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REKTOR  
HAR ORDET

Kunskap i människans tjänst 
Coronapandemin har under 2020 skakat om det svenska sam- 
hället och även haft stor inverkan på högskolans verksamhet. Den 
största utmaningen har varit omställningen från campusbaserad  
till online-baserad undervisning. Jag är stolt över det fantastiska  
arbete som högskolans medarbetare gjort för att på kort tid anpassa  
verksamheten till radikalt annorlunda förutsättningar. Jag är också 
stolt och glad över våra studenter som visat stor förståelse och 
aktivt bidragit till att hitta nya lösningar.
 
Under det år som gått har också en ny vision för högskolan  
arbetats fram, Vision 2025. Med utgångspunkt i devisen ”Kunskap 
i människans tjänst” pekas fyra prioriterade områden ut inom  
vilka högskolan kommer att kraftsamla under de kommande åren. 
Området Värden som fördjupar och aktiverar syftar till att befästa 
och utveckla vår position i etiska och existentiella frågor. Området  
Samverkan som stärker och berikar syftar till att utveckla sam- 
verkan inom högskolan, med ägarna och med viktiga samhälls- 
aktörer. Området Kunskap som utmanar och utvecklar syftar till 
att stärka vår forskning och utbildning. Slutligen syftar området 
Samhällsengagemang som ifrågasätter och skapar nytta till att  
bättre nå ut med vår forskning och utbildning för att stärka och 
utmana samhället. Arbetet med att ta fram den nya visionen har 
visat att det finns ett stort engagemang för högskolan hos med- 
arbetare, ledning och styrelse. 
 
Jag är övertygad om att såväl de utmaningar vi mött som de  
förändringar som vi har genomfört under 2020 har stärkt oss  
och lagt grunden för en fortsatt positiv utveckling för högskolan.  
Jag ser därför med tillförsikt fram mot ett nytt år med nya  
möjligheter.

Roger Klinth
Rektor/vd
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Vi inledde 2020 med fortsatt fokus på medlemsaktiviteter och kommunikation samt  
ett utökat arbete riktat mot jämställdhet och hållbarhet. Vid årets början arrangerade  
vi en inspark som kom att bli den enda aktiviteten under 2020 eftersom vi tidigt  
kom fram till att vi inte hade möjlighet att anordna aktiviteter på ett coronasäkert sätt. 

Pandemin medförde också en utmaning i att skapa engagemang och att få studenterna 
att delta i studentkårens arbete. Två ledamöter valde att avgå under våren och det var 
också fortsatt svårt att hitta studenter som ville engagera sig och sitta i styrelsen. 

Ett av studentkårens främsta mål under 2020 har därför varit att hitta nya medlemmar 
och i slutet av november valdes nya medlemmar in i styrelsen. Den nya styrelsen har 
arbetat på olika sätt för att öka engagemanget i studentkåren, både inom kåren och  
tillsammans med högskolans ledning.

STUDENTKÅREN

Studentkårens reflektioner

Studentkåren är studenternas kanal för at t kunna vara med och påverka 
högskolans verksamhet. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sit ter student- 
representanter utsedda av kåren med i högskolans beslutande organ. På 
så vis har studenterna därmed möjlighet at t aktiv t arbeta för at t förbät tra 
utbildningarnas innehåll och ut formning.



ÄNST

Högskolans fyra ägare och tre campus

Ersta Sköndal Bräcke högskola 
ägs av de fyra största idéburna 
välfärdsaktörerna i Sverige – 
den ideella föreningen  
• Ersta diakoni, samt stiftelserna 
• Stora Sköndal  
• Bräcke diakoni 
• Stockholms sjukhem

Campus Bräcke

1 530 
STUDENTER

Campus Ersta

Campus Sköndal

24
DOKTORANDER

588 
 EXAMINERADE

175 
ANSTÄLLDA

VISION 2025 - KUNSKAP I MÄNNISKANS TJÄNST
Högskolan ska vara ledande i utveckling av 
praktiknära forskning och utbildning – med kritisk 
blick och människors utsatthet i fokus. Genom  
intern och extern samverkan bygger vi styrka och 
engagemang som utmanar och skapar nytta.

Vision 2025 togs fram under 2020

6 Årsredovisning 

ÅRET  
I KORTHET



ÄNST

 

20
medarbetare rekryterades. Stiftelsen Stockholms Sjukhem 

blev ny delägare.

Online-undervisning och digitala 
examinationer sedan mars.

Första disputationen i området 
Människan i välfärdssamhället.

Nya utbildnings- 
platser till höst- 
antagningen 2020. 

Forskningsprogram-
met ”Samordnat 
interventionssystem 
mot våld i nära 
relationer” startar.

Extra medel för  
utveckling av  
e-lärande och  
digitala lärmiljöer.

Utökat försäkrings-
skydd infördes 
för studenter med 
praktik inom hälso- 
och sjukvården. 

Resultatet från student- 
enkäten visade att 
studenterna i hög grad 
skulle rekommendera 
högskolan till andra.

Högskolans första  
hedersdoktor promoverades.

En studie om coronapandemin och det civila 
samhället initierades och en studie om erfarenheter 
av Covid-19 bland personer med intellektuell 
funktionsnedsättning påbörjades under 2020.
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Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik 
och psykoterapi samt utbildning på forskarnivå i palliativ vård och social  
välfärd med inriktning mot civilsamhället. Grunden för högskolans pedago-
giska verksamhet är en tilltro till varje students förmåga att självständigt söka 
kunskap och utvecklas. Utbildningen ska främja lärande, utmana student-
ernas kreativitet samt stärka ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och en 
reflekterande förmåga.  

År 2020 kom till stor del att präglas av coronapandemin. Under våren ställdes såväl undervisning som exam-
inationer om till att ske online. Samtliga examinationer genomfördes digitalt och under hösten övergick hög-
skolan gradvis till e-tentamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen pågick som vanligt, dock med löpande 
dialog kring smittskydd. Studieuppehåll beviljades för de som hade en rädsla för egen eller familjemedlemmars 
hälsa. Inom kyrkomusikerutbildningen infördes begränsningar för körundervisningen med max sex sångare 
och dirigent. Alla andra gruppmoment stängdes under hösten. Den snabba omställningen till online-baserad 
undervisning har varit utmanande för både lärare och studenter, men har också bidragit till utveckling och 
lärande. Såväl framtidens utbildning som yrkesliv kommer i stor utsträckning att kännetecknas av samspel 
mellan fysiska och digitala former av interaktion.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Under 2020 studerade totalt 1 530 personer vid utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. 

