inom lärarutbildningarna och socionomutbildningen (tabell 6). Detta kan 
jämföras med 2017 då högskolan utfärdade 1 340 examina, varav 980 var generella examina och 360 
var yrkesexamina inom lärarutbildningarna. 

Tabell 6 – Totalt antal examina 2016-2018 

   2018   2017   2016 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Generella examina 745 282 1 027 681 299 980 682 259 941 

Yrkesexamina          

Socionomexamen 82 9 91 - - - - - - 

Lärarexamina 330 39 369 290 70 360 278 42 320 

Totalt 1 157 330 1 487 971 369 1 340 960 301 1 261 

Södertörns högskola utfärdade 860 examina på kandidatnivå under 2018, vilket är 31 fler jämfört med 
föregående år. Antalet högskoleexamina har ökat med fyra stycken sedan 2017 till totalt 17 stycken. 
På avancerad nivå utfärdades 89 magisterexamina, vilket är en ökning med 11, samt 49 
masterexamina, som är en ökning med fyra stycken jämfört med föregående år. På forskanivå har 12 
doktorsexamina utfärdats inom de fyra examensområdena som högskolan erhöll examenstillstånd för 
2010 (tabell 7).  

Tabell 7 – Antal generella examina 2016-2018 

   2018   2017   2016 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Högskoleexamen 15 2 17 8 5 13 9 2 11 

Kandidatexamen 622 238 860 596 233 829 581 232 813 

Magisterexamen 65 24 89 41 37 78 54 12 66 

Mastersexamen 33 16 49 28 17 45 32 10 42 

Doktorsexamen 10 2 12 8 7 15 6 3 9 

Totalt 745 282 1 027 681 299 980 682 259 941 
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Inom lärarutbildningarna har antalet examina ökat med nio stycken jämfört med 2017 (tabell 8). Av 
utfärdade lärarexamina är utbildningen till förskollärare i majoritet. 

Tabell 8 – Antal lärarexamina 2016-2018 

 2018 2017 2016 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Inriktning mot          

Förskola1 5 0 5 0 1 1 2 0 2 

Förskola, förskoleklass & 

tidigare år1 0 0 0 11 3 14 2 0 2 

Fritidshem1 0 1 1 0 2 2 2 1 3 

Grundskolans tidigare år1 1 0 1 0 0 0 4 0 4 

Senare år1,2 0 0 0 1 1 2 5 1 6 

Senare år och gymansiet1,2 2 1 3 4 3 7 6 5 11 

Examen motsv. 

grundskollärarex. 4-91 0 0 0 0 0 0 3 1 4 

Förskollärarexamen3 225 6 231 186 7 193 167 10 177 

Grundlärarexamen mot F-33 22 2 24 26 5 31 19 0 19 

Grundlärarexamen 4-63 23 4 27 13 10 23 8 0 8 

Grundlärarexamen 

fritidshem3 35 13 48 39 30 69 52 21 73 

Ämneslärarexamen 7-93 0 0 0 1 1 2 2 1 3 

Ämneslärarexamen, 

gymnasiet 300 eller 330 hp3 17 12 29 9 7 16 6 2 8 

Totalt 330 39 369 290 70 360 278 42 320 
1Antagna vårterminen 2007 eller tidigare samt antagna 2007 eller senare. 
2Varav examen med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 0 examina (2018), 0 examina (2017) samt 0 examina (2016). 
3Lärarexamen, antagna höstterminen 2011 eller senare. 

Studieavgifter 
På Södertörns högskola har sammanlagt 38 avgiftsskyldiga studenter varit registrerade under 2018, 
vilket är en ökning jämfört med 2017 då antalet var 27. Av dessa 38 fick tio studenter stipendier för att 
täcka studieavgiften medan 28 studenter betalade studieavgiften själva. 23 nyantagna master- och 
magisterstudenter med avgiftsskyldighet har varit registrerade under höstterminen 2018. Eftersom 
högskolan har få avgiftsskyldiga studenter blir kontakten med Migrationsverket sporadisk, men den 
har fungerat väl i förekommande fall. 

Vägledning av studenter 
Studie- och karriärvägledningen träffar både presumtiva studenter och studenter på högskolan. Den 
arbetar med att informera studenter om utbildningsval, studier, den kommande arbetsmarknaden samt 
att bredda studenternas perspektiv på personlig kompetens. Studie- och karriärvägledningen bedrivs i 
olika former som individuella samtal, information i grupp, via e-post och telefon, samt genom dropin-
verksamhet vid högskolans studie- och karriärcenter. 
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Studentinflytande 
SöderS är högskolans studentkår för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019, en ställning som SöderS haft 
även för de två föregående perioderna. 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. 

Tabell 9 – Studentrepresentation i beredande och beslutande organ 2015-2018 

 2018 2017 2016 2015 

Tillsatta platser 187 316 261 246 

-andel kvinnor 78 % 62 % 67 % 66 % 

-andel män 22 % 38 % 33 % 34 % 

Ej tillsatta platser 390 261 181 196 

Totalt antal platser1 577 577 442 442 
1Det 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. 

Reell kompetens 
På Södertörns högskola finns en arbetsgrupp som har kartlagt högskolans rutiner för bedömning av 
reell kompetens för antagning och tillgodoräknanden. Under 2018 har högskolan följt Universitets- och 
högskolerådets rekommendation kring reell kompetens. 

Ekonomisk redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
De senaste årens trend för grundutbildningen med produktion över takbeloppet har brutits, då 
högskolan 2018 producerat under takbeloppet.  Den totala produktionen uppgick till 396 354 tkr, vilket 
ger en underproduktion med motsvarande 24 757 tkr i förhållande till takbeloppet. Genom att 
högskolan tidigare har ackumulerat överproduktion så kan högskolan ändå tillgodoräkna hela 
anslagstaket, genom att nyttja tidigare års överproduktioner. Den ackumulerade överproduktionen 
uppgick till 39 559 tkr, varav alltså 24 757 tkr nyttjas 2018. Detta ger högskolan en ackumulerad 
överproduktion på 14 802 tkr vid årets slut. Grundutbildningens andel av högskolans totala volym 
uppgick 2018 till 65 %, oförändrat från föregående år.  

Anslagsintäkterna uppgick till 425 334 tkr, inkluderat särskilda anslag, vilket är en ökning med 25 595 
tkr jämfört med 2017. Avgiftsintäkterna ökade med 34 737 tkr till 147 372 tkr. Ökningen beror främst 
på att polisutbildningen är fullt utbyggd. Bidragsintäkterna inom grundutbildningen uppgick till 10 184 
tkr, en ökning med 4 877 tkr. Ökningen beror på högskolans deltagande i Vinnovaprojekt, samt ökat 
stöd för funktionshindrade studenter. Totalt ökade intäkterna med 65 207 tkr inom grundutbildningen. 

Kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökade under året med 66 941 tkr. 
Personalkostnaderna ökade med 25 234 tkr, driftkostnaderna ökade med 17 429 tkr och 
lokalkostnaderna ökade med 23 511 tkr. Ökningarna kan huvudsakligen härledas till polisutbildningen, 
speciellt ökningen av lokalkostnaderna. 
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Det samlade ekonomiska utfallet för 2018 blev en negativ kapitalförändring om 535 tkr. Tillsammans 
med tidigare års utfall gör det att högskolan vid utgången av 2018 har ett balanserat kapital inom 
verksamhetsgrenen om totalt 84 970 tkr. 

Tabell 10 – Anslagsbelastning och anslagssparande 2015-2018, utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

(Belopp anges i mkr) 2018 2017 2016 2015 

Takbelopp 421,1 395,6 386,1 381,2 

HST och HPR, inkl. decemberdifferens 2016 396,4 398,5 400,5 391,7 

Över-/underproduktion -24,7 2,9 14,4 10,5 

Produktion över tak och anslagssparande 24,7 -2,9 -14,4 -10,5 

IB överproduktion 39,6 -38,6 -38,1 -37,0 

Överproduktion över 10 % av takbeloppet 0 1,9 13,9 9,4 

Anslagsintäkt 421,1 395,6 386,1 381,2 

IB anslagssparande 0 0 0 0 

Anslagssparande 0 0 0 0 

Utnyttjande anslagssparande 0 0 0 0 

UB anslagssparande 0 0 0 0 

 

Tabell 11 – Ekonomiskt utfall av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015-20181 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag2 425 334 399 739 390 203 389 278 

Intäkter av avgifter 147 372 112 635 95 418 57 116 

Intäkter av bidrag 10 184 5 307 6 472 5 394 

Finansiella intäkter 103 103 92 55 

Summa intäkter 582 992 517 785 492 185 451 843 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -340 241 -315 007 -296 553 -270 577 

Kostnader för lokaler -104 539 -81 028 -77 768 -83 377 

Övriga driftkostnader -133 794 -116 365 -106 476 -84 520 

Finansiella kostnader -1 259 -1 230 -1 188 -648 

Avskrivningar -3 695 -2 957 -4 064 -4 024 

Summa kostnader -583 527 -516 586 -486 049 -443 146 

     

Verksamhetsutfall -535 1 199 6 136 8 697 

Transfereringar     

Medel från myndighet för fin. av bidrag 4 580 536 466 513 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag 0 74 -223 150 

Lämnade bidrag -4 580 -610 -243 -663 

Saldo 0 0 0 0 

Kapitalförändring     

Årets -535 1 199 6 136 8 697 

Balanserad 85 505 84 307 78 170 69 474 

Totalt 84 970 85 505 84 307 78 170 
1Avser ej studieavgiftsskyldiga studenter. 
2Särskilda medel om 4 223 tkr ingår i beloppet. 
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Tabell 12 – Ekonomiskt utfall av uppdragsutbildning 2015-2018 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av avgifter 129 728 99 027 85 380 49 886 

Summa intäkter 129 728 99 027 85 380 49 886 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -24 787 -21 340 -17 350 -14 786 

Kostnader för lokaler -36 971 -9 505 -8 186 -6 032 

Övriga driftkostnader -72 430 -68 076 -50 416 -23 004 

Finansiella kostnader -3 -1 -1 -2 

Avskrivningar -430 -109 -81 -52 

Summa kostnader -134 621 -99 030 -76 033 -43 876 

Kapitalförändring     

Årets -4 893 -3 9 347 6 010 

Balanserad 18 429 18 432 9 085 3 075 

Totalt 13 537 18 429 18 432 9 085 

 

Tabell 13 – Ekonomiskt utfall av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018, fördelat på 
beställd utbildning, uppdragsutbildning och övrig utbildning 

  Uppdragsverksamhet  

(Belopp anges i tkr) Grundutbildning Beställd utbildning Uppdragsutbildning Totalt 

Intäkter     

Intäkter av anslag 425 334 0 0 425 334 

Intäkter av avgifter 17 643 0 129 728 147 372 

Intäkter av bidrag 10 184 0 0 10 184 

Finansiella intäkter 103 0 0 103 

Summa intäkter 453 264 0 129 728 582 992 

Kostnader     

Kostnader för personal -315 455 0 -24 787 -340 241 

Kostnader för lokaler -67 568 0 -36 971 -104 539 

Övriga driftkostnader -61 363 0 -72 430 -133 794 

Finansiella kostnader -1 256 0 -3 -1 259 

Avskrivningar -3 265 0 -430 -3 695 

Summa kostnader -448 906 0 -134 621 -583 527 

Kapitalförändring     

Årets 4 358 0 -4 893 -535 

Balanserad 67 076 19 18 410 85 505 

Totalt 71 434 19 13 517 84 970 

 

  



Årsredovisning – Södertörns högskola 2018 

18 
 

Forskning och forskarutbildning 
På Södertörns högskola spänner forskningen över många discipliner och områden och det finns en 
stark tradition av mång- och tvärvetenskaplig forskning. Många av forskargrupperna och 
forskningsprojekten har en hög samhälls- och samtidsrelevans. Huvudparten av forskningen återfinns 
inom samhällsvetenskap och humaniora, men högskolan bedriver även forskning inom 
naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Östersjö- och Östeuropaforskningen är Södertörns 
högskolas främsta forskningsprofil och det finns stor kompetens att belysa, förklara och aktivt delta i 
analyser av pågående förändringar inom regionen vid högskolan. Forskning inom profilen utvecklas 
inom en rad discipliner vid högskolan och av Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) 
samt dess vidhängande forskarskola Baltic and East European Graduate School (BEEGS). 
Grundforskning såväl som tillämpad forskning värnas av högskolan och resultaten sprids genom 
sociala innovationer och interaktioner samt genom kunskaps- och expertutlåtanden i olika fora. 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 samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning genom bland annat 
forskningskommunikation, samverkan och andra utåtriktade aktiviteter. Forskningen nyttiggörs ofta 
och gärna i samarbete med olika samhällsaktörer – både på ämnesnivå och i centrumbildningar. Två 
exempel, bland flera, på hur högskolans forskning genererar nytta för samhället ger inriktningen 
marinarkeologi samt plattformen ReInvent. Marinarkeologi utgör en inriktning inom ämnet arkeologi 
där arkeologiska lämningar under eller i anknytning till vatten studeras, och genom samarbeten med 
näringsliv och lokala verksamheter (muséer med mera) har flera viktiga fynd gjorts runt Östersjön. 
Fynden har fått stor uppmärksamhet i media, vilket i sin tur inneburit att ny kunskap förmedlats och 
allmänheten engageras. ReInvent, Södertörns centrum för forskning om samhällsutveckling i 
suburbana landskap, är en plattform för mångvetenskaplig forskning och samverkan om hållbar 
stadsutveckling i förortsmiljöer kring Stockholm, särskilt området söder om Mälaren. Plattformen 
integrerar forskning och undervisning samtidigt som den utgör ett nav för samverkan mellan 
högskolan och det omgivande samhället med aktörer såsom stadsplanerare, politiker, tjänstemän, 
arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare och civilsamhälle. 