UTBILDNING

ANTAL STUDENTER 2020 2019 2018

Institutionen för vårdvetenskap (IVV) Totalt (kvinnor/män) Totalt (kvinnor/män) Totalt (kvinnor/män)
Sjuksköterskeprogram 853 (751/102) 905 (797/108) 941 (827/114)
Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård* 114 (107/7) 60 (57/3) 9 (8/1)
Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 80 (57/23) 74(58/16) 65 (51/14)
Masterprogram i palliativ vård 10 (10/0) 18 (18/0) 20 (20/0)
Psykoterapeututbildning 36 (27/9) 53 (40/13) 68 (54/14)
Fristående kurser 23 (21/1) 2 (1/1) 24 (23/1)
TOTALT IVV 1 116 (973/143) 1 112 (971/141) 1 127 (983/144)

Institutionen för diakoni, kyrkomusik, teologi (IDKT)
Kandidatprogram i teologi, halvfart 40 (24/16) 41 (26/15) 45 (30/15)
Kandidatprogram i teologi, helfart** 21 (13/8) 14 (6/8) 8 (2/6)
Konstnärligt högskoleprogram i kyrkomusik 21 (12/9) 20 (11/9) 20 (11/9)
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 13 (6/7) 6 (3/3) 7 (5/2)
Fristående kurser 14 (12/2) 12 (6/6) 30 (22/8)
TOTALT IDKT 109 (67/42) 93 (52/41) 110 (70/40)

Institutionen för socialvetenskap (ISV)
Socionomprogram 279 (234/45) 283 (236/47) 289 (231/58)
Magisterprogram i socialt arbete 10 (10/0) 13 (12/1) 18 (13/5)
Masterprogram i socialt arbete 16 /12/4) 17 (16/1) 19 (18/1)
Fristående kurser 0 1 (0/1) 1 (0/1)
TOTALT ISV 305 (258/49) 314 (264/50) 327 (322/72)
TOTALT HELA HÖGSKOLAN 1 530 (1 296/234) 1 519 (1287/232) 1 564 (1375/256)



92020

Under perioden 2015–2018 genomfördes en utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar i hela landet. 
Under denna period ökade framför allt antagningen till högskolans sjuksköterskeprogram. Sedan 2018 har 
däremot högskolan valt att minska antalet nyantagna studenter till sjuksköterskeprogrammet för att istället  
öka antalet studenter till specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Minskningen av antalet nyantagna sjuksköterskestudenter sedan 2017 och framåt kan även ses i helårsstudenter 
(HST) och helårsprestationer (HPR). 

HELÅRSSTUDENTER 2020 (varav kvinnor) 2019 (varav kvinnor) 2018 (varav kvinnor)

Sjuksköterskeprogram 672,48 (598,05) 708,51 (637,72) 723,32 (643,80)
Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 24,20 (22,77) 7,28 (6,90) 2,18 (1,87)
Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 20,82 (15,74) 18,79 (14,70) 18,37 (15,82)
Masterprogram i palliativ vård 3,66 (3,66) 4,43 (4,43) 6,57 (6,57)
Psykoterapeututbildning 11,27 (8,37) 27,04 (20,56) 32,92 (26,20)
Fristående kurser inom vårdvetenskap 3,03 (2,78) 0,48 (0,36) 4,79 (4,64)
Kandidatprogram i teologi, halvfart 12,95 (8,80) 13,13 (8,06) 21,00 (12,52)
Kandidatprogram i teologi, helfart* 14,25 (8,06) 6,91 (2,35) 3,76 (0,94)
Konstnärligt högskoleprogram i kyrkomusik 4,38 (3,13) 9,11 (5,28) 7,57 (3,24)
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 3,58 (1,25) 5,65 (2,79) 2,57 (1,75)
Fristående kurser inom institutionen för diakoni, kyrkomusik, teologi 3,14 (2,61) 2,95 (1,67) 9,73 (7,24)
Socionomprogram 224,44 (188,37) 223,03 (181,22) 230,11 (187,06)
Magisterprogram i socialt arbete 4,06 (2,94) 4,34 (4,11) 4,59 (3,32)
Masterprogram i socialt arbete 3,85 (3,79) 6,78 (6,34) 6,22 (5,87)
Fristående kurser inom socialvetenskap 0,06 (0) 0,45 (0,01) 0,11 (0,11)

TOTALT HELA HÖGSKOLAN 1006,17 (870,32) 1038,87 (896,52) 1070,04 (916,32)

HELÅRSPRESTATIONER 2020 (varav kvinnor) 2019 (varav kvinnor) 2018 (varav kvinnor)

Sjuksköterskeprogram 653,89 (584,77) 691,04 (628,26) 632,01 (566,79)
Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 15,38 (14,50) 7,00 (6,63) 2,00 (1,63)
Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 19,83 (15,08) 16,50 (13,29) 17,41 (14,23)
Masterprogram i palliativ vård 1,38 (1,38) 5,13 (5,13) 5,38 (5,38)
Psykoterapeututbildning 16,71 (12,18) 24,98 (19,33) 27,11 (21,28)
Fristående kurser inom vårdvetenskap 2,35 (2,10) 0,51 (0,51) 6,88 (6,63)
Kandidatprogram i teologi, halvfart 8,58 (5,21) 10,50 (7,38) 11,83 (8,40)
Kandidatprogram i teologi, helfart* 8,10 (4,89) 2,04 (0,54) 0,88 (0,00)
Konstnärligt högskoleprogram i kyrkomusik 5,43 (3,08) 7,33 (3,67) 6,47 (2,78)
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 3,17 (1,00) 5,73 (3,12) 3,07 (2,10)
Fristående kurser inom institutionen för diakoni, kyrkomusik, teologi 1,59 (0,98) 2,19 (1,86) 8,38 (6,95)
Socionomprogram 209,03 (176,52) 211,31 (171,19) 217,93 (178,00)
Magisterprogram i socialt arbete 1,13 (1,00) 3,21 (2,71) 1,79 (1,79)
Masterprogram i socialt arbete 2,50 (2,50) 3,58 (3,58) 2,21 (2,21)
Fristående kurser inom socialvetenskap 0 (0) 0,25 (0,13) 0,13 (0,13)

TOTALT HELA HÖGSKOLAN 949,06 (825,17) 991,30 (867,32) 943,44 (818,28)
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De två största utbildningsprogrammen är sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet. Till sjuk- 
sköterskeprogrammet var det 11,6 respektive 14 ansökande per utbildningsplats under våren respektive hösten 
2020. Till socionomprogrammet sökte 22,6 per plats till höstterminen 2020. Söktrycket inför hösten var större  
i jämförelse med tidigare år, framför allt till sjuksköterskeutbildningen. Detta kan till viss del förklaras av  
coronapandemin då den inneburit förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Efter utbyggnaden av hälso- och sjukvårdsutbildningarna 2015–2018 valde högskolan att anta färre studenter 
till sjuksköterskeutbildningen (programnybörjare) under perioden 2018–2020. Samtidigt ökade antalet  
programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen i palliativ vård i och med den gemensamma  
utbildningen med Sophiahemmet Högskola. Då psykoterapeututbildningen håller på att avvecklas skedde inga 
nya antagningar, vilket återspeglas i tabellen ovan. 

Antal programnybörjare till högskolans kandidatprogram i kyrkomusik ökade under 2020 jämfört med åren 
innan. Det beror på att siffran inkluderar både de studenter som tidigare varit antagna till högskoleprogrammet 
och de studenter som nu påbörjat kandidatprogammet.

Antalet studenter som examineras ökade mellan 2019 och 2020. Ökningen av examina mellan 2018 och 2019 
gällde till största delen sjuksköterskor. År 2017 tog 135 sjuksköterskor examen jämfört med år 2020 då 223 
sjuksköterskor tog examen. Det är en ökning med 65 procent.

EXAMINA (kvinnor inom parentes) 2020 2019 2018
Sjuksköterskeexamen 223 (210) 193 (171) 197 (174)
Specialistsjuksköterskeexamen 17 (13) 26 (22) 14 (11)
Kandidatexamen i vårdvetenskap 225 (212) 193 (171) 199 (176)
Magisterexamen vårdvetenskap 18 (14) 26 (22) 15 (12)
Masterexamen i palliativ vård 1 (1) 4 (4) 2 (2)
Psykoterapeutexamen 26 (19) 25 (20) 4 (2)
Kandidatexamen i teologi 3 (2) 9 (8) 3 (3)
Högskoleexamen i teologi 1 (1) 0 (0) 0 (0)
Konstnärlig högskoleexamen, kyrkomusik 1 (0) 2 (0) 3 (2)
Konstnärlig kandidatexamen, kyrkomusik 1 (0) 5 (4) 2 (1)
Socionomexamen 62 (49) 56 (45) 57 (47)
Kandidatexamen i socialt arbete 5 (4) 3 (3) 0 (0)
Magisterexamen i socialt arbete 3 (3) 4 (3) 1 (1)
Masterexamen i socialt arbete 2 (2) 1 (1) 0 (0)
TOTALT HELA HÖGSKOLAN 588 (530) 547 (474) 497 (431)

PROGRAMNYBÖRJARE 2020 2019 2018
Sjuksköterskeprogram 234 262 335
Socionomprogram 88 76 144
Konstnärligt högskoleprogram i kyrkomusik 0 1 5
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 11 2 2
Kandidatprogram i teologi, halvfart 18 12 4
Kandidatprogram i teologi, helfart 11 10 5

Masterprogram i palliativ vård 0 0 0
Magisterprogram i socialt arbete 12 1 10
Masterprogram i socialt arbete 0 6 13
Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 60 56 0
Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 31 25 15
Psykoterapeututbildning 0 21 0
TOTALT HELA HÖGSKOLAN 465 471 533

SÖKTRYCK HT (antal sökande per plats) 2020 2019 2018

Sjuksköterskeprogram 14,00 11,20 10,00
Socionomprogram 22,60 22,30 36,57
Konstnärligt högskoleprogram i kyrkomusik - 4,00 3,80
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 4,40 2,00 2,00
Kandidatprogram i teologi (helfart) 1,90 1,10 1,00

Kandidatprogram i teologi (halvfart) 2,10 1,00 1,40
Masterprogram i palliativ vård – – 1,30
Masterprogram i socialt arbete – 1,80 3,32
Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 2,49 2,62 1,30
Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 3,30 2,10 2,20
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Förändringar av utbildningar
Under våren 2020 fattades beslut om att avveckla den 
grundläggande utbildningen i psykoterapi och psy-
koterapeutprogrammet. Utbildningen bedrivs till och 
med den 23 januari 2022. De studenter som redan är 
antagna till utbildningar inom S:t Lukas utbildningsin-
stitut kan därmed slutföra sina studier, men ingen ny 
antagning kommer att ske.

Högskolan har under 2020 ansökt om tillstånd att 
utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen samt 
kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap. Dessutom 
skedde förberedelser för en ny specialistsjuksköterske- 
utbildning med inriktning mot distriktssköterska, 
med start till höstterminen 2021. Utbildningsplanerna 
för magister- och masterprogrammet i socialt arbete 
omarbetades under året. Därmed antogs inga nya 
studenter till dessa program under 2020.      

Kvalitetsarbete inom utbildning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderade hög-
skolans kvalitetssystem under 2018–2019. Högskolan 
har under 2020 fortsatt att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån resultatet av den utvärde-
ringen. Under våren sammanställde kvalitetsrådet 
en åtgärdsplan där det framgår vilka åtgärder som 
behöver genomföras och vilken funktion eller vilket 
organ som ansvarar för att åtgärden genomförs inför 
UKÄ:s uppföljning. Bland annat behöver policyn för 
program- och kursutvärderingar revideras och rutiner 
för uppföljning av nyckeltal och kvalitetsindikatorer 
tas fram och kopplas till den strategiska styrningen 
av högskolans utbildningsverksamhet. Arbetet med 
åtgärdsplanen påbörjades under höstterminen 2020 
och kommer att fortsätta under våren 2021 inför 
UKÄ:s uppföljning i oktober 2021. 

Under våren 2020 återkopplades resultatet från den 
studentenkät som genomfördes under hösten 2019 
till studenter och medarbetare. Resultatet visade bland 
annat att utbildningarna motsvarar studenternas för-
väntningar, att de upplever sig ha lika rättigheter och 
möjligheter samt att de i hög grad skulle rekommen-
dera högskolan till andra. Enkätresultatet används 
som underlag för pedagogisk utveckling samt  
utveckling av studiemiljöer, studentservice, student- 
information med mera.

Studentinflytande
Studenterna har rätt att vara representerade när  

beslut fattas eller beredning sker i ärenden som  
har betydelse för utbildningen eller studenternas  
situation. Studentrepresentanter utses av student- 
kårens styrelse.  

Studenternas aktiva medverkan och inflytande på 
utbildningens innehåll och utformning är viktiga 
frågor för högskolan. Under 2020 har studentkåren 
och högskolan arbetat med att utveckla förutsätt-
ningar och former för studentinflytande, bland annat 
då andelen studenter som är aktiva i kåren eller som 
representanter i andra sammanhang har minskat  
jämfört med föregående år. 

Samtliga institutioner har studentråd där studenter 
och institutionsledningen träffas minst en gång per 
termin. Varje terminsstart genomförs dessutom 
utvärderingar för att studenternas syn på utbildningen 
ska kunna tillvaratas och vartannat år genomförs en 
studentenkät som innehåller frågor om utbildning, 
studiemiljö, pedagogik och lokaler. 

Sedan tre år tillbaka har högskolan i samarbete med 
Sophiahemmet Högskola och Röda Korsets Hög- 
skola anordnat en gemensam utbildning om student- 
representation och studentinflytande som riktar sig 
till intresserade studenter vid högskolorna. Vid  
årets utbildningstillfälle deltog några av högskolans 
studenter. I slutet av november bjöds studenter in  
till en workshop tillsammans med ledamöter i  
pedagogiskt kollegium. Temat för workshopen var 
”Hur kan vi öka studenternas medverkan i kvalitets-
utveckling av utbildningen på högskolan?”. Resultatet 
av workshopen blev flera konkreta förslag på  
åtgärder för att utveckla studentinflytandet, ett 
utvecklings-arbete som kommer att fortsätta under 
2021.

Studiemiljö
Alla studenter ska kunna studera på lika villkor i en 
tillgänglig studiemiljö. Det innebär att undervisningen 
tar hänsyn till olika studenters behov, där de stöd och 
anpassningar som erbjuds ska underlätta studierna. 
Möjligheten att kunna studera och ta till sig informa-
tion ska finnas för alla. Under coronapandemin  
har högskolans lokaler (förutom biblioteken) under 
perioder varit helt stängda för studenter. Studenter 
med särskilda behov har kunnat begära undantag  
från förbudet att vistas i lokalerna. 
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Högskolebiblioteket ansvarar för högskolans  
vetenskapliga informationsförsörjning till studenter. 
Biblioteket erbjuder utbildningar och handledning  
i informationssökning, referenshantering och stöd  
till alla studenter i uppsatsskrivning kontinuerligt 
under hela utbildningen. Biblioteket erbjuder också 
särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funk-
tionsvariationer samt deltar i arbetet med skrivstöd 
för studenter. Att hjälpa studenter med vetenskaplig 
publicering och tillgängliggörande av publikationer  
i Diva ingår i bibliotekets uppdrag.

Under coronapandemin har möjligheten till fysiska  
besök på biblioteket påverkats. För att garantera 
social distansering har öppettiderna varit begränsade. 
Under pandemin har sökverkstaden, bibliotekets  
stöd till forskare och studenter för att formulera  
sökfrågor, välja och söka i databaser, samt skriva  
och tolka referenser, varit stängd och biblioteket  
har heller inte varit tillgängligt för externa besökare.  
Dock har det digitala biblioteket utvecklats och 
fungerat under hela året som stöd till studenternas 
informationsförsörjning. 