Forskningsplattform 
I anslutning till lärarutbildningarna inrättades 2016 en forskningsplattform med inriktning mot didaktik 
och annan lärarutbildningsrelevant forskning. Denna plattform har under 2018 förstärkts och 
vidareutvecklats. Syftet med plattformen är att initiera, samla och bedriva forskning utifrån 
lärarutbildningarnas och lärarprofessionens frågor och behov. Riktade forskningssatsningar mot bland 
annat matematikdidaktik, språkutveckling, förskolepedagogik och interkulturalitet har genomförts 
under 2018. Dessutom utgör plattformen en viktig del i högskolans deltagande i den nationella 
försöksverksamheten med praktiknära forskning inom lärarutbildningen. Under året har en utvärdering 
av verksamheten inom forskningsplattformen genomförts. Resultatet från utvärderingen har utgjort 
underlag till framtagandet av ett nytt inriktningsdokument för forskningsplattformen för perioden 
2019-2021. 
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Totala forskningsintäkter 
Anslag och bidrag till forskning och forskarutbildning vid Södertörns högskola uppgick 2018 till 
304 771 tkr. Forskningens intäkter redovisas från Östersjöstiftelsen, det statliga forskningsanslaget 
och övriga forskningsfinansiärer. 

Forskningens bidragsintäkter 
Forskning och forskarutbildningens andel av högskolans totala verksamhet under 2018 uppgick till 
35 % vilket är motsvarande andel som för 2017. Forskningsvolymen har beräknats utifrån redovisade 
intäkter. 

Östersjöstiftelsen, den i särklass största forskningsfinansiären, tilldelade högskolan 181 000 tkr. 
Dessa medel har dock inte förbrukats fullt ut 2018, då högskolan redovisar en sammanlagd 
bidragsintäkt från Östersjöstiftelsen om 172 441 tkr. Under året har även forskning som finansierats av 
andra bidragsgivare bedrivits. De totala externa bidragsintäkterna uppgick under 2018 till 221 064 tkr, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år (tabell 14). 

Tabell 14 – Forskningsintäkter från externa bidrag under åren 2015-2018 

  2018 2017 2016 2015 

(Belopp anges i tkr) Intäkt Andel Intäkt Intäkt Intäkt 

Finansiärer      

Östersjöstiftelsen 172 441 78 % 168 334 171 935 178 339 

Vetenskapsrådet 16 753 7,6 % 13 435 11 963 12 399 

Riksbankens Jubileumsfond 7 849 3,6 % 7 855 10 773 12 283 

KK-stiftelsen 6 769 3,1 % 4 268 1 374 1 745 

Vinnova 2 424 1,1 % 232 310 383 

Formas 1 987 0,9 % 2 889 1 272 1 032 

EU-medel 1 983 0,9 % 2 899 2 090 1 017 

SIDA 1 597 0,7 % 690 0 0 

Stockholms läns landsting 1 547 0,7 % 2 297 4 002 2 365 

Övriga finansiärer 7 714 3,5 % 7 039 7 869 8 996 

Totalt 221 064 100 % 209 938 211 588 218 559 

Under de senaste åren har Södertörns högskolas forskare inte haft möjlighet att bedriva forskning i 
enlighet med avsedd planering, vilket har medfört att summan oförbrukade forskningsbidrag har ökat. 
Mellan 2017 och 2018 har de oförbrukade bidragen ökat med 5 565 tkr (tabell 15). 

Tabell 15 – Utvecklingen oförbrukade bidrag inom forskning 2015-2018 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 2016 2015 

Östersjöstiftelsen 160 939 152 380 145 782 139 487 

Övriga finansiärer 39 172 42 166 32 039 33 689 

Totalt 200 111 194 546 177 821 173 176 

Intern fördelning av det statliga forskningsanslaget 
Södertörns högskola tilldelning av statligt forskningsanslag 2018 uppgick till 83 707 tkr, vilket är en 
ökning med 25 867 tkr. Anslaget har fördelats till högskolegemensamma ändamål, interna 
forskningsresurser, forskarutbildning och strategiska satsningar. De interna forskningsresurserna 



Årsredovisning – Södertörns högskola 2018 

20 
 

utgjorde den enskilt största posten då 41 % av det statliga forskningsanslaget avsattes för detta 
ändamål. 

Högskolan har mot bakgrund av det ökade forskningsanslaget valt att ta fram en ny fördelningsmodell, 
som fastställdes av rektor i början av året och som började tillämpas från juli 2018. Den övergripande 
målsättningen med den nya fördelningsmodellen är att säkerställa att högskolan kan göra 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 externfinansierad forskning samt bidra till en mer jämställd 
högskola. 

Den nya fördelningsmodellen baseras på de tre nyckeltalen internt finansierad forskningstid för 
befordrade professorer, institutionernas utbildningsproduktion och lärarkompetens, det vill säga 
antalet docenter och lektorer. Eftersom den nya fördelningsmodellen började tillämpas i juli, så har 
medel under första halvåret 2018 fördelats enligt den modell som fastställdes 2013. 

Medel för finansiering av forskarutbildning utgjorde 8 % av det statliga forskningsanslaget, medan 
medel för samfinansiering av forskningsprojekt som saknar fullkostnadstäckning tilldelades 12 %. Till 
posten SH Sabbatical avsattes 7 %. Sabbaticals tilldelas lärare efter ett ansökningsförfarande. Syftet 
är att ge sammanhållen tid till kompetensutveckling som innehåller vetenskapligt/pedagogiskt 
utvecklingsarbete och internationalisering. Resterande anslagsmedel avsattes till bland annat 
högskolegemensamma ändamål samt strategiska satsningar. 

Östersjöstiftelsen 
Östersjöstiftelsen finansierar forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid högskolan. 
Bidraget för 2018 omfattade 181 000 tkr och fördelades på skilda verksamhetsgrenar enligt följande: 
forskning (68 %), forskarutbildning (20 %) och akademisk infrastruktur (12 %). 

Bidrag från övriga finansiärer 
Södertörns högskola har därutöver erhållit bidrag från ett flertal externa forskningsstiftelser och andra 
finansiärer, främst Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Intäkterna redovisas i tabell 14. 

Vetenskapliga publikationer 
Högskolans vetenskapliga publikationer presenteras i tabell 16. Publiceringsmönstret skiljer sig mellan 
olika vetenskapsområden. Inom humaniora är antologier och monografier en vanlig publikationstyp, 
medan tidskriftsartiklar dominerar inom naturvetenskapen. Inom samhällsvetenskapen förekommer 
såväl konferensbidrag som monografier och artiklar. 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.  
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Tabell 16 – Vetenskapliga publikationer vid Södertörns högskola 2015-2018 

 20182 2017 2016 2015 

Vetenskapliga publikationer1     

Artiklar i tidskrifter     

Refereegranskade3 184 197 183 179 

Vetenskapliga, ej refereegranskade 58 57 71 82 

Artiklar i antologier     

Refereegranskade 56 76 87 69 

Vetenskapliga, ej refereegranskade 72 141 934 975 

Monografier 19 24 18 20 

Publicerade konferensbidrag 10 21 32 19 

     

Doktorsavhandlingar 10 23 14 13 

Licentiatavhandlingar 1 0 1 0 

Rapporter 11 22 13 18 

Totalt 421 561 512 497 
1Uttaget ur DiVA 2019-01-16. Siffrorna för 2015-2017 har korrigerats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av sen inrapportering till DiVA. 
 Publikationerna fraktioneras inte. 
2Antalet vetenskapliga publikationer för redovisat år kan komma att förändras, eftersom komplettering av icke-rapporterade publiceringar görs 
 fortlöpande. 
3Enligt databaserna Web of Science, Scopus eller Ulrich´s Web. 
4Utgivningsåret för en publikation har ändrats från 2016 till 2018. 
5En artikel har omklassificerats jämfört med tidigare årsredovisning. 

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 mycken 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, nationalekonomi, sociologi och 
statsvetenskap. 

Utbildningsvetenskapliga studier 
Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper 
och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras. I området ingår ämnena pedagogik och 
svenska. 

Tabell 17 – Antal nya doktorander 2016-2018 

 2018 2017 2016 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Historiska studier          

Arkeologi    1  1    

Etnologi     1 1    

Historia  1 1 1  1    
Idéhistoria    2  2    

Religionsvetenskap    1 1 2    

Kritisk kulturteori          

Den praktiska kunskapens teori 1  1 1  1    

Estetik     1 1    

Filosofi     1 1 1  1 
Genusvetenskap 1  1       

Konstvetenskap 1  1       

Litteraturvetenskap1    1 1 2    

MKV2     1 1    

Miljövetenskapliga studier          

Miljövetenskap 2 2 4    2  2 

PESO3          
Företagsekonomi  1 1    1 1 2 

Nationalekonomi 2  2 1  1  1 1 

Sociologi    1  1 1  1 

Statsvetenskap 1 1 2    1  1 

Utbildningsvetenskapliga studier          

Pedagogik 1 1 2       
Svenska 1 1 2       

Totalt 10 7 17 9 6 15 6 2 8 
1Litteraturvetenskap tillhör Kritisk kulturteori, men har i tidigare årsredovisningar redovisats under övrigt tillsammans med pedagogik och 
 svenska. 
2Medie- och kommunikationsvetenskap. 
3Politik, ekonomi och samhällets organisering. 

Vid Södertörns högskola bedrivs sedan 18 år tillbaka forskarskolan BEEGS inom Östersjö- och 
Östeuropaprofilen. Det finns ett väletablerat samarbete mellan högskolans forskarutbildningsområden 
och BEEGS med syfte att ge högskolans samtliga doktorander möjlighet att integrera Östersjö- och 
Östeuropaprofilen i sin doktorandutbildning. 
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Av de 17 doktorander (tabell 17) som antogs vid högskolan under året tillhör åtta forskarskolan 
BEEGS (fyra doktorander vardera antogs till PESO och Miljövetenskapliga studier), fyra finansieras 
med medel från högskolans forskningsanslag (alla antogs till Utbildningsvetenskapliga studier) och 
fem finansieras med projektmedel (en antogs till PESO, tre antogs till Kritisk kulturteori och en antogs 
till Historiska studier). Under året har dessutom två doktorander med anställning vid högskola, men 
som är antagna vid Lunds universitet respektive Malmö universitet, flyttats över till Utbildnings-
vetenskapliga studier vid högskolan. 

Tabell 18 – Disputationer av doktorander anställda vid Södertörns högskola 2016-2018 

  2018 2017 2016 

 Lärosäte1 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Historiska studier           

Etnologi Södertörns högskola    2  2 2  2 

Etnologi Lunds universitet        1 1 

Historia Södertörns högskola 1 1 2 2 1 3  2 2 

Historia Stockholms universitet 1  1       

Idéhistoria Södertörns högskola     1 1    

Kritisk kulturteori           

Estetik Södertörns högskola 2  2  1 1 1  1 

Filosofi Södertörns högskola     2 2 1  1 

Filosofi Uppsala universitet    1  1    

Genusvetenskap Södertörns högskola 1  1       

MKV2 Södertörns högskola 1  1 1 2 3    

Miljövetenskapliga 

studier           

Miljövetenskap Södertörns högskola 1  1 4 1 5 2 2 4 

Miljövetenskap Linköpings universitet    1  1    

PESO3           

Nationalekonomi Örebro universitet    1  1    

Sociologi Södertörns högskola 1  1 2  2    

Statsvetenskap Uppsala universitet  1 1       

Statsvetenskap Södertörns högskola 1  1 1  1    

Övrigt           

Biologi Örebro universitet       1  1 

Litteraturvetenskap Stockholms universitet       1  1 

Svenska Örebro universitet       1  1 

Totalt  9 2 11 15 8 23 9 5 14 
1Det lärosäte där doktoranden är antagen. 
2Medie- och kommunikationsvetenskap. 
3Politik, ekonomi och samhällets organisering. 

Under 2018 genomfördes elva disputationer av doktorander anställda vid högskolan. Av dessa var nio 
antagna vid högskolan medan resterande två var antagna vid andra lärosäten (tabell 18). Därutöver 
har en doktorand, antagen vid högskolan, lagt fram en licentiatuppsats under hösten. Vid årets slut 
uppgick antalet doktorander till 101 och av dessa var 89 antagna vid högskolan och 12 vid andra 
lärosäten (tabell 19). 
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Tabell 19 – Antal doktorander 31 december 2016-2018 

Antagna vid 2018 2017 2016 

Södertörns högskola 89 80 81 

Andra lärosäten 12 12 17 

Totalt 101 92 98 

Ekonomisk redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå 
Det direkta anslaget för forskning och forskarutbildning har ökat med 25 867 tkr mellan 2017 och 
2018. Den bidragsfinansierade forskningen ökade med 11 126 tkr jämfört med 2017 – och landade på 
221 064 tkr. Intäkterna för avgiftsfinansierad verksamhet ökade med 2 212 tkr. De totala intäkterna till 
forskning och utbildning på forskanivå ökade med 39 206 tkr, jämfört med föregående år. 

Kostnadsökningar inom bidragsfinansierad forskning leder även till ökade bidragsintäkter. Detta härrör 
från den redovisningsmodell som tillämpas inom högskolesektorn, där bidragsintäkter bokas först då 
kostnader uppstår och beviljade medel som ännu inte utnyttjats bokförs som oförbrukade bidrag. Att 
de oförbrukade forskningsbidragen ökat med 5 565 tkr (kan utläsas i tabell 15) innebär att högskolans 
forskare i lägre utsträckning kunnat utnyttja bidragsfinansierad forskning jämfört med 
anslagsfinansierad forskning och utbildning. 

Utfallet inom verksamhetsområdet har ökat från 3 204 tkr till 19 572 tkr 2018, den främsta anledningen 
till detta är det utökade forskningsanslaget som Södertörns högskola erhöll 2018. Den ackumulerade 
kapitalförändringen för verksamhetsområdet uppgår till 55 520 tkr. 

Högskolans kostnader inom forskningen ökade med 22 838 tkr, personalkostnaderna ökade med 21 
857 tkr, lokalkostnaderna har minskat med 265 tkr och övriga driftkostnader ökade med 1 005 tkr. 
Avskrivningarna ökade med 215 tkr. 

Under 2018 har 6 553 tkr av forskningsanslaget använts för medfinansiering av forskningsprojekt 
(tabell 20) och 234 tkr av utbildningsanslaget har använts för medfinansiering av utbildningsprojekt. 

Tabell 20 – Andel medfinansiering av forskningsbidrag 2017-2018 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 

Medfinansiering 6 553 7 334 

Intäkter forskningsbidrag 314 464 214 191 

Andel av intäkter 2,08 % 3,42 % 

Kostnader forskningsbidrag 294 892 216 430 

Andel av kostnader 2,22 % 3,39 % 
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Tabell 21 – Ekonomiskt utfall av forskning och utbildning på forskarnivå 2015-2018 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag 83 707 57 840 56 920 49 551 

Intäkter av avgifter 9 635 7 423 8 870 7 957 

Intäkter av bidrag 221 064 209 938 211 588 218 559 

Finansiella intäkter 58 57 53 40 

Summa intäkter 314 464 275 258 277 432 276 107 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -220 266 -198 408 -194 460 -188 797 

Kostnader för lokaler -39 236 -39 502 -41 105 -50 762 

Övriga driftkostnader  -32 793 -31 787 -33 072 -29 054 

Finansiella kostnader -711 -685 -684 -469 

Avskrivningar -1 886 -1 671 -2 308 -2 597 

Summa kostnader -294 892 -272 055 -271 629 -271 679 

     

Verksamhetsutfall 19 572 3 204 5 803 4 428 

Transfereringar     

Medel från myndighet för fin. av bidrag 5 085 1 797 3 023 4 710 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag 2 032 2 127 3 637 3 843 

Lämnade bidrag -7 117 -3 923 -6 660 -8 553 

Saldo 0 0 0 0 

Kapitalförändring     

Årets 19 572 3 204 5 803 4 428 

Balanserad 35 948 32 744 26 941 22 513 

Totalt 55 520 35 948 32 744 26 941 

 

Tabell 22 – Ekonomiskt utfall av uppdragsforskning 2015-2018 

(Belopp anges i tkr) 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av avgifter 2821 3 206 5 153 4 259 

Summa intäkter 2821 3 206 5 153 4 259 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal -2521 -1 672 -2993 -2 109 

Kostnader för lokaler -159 -135 -161 -213 

Övriga driftkostnader -203 -1 255 -1 982 -1 840 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Summa kostnader -2883 -3 062 -5 136 -4 162 

Kapitalförändring     

Årets -62 144 17 97 

Balanserad 511 367 350 253 

Totalt 449 511 367 350 

 

  



Årsredovisning – Södertörns högskola 2018 

26 
 

Tabell 23 – Ekonomiskt utfall av forskning och utbildning på forskarnivå 2018, fördelat på 
anslag, bidrag och avgifter 

(Belopp anges i tkr) Anslag/bidrag Uppdrag Totalt 

Intäkter    

Intäkter av anslag 83 707  83 707 

Intäkter av avgifter 6 814 2 821 9 635 

Intäkter av bidrag 221 064  221 064 

Finansiella intäkter 58  58 

Summa intäkter 311 643 2 821 314 464 

Kostnader    

Kostnader för personal -217 744 -2 521 -220 266 

Kostnader för lokaler -39 078 -159 -39 236 

Övriga driftkostnader -32 590 -203 -32 793 

Finansiella kostnader -711 0 -711 

Avskrivningar -1 886 0 -1 886 

Summa kostnader -292 009 -2 883 -294 892 

Kapitalförändring    

Årets 19 634 -62 19 572 

Balanserad 35 437 511 35 948 

Totalt 55 071 449 55 520 
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Samverkan 
För Södertörns högskola är samverkan ett viktigt instrument för att uppnå högskolans vision att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids 
stora frågor. Därför bedrivs en omfattande samverkan i många olika former inom de flesta av 
högskolans ämnesområden. En välutvecklad samverkan berikar dessutom mångfalden inom 
högskolan och bidrar till den sociala, kulturella och språkliga rikedomen i samhället. Vid högskolan 
utgör samverkan en integrerad del av utbildning och forskning. 

Södertörns högskola leder det Vinnovafinansierade projektet PAUS – Personrörlighet för akademin 
med utbildningsfokus och studentmedverkan, som är ett mobilitetsprogram där lärare/forskare från 
akademin tillbringar del av sin arbetstid i andra organisationer, i privat, offentlig och idéburen sektor. 
Projektet, som pågår under perioden 2018-2020, är en sektorsövergripande satsning som möjliggör 
att forskare/lärare från flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande och 
erfarenhetsutbyte bidrar till utveckling inom området. Utöver Södertörns högskola deltar sju lärosäten i 
PAUS. Projektet ingår i högskolans interna personrörlighetsprogram PUSH – Personrörlighet och 
utbyte vid Södertörns högskola, som utgör ett av de prioriterade områdena inom samverkan under 
2017-2019. Den första omgångens deltagare, 15 stycken vid Södertörns högskola, har påbörjat sina 
utbyten och en andra omgång kommer att genomföras under 2019. 

Att skapa och utveckla strategiska partnerskap är det andra prioriterade området inom samverkan 
under perioden 2017-2019. Under året har rektor besökt Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid 
Stockholms läns landsting och södertörnskommunerna för samtal kring utökad och breddad 
samverkan. Strategiska partnerskap med en eller flera av dessa organisationer ligger i linje med 
högskolans ambitioner inom samverkansområdet och skapar möjlighet till viktig samhällspåverkan. En 
kartläggning av den samverkan som redan pågår har påbörjats och kommer att ligga till grund för det 
fortsatta partnerskapsarbetet. Högskolan får extra kraft i utvecklingsarbetet genom deltagande i det 
nationella Vinnovafinansierade projektet SPETS – Strategiska partnerskap för effektiv och transparent 
samverkan där 16 av landets lärosäten delar erfarenheter och arbetar fram stödjande processer för 
partnerskapsarbete. 

För att utveckla och pröva modeller för lärosätesintern utvärdering och uppföljning av samverkan 
baserade på utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer anpassade till ämnesområdens olika 
karaktärer och lärosätesprofiler leder högskolan under 2017-2020 det Vinnovafinansierade projektet 
UtvInd – Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan. Målet med projektet är en transparent 
och lärosätesinternt väl förankrad modell för uppföljning av samverkan. Projektet involverar sex 
lärosäten. 

Dessutom medverkar högskolan i de två Vinnovafinansierade projekten SKÖN – 
Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande, med tio medverkande lärosäten, samt 
MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet, som samlar elva lärosäten. 

Fakultetsnämnden har under året initierat en lärprocess SamvInt – samverkansintegrerad utbildning 
vid högskolan. Syftet med arbetet har varit att synliggöra samverkan, både inom och utanför 
högskolan, koppla samverkan tydligare till utbildningskvalitet samt utveckla former för att arbeta mer 
systematiskt med samverkan i utbildning. Lärdomar från processen har presenterats och spridits bland 
annat genom en rapport och en kortfilm. 
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Södertörns högskola är medlem i lärosätenas förening UniLink vars syfte är att utveckla och förnya 
samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. I november var högskolan värd för en 
Arenaträff med 30-talet deltagare och inbjudna talare bland annat från Handelshögskolan Stockholm, 
Hasso Plattner Institut Berline, Huddinge kommun, Kungliga tekniska högskola (KTH) och Potsdam 
universitet. Temat för nätverksträffen var medborgerlig bildning och utmaningsdriven utbildning.  

Södertörns högskola har under året deltagit i Södertörns rådslag, en årligen återkommande workshop 
som arrangeras av de åtta södertörnskommunerna, Handelskammaren, Företagarna, KTH och 
Södertörns högskola. Årets rådslag ägde rum i Huddinge/Flemingsberg med fokus på 
kompetensutveckling. Högskolan har under 2018 deltagit i Stiftelsen Flemingsberg Science arbete och 
har i enlighet med regleringsbrevet betalat 250 tkr i verksamhetsbidrag till stiftelsen. 

En del av högskolans samverkansuppdrag är att erbjuda fortbildning och vidareutbildning för 
yrkesverksamma lärare. Högskolan arbetar mot förskolor, grund- och gymnasieskolor för att utveckla 
verksamheterna med stöd av forskning och fortbildning. Dessutom bedriver högskolan pedagogisk 
fortbildning för anställd personal vid skolor, fritidshem och förskolor. Under året har arbetet med 
praxisnära forskningscirklar, där lärare i regionen ges möjlighet till yrkesreflektion för 
pedagogisk/didaktisk förnyelse och skolutveckling fortgått. 

Lärarutbildningens erfarenhets- och kunskapsutbyte med kommuner och andra huvudmän bedrivs 
bland annat genom ett samverkansavtal som omfattar 26 kommuner i Stockholms län och de 
lärosäten som bedriver lärarutbildning i regionen. Placeringar av studenter på VFU sker genom en 
gemensam VFU-portal. Regelbundna möten med syfte att säkerställa kommunikation och 
informationsflöde hålls mellan lärarutbildningens samverkans- och VFU-organisation och regionens 
kommuner. 
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Internationalisering 
För Södertörns högskola är internationalisering en självklar del av verksamheten och ska omfatta 
utbildning, forskning och samverkan. I högskolans visionsdokument återspeglas detta genom de två 
målsättningarna internationalisering av all utbildning samt ett starkare nationellt och internationellt 
genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskning, som även genomsyrar handlingsplanen för 
internationalisering 2017-2019. 

Internationaliseringsarbetet på högskolan ska bidra till att höja kvaliteten i utbildningar och målet är att 
alla studenter ska möta internationella och interkulturella perspektiv i sina utbildningar. Högskolan ska 
även utifrån sina utbildningar attrahera samarbetspartners och studenter från andra länder. Därför har 
högskolan under året fortsatt arbetet med att integrera det engelskspråkiga kursutbudet på grundnivå 
så att samläsningen mellan internationella och svenska studenter ökar. Totalt har 17 nya delkurser på 
engelska utvecklats under 2017 och 2018. 