Statistiken visar att det främst är de fysiska besöken 
som har minskat. Förklaringen är att biblioteket inte 
har varit öppet i samma utsträckning på grund av 
coronapandemin. Utlåningen av tryckta böcker har 
minskat sedan förra året, minskningen är dock liten 
trots att biblioteket har haft begränsade öppettider. 
Biblioteket har istället hänvisat sina användare till 
digitala tjänster och digital service under 2020.

Under våren lanserades en ny studentwebb för 
studenterna på högskolan. Studentwebben innehåller 
generell information om studenternas studier, stöd 
i studierna samt vilka regler och rättigheter man har 
som student. Studentwebben kompletterar lärplatt-
formen som innehåller information om studenternas 
kurser och studier.

 

STATISTIK BIBLIOTEKET 2020 2019

Antal fysiska besök på biblioteket (Ersta o. Sköndal) 42 769 86 067
Antal digitala besök 99 306 107 136
Utlån tryckta böcker inklusive omlån 30 947 37 474
Fjärrutlån 180 195
Fjärrinlån 483 648
Antal sökningar i licensierade databaser 176 876 185 716

Extra utbildningsinsatser till följd av coronapandemin
Som en följd av coronapandemin aviserade regeringen en särskild satsning på nya utbildningsplatser till  
höstantagningen 2020. 

Högskolan fick i den satsningen nya medel för en permanent utbyggnad av bristyrkesutbildningar. Dessa  
medel har använts till att öka antalet utbildningsplatser på befintliga utbildningar som socionom- 
programmet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet inom palliativ vård.

Därtill fick högskolan medel för en satsning på utbildningar för att stärka livslångt lärande. Dessa  
medel har använts till två fristående kurser i existentiell vägledning. Kurserna riktade sig till yrkes- 
verksamma inom vård, omsorg och socialt arbete. 

Det tilldelades också extra medel för utveckling av online-baserad undervisning. Dessa medel  
användes till utveckling av digitala lärmiljöer.

Under våren utvidgades försäkringsskyddet för alla studenter som genomför verksamhets- 
förlagd utbildning inom hälso- och sjukvården. Den nya försäkringen tecknades hos  
Kammarkollegiet och gäller från 1 februari 2020 fram till 30 juni 2021. 

Pedagogikens dag 
den 21 april  
anordnades digitalt 
på grund av  
coronapandemin.  

Det pedagogiska  
priset 2020 delades 

ut till Veronica Ekström. Det peda-
gogiska priset är en utmärkelse som 
tilldelas en lärare som visat god  
pedagogisk skicklighet, och som 
nominerats av studenterna. Utöver 
priset delades två hedersomnämn- 
anden ut till Pardis Momeni och 
Anna Klarare.
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FORSKNING OCH 
FORSKARUTBILDNING

Vid högskolan bedrivs forskning inom kyrkomusik, socialt arbete, teologi och 
vårdvetenskap. Dessutom finns två prioriterade forskningsområden: civilsam-
hällesforskning och forskning inom palliativ vård. 

Under 2020 genomfördes 106 projekt, varav 20 avslutades. 
Även doktorandernas forskningsprojekt ingår i dessa uppgifter. 

Studien ”Kyrka och idealitet” baseras på enkäter till kyrkoråd och anställda i alla 
församlingar i Lunds stift för att kartlägga praxis rörande idealitet. Bakgrunden är det 
kyrkliga engagemanget för nyanlända sedan hösten 2015.

Forskningsprojekt

Under 2020 påbörjades en internationell forskningsstudie där man undersöker 
erfarenheter av coronapandemin hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Sammanlagt deltar 19 länder i studien som samordnas av forskare på Irland. 

Högskolan bidrar till samhällets kunskapsförsörjning  
bland annat genom forskningskommunikation, veten- 
skapliga publikationer och samverkan med aktörer  
i både offentlig, privat och ideell sektor. Högskolans 
forskare medverkar som experter i media, i utredning-
ar eller i externa arrangemang av olika slag. 

Med utgångspunkt i Vision 2025 och högskolans 
värdegrund följer högskolans forskningsstrategi 
2021–2025 tre huvudspår: att utveckla högskolans 
forskning, att stärka högskolans forskning genom  
samarbeten samt att göra högskolans forskning  
ledande och samhällsrelevant. 

Högskolans forskningsfinansiering kommer bland 
annat från forskningsråd, högskolans ägare, stiftelser, 
statsbidrag och andra svenska organisationer. 

Under 2020 disputerade högskolans första egna dok-
torander i området Människan i välfärdssamhället.  
I ämnet palliativ vård disputerade fem doktorander 
och i ämnet social välfärd med inriktning mot civil-
samhället disputerade tre doktorander. Dessutom 
hölls sex slutseminarier under året. 

Doktoranderna som disputerade under 2020 hade i 

genomsnitt tillbringat 4,8 år i utbildning på forskar-
nivå (bruttostudietid). Omräknat till heltidsstudier 
(nettostudietid) var studietiden 4 år, vilket motsvarar 
den stipulerade utbildningstiden för doktorsexamen.

Vid slutet av 2020 hade högskolan 24 doktorander, 
varav 20 var anställda vid högskolan. Under året  
antogs sex doktorander till forskarutbildningen.

Under den akademiska högtiden den 23 oktober 
installerades högskolans rektor och nya professorer. 
Nya doktorer och den första hedersdoktorn promo- 
verades. Med anledning av coronapandemin sändes 
den akademiska högtiden via videolänk. 

Kvalitetsarbete i forskarutbildning
I början av 2020 påbörjades förberedelser inför en  
extern utvärdering som UKÄ planerade att genom-
föra under hösten 2020 och våren 2021 av ämnet  
palliativ vård. Senare under våren lämnades besked 
från UKÄ att utvärderingen uteblir. Akademiskt  
kollegium valde då att, tillsammans med kvalitetsrådet, 
genomföra en egeninitierad utvärdering av forskar- 
utbildningen som en del av kvalitetsarbetet.  
Utvärderingen beräknas vara klar i början av 2021.

Forskningsprojektet “Active Support” är en studie som syftar till att introducera  
arbetssättet Active Support på gruppbostäder för personer med intellektuell funktions- 
nedsättning. Projektet påbörjades 2020 och finansieras av Ersta Diakoni.

14 Årsredovisning 
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Forskare från högskolan, Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet 
startade projektet “Handledningsprocess för ett studentaktivt lärande” för att undersöka 
hur handledningsprocessen vid självständiga kandidatarbeten hos sjuksköterskestudenter 
fungerar i Sverige.

Tillitsbarometern är ett mångårigt projekt som återkommande syns i media. I projektet 
studeras relationen mellan tillit och variation i jämlikhet, föreningsliv, laglydighet, religios-
itet och etnisk mångfald. Projektet finansieras av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Forskningsprogrammet ”Samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer” pågår 
under 6 år och har fått stöd från Forte. Inom ramen för programmet genomfördes en 
nationell konferens i samarbete med Centralförbundet för socialt arbete och Allmänna 
barnhuset.

Hemlösa kvinnor i höginkomstländer utsätts för extrema ojämlikheter i hälsan, vilket re-
sulterar i avsevärt förkortade liv. Projektet ”Vård på lika villkor” är ett bidrag till Agenda 
2030. Syftet med projektet är att fokusera på hälsoinsatser för människor med dålig hälsa 
på grund av social utsatthet, fattigdom och med multisjukdomar. Finansiär är Vetenskaps-
rådet.