Genom att delta i internationella utbytesveckor, mässor och konferenser i Europa, Nordamerika och 
Asien har högskolan både vidareutvecklat sina kontakter med utländska partneruniversitet och inlett 
ett strategiskt arbete kring internationell studentrekrytering. Kontaktresor och partnerbesök har bland 
annat genomförts till Libanon, Ryssland, Tanzania, Japan, Indien och Kina. Nya Erasmusavtal har 
tecknats med bland annat Belgien, Österrike och Tyskland. Högskolan har beviljats två nya projekt 
inom Erasmus+ ICM, vilket ger finansiering för student- och lärarutbyten med Ilia State University i 
Georgien och med University of Jordan i Jordanien, samt en Linneaus-Palmeansökan med Armenian 
National Agrarian University i Armenien. 

Internationellt utbyte 
Södertörns högskola deltar i ett flertal program exempelvis Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field 
Studies (MFS) och NordPlus, som ger finansiering för internationella samarbeten. Högskolan har 
omkring 130 mobilitetsavtal i 40 olika länder. Ibland används avtal enbart för att reglera lärarutbyten, i 
andra fall omfattas en mängd aktiviteter som inkluderar student-, lärar- och personalutbyten. 

För att öka antalet studenter som tillbringar en del av sin studietid utomlands har högskolan bland annat 
tagit fram kortfilmer samt informerat på mässor om möjligheten till utbytesstudier. Dessutom erbjuder 
Studie- och karriärcenter vid högskolan vägledning kring utbytesstudier för studenter. 

Tabell 24 – Internationell studentmobilitet 2015-2018 

   2018   2017   2016   2015 

Inresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Vårtermin 44 20 64 45 29 74 51 27 76 51 27 78 
Hösttermin 71 25 96 72 34 104 78 34 112 63 25 88 

Totalt 115 45 160 117 63 178 129 59 188 114 52 166 

             

Utresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Vårtermin 21 7 28 16 8 24 28 12 40 19 13 32 

Hösttermin 44 16 60 46 17 61 50 20 70 40 27 67 

Totalt 65 23 88 62 25 85 78 32 110 59 40 99 

Under 2018 har antalet utresande studenter, som deltagit i utbytesprogram, legat kvar på ungefär 
samma nivå som under 2017 (tabell 24). Därtill har nio studenter deltagit i erasmuspraktik utomlands, 
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sju studenter har deltagit i verksamhetsförlagd utbildning utomlands. När den ovan nämnda 
studentmobiliteten räknas samman blir det totalt 117 studenter som deltagit i utbyten under 2018.  

Antalet inresande studenter som deltagit i utbytesprogram under 2018 var 160, vilket är en minskning 
jämfört med 2017. Minskningen beror delvis på att högskolan valt att fokusera mer på 
programstudenter för att få en bättre balans mellan antalet in- och utresande utbytesstudenter. 

Tabell 25 – Personal- och lärarutbyte 2016-2018 

   2018   2017   2016 

Utresande Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Lärarutbyte          

Erasmus+ 2 4 6 1 6 7 2 4 6 

Erasmus+ ICM 1 2 3 0 0 0 3 0 3 
Linnaeus-Palme 1 1 2 1 1 2 2 0 2 

Personalutbyte          

Erasmus+ 1 2 3 11 4 15 11 5 16 

Totalt 5 9 14 13 11 24 18 9 27 

Att antalet personal- och lärarutbyten har minskat något jämfört med tidigare år, kan delvis förklaras 
med att högskolan bland annat valt att prioritera inresande studenter. Antalet MFS-stipendier har ökat 
från 9 studenter 2017 till 15 studenter 2018, vilket beror på att högskolan kunde dela ut samtliga 
tilldelade stipendier då tilldelningen från biståndsbudgeten återgått till den normala nivån. 

Studentbostäder 
För att tillgodose inresande utbytes- och avgiftsstudenters bostadsbehov har Södertörns högskola 
flera olika typer av bostadsavtal. I dagsläget disponerar högskolan 104 rum via så kallade blockavtal, 
vilket inkluderar singelrum och delade rum (tabell 26). Rummen hyrs ut till full kostnadstäckning. 
Under höstterminen fylls rummen eftersom antalet inkommande studenter är fler än antalet rum. Till 
vårterminen är bostadsefterfrågan mindre, vilket förklaras av att det är en ojämn fördelning av 
inresande utbytes- och avgiftsstudenter mellan höst- och vårterminerna. Rum som är obokade under 
vårterminen hyrs ut till inresande studenter vid andra lärosäten. Högskolan har under 2018 erhållit 
ytterligare fem lägenheter, som är avsedda för internationella gästforskare och doktorander (tabell 26). 

Tabell 26 – Antal studentbostäder 2016-2018 

 2018 2017 2016 

Antal rum 104 103 97 

Antal lägenheter 8 3 - 
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Kvalitet 

Kvalitetsarbetet 
Det övergripande målet för högskolans kvalitetsarbete är att bygga och upprätthålla en kvalitetskultur 
där samtliga medarbetare och studenter känner engagemang och ansvar för att utveckla 
verksamheten. En levande kvalitetskultur medverkar till en fortlöpande utveckling av utbildning och 
forskning, för 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. Det ska 
därtill svara mot de krav som det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning ställer på 
systematik i lärosätenas inre arbete. 

Högskolan har under året fortsatt arbetet med att utveckla och tydliggöra det interna kvalitetsarbetet. 
Fakultetsnämnden har ett särskilt ansvar för den akademiska kvaliteten i all forskning och utbildning 
vid högskolan. Under 2018 har Fakultetsnämnden bland annat sjösatt den interna modell som tagits 
fram för utvärdering och uppföljning av samtlig utbildning på högskolan, arrangerat både högskolans 
årliga kvalitetskonferens, i år på temat mångvetenskap, samt en konferens om hållbar utveckling i 
samarbete med Institutionen för samhällsvetenskaper. Därtill har Fakultetsnämnden tillsammans med 
högskolans ledning genomfört kvalitetsdialoger med samtliga ämnesmiljöer på högskolan förutom 
lärarutbildningen. Dialogerna kompletterar de interna utbildningsutvärderingarna, som har en i 
huvudsak granskande roll, genom att i dialog med ämnesmiljöerna fokusera på deras systematiska 
kvalitetsarbete. 

Högskolan har under året genomfört en kartläggning av kursvärderingar och tillhörande styrdokument. 
I samband med detta togs nya riktlinjer fram som är anpassade till den nya Dataskyddsförordningen. 
Utifrån resultaten från doktorandenkäten 2017 har Fakultetsnämnden genomfört två dialogmöten ett 
med temat kvalitet i forskarutbildningen och ett med temat arbetsmiljö. Högskolan har även genomfört 
enkäten studentbarometern under året. Analys av resultaten pågår och beräknas vara klart under 
2019. 

I likhet med övriga svenska lärosäten utvärderas Södertörns högskola kontinuerligt av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under året har samtliga program inom lärarutbildningen samt 
forskarutbildningsämnet litteraturvetenskap utvärderats. UKÄ kommer under 2020 att genomföra en 
lärosätestillsyn av högskolan, som kommer att omfatta sex 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 inledde en högskoleövergripande översyn av de sex olika 
granskningsområdena hösten 2017 som slutförts under året. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 
utifrån de resultat som framkom i översynen. 

Hållbar utveckling och miljö 
Södertörns högskola bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete bland annat genom utveckling av 
arbetet med miljöledningssystemet. Högskolan har miljö- och hållbarhetsmål för såväl de områden där 
högskolan har en direkt miljöpåverkan, exempelvis elförbrukning, utsläpp från tjänsteresor och mängd 
avfall, som för högskolans positiva bidrag till hållbar utveckling inom utbildning, forskning och 
samverkan. 
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Den arbetsgrupp för hållbar utveckling som Fakultetsnämnden bildade under hösten 2017, med 
representanter från alla institutioner, studentrepresentanter och högskolans miljösamordnare, har 
arbetat vidare med kartläggningen av hur arbete med hållbar utveckling inom utbildning kan utvecklas 
på bästa sätt. En rad olika aktiviteter rörande hållbar utveckling inom utbildning har också anordnats 
under året, som exempelvis en workshop om integrering av hållbar utveckling inom högre utbildning 
vid Södertörns högskola, ett seminarium för ämnes- och programsamordnare samt en 
högskolepedagogisk kurs Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv för lärare vid 
högskolan. 

För att säkerställa en god studentmedverkan inom arbetet med miljö och hållbar utveckling har 
högskolan träffar med SöderS och Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF) för att diskutera 
exempelvis källsorteringsmöjligheterna i undervisningslokaler och gemensamma ytor. Vidare har 
arbetsgruppen för hållbar utveckling träffat SöderS och tre studentföreningar för att diskutera 
studentmedverkan i arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. 

Högskolans deltagande i REMM-projektet, Resfria möten i myndigheter, som leds av Trafikverket 
utgör en del av högskolans arbete med att öka andelen resfria möten till utgången av 2019.  

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. I diskrimineringslagen har det förts in nya regler för aktiva 
åtgärder och därför har högskolan under året implementerat ett nytt arbetssätt för lika villkor och mot 
diskriminering. 

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier 
Under året har högskolan genomfört en rad utbildningsinsatser inom området, exempelvis en 
högskolegemensam chefsdag, utbildning för ledare utan chefsansvar, utbildningsfilmer på närliggande 
teman för högskolans chefer samt arbetsmiljöutbildning. Genom enkäten Studentbarometern har 
högskolan undersökt förekomsten av diskriminering och sexuella trakasserier bland studenter. 
Dessutom har högskolan i samband med Metoo-rörelsen kartlagt högskolans arbete mot sexuella 
trakasserier samt tagit fram en handlingsplan för arbetet mot sexuella trakasserier 
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Personal 
I enlighet med Södertörns högskolas ethos, vision, övergripande mål och strategier för forskning, 
utbildning och samverkan under 2015-2019 vill högskolan vara en attraktiv och konkurrenskraftig 
arbetsplats, där kollegor och medarbetare trivs och samarbetar, och där allas kompetenser tillvaratas. 
Högskolan är ett självständigt lärosäte som utvecklas genom öppenhet, delaktighet och inflytande på 
alla nivåer. 

Den 31 december 2018 hade högskolan 915 anställda, varav 532 kvinnor och 383 män. Omräknat till 
heltid blir det 746 helårsarbetskrafter, en ökning med 45 helårsarbetskrafter jämfört med 2017. 
Undervisande och forskande personal utgör 65 % av de anställda i helårsarbetskrafter, vilket är en 
ökning med en procentenhet jämfört med 2017. Andelen lärare som är disputerade ligger kvar på 
samma nivå som 2017 och är 76 %. 

Professorer och lektorer 
Under 2018 hade högskolan omräknat i helårsarbetskrafter 58 professorer, varav 18 kvinnor och 40 
män. Antalet lektorer omräknade i helårsarbetskrafter var 233, varav 137 kvinnor och 96 män (tabell 
27). 

Tabell 27 – Helårsarbetskrafter 2015-20181 

 2018 2017 2016 2015 

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

Professor 18 40 58 17 40 58 18 38 56 16 362 50 

Lektor 137 96 233 119 86 205 109 89 198 104 84 188 

Forskarassistent 1 2 3 0 2 2 1 1 2 0 1 1 

Postdoktor 5 2 7 5 2 7 3 2 5 4 4 8 

Gästprofessor3 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 
Projektforskare 11 10 21 10 10 20 10 9 19 11 13 24 

Disp. adjunkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adjunkt 38 43 81 36 37 73 38 36 75 36 34 70 

Adjungerad lärare 6 4 10 5 5 10 3 4 7 3 3 6 

Övrig personal4 6 3 9 6 3 10 4 3 7 3 1 4 

Lärare totalt5 222 201 423 199 185 386 187 183 371 177 176 351 

Antal disputerade5 172 151 323 152 140 293 142 140 282 135 138 271 

Andel disputerade5 77 % 75 % 76 % 76 % 76 % 76 % 76 % 77 % 76 % 76 % 78 % 77 % 

Doktorander 32 28 60 34 26 61 38 30 68 40 33 73 
Tekn/adm. personal 155 78 233 143 79 222 143 79 222 137 74 211 

Bibliotekspersonal 22 8 30 24 9 32 24 10 34 21 9 30 

Totalt 431 315 746 400 299 701 392 302 695 375 292 665 
1Från och med 2016 redovisar högskolan helårsarbetskrafter enligt ESV:s handledning personalkostnader (2015:1) med divisor 1920 
årsarbetstimmar, tidigare användes Arbetsgivarverkets divisor 2024 årsarbetstimmar. 
2Siffran har reviderats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av felräkning. 
3Inklusive adjungerade professorer. 
4Forskningsassistenter och polislärare.  
5Serien är uppdaterad jämfört med tidigare årsredovisning på grund av att doktorander har tagits bort från definitionen av lärare. 
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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 till 60 %. 
Könsfördelningen bland samtliga anställda på högskolan var 59 % kvinnor och 41 % män (tabell 28). 

Tabell 28 – Andel kvinnor och män anställda per tjänstekategori 31 december 2015-2018 

 2018 2017 2016 2015 

(siffror anges i %) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Professor 33 67 31 69 31 69 35 65 

Lektor 59 41 59 41 58 42 55 45 

Projektforskare 50 50 48 52 45 55 48 52 

Forskarassistent 25 75 0 100 33 67 50 50 

Postdoktor 75 25 70 30 70 30 55 45 

Adjunkt 51 49 58 42 57 43 57 43 

Adjungerad lärare 58 42 59 41 55 45 50 50 

Övrig personal/lärare 62 38 54 46 55 45 50 50 

Doktorand 58 42 56 44 57 43 60 40 

Tekn/adm. personal 67 33 64 36 66 34 67 33 

Bibliotekspersonal 74 26 71 29 72 28 69 31 

Totalt 59 41 59 41 58 42 57 43 

 

Tabell 29 – Ledningskompetens under december 2016-2018 

 2018 2017 2016 

 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  21 21 

Vicerektor2 1 1 2 1 1 2 - - - 

Ordf./vice ordf. för FN3  2 2  2 2 1 1 2 

Prefekt4 3 2 5 3 2 5 2 2 4 

Föreståndare/akademisk ledare  2 2  2 2  3 3 

Proprefekt 1 4 5 2 2 4 2 2 4 

Avd. föreståndare/ adm. chef5,6 14 10 24 13 10 23 11 7 18 

Avdelningschef/enhetschef6 6 6 12 4 8 12 5 8 13 

Andel per kön 47 % 53 %  45 % 55%  44 % 56 %  

Totalt 26 29 55 24 29 53 21 27 48 
1Siffran har reviderats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av felräkning. 
2Ny ledningskategori från och med 2017. Tidigare fanns två prorektorer. 
3Fakultetsnämnd. 
4Den akademiska ledaren för polisutbildningen benämns sedan 2017 som prefekt. 
5Inklusive utbildningsledare och utvecklingschef vid Polisutbildningen. 
6En avdelningschef kategoriseras från och med 2017 som administrativ chef. 

Stödkompetens – helårsarbetskrafter 
Sammanlagt 35 % av högskolans anställda helårsarbetskrafter klassas som stödkompetens, vilket kan 
jämföras med 2017 då andelen var 36 %. Gruppen består till 67 % av kvinnor och till 33 % av män. 
Fördelningen för 2017 var 65 % kvinnor och 35 % män. 
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Kärnkompetens 
På högskolan klassas 65 % av de anställda som kärnkompetens, det vill säga lärare och forskare. 
Gruppen består av 53 % kvinnor och 47 % 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 marknadslöneläget. Södertörns 
högskolas bedömning är att högskolan i huvudsak kommer att ha tillgång till den efterfrågade 
kärnkompetensen även under kommande år.  

Under perioden 2017-2019 har högskolan i uppdrag av regeringen att av de professorer som anställs, 
vilket även inkluderar befordrade professorer och gästprofessorer ska minst 52 % vara kvinnor. Under 
2018 befordrades tio lektor till professorer och två professorer anställdes, varav en gästprofessor. För 
perioden 2017-2018 var 42 % av de nya professorerna kvinnor. Därtill befordrades en kvinna och en 
man till lektor och fem kvinnor och sju män har antagits som docenter (tabell 30). 

Tabell 30 – Befordrade lärare 2015-2018 

 2018 2017 2016 2015 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Lektor 1 1 2 1 1 0 0 0 

Docent 5 7 10 3 6 4 1 3 

Professor 5 5 0 2 1 4 4 1 

Totalt 11 13 12 6 8 8 5 4 

Kompetensförsörjning 
Vid högskolan pågår rekryteringar av lektorer inom flera ämnen för att parera för kommande pensions-
avgångar och för att minska antalet visstidsanställningar. Genom dessa rekryteringar vill högskolan 
uppnå en större stabilitet i de olika ämneskollegierna och bibehålla en hög kompetensnivån genom att 
knyta till sig välmeriterade lärare och forskare. 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. Dessutom genomför högskolan löpande chefsutbildningar och erbjuder chefshandledning. 
Under året har högskolan bland annat avslutat mentorsprogrammet för relativt nya chefer, som 
startade 2017 och som genomförts tillsammans med ett flertal lärosäten i Stockholm, samt genomfört 
en utbildning för medarbetare som har arbetsledande uppgifter utan att vara chefer. Högskolan har 
även genomfört utbildningar för chefer på temat psykosocial arbetsmiljö.  

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomför Södertörns högskola regelbundet 
medarbetarundersökningar. Resultatet från en undersökning utgör startpunkt för en gemensam 
diskussion om hur arbetsmiljön kan utvecklas och resultera i en handlingsplan på den aktuella 
enheten/avdelningen. Under hösten 2018 genomfördes den senaste medarbetarundersökningen med 
en svarsfrekvens på 80 %. För högskolan som helhet har resultatet, i jämförelse med undersökningen 
från 2016, förbättrats något.  
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SH Sabbatical 
Södertörns högskola har inrättat SH Sabbatical, en satsning där disputerade lärare ges möjlighet att 
under en sammanhängande period avsätta tid för kompetensutveckling. Vid utlysningen hösten 2018, 
som var den sista, beviljades åtta lärare stöd för sex månader var. 

Personalens åldersstruktur 
På Södertörns högskola råder en god åldersfördelning (tabell 31), vilket är viktigt för den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna ser i stort sett likadan ut för 
2016-2018. Under året har 13 medarbetare avgått med ålderspension. 

Tabell 31 – Personalens åldersstruktur 2016-20181 

 2018 2017 2016 

Åldersintervall Åldersgrupp2 Åldersgrupp2 Åldersgrupp2 

-30 5 % 6 % 7 % 

31-40 27 % 26 % 25 % 

41-50 30 % 29 % 30 % 

51-60 26 % 27 % 27 % 

61- 12 % 12 % 11 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 
1Anställda (tillsvidare och tidsbegränsade) placeras in i aktuell kategori utifrån sin ålder den 31/12 för respektive år. 
2Procent 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. Nytt från 1 januari 2018 är att alla 
anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag på 1500 kr/år eller möjligheten att köpa kraftigt subventionerat 
träningskort genom Karolinska universitetssjukhusets friskvårdsutbud (KUS). Det finns även en 
enklare träningslokal för styrke- och konditionsträning på högskolan, som anställda har tillgång till. Alla 
medarbetare erbjuds dessutom en friskvårdstimme per vecka. 

Under våren genomfördes den sedvanliga inspirationsveckan med aktiviteter som syftar till att 
inspirera medarbetare till olika träningsformer och förbättrad hälsa samt att samverka med 
medarbetare från resten av högskolan. Under hösten genomfördes en aktivitetstävling tillsammans 
med hälsofrämjande kroppsmätningar och provtagning samt en inspirationsföreläsning med Aron 
Anderson på temat ”Det handlar inte om vilka förutsättningar du har utan vad du väljer att göra med 
dom”. 

Redovisning av sjukfrånvaro 
Av tabell 32 kan det konstateras att den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017. Även om 
ökningen mellan 2017 och 2018 är marginell finns en trend att den totala sjukfrånvaron ökar. Dock kan 
det konstateras att andelen medarbetare som är långtidssjukskrivna fortsätter att minska under 2018.  

Vid en uppdelning mellan män och kvinnor minskar männens sjukfrånvaro, medan sjukfrånvaron för 
kvinnor återigen ökar. Dessutom är sjukfrånvaron för kvinnor betydligt högre än för män. 
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Uppdelningen i åldersgrupper visar att trenden under de senaste åren för gruppen 50 år eller äldre 
med ökande sjukfrånvaro är bruten. Däremot har sjukfrånvaron för de två övriga åldersgrupperna gått 
upp. 

Tabell 32 – Sjukfrånvaron 2017-2018 

(Siffror anges i %) 2018 2017 

Total sjukfrånvaro 4,12 4,02 

Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 63,81 67,78 

Andel sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid   

Kvinnor 5,23 4,80 

Män 2,55 2,95 

Åldersgruppen 29 år och yngre 4,38 3,87 

Åldersgruppen 30-49 år 4,71 4,05 

Åldersgruppen 50 år och äldre 3,38 4,00 
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Högskolebibliotek 
Södertörns högskolas bibliotek är en uppskattad och välbesökt miljö för studier och lärande. Under 
2018 hade biblioteket ca 459 000 besökare (tabell 33). Det är en minskning jämfört med föregående 
år med ca 16 000 besök. Eftersom det var färre besökare framför allt under augusti månad, så är två 
troliga förklaringar den senarelagda terminsstarten och den mycket varma sommaren. 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 både studenter, 
lärare och forskare från olika ämnesområden kan mötas. Biblioteket är en av få verksamheter på 
Campus Flemingsberg som är öppen även på kvällar och helger. Under året har upprustningar och 
förbättringar gjorts i den publika miljön. 

Från och med 2018 är Södertörns högskola medlem i Svensk nationell datatjänst (SND). I och med 
medlemskapet har högskolan åtagit sig att bygga upp och organisera en lokal nod för att ge 
forskningen stöd i att planera och genomföra hanteringen av forskningsdata. Arbetet organiseras i 
form av en Data Access Unit (DAU). Biblioteket har i uppdrag att vara kontakt gentemot SND och att 
koordinera arbetet med att organisera en DAU. Under 2018 har kompetensutveckling genomförts 
tillsammans med andra universitet och högskolor. 

Under året har arbetet med att ge ut högskolans doktorsavhandlingar och publikationer fortsatt, jämte 
försäljning i olika kanaler. 20 publikationer har getts ut varav tre stycken publikationer för 
Publikationskommittén, 11 stycken övriga titlar samt sex stycken doktorsavhandlingar, varav fyra 
utkommit i serien Södertörn Doctoral Dissertations. Tre av dessa är utgivna på förlag och en på ett 
annat lärosäte. Av de sammanlagt tio doktorsavhandlingarna finns åtta publicerade som öppet 
tillgänglig fulltext i DiVA. Under året såldes 1 131 exemplar (tabell 33), varav ett 70-tal såldes via 
internationella kanaler (Amazon). 

Tabell 33 – Bibliotekets verksamhet i siffror 2015-2018 

 2018 2017 2016 2015 

Antal utlån av tryckta böcker 254 261 258 953 230 462 229 317 

Förvärv av tryckta böcker (antal exemplar) 4 267 4 379 4 504 4 872 

Tillgång till tryckta böcker (antal titlar)1 125 906 123 832 121 154 113 901 

Tillgång till elektroniska böcker (antal) 12 119 10 756 6 467 74 060 

Tillgång till elektroniska och tryckta tidskrifter (antal) 14 850 13 943 13 905 15 964 

Antal besökare 458 978 475 104 471 575 467 756 

Lärarledd undervisning (antal timmar) 253 351 368 408 

Lärarledd undervisning (antal studenter) 2 779 3 281 3 052 3 524 

Försäljning högskolans publikationer (antal) 1 131 1 182 1 002 981 

(Belopp anges i tkr)     

Kostnad tryckt media 1 251 1 527 1 128 1 398 

Kostnad elektronisk media 6 614 6 430 6 108 6 138 
1Under 2017 införlivades boksamlingen från Stockholms Musikpedagogiska Institut i biblioteket (629 titlar) och under 2016 införlivades  
boksamlingen från Röda Korsets högskola i biblioteket (ca 9000 titlar). 

Genom den undervisning i informationskompetens som biblioteket bedriver och genom 
systemägarskapet till högskolans lärplattform, Studiewebben, stödjer biblioteket den pedagogiska 
utvecklingen vid högskolan. Under 2018-2019 pågår projektet SH Media Produktion, som är ett 
samarbete mellan biblioteket och ämnet medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och 
teknik. Inom ramen för projektet skapas bland annat en inspelningsstudio på biblioteket. 
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De genomgripande förändringar som sedan flera år präglar bibliotekens arbete och förutsättningarna 
för informationsförsörjning till forskning och högre utbildning visar inga tecken på att avta i takt. Ett 
exempel är det nationella avtalet med förlaget Elsevier, som blev uppsagt från den 1 juli 2018 vilket 
bland annat innebär att högskolans personal och studenter inte har åtkomst till vissa vetenskapliga 
publikationer. Högskolebiblioteket deltar i arbetet med omställningen till ett öppet vetenskapssystem 
och öppen tillgänglig publicering, både genom lokala insatser för högskolan och nationellt genom 
deltagande t ex i arbetsgrupper och utredningar. 