I projektet ”Stödprogram för familjer där ett barn har cancer” utvärderas genomförbar-
heten och den eventuella effekten av ett psykosocialt stödprogram till dessa familjer.  
Projektet finansieras av Barncancerfonden.
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Övrigt - 4%
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Länsstyrelser - 4%

Formas - 17%

Ägarna - 11%
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FORSKNINGSCENTRUM

Palliativt forskningscentrum

Centrum för civilsamhällesforskning 

• Vid palliativt forskningscentrum 
bedrivs forskning om vård i livets 
slutskede.  

• Centret, till vilket cirka 30 personer 
är anknutna, är specialiserat på  
frågor relaterade till livsbegräns- 
ande sjukdom, döende och sorg. 

•  
Flera av de forskningsstudier som 
genomfördes under 2020 hade  
som syfte att undersöka hur palliativ 
vård kan utvecklas och förbättras. 

• Centrum för civilsamhällesforsk-
ning inrättades år 2019 och syftet 
är att samla högskolans forskning 
och resurser inom civilsamhälles-
området.  

• Både seniora forskare och  
doktorander, totalt cirka 15  
personer, är verksamma inom  
centret.  

• Under 2020 initierades bland  
annat en studie om corona- 
pandemin och det civila samhället. 

16 Årsredovisning 



Publikationer och forskningskommunikation

Publicering av forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker är ett sätt att  
kommunicera högskolans forskning och göra den tillgänglig. 

Under 2020 publicerades 2 941 vetenskapliga publikationer och 2 741 studentuppsatser i Diva.  
Diva är en öppet tillgänglig publiceringsdatabas som högskolan använder för elektronisk  
registrering och publicering av forskares och studenters publikationer. Högskolebiblioteket ansvarar  
för den vetenskapliga publiceringen och tillgängliggörandet av publikationer i Diva. 

En forskningsrapport om svenskars ideella engagemang, Medborgerligt engagemang 1992–2019,  
lämnades över till kulturminister Amanda Lind den 5 oktober. Sedan 1992 har forskare vid  
högskolan gjort sammanlagt sex befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella  
insatser i Sverige. 

Den 23 november var det premiär för högskolans forskningspodd Kunskap i människans tjänst.  
I podden intervjuas högskolans professorer, docenter och doktorer som berättar om sin forskning 
och om varför de började forska. De två första avsnitten av podden sändes på ForskarFredag den 27 
november, en nationell vetenskapsfestival som sprider kunskaper om forskning till allmänheten.

I januari disputerade hög- 
skolans första doktorand 
sedan högskolan fick examens-
rättigheter på forskarnivå i 
området människan i välfärds-
samhället. Doktoranden Anna 
Holmqvist lade fram sin 
doktorsavhandling ”Integritet 
på undantag? En studie av 
barns röst i patientlagen och 
patientorganisationer”.

Kristina Brandänge utnämndes 
till högskolans första hedersdok-
tor för sina banbrytande insatser 
vid omhändertagandet av 
anhöriga och överlevande efter 
Estoniakatastrofen 1994. 
Det var Kristinas nyskapande 
arbete som efter katastrofen 
lade grunden för det krisstöd 
som bland annat användes vid 
omhändertagandet av de 
drabbade efter tsunamin 2004. 

Akademiskt kollegium fattade 
beslut om att anta sex nya  
doktorander.

Under året 2020 genomfördes 
åtta disputationer. På grund av 
coronapandemin genomfördes  
de flesta av dessa digitalt.
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Samverkan inkluderar också gästforskare som under 
kortare eller längre tid bedriver forskning i nära 
samarbete med högskolans egna forskare inom 
högskolans forskningsmiljöer. Samverkan med det 
omgivande samhället sker också genom exempelvis 
samarbete med externa parter kring olika typer av 
evenemang, via uppdragsutbildning, gästföre- 
läsningar och studiebesök.
 
Samverkan med Socialstyrelsen
För att stötta vård- och omsorgsverksamheterna 
under coronapandemin tog högskolan tidigt under 
våren fram en webbaserad introduktionsutbildning 
för nyanställd personal. Samtidigt efterfrågade  
Socialstyrelsen en liknande kurs vilket resulterade  
i ett samarbete om ett nationellt utbildningspaket 
som ger baskunskap för att arbeta inom äldre- och  
funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet  
består av två delar där Socialstyrelsen tagit fram del 
ett och högskolan har tagit fram del två. Under 2020 
deltog 3 900 personer i högskolans utbildningsdel.

Internationalisering
Högskolan strävar efter samverkan genom ökad 
internationalisering. Utlandsstudier och praktik sker 
inom Erasmus, Minor Field Studies, Nordplus eller 
Linnaeus Palme. Inom både sjuksköterskeprogram-
met och socionomprogrammet finns möjlighet till 
verksamhetsförlagd och/eller teoretisk utbildning 
utomlands från och med termin fyra. 

Under vårterminen 2020 fattades beslutet att avbryta 
alla pågående utlandsstudier på grund av corona- 

pandemin. De 
europeiska stu-
denterna inom  
Erasmus- 
programmet 
som redan be-
fann sig i Sverige 
kunde fortsätta sina 
pågående studier och 
avsluta dem enligt plan,  
i samråd med berörda lärosäten.

Internationellt forum
Högskolan organiserade den 18 november ett inter-
nationellt forum med närmare 60 deltagare från  
högskolans partnerlärosäten, kollegor och student-
er i nio länder på temat ”How can we sustain and 
enhance the International Dimension in our areas 
of  health and social work during the pandemic?”. 
Ett tjugotal svenska studenter och lärare deltog från 
högskolan. 

Internationella insatser om pandemins 
utmaningar från ett socialarbetar- och 
vårdperspektiv
I maj bjöds partners inom Erasmus, Linnaeus Palme 
och Minor Field Studies in till ett digitalt internatio-
nellt seminarium, Globals sessions, för att diskutera 
insatser från lärosätenas perspektiv. Temat var “The 
Pandemic Challenge Student, teacher and profes-
sional perspectives from Social Work and Nursing/
Health Care”. Forskare från högskolan deltog samt 
höll föreläsningar.

SAMVERKAN OCH
INTERNATIONALISERING
Högskolan har flera långvariga samarbeten med externa  
aktörer kring olika utbildningar och områden. En stor del 
av högskolans forskning sker till exempel genom samar-
beten med andra forskare både i Sverige och interna-
tionellt. 

18 Årsredovisning 



Socialstyrelsen

Föreläsningar/sem
inarier

Beställda utbildningar

Ö
ppna utbildningar

Samverkan i form av uppdragsutbildning
Genom uppdragsutbildning erbjuder högskolan 
kompetensutveckling för yrkesverksamma. Utbild-
ningarna utvecklas i samarbete med uppdragsgivarna 
för att möta deras behov och har en nära anknytning 
till högskolans utbildning och forskning. Med anled-
ning av coronapandemin genomfördes nästan alla 
kurser under året online. 

Under 2020 deltog 1 270 personer i de 62 kurser 
som genomfördes. Av dessa kurser startade 42 under 
2020, medan övriga var kurser som startats tidigare 
år. Av de kurser som startade under 2020 var 22  
öppna, resterande var beställda kurser. Antalet  
öppna kurser minskade jämfört med 2019 medan de 
beställda kurserna ökade ungefär i samma  
omfattning.