Kungliga biblioteket utvecklar och driver en nationell databas (Libris) där alla landets bibliotek ges 
möjlighet att registrera sina böcker och tidskrifter. I maj 2018 lanserades en helt ny version av Libris 
vilket har haft stora konsekvenser för hur biblioteket katalogiserar böcker. Som alltid med nya system 
har det varit en bitvis krävande omställning, men biblioteket har under året också kunnat göra en del 
utveckling, t ex i form av programmerade script som uppdaterar informationen direkt i Libris. 
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Ekonomisk redovisning 
Södertörns högskola redovisar ett positivt verksamhetsutfall på 19 037 tkr för år 2018, en ökning med 
14 634 tkr jämfört med 2017. 

Intäkter 
Högskolans totala intäkter för det gångna verksamhetsåret uppgick till 897 456 tkr, en ökning med 104 
414 tkr eller 13 % jämfört med 2017. Detta beror främst på att högskolan fick höjda anslag inom både 
grundutbildning och forskning. Anslagen ökade med 51 462 tkr. Genom främst polisutbildningen 
ökade avgiftsintäkterna med 36 949 tkr. Även bidragsintäkten ökade, med 16 003 tkr jämfört med 
2017. De finansiella intäkterna var oförändrade jämfört med 2017 och landade på 161 tkr. 

Kostnader 
Tabell 34 visar kostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna för högskolans 915 anställda, som 
omräknat blir 746 helårsarbetskrafter, uppgick till 560 507 tkr eller 64 % av högskolans totala 
kostnader. Jämfört med 2017 har kostnaderna för personal ökat med 47 091 tkr, medan 
lokalkostnaderna har ökat med 23 245 tkr och uppgick till 143 585 tkr, vilket motsvarar en andel om 
16 % av högskolans totala kostnader. Ökningen av lokalkostnaderna beror på inflyttning i nya lokaler 
för polisutbildningen. Övriga driftkostnader ökade med 18 434 tkr och utgjorde 19 % av kostnaderna. 
Ökningen beror främst på ökad fakturering av externa lärare till polisutbildningen, gemensamma 
marknadsföringsinsatser med andra lärosäten samt kompletterande inköp för möbler och inventarier. 

Tabell 34 – Kostnadsutveckling och andel av total kostnad 

  2018  2017  2016  2015 

(Belopp anges i mkr)  Andel  Andel  Andel  Andel 

Kostnader för personal 561 64 % 513 65 % 491 65 % 459 64 % 

Kostnader för lokaler 144 16 % 121 15 % 119 16 % 134 19 % 

Övriga driftkostnader 167 19 % 148 19 % 140 18 % 114 16 % 

Finansiella kostnader 2 0 % 2 0 % 2 0 % 1 0 % 

Avskrivningar 6 1 % 5 1 % 6 1 % 7 1 % 

Totalt 878 100 % 789 100 % 758 100 % 715 100 % 

Kapitalförändring 
Verksamhetsårets kapitalförändring uppgick till 19 037 tkr. Den ackumulerade kapitalförändringen per 
den 31 december 2018 uppgick därmed till 140 490 tkr 
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Resultaträkning 

Tabell 35 – Resultaträkning 

(Belopp anges i tkr) Not 

2018-01-01 

2018-12-31 

2017-01-01 

2017-12-31 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 509 041 457 579 

Intäkter av avgifter andra ersättningar 2 157 007 120 058 

Intäkter av bidrag 3 231 248 215 245 

Finansiella intäkter 4 161 161 

Summa intäkter  897 456 793 042 

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -560 507 -513 416 

Kostnader för lokaler 6 -143 775 -120 530 

Övriga driftkostnader 7 -166 586 -148 152 

Finansiella kostnader 8 -1 970 -1 915 

Avskrivningar och nedskrivningar 10-15 -5 581 -4 628 

Summa kostnader  -878 419 -788 640 

    

Verksamhetsutfall  19 037 4 403 

Transfereringar    

Medel från myndighet för fin. av bidrag  9 665 2 333 

Övriga erhållna medel för fin. av bidrag  2 032 2 201 

Lämnade bidrag  -11 697 -4 534 

Saldo  0 0 

    

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 9 19 037 4 403 
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Balansräkning 

Tabell 36 – Balansräkning 

(Belopp anges i tkr)    

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 10 3 305 430 

Rättigheter andra immateriella anläggningstillgångar 11 1 174 653 

Summa immateriella anläggningstillgångar  4 478 1 083 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och annan fast egendom 12 6 753 282 

Förbättringsutgifter på annan fastighet 13 6 143 3 004 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 13 704 12 817 

Pågående anläggningar 15 715 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  27 315 16 103 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 774 2 887 

Fordringar hos andra myndigheter 16 28 714 22 320 

Övriga kortfristiga fordringar  56 69 

Summa kortfristiga fordringar  31 544 25 276 

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 17 35 285 29 669 

Upplupna bidragsintäkter 18 7 893 3 929 

Övriga upplupna intäkter   230 1 028 

Summa periodavgränsningsposter  43 408 34 626 

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 19 0 0 

Summa avräkning med statsverket  0 0 

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 386 589 371 271 

Kassa och bank  593 976 

Summa kassa och bank  387 182 372 247 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  493 928 449 335 
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KAPITAL OCH SKULDER  2018-12-31 2017-12-31 

Myndighetskapital    

Statskapital 9, 21 751 701 

Balanserad kapitalförändring 9 121 453 117 051 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 19 037 4 403 

Summa myndighetskapital  141 241 122 154 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 22 1 003 282 

Övriga avsättningar 23 12 997 11 015 

Summa avsättningar  14 000 11 297 

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 24 20 720 13 186 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 20 463 19 402 

Leverantörsskulder  30 188 26 634 

Övriga kortfristiga skulder  9 354 9 081 

Summa skulder m.m.  80 725 68 303 

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 26 36 096 35 497 

Oförbrukade bidrag 27,28 216 134 208 681 

Övriga förutbetalda intäkter 29 5 732 3 401 

Summa periodavgränsningsposter  257 961 247 580 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  493 928 449 335 

    

Ansvarsförbindelser 30 895 000 925 000 
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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) 0 421 111  0 421 111 421 111 0 

16 02 060 

 

 

    001 

Forskning och konstnärligt 

utvecklingsarbete vid vissa 

högskolor (ramanslag)1  

Södertörns högskola (ram) 0 83 707  0 83 707 83 707 0 

16 02 065 

 

    025 
 

Särskilda medel till universitet 

och högskolor  

Utveckling av utbildning inom 
förvaltningspolitik (ram) 0 2 067  0 2 067 2 067 0 

    059 Lärarutbildning i nationella 

språk (ram) 0 2 156  0 2 156 2 156 0 

Summa anslag 0 509 041  0 509 041 509 041 0 
1Varav 250 tkr till Stiftelsen Flemingsberg Science. 

 

Tabell 38 – Redovisning av myndighetskapital m.m. 

(Belopp anges i tkr)  

A. Ackumulerat över- och underskott 140 490 

Del som avser den avgiftsbelagda verksamheten -13 895 

Del som avser bidragsfinansierad verksamhet 12 119 

Del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 0 

Del som avser donationsmedel 0 

Summa A efter justeringar 138 714 

B. Årets totala kostnader 878 419 

Del som avser den avgiftsbelagda verksamheten -139 458 

Del som avser bidragsfinansierad verksamhet -241 174 

Del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 0 

Del som avser donationsmedel 0 

Summa B efter justeringar 497 787 

A i procent av B 27,87% 
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Väsentliga uppgifter 

Tabell 39 – Väsentliga uppgifter 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Utbildning och forskning      

Totalt antal helårsstudenter1 6 460 6 611 6 676 6 831 6 702 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 69 63 61 58 55 

Totalt antal helårsprestationer1 5 100 5 237 5 401 5 406 5 335 

Kostnad per helårsprestationer (tkr) 88 80 76 74 69 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 12 8 4 2 1 

Totalt antal nyantagna doktorander 17 15 8 16 17 
-andel kvinnor 59 % 60 % 75 % 50 % 53 % 

-andel män 41 % 40 % 25 % 50 % 47 % 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 101 92 98 112 103 
-andel kvinnor 55 % 56 % 57 % 60 % 58 % 
-andel män 45 % 44 % 43 % 40 % 42 % 

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 60 61 68 73 74 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen - - - - - 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 6,8 6,4 6,2 5,9 6,2 

Totalt antal doktorsexamina 11 23 14 142 19 

Totalt antal licentiatexamina 1 0 0 0 0 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 240 273 270 248 226 

Kostnad per refereegranskade vetenskapliga publikationer (tkr)3 1 229 997 1 006 1 095 1 175 

Personal4      

Totalt antal årsarbetskrafter 746 701 695 665 658 
Medelantal anställda 915 877 860 845 818 

Totalt antal lärare (årsarb.)5 423 386 371 351 342 

-andel kvinnor 52 % 52 % 51 % 51 % 51 % 
-andel män 48 % 48 % 49 % 49 % 49 % 

Antal disputerade lärare (årsarb.)5 323 293 282 271 265 
-andel kvinnor 53 % 52 % 50 % 50 % 49 % 
-andel män 47 % 48 % 50 % 50 % 51 % 

Antal professor (årsarb.) 58 58 56 51 49 
-andel kvinnor 33 % 31 % 32 % 31 % 27 % 

-andel män 67 % 69 % 68 % 69 % 73 % 

Ekonomi      

Intäkter totalt (mkr) varav 897 793 770 728 692 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mkr) 583 518 492 452 405 
-andel anslag 73 % 77 % 79 % 86 % 92 % 

-andel externa intäkter 27 % 23 % 21 % 14 % 8 % 
Forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 314 275 277 276 287 

-andel anslag 27 % 21 % 21 % 18 % 18 % 

-andel externa intäkter 73 % 79 % 79 % 82 % 82 % 
Kostnader totalt (mkr) 878 789 758 715 653 

-andel personal 64 % 65 % 65 % 64 % 67 % 
-andel lokaler 16 % 15 % 16 % 19 % 18 % 
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Ekonomi      

Lokalkostnader6 per kvm (kr) 2 043 2 099 2 132 2 492 2 156 

-andel av justerade totala kostnader (%)7 17 % 15 % 15 % 19 % 18 % 
Balansomslutning (mkr), 494 449 431 404 364 

-varav oförbrukade bidrag 216 209 187 181 173 
-varav årets kapitalförändring 19 4 12 13 38 
-varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)8 141 122 118 105 92 

i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 85 86 84 78 69 
ii) myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå 56 36 33 27 23 

1Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. avgiftsskyldiga studenter. 
2Summan har reviderats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av felräkning. 
3Siffrorna för 2015-2017 har korrigerats jämfört med tidigare årsredovisning på grund av sen inrapportering till DiVA. 
4Från och med 2016 redovisar högskolan helårsarbetskrafter enligt ESV:s handledning personalkostnader (2015:1), med divisor 1920 
 årsarbetstimmar, tidigare används Arbetsgivarverkets divisor 2024 årsarbetstimmar. 
5Serien är uppdaterad jämfört med tidigare årsredovisning på grund av att doktorander har tagits bort från definitionen av lärare. 
6Enligt resultaträkningen. 
7Enligt 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. 
8För stiftelsehögskolor avses ett eget kapital och årets resultat. 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om myndighetens 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), 
studiedokumentationsförordningen (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 avräkning i 
anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till 
lärosätenas räntekonto i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 

I regleringsbrevet görs för universitet och högskolor undantag från bestämmelsen om att 
årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter enligt 2 kap. 4 § andra stycket 
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Universitet och högskolor ska istället 
lämna uppgifter enligt regleringsbrevets bilaga 6. 

I regleringsbrevet görs undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223). Universitet och högskolor 
får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 
10 % av takbeloppet till efterföljande budgetår utan regeringens särskilda medgivande.  

Universitet och högskolor har undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna 
en finansieringsanalys. 

Inkomster och utgifter periodiseras enligt bokföringsmässiga grunder. Som periodavgränsningspost 
bokförs belopp överstigande 20 tkr/månad. 

Södertörns högskola följer lagen om offentlig upphandling LOU (2016:1145). Södertörns högskola har 
genomfört två upphandlingar över tröskelvärdet, varav en är multiskrivartjänster och den andra är 
inköp av kameror och ljudsystem. I dessa har myndigheten bedömt att det inte är behövligt att kräva 
ytterligare arbetsrättsliga villkor i enlighet med LOU 17 kap. 2-5§§. 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringarna har upptagits till belopp som, efter individuell bedömning, beräknas inflyta. Skulder har 
värderats till anskaffningsvärde om inte anges i not. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter 
fastställd brytdag (2019-01-04) eller om fordrings- eller skuldbelopp inte är exakt när bokslutet 
upprättats, 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 
I regleringsbrevet görs för universitet och högskolor undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (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. 
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Som anläggningstillgångar redovisas maskiner, inventarier och byggnader med ett anskaffningsvärde 
om minst ett halvt basbelopp (2018 utgörs det av 22 750 kr) och en beräknad ekonomisk livslängd 
som uppgår till lägst tre år. Objekt som utgör en fungerande enhet vars sammanlagda 
anskaffningsvärde uppgår till 22 tkr eller mer klassificeras även som anläggningstillgång. 
Anläggningarna redovisas 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. 

Avskrivningstiden för datorer är individuellt bedömd, vilket innebär att den faktiska ekonomiska 
livslängden utgör avskrivningstiden. Stationära datorer som används i gemensamma salar eller 
laboratorium av flera personer, samt bärbara datorer kostnadsförs vanligtvis vid inköpstillfället. 

Tillämpade avskrivningstider 

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 
anläggningen 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. 

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 10 % av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret 
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 
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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 2018  2017 

Grundutbildning 421 111  395 592 

Forskning och forskarutbildning 83 707  57 840 

Lärarutbildning i nationella minoritetsspråk 2 156  2 117 
Utveckling av förvaltningspolitik 2 067  2 030 

 509 041  457 579 
 

Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) 

(Utfall avseende perioden 2018-01-01 – 2018-12-31  

 Utfall Utfall HST HPR Utfall total Takbelopp 
Utbildningsområde HST HPR Ersättning Ersättning ersättning enligt RB 

Humaniora 1 808 1302 57 637 27 061 84 698  
Juridik 177 124 5 645 2 568 8 213  

Samhällsvetenskap 2 413 1 896 76 925 39 391 116 316  

Naturvetenskap 387 318 21 064 14 564 35 628  

Teknik 642 518 34 898 23 746 58 644  
Vård 211 184 12 176 9 236 21 412  

Undervisning 436 412 16 921 16 730 33 651  

Verksamhetsförlagd utbildning 173 154 9481 8 227 17 708  

Övrigt 187 171 8144 6 074 14 218  

Design 15 14 2311 1 317 3 628  

Summa 6 448 5093 245 202 148 914 394 115 421 111 

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 26 996 tkr. 
 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 16 inom design. Högst får 15 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik. 
 

Beräkning av anslagssparande och överproduktion 

A.  Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  

 Årets takbelopp 421 111 

 + Ev. ingående anslagssparande  
 Summa (A) 421 111 

B.  Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 239 

 Utfall total ersättning enligt tabell 1 394 115 

 + Ev. ingående överproduktion  39 559 

 Summa (B) 435 913 

 Summa (A-B)1 -14 802 
Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. 
1Negativ 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 14 802 

 -Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2  

 Utgående överproduktion 14 802 
2Den del av anslagssparandet respektive överproduktionen som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.  
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Not 2 Intäkter och avgifter och andra ersättningar 2018  2017 

Beställd utbildning 0  279 

Yrkeshögskolan, KY m.m. 827  254 
Uppdragsutbildning, polisutbildning 121 199  90 807 

Uppdragsutbildning, övrig 7 702  7 688 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 1 985  1 237 

Uppdragsforskning 2 821  3 206 

Summan uppdragsverksamhet 134 534  103 471 

Högskoleprovet 0  0 
Studentbostäder (enligt regeringsbeslut U2010/4277/UH, U2015/05797/UH) 3 928  3 683 

Övriga intäkter och ersättningar 18 545  12 904 

Summa avgifter och andra ersättningar 22 473  16 587 

Totalt 157 007  120 058 

    

Varav    
Intäkter av avgifter och ersättningar enligt § 4 avgiftsförordningen 17 809  12 061 

    

Tjänsteexport    

Uppdragsutbildning 329   

Uppdragsforskning 486  302 
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 1 985  1 237 

Övriga tjänster § 4 avgiftsförordningen 19  26 

 2 819  1 565 

 

Ökningen av intäkter av avgifter och andra ersättningar beror huvudsakligen på uppbyggnaden av polisutbildningen, som inleddes 

årsskiftet 2014/2015. 
 

Som tjänsteexport definieras högskolans försäljning av tjänster till utländska motparter. 

 

Verksamhet 

Över-/ 
u-skott 

tom 2016 

Över-/ 
u-skott 

2017 

Intäkter 

2018 

Kostnader 

2018 

Över-/ 
u-skott 

2018 

Ack. 

Över-/ 
u-skott 

utg. 2018 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå       

Beställd utbildning 16 3 0  0  0  19  

Yrkeshögskolan, KY m.m. 142 -1 827  -817  10  151  

Uppdragsutbildning 18 274 -5 128 901  -133 803  -4 902  13 367  
Utb. av studieavgiftsskyldiga studenter -35 -87 1 985  -1 954  31  -91  

Summa 18 397 -90 131 713  -136 574  -4 861  13 445  

Forskning eller utbildning på forskarnivå       

Uppdragsforskning 367  144  2 821  -2 883  -62  449  

Summa 367  144  2 821  -2 883  -62  449  

Verksamhet utan krav på full kostnadstäckning       

Upplåtande av bostadslägenhet       

-utbytesprogram och gästforskare -670  -335  3 928  -3 918  10  -995  

Upplåtande av bostadslägenhet       

-regeringsbeslut (U2010/4277/UH, U2015/05797/UH) 0  0  0  0  0  0  
Övrigt enligt bilaga 4 regleringsbrev 0  0  0  0  0  0  

Summa -670  -335  3 928  -3 918  10  -995  

 

Verksamheten med krav på full kostnadstäckning hade intäkter om 134 534 tkr och ett ackumulerat överskott om 13 894 tkr dvs. 10,33 %. 

En stor andel av överskottet, 5 836 tkr, tillhör polisutbildningen. Medlen kommer att används inom polisutbildningens budgetramar. 

Resterande överskott uppgår till 8 058 tkr, eller 6 %.  
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Not 3 Intäkter av bidrag 2018  2017 

Östersjöstiftelsen 172 441  168 334 

Riksbankens Jubileumsfond 7 849  7 855 
Stockholms läns landsting 1 547  2 296 

EU-medel 1 983  3 048 

Övriga utomstatliga 10 637  7 935 

Vetenskapsrådet 16 753  13 435 

Övriga inomstatliga 20 037  12 342 

 231 248  215 245 
    

Intäkt per verksamhetsområde 2018  2017 

Grundutbildning 10 184  5 307 

Forskning 221 064  209 938 

 231 248  215 245 

 

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 bidrags-intäkter under förutsättning att avtal eller dylikt 
styrker detta. 

 

Not 4 Finansiella intäkter  2018  2017 

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 85  63 

Ränta anslagssparande 0  0 

Övriga finansiella intäkter 76  98 

 161  161 
 

Not 5 Kostnader för personal 2018  2017 

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 372 239  342 021 

avgifter enligt lag    

Övriga personalkostnader 188 268  171 395 

 560 507  513 416 

 
Andel lönekostnader bestående av arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal uppgår till 2 558 tkr. 2017 uppgick beloppet 

till 2 577 tkr. 

 

Not 6 Kostnader för lokaler 2018  2017 

Lokalhyror 128 856  107 707 

Övriga lokalkostnader 14 919  12 823 

 143 775  120 530 

 
Ökningen beror främst på att polisutbildningen flyttat till nya lokaler. 

 

Not 7 Övriga driftskostnader 2018  2017 

Kostnad för köpt grundläggande högskoleutbildning 59 153  55 135 

Övriga driftskostnader 107 433  93 017 

 166 586  148 152 

 
Ökningen av kostnad för köpt grundläggande högskoleutbildning beror främst på att polisutbildningens kostnader för fakturerade lärare 

ökat med 4 020 tkr (11 578 tkr).  
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Not 8 Finansiella kostnader 2018  2017 

Räntekostnader avseende lån och räntekonto Riksgälden 1 877  1 759 

Kursförluster 62  55 
Övriga finansiella kostnader 31  101 

 1 970  1 915 
    

Beviljad låneram enligt regleringsbrevet  40 000  50 000 
 

Not 9 Kapitalförändring uppdelade per verksamhetsgren 

Verksamhetsgren 

Balanserad 

kapitalförändring (A) 

Årets 

kapitalförändring (B) 

Summa 

(A+B) 

Grundläggande högskoleutbildning 85 505 -535 84 970 

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrevet 67 076 4 357 71 433 

Uppdragsverksamhet 18 429 -4 892 13 537 

Forskning/forskarutbildning 35 947 19 572 55 519 
Forskning och forskarutbildning 35 437 19 634 55 071 

Uppdragsforskning 510 -62 448 

Totalt 121 453 19 037 140 490 

 

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 2017 701 104 716 18 765 -6 430 4 403 122 154 
A Ingående balans 2018 701 104 716 18 765 -6 430 4 403 122 154 
Föregående års kapitalförändring  6 425 54 -2 077 -4 403 0 
Konst från Statens konstråd (påverkar 

ej årets kapitalförändring) 50     50 
Årets kapitalförändring  0 0 0 19 037 19 037 
B Summa årets förändring 50 6 425 54 -2 077 14 634 19 087 
C Utgående balans 2018 751 111 141 18 818 -8 506 19 037 141 241 
 

Myndighetskapitalet uppgick till 141 241 tkr. Det är en ökning med 19 087 tkr. Statskapitalet uppgår till 751 tkr (se not 21). Det är en 
ökning med 50 tkr. Övrigt kapital om 140 490 tkr är fördelade enligt följande. 
 
 2018-12-31  2017-12-31 

Anslagsfinansierad verksamhet 138 715  111 141 
Avgiftsfinansierad verksamhet 13 894  18 818 

Bidragsfinansierad verksamhet -12 119  -8 506 

 140 490  121 453 

    

Statskapital 751  701 

    

Myndighetskapital 141 241  122 154 
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Not 10 Balanserad utgift för utveckling 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 8 704  9 449 

Årets anskaffningar1 2 875  430 
Avgår anskaffningsvärde för utrangerad/såld utveckling   -1 175 

Utgående anskaffningsvärde 11 579  8 704 
    

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 274  -9 435 

Ackumulerade avskrivningar för utrangerad/såld utveckling 0  1 175 

Årets avskrivningar 0  -14 

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 274  -8 274 

    
Bokfört värde 3 305  430 
1Ny webbplats. 
 
Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 2 499  2 193 

Årets anskaffningar 1 020  306 

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda rättigheter    

Utgående anskaffningsvärde 3 519  2 499 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 846  -1 601 
Ackumulerade avskrivningar för utrangerade/sålda rättigheter    

Årets avskrivningar -500  -245 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 346  -1 846 

    

Bokfört värde 1 174  653 

 
Not 12 Byggnader, mark och annan fast egendom 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 292   

Årets anskaffningar1 6 754  292 

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda byggnader etc.    

Utgående anskaffningsvärde 7 046  292 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar -10   
Ackumulerade avskrivningar för utrangerade/sålda byggnader etc.    

Årets avskrivningar -283  -10 

Utgående ackumulerade avskrivningar -293  -10 

    

Bokfört värde 6 753  282 
1Manöverbana för polisutbildningen. 

 
Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 4 601  3 691 
Årets anskaffningar1 3 978  910 

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda förbättringsutgifter -499  0 

Utgående anskaffningsvärde 8 080  4 601 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 597  -1 261 

Ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade förbättringsutgifter 174   
Årets avskrivningar -514  -336 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 937  -1 597 

    

Bokfört värde 6 143  3 004 
1Larm och inpasseringssystem till polisutbildningens lokaler, tavelbelysning till polisutbildningens skjutbana, nytt microtorg till studenterna. 
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Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 69 256  67 827 

Årets anskaffningar 5 337  6 259 
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda inventarier -8 413  -4 830 

Utgående anskaffningsvärde 66 180  69 256 
    

Ingående ackumulerade avskrivningar -56 439  -57 228 

Ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade inventarier 8 247  4 812 

Årets avskrivningar -4 284  -4 023 

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 476  -56 439 

    
Bokfört värde 13 704  12 817 

    

 
Not 15 Pågående nyanläggningar 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde    
Årets anskaffningar1 715   

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade/sålda inventarier    

Utgående anskaffningsvärde 715  0 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar    

Ackumulerade avskrivningar för sålda/utrangerade inventarier    
Årets avskrivningar    

Utgående ackumulerade avskrivningar 0  0 

    

Bokfört värde 715  0 

    

Försålda/utrangerade anläggningar 2018-12-31  2017-12-31 

Reaförlust 491  19 
Reavinst    

 491  19 
1Ljud- och bildanläggning för polisutbildningen. 
 
Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 
Skillnaden beror på att kundfordringar, främst gentemot Polismyndigheten, ökat. 
 