Socialstyrelsen

Föreläsningar/seminarier

Beställda utbildningar

Öppna utbildningar
Socialstyrelsen - 7%

Föreläsningar/seminarier - 1%

Beställda utbildningar - 28%

Öppna utbildningar - 64%

Socialstyrelsen

Föreläsningar/seminarier

Beställda utbildningar

Öppna utbildningar
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64%

Evenemang och seminarier

Högskolan ska vara en öppen, tillgänglig 
och trygg miljö för alla. Där för deltog 
högskolan som ett av åt ta lärosäten i 
Academic Pride, et t samarbete kring Stock-
holm Pride, mellan den 31 juli–2 augusti. 

Hamiltonseminariet är den plats där hög- 
skolans vårdetiska forskning i aktuella och 
angelägna frågor sprids och har hållits 
sedan 2005. År 2020 var temat Etikronder 
– teori och praktik. Seminariet genomfördes 
inte som planerat med anledning av corona-
pandemin utan det beslutades om att skjuta 
på seminariet et t år.

Kyrkomusikerutbildningens studenter har 
öppna konser ter under varje termin för at t 
få kontinuerlig praktik och samverkan inför 
yrkeslivet. Konser terna ställdes under 2020 
om till mindre konser ter med tillräckliga 
avstånd för framträdande och publik, för at t 
följa rådande rekommendationer med 
anledning av coronapandemin.

Den 14 maj hölls det årliga seminariet om 
filantropi som arrangerades vid Centrum för 
civilsamhällesforskning. I år låg fokus på det 
globala civilsamhället och filantropi i Afrika, 
i skuggan av coronapandemin. I detta 
seminarium låg fokus på att vidga samtalet 
om det globala civilsamhällets framtid.

I oktober anordnades en högskoledag  
med temat pedagogik, kvalitet och vision 
för högskolans medarbetare. Bland annat 
anordnade likabehandlingsrådet och  
kvalitetsrådet en gemensam presentation 
och frågestund om arbetet med kvalitets- 
utvärderingen och den kommande temat- 
iska utvärderingen om breddad rekrytering, 
som UKÄ genomför under vår terminen 
2021.

Genom digitala samtal med rubriken 
”Coronapandemin – När livet ställs på sin 
spets och tryggheten hotas” bidrar hög- 
skolan med kunskap och er farenhet. 
Samtalen leddes av forskare vid hög- 
skolans institutioner och centrumbildningar 
varje vecka under sex veckor under våren 
för en intresserad allmänhet.

Den 5 oktober arrangerades en konferens 
om socialt arbete med våld mot barn och 
vuxna i nära relationer av Centralförbundet 
för Socialt Arbete i samarbete med forsk-
ningsprogrammet Sivin-Barn.

7%

1%

28%



I december 2020 hade högskolan 175 
anställda, motsvarande 149,6 helår-
sarbetare. Majoriteten av de an-
ställda vid högskolan är kvinnor, 
fördelningen under 2020 var 131 
kvinnor (75 procent) och 44 män 
(25 procent). Under året rekry-
terade högskolan 20 medarbetare.

År 2020 har medarbetarnas hälsa 
stått i fokus. Högskolan har exempel-
vis inför pausgymnastik på de anställdas 
datorer och höjt friskvårdsbidraget. Satsnin-
gen på medarbetarnas hälsa inkluderade 
också att genomföra en arbetsmiljöundersökning 
under hösten.  

Kompetensförsörjning
Högskolan vill uppmuntra och skapa förutsättningar 
för kompetensutveckling. En systematisk kompetens-
försörjning och kompetensutveckling behövs för  
att utveckla högskolans utbildning, forskning  
och samverkan. Medarbetare ska stödjas i sin  
professionella och personliga utveckling. Under 2020 
har högskolan tagit fram en anställningsordning som 

reglerar lärarkategorier, behörighets- 
kriterier och bedömningsgrunder vid 

rekrytering och befordran av lärare. 

Sjukfrånvaro
Under 2020 har sjukfrånvaron 
ökat, främst andelen långtids- 
sjuka. Rekommendationerna att 

stanna hemma vid minsta symtom 
under den rådande coronapandemin 

är en av anledningarna till att också 
korttidsfrånvaron har ökat. Högskolan har 

under år 2020 haft en sjukfrånvaro på 3,9 
procent av den sammanlagda arbetstiden. 

Uppdelat per kön har kvinnor en sjukfrånvaro på  
4,9 procent och män på 1,1 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron stod långtidssjukskrivningar för 4,8 
procent. Till långtidssjukskrivning räknas sjuk-
skrivning som omfattar 60 dagar eller fler.

HÖGSKOLAN  
SOM ARBETSPLATS

Personalkategorier                      2020 Kvinnor/män% 2019 Kvinnor/män (%)

Professorer                                                                   18   56/44 21   57/43
Övrig personal                                                 58   72/28 54   70/30
Högskolelektorer*                                 51   75/25 53 74/26
Högskoleadjunkter                              28   82/18 23 83/17
Doktorander**                           10  90/10 22  93/7
Totalt                                              175   75/25 173 75/25

*Inkluderat forskare (högskolan har få medarbetare som har forskare som titel, de flesta är
anställda som lektorer).
**Anställda doktorander vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

25%

75%

En särskild studieadministrativ enhet 
bildades med start 1 januari 2020. 

Könsfördelning  
anställda

20 Årsredovisning 



Campus Sköndal
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EKONOMISK REDOVISNING

ERSTA SKÖNDAL BRÄCKE HÖGSKOLA 2020

22 Årsredovisning 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMISK REDOVISNING
Årets redovisade resultat, efter bokslutsdispositioner 
och skatt, är ett underskott på -0,4 (9,5) mkr. 
Skillnaden i resultat för Ersta Sköndal Bräcke 
högskola 2020 jämfört med 2019 utgörs främst av en 
engångspost på 8,3 mkr som resultatfördes under 2019 
och avsåg tidigare års kvarvarande medel från främst 
Kammarkollegiet. Under 2019 gjordes en återföring av 
tidigare nedskrivning av värdepapper.
 
Omsättningen uppgick under 2020 till 187,5 (194,9) 
mkr, en minskning med 7,4 mkr, eller 4% jämfört med 
år 2019. Verksamhetsgrenarnas andel av högskolans 
finansiering är 68% (66%) utbildning, 14% (16%) 
uppdragsutbildning och 18% (17%) forskning. 

Totala rörelsekostnader för året uppgår till 189,8 
(184,8) mkr och är en ökning med 5 mkr och 3% 
jämfört med föregående år . Personalkostnaderna 
uppgick till 117,1 (116,9) mkr, en ökning med 0,2%. 
Personalkostnaderna utgör 62% (63%) av de totala 
kostnaderna. 
 
Eget kapital uppgår per balansdagen till 35,3 (35,7) mkr. 
Eget kapital består av bundet eget kapital 3,8 (3,8) mkr 
och fritt eget kapital 31,6 (32) mkr.

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING
Högskolan bedriver utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt 
arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi.  

Styrelsen och verkställande direktören för Ersta Sköndal Bräcke högskola avger följande årsredovisning  
för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla  
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företaget har sitt säte i Stockholm.
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Högskolan har tillstånd av regeringen att utfärda 
• sjuksköterskeexamen
• specialistsjuksköterskeexamen
• socionomexamen
• psykoterapeutexamen
• högskoleexamen i kyrkomusik och teologi
• kandidatexamen i vårdvetenskap, socialt arbete,     
    kyrkomusik och teologi
• magisterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete 
• masterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete 

Vid högskolan bedrivs även kvalificerad forskning, 
bland annat inom forskningsområden som civilsam-
hället, palliativ vård, etik, liksom inom teologi, vård- 
vetenskap och socialt arbete. Inom högskolan finns 
även en omfattande uppdragsutbildningsverksamhet.