Not 17 Förutbetalda kostnader 2018-12-31  2017-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 31 112  23 779 

Övriga förutbetalda kostnader 4 173  5 890 

 35 285  29 669 

 
Förutbetalda kostnader avser främst hyreskostnader för första kvartalet 2019. Förändringen beror på att hyra för polisutbildningens nya 
lokaler om 7 333 tkr har tillkommit. 
 
Not 18 Upplupna bidragsintäkter 2018-12-31  2017-12-31 

Inomstatliga finansiärer 1 360  583 

Utomstatliga finansiärer 6 533  3 346 

 7 893  3 929 

 
Här redovisas fordringar avseende upparbetade kostnader för bidragsfinansierad verksamhet där ersättning erhålls i efterhand. Ökningen 
kan främst härledas till projekt finansierade av Riksbankens jubileumsfond. 
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Not 19 Avräkning med statsverket 2018-12-31  2017-12-31 

Anslag i räntebärande flöde:    

Ingående balans 0  0 
Ingående balans, att återbetala 0  0 

Redovisat mot anslag 509 041  457 579 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -509 041  -457 579 

Återbetalning av anslagsmedel 0  0 

Utgående balans 0  0 

 
Not 20 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående balans 371 271  356 839 

Inbetalningar:    

-Anslagsmedel och räntor som tillförts räntekonto 509 126  457 642 

-Övriga inbetalningar 334 763  330 379 
Utbetalningar:    

-Återbetalning av anslag och räntor från räntekonto    

-Övriga utbetalningar -828 571  -773 589 

Utgående balans 386 589  371 271 

    

Beviljad, ej utnyttjad kredit på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0  0 

 
Saldots utveckling kan främst förklaras genom förändringen av oförbrukade bidrag inom forskningen, årets kapitalförändring och att det 
bokförda värdet för anläggningar ökat. Se not 27 oförbrukade bidrag, not 9 kapitalförändring och not 10-15 anläggningstillgångar. 
 
Not 21 Statskapital 
Balansposten avser konst från Statens konstråd. 
 
Not 22 Avsättningar för pensioner 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående avsättning för pensioner 282  173 
Årets pensionskostnad 1 045  194 

Årets pensionsutbetalningar -324  -85 

Utgående avsättning för pensioner 1 003  282 

 
Not 23 Övriga avsättningar 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående avsättning för lokalt omställningsarbete 11 015  10 083 

Årets kostnad 1 057  981 
Årets utbetalningar -519  -49 

Utgående avsättning för lokalt omställningsarbete 11 553  11 015 

Övriga avsättningar 1 444  0 

Utgående övriga avsättningar 12 997  11 015 

 
Balansposten avser främst avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt 
omställningsarbete. 
 
Not 24 Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31  2017-12-31 

Ingående balans 13 186  13 101 

Under året nyupptagna lån 13 318  4 732 

Årets amorteringar -5 784  -4 647 

Utnyttjad låneram 20 720  13 186 

    

Beviljad låneram enligt regeringsbrevet 40 000  50 000 
 
Under december har nyanskaffning om 11 039 tkr skett.  
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Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2018-12-31  2017-12-31 

Leverantörsskulder till andra myndigheter 9 292  9 326 

Skuld avseende avgifter och försäkringar till anställda 9 810  9 196 
Skuld mervärdesskatt 1 361  880 

 20 463  19 402 
 
Not 26 Upplupna kostnader 2018-12-31  2017-12-31 

Upplupna löner 6 416  5 646 

Semesterlöneskuld 23 142  20 905 

Övriga upplupna kostnader 6 538  8 946 

 36 096  35 497 
 
Not 27 Oförbrukade bidrag 2018-12-31  2017-12-31 

Östersjöstiftelsen 160 939  152 380 

Övriga utomstatliga 13 798  12 960 

Vetenskapsrådet 16 702  20 734 
Annan statlig myndighet 24 695  22 607 

 216 134  208 681 

 
Här redovisas skulder avseende ej upparbetade kostnader för bidragsfinansierad verksamhet där ersättningen erlagts i förskott. 
 
Not 28 Förbrukningstakt oförbrukade bidrag inomstatliga finansiärer 2018-12-31  2017-12-31 

Förbrukning inom 3 månader 6 991  10 005 

Förbrukning > 3 månader till 12 månader 34 406  33 336 

Förbrukning > 1 år till 3 år    
Förbrukning > 3 år     

 41 397  43 341 

 
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 29 Övriga förutbetalda intäkter 
Posten består främst av förutbetalda uppdragsintäkter, det vill säga skuld avseende icke upparbetade kostnader för avgiftsfinansierad 
verksamhet där ersättning erläggs i förskott. 
 
Not 30 Ansvarsförbindelser 
Posten ansvarsförbindelser avser ansvar gentemot hyresvärden Stiftelsen Clara, enligt hyresavtal som löper till 2020-02-07. Stiftelsen Clara 
är stiftad som en regional satsning och med ändamålet att ställa lokaler till förfogande för Södertörns högskola. Det bokförda värdet 
uppgår per balansdagen till 1 120 000 tkr och en värdering har utförts 2015-08-25 som uppgår till 1 800 000 tkr. I hyresavtalet stadgas att 
om långivarna säger upp krediter de beviljat stiftelsen, ska en engångshyra till stiftelsen erläggas uppgående till stiftelsens utgående 
kapitalskuld minskat med Stockholms läns landstings borgensåtagande. Stiftelsen Claras aktuella kredit på balansdagen uppgår till 
895 000 tkr. Då landstinget inte har något borgensåtagande värderas ansvarsförbindelsen till 895 000 tkr. Siffrorna är ännu inte reviderade. 
 
Under 2018 har högskolan tillsammans med övriga lärosäten som bedriver polisutbildning förhandlat fram nya överenskommelser. Till 
högskolans överenskommelse med Polismyndigheten har fogats ett förhandlingsprotokoll med bland annat följande innehåll: ”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 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. ” 
  



Årsredovisning – Södertörns högskola 2018 

58 
 

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  Övriga uppdrag 
Minoo Akhtarzand Arvode: 50 000 kr Ordförande Länsstyrelsens insynsråd 
  Ordförande Samverkan för utveckling av Västmanlands län SUV 
  Ordförande Vattendelegationen i Västmanlands län 
  Ordförande Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län 
  Ordförande Västmanlandsakademiens utskott 
  Ordförande Jämställdhetsrådet 
  Ordförande Integrationsrådet 
  Ordförande Miljö- och klimatrådet 
  Ordförande Energy Competence Center (ECC) 

  
Ordförande Samverkansrådet för statliga myndigheter i 
Västmanland 

  
Ordförande Stiftelsen för Rotehållarnes i Västmanland 
besparingsfond  

  
Ordförande Stiftelsen Pontus Nohres donationsfond för 
förtjänstfull husmodersgärning 

  Ordförande Janseska stipendiefonden 
  Ordförande Västmanlands kulturmiljöförening 
  Ordförande Västerås Musiksällskap 
  Ordförande Synskadades vänner 
  Ordförande Stiftelsen SKAPA 
  Ordförande Regionala krishanteringsrådet i Västmanlands län 
  Ledamot i Försvarsmaktens insynsråd 
  Vigselförrättare i Västmanlands län 
   
Rektor   
Gustav Amberg Lön: 1 195 588 kr Ledamot Stiftelsen Flemingsberg Science styrelse 
   
Företrädare för allmänna intressen  
Lars Burstedt Arvode: 22 000 kr Styrelseledamot Burstedts Konsult AB 
  Ledamot av Svensk-Spanska stiftelsen 
  Ordförande för Patversmers Iela 22, Lettland (t.o.m. 2018-06-30) 
   
Maria Johansson Arvode: 22 000 kr Inga övriga uppdrag att redovisa 
   
Sari (Säisä) Ponzer Arvode: 22 000 kr UHÄ avskiljandenämnd 
  Suppleant i Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse 
   
Joakim Rosengren Arvode: 0 kr1 DeLaval International AB 
  DeLaval Holding AB 
  DeLaval Hamra Gård 
  Alimak Hek Group AB 
  Stena Metall AB 

1Har avstått arvode på grund av ej deltagit vid styrelsemötena. 
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Kathrine Skretting Arvode: 22 000 k Sekreterare (rektor) Høgskolen i Innlandets styrelse, Norge 
  Ledamot styrelsen för norska Universitets- og høgskolerådet 
   
Björn Åstrand Arvode: 22 000 kr Ledamot styrelsen för Teacher Education Network in Europe 

(TEPE) 

  
Regeringens särskilda utredare för U 2016:06 – Bättre skola 
genom attraktiva skolprofessioner (t.o.m. 2018-03-13) 

  
Regeringens särskilda utredare för U 2018:05 – En mer likvärdig 
skola (fr.o.m. 2018-08-15) 

   
Ebba Östlin Arvode: 22 000 kr Ordförande respektive vice ordförande Södertörns energi AB 
  Ledamot Stiftelsen Flemingsberg Science styrelse 
  Ledamot StorSTHLMs styrelse (kommunförbund) 
  Ledamot SKL:s utbildningsutredning 

  

Regeringens särskilda utredare U 2018:B – för att utveckla och 
förankra de delmål för skolväsendet som Skolkommissionen 
föreslagit (fr.o.m. 2018-09-06) 

   
Företrädare för lärarna (ersättning utgår ej för anställd personal)  
Henrik Bohlin  Inga övriga uppdrag att redovisa 
   
Sara Sjöling  Ledamot Nduguföreningens styrelse 
   
Maria Wolrath-Söderberg  Inga övriga uppdrag att redovisa 
   
Företrädare för studenterna  
Oskar Mattsson Wiik Arvode: 22 000 kr Ordförande SöderS - Södertörns högskolas studentkår 
  Styrelseledamot SFS - Sveriges förenade studentkårer 
  Revisor Effektiv Altruism Sverige 
  Revisor Flemingsbergs förenade studentkårer 
  Revisor LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 
   
Alexander Stagnell Arvode: 11 000 kr Inga övriga uppdrag att redovisa 
 (180101-180630)  
   
   
Josefin Stern Arvode: 22 000 kr Styrelseledamot i SöderS - Södertörns högskolas studentkår 
   
   
Oscar von Seth Arvode: 11 000 kr  Vice ordförande i Södertörns högskolas doktorandråd 
 (180701-181231)  
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Bilaga – Studentkårens reflektioner över året som gått 
För studentkårens räkning blev även 2018 ett år att fyllas av förändring och en ny organisation togs 
fram av styrelsen i slutet av årets första halva. Detta för att i större utsträckning fortsätta att uppfylla 
studentkårens mål: En högkvalitativ och rättssäker utbildning samt ett starkt 
studentmedbestämmande, ett levande campus samt en hållbar och transparent studentrörelse. 

Ansvaret för studentrepresentation leds nu av studentombuden, en ny chef är på plats för att leda det 
operativa arbetet och samtliga tidigare arvoderade, undantagen ordförande, är nu anställda av 
studentkåren. Genom reformen ser vi kontinuitet, ett tydligare arbetsgivaransvar och en skarpare 
fördelning mellan det operativa och strategiska arbetet. Samtidigt har vi verkat för en organisation som 
bygger på att ingen ska känna sig ensam i studentlivet. Vi har fört studentkårens underliggande 
verksamheter närmare internorganisationen, infört en ny krisplan och gjort flertalet 
informationssatsningar bland studenter och föreningar om sexuella trakasserier och förebyggande 
åtgärder. 

Att vara studentkår år 2018 var tungt med flera viktiga politiska frågor nationellt såväl som lokalt på 
Södertörns högskola. Flemingsbergs utveckling, bristen på studentbostäder i hela Stockholm, studie- 
och karriärvägledning, studieförsäkringssystemet och disciplinära åtgärder för studenter var några av 
de frågor SöderS drev under året. På ett nationellt plan antog vi tillsammans med Sveriges 
studentkårer ”Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö” som fokusfråga för SFS - Sveriges 
förenade studentkårer. 

Under 2017 anordnade vi för första gången EduQ – SöderS Education Quality Workshop. 
Studenternas samlade åsikter och tankar rörande rättssäkerhet, utbildningskvalitet, seminariekultur, 
grupparbeten m.m. resulterade i en rapport som släpptes under våren 2018. Hösten 2018 arrangerade 
vi återigen workshopen och den nya rapporten förväntas komma under mitten av våren 2019. 

Under 2018 gjordes ytterligare en genomsyn av organisationen i och med den utgående statusen som 
studentkår vid Södertörns högskola. En stark, ny och förväntansfull studentkår lämnar nu 2018 bakom 
sig och inväntar nya utmaningar och förhoppningsvis lite lugn att identifiera 2019 med. 

 

SöderS styrelse och personal genom 

 

 

 

Angela R Larsson  Oskar M Wiik 

Generalsekreterare  Ordförande 
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