Högskolan har examenstillstånd för forskarutbildning 
inom området Människan i välfärdssamhället med 
fördjupning i forskarutbildningsämnena Palliativ vård 
och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.  

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN
Under 2020 gick den idéburna stiftelsen Stockholms 
Sjukhem in som ny delägare och högskolan har därmed 
en unik ägarprofil bestående av de fyra största idé- 
burna välfärdsaktörerna i Sverige. Den nya ägarstruk-
turen stärker möjligheterna för högskolan att bygga en 
profilerad bas för forskning, utbildning och samverkan.
 
Under våren 2020 beslutades att avveckla den grund- 
läggande utbildningen i psykoterapi och psykoterapeut- 
programmet. De som redan är antagna till program-
met kan slutföra sin utbildning, men ingen ny antag-
ning kommer att ske.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Efter ett regeringsbeslut under våren ställdes såväl 
undervisning som examinationer om till att ske på 
distans på grund av coronapandemin. Under vår- 
terminen fattades även beslutet att avbryta alla 
pågående internationella studentutbyten. 
 
Som en följd av coronapandemin aviserade regeringen 
en särskild satsning på nya utbildningsplatser till 
höstantagningen 2020. Högskolan fick ersättning för 
en permanent utbyggnad av bristyrkesutbildningar om 
1 394 930 kronor. Dessa medel har under 2020 använts 
till utbyggnad av utbildningsplatser på befintliga 

utbildningar, dvs socionomprogrammet, sjuksköterske- 
programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet 
inom palliativ vård (fyra extra platser). Därtill fick hög- 
skolan medel för en satsning på utbildningar inom 
livslångt lärande (400 000 kr) som har använts till två 
fristående kurser i Existentiell vägledning. Kurserna 
riktade sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg 
samt socialt arbete. Extra medel som tilldelades hög- 
skolan för digitalisering under 2020 (80 240 kr) har 
använts för satsning på digitala redskap och utveckling 
av lärmiljöer.
 
Under året har högskolan tagit fram en ny framtids- 
vision, Vision 2025. Under devisen Kunskap i  
människans tjänst, kommer högskolan att kraftsamla 
kring fyra prioriterade områden: Värden som fördjupar 
och aktiverar, Samverkan som stärker och berikar, 
Kunskap som utmanar och utvecklar samt Samhälls- 
engagemang som ifrågasätter och skapar nytta. 
 
En introduktionsutbildning till arbete i vård och 
omsorg lanserades under våren. Utbildningen, som var 
ett initiativ från högskolan för att möta ett ökat behov 
av tillfällig personal i vård och omsorgsverksamhet, 
sker i samarbete med Socialstyrelsen där högskolan 
och Socialstyrelsen håller i var sin utbildningsdel. 

Forskningsprogrammet ”Samordnat interventions- 
system mot våld i nära relationer” startade under 2020 
och pågår under sex år. Forskningsprogrammet har 
fått stöd från Forte och inom ramen för programmet 
genomfördes en nationell konferens i samarbete med 
Centralförbundet för socialt arbete och Allmänna 
barnhuset.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN, STYRNING OCH 
ORGANISERING
Högskolan är ett aktiebolag, med säte i Stockholm, 
som per balansdagen ägs av Ersta diakoni, stiftelsen 
Stora Sköndal, stiftelsen Bräcke diakoni och stiftelsen 
Stockholms sjukhem med vardera 25 procent. Styrels-
en har under året bestått av två ledamöter vardera från 
respektive ägare samt två arbetstagarrepresentanter. 
Dessutom har en studentrepresentant adjungerats. 
Styrelsen leds av en från ägarna fristående ordförande. 
 
Bolagsstämman är Ersta Sköndal Bräcke högskolas 
högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen svarar för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter enligt vad som närmare framgår av 
aktiebolagslag, bolagsordning och ägardirektiv. Rektor 
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är högskolans VD och svarar för ledningen av verk- 
samheten närmast under bolagsstyrelsen. Verksam- 
heten är organiserad i enheter och institutioner där 
kärnverksamheten, högskolans bibliotek och det hög- 
skolegemensamma rektorskansliet ingår. Vid högskolan 
finns två kollegier som motsvarar fakultetsnivå; akade-
miskt kollegium och pedagogiskt kollegium, samt råd 
och nämnder; likabehandlingsrådet, kvalitetsrådet, 
internationella rådet, anställningsnämnden och  
disciplin- och överprövningsnämnden.

INTERNA INSATSER
Coronapandemin medförde att flera interna insatser 
gjordes för att stärka högskolans tekniska och pedago-
giska kapacitet vad gäller e-lärande och distansunder-
visning. Inom ramen för satsningen på ett gemensamt 
campus för högskolans verksamhet i Stockholm invest-
erades under året 2,6 mkr på att utveckla lär- och 
arbetsmiljöer. En del av denna kostnad utgörs av en 
särskild satsning om 600 tkr på utvecklandet av 
digitala lärmiljöer. En satsning som beslutades för att 
möta de särskilda behov av omställning av under-
visning som följde på regeringens beslut att all högre 
undervisning from den 18 mars skulle ske på distans. 
 
För att utveckla och stärka högskolans studieadminis-
trativa styrning har en särskild studieadministrativ 
enhet bildats med start 1 januari 2020. Högskolans 
ekonomiska styrning har setts över och en modell för 
ekonomistyrning och resursfördelning har tagits fram 
som ger en mer rättvisande bild av institutionernas och 
enheternas resultat och avkastning. 

Under året genomfördes även en översyn av hög- 
skolans ekonomi- och personaladministrativa stöd- 
processer. Översynen ledde fram till beslut om en ny 
organisation inom verksamhetsstödet. Omorganisa-
tionen innebar en omställningskostnad om 2,1 mkr 
som belastar 2020 års resultat.
 
Universitetskanslersämbetet (UKA) utvärderade 
högskolans kvalitetssystem mellan 2018-2019. Under 
2020 har högskolan fortsatt att utveckla det system- 
atiska kvalitetsarbetet utifrån resultatet av den 
utvärderingen och sammanställt en åtgärdsplan. 
Arbetet med åtgärdsplanen påbörjades under höst- 
terminen 2020 och kommer att fortsätta under våren 
2021 inför UKÄ:s uppföljning i oktober 2021. 
 
En arbetsmiljöundersökning genomfördes under 
oktober 2020 i syfte att bättre kunna förstå och hantera 
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de fysiska såväl som psykosociala konsekvenserna av 
coronapandemin. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Prognosarbetet för 2020 och budgetarbetet inför 2021 
har haft som mål att högskolan som helhet ska lämna 
ett positivt resultat. Under 2021 är målet en fortsatt 
stabil ekonomisk utveckling för högskolan. 
 
Den forskningsproposition som presenterades i 
december 2020 indikerar en ökning av högskolans 
fasta forskningsresurser. Om beslut fattas kommer 
statsanslaget för forskning att gå från ca 7 mkr till  
ca 11 mkr. Till detta ska också läggas den ökning  
av utbildningsresurserna på sammanlagt 5,2 mkr  
som beslutades under 2020. 
 
Under 2020 har högskolan ansökt till regeringen om 
examenstillstånd för två nya utbildningar, en påbygg-
nadsutbildning på avancerad nivå till hälso- och 
sjukvårdskurator samt ett kandidatprogram i civilsam-
hällesvetenskap. Beslut om högskolan tilldelas de  
sökta examensrätterna fattas under 2021. 
 
Högskolan beslutade under hösten 2020 att tillsätta  
en utredning av verksamheten vid Institutionen för 
diakoni, kyrkomusik och teologi. Syftet med utred- 
ningen är att ge förslag på hur verksamheten vid  
institutionen långsiktigt kan utvecklas och uppnå 
ekonomisk balans.

VÄSENTLIGA RISKER OCH
 

OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns en stor osäkerhet kring hur långvarig och 
omfattande coronapandemin kan komma att bli, inte 
bara samhällsmässigt utan även för högskolans 
verksamhet. 
 
Ett riskscenario handlar om säkerhet och försäkrings- 
skydd för de studenter som genomför verksamhetsför-
lagd utbildning inom hälso- och sjukvården. Efter 
samlade initiativ från enskilda utbildningsanordnare 
med vårdutbildningar fattade regeringen beslut som 
gjorde att dessa högskolor kunde teckna student-
försäkring hos Kammarkollegiet för personskada 
orsakad genom smitta. 
 
En riskfaktor utgörs också av pandemins kort- och 
långsiktiga effekter på medarbetarnas hälsa och väl- 
befinnande. Den arbetsmiljöundersökning som 
genomfördes 2020 har ökat kunskapen om dessa  
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 187 497 194 917 187 241 174 721

Rörelseresultat -2 302 10 135 6 496 5 288

Soliditet (%) 36,2 37,8 29,1 30,7

Kassalikviditet (%) 86,5 91,7 92,9 84,1

Medelantal anställda 148 154 153 150

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 3 750 000 22 507 167 9 461 621 35 718 788

Disposition enligt beslut av  
årets årsstämma

 
9 461 621 -9 461 621 0

Årets resultat   -390 714 -390 714

Belopp vid årets utgång 3 750 000 31 968 788 -390 714 35 328 074

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Soliditeten för 2019 har justerats då beräkningen inte baserades på justerat eget kapital.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Balanserad vinst 31 968 788

Årets förlust -390 714

Disponeras så att
i ny räkning överföres

31 578 074

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av ef ter följande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Styrelsen föreslår at t till för fogande stående vinstmedel 

effekter och skapat förutsättningar för aktiva och 
målinriktade insatser i syfte att stärka den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön.
 
Coronapandemin har ytterligare aktualiserat den 
osäkerhet som under en längre tid funnits kring 
möjligheten att få tillgång till VFU-platser av god 
kvalitet till högskolans studenter inom vård- och 
omsorgsområdet. Genom nära och bra dialog med 
Region Stockholm, kommuner och privata aktörer har 
högskolan hittills lyckats få fram ett tillräckligt antal 
platser men långsiktigt behöver mer stabila strukturer 
skapas. Detta blir en viktig uppgift för det regionala 

vårdkompetensråd som är under uppbyggnad i Stock-
holm-Gotland-regionen. Även ett utvecklat samarbete 
mellan högskolan och dess fyra ägare kan aktivt bidra 
till ökad tillgång på VFU-platser med god kvalitet.
 
Det finns en osäkerhet kring hur de nya permanenta 
såväl som tillfälliga utbildningsplatser som högskolan 
tilldelats kommer att avräknas. Osäkerheten finns i 
hela sektorn men blir särskilt påtaglig för enskilda 
lärosäten som hittills inte haft någon avräkning på sitt 
utbildningsuppdrag. Dialog förs fortlöpande med 
regeringen kring hur avräkningen kommer att ske och 
hur högskolan på bästa sätt kan förbereda densamma.
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Not 2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 187 497 172 194 917 442

  187 497 172 194 917 442

    

Rörelsens kostnader    

Direkta kurskostnader  -26 206 575 -27 895 498

Övriga externa kostnader 3, 4 -44 151 646 -38 367 817

Personalkostnader 5 -117 127 476 -116 892 440

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

 -2 313 647 -1 626 569

Summa rörelsens kostnader  -189 799 344 -184 782 324

    

Rörelseresultat  -2 302 172 10 135 118

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande 6 1 391 261 1 301 601

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 7 0 3 535 422

Räntekostnader och liknande  -5 976 -1 618

Summa resultat från finansiella poster  1 385 285 4 835 405

    

Resultat efter finansiella poster  -916 887 14 970 523

    

Bokslutsdispositioner 8 499 975 -3 810 545

Resultat före skatt  -416 912 11 159 978

    

Skatt på årets resultat 9 26 198 -1 698 357

Årets resultat  -390 714 9 461 621

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 10 1 130 109 929 181 

Inventarier 11 7 556 195 6 300 723 

8 686 304 7 229 904

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 50 921 24 723 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 38 811 081 37 467 447

38 862 002 37 492 170

Summa anläggningstillgångar 47 548 306 44 722 074 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 8 957 025 2 383 272 

Övriga kortfristiga fordringar 4 194 652 1 649 268

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 7 105 949 10 276 131 

20 257 626 14 308 671 

Kassa och bank 13 37 000 184 43 269 570 

Summa omsättningstillgångar 57 257 810 57 578 241 

Summa tillgångar 104 806 116 102 300 315 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 14, 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 750 000 3 750 000 

3 750 000 3 750 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 31 968 788 22 507 167 

Årets resultat -390 714 9 461 621 

31 578 074 31 968 788

Summa eget kapital 35 328 074 35 718 788 

Obeskattade reserver 16 3 310 570 3 810 545

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 13 378 694 13 236 828

Övriga kortfristiga skulder 7 666 110 9 582 366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 20 047 520 16 627 543

Förutbetalda anslag 18 25 075 148 23 324 245 

Summa kortfristiga skulder 66 167 472 62 770 982 

Summa eget kapital och skulder 104 806 116 102 300 315 
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KASSAFLÖDESANALYS

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat före finansiella poster -2 302 172 10 135 118

   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar 2 313 647 1 626 569

   

Erhållen ränta 117 011 119 067

Erlagd ränta -5 976 -1 618

Betald skatt -2 636 015 -1 394 271

   

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -2 513 505 10 484 865

   

Förändring av kundfordringar -6 573 753 4 156 863

Förändring av kortfristiga fordringar 3 260 813 -1 892 304

Förändring av leverantörsskulder 141 866 -3 084 741

Förändring av kortfristiga skulder 8 254 624 -15 338 912

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 570 045 -5 674 229

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 770 047 -4 858 083

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 343 634 -1 246 941

Erhållen utdelning 1 274 250 1 182 534

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 839 431 -4 922 490

 
Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning -5 000 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 000 000 0

   

Årets kassaflöde -6 269 386 -10 596 719

   

Likvida medel vid årets början   

Likvida medel vid årets början 43 269 570 53 866 289

Likvida medel vid årets slut 37 000 184 43 269 570
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med års- 
redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört  
med föregående år.
 
Intäkter
Intäkter periodiseras och intäktsförs den eller de 
perioder som de hänför sig till.
 
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns 
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas
och att bolaget kommer att uppfylla de villkor som 
följer med stödet.
 
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från  
en bidragsgivare baserat på en ansökan. Ett villkorat 
bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som 
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte 
uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de
kostnader som bidraget ska täcka uppkommer.  
Forskningsanslag jämställs med villkorade bidrag.
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till  
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskriv- 
ningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars 
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för reparation och under-
håll redovisas som kostnader.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 %  
Inventarier    20–33 % 
     
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet 
med kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Tillgångarna 
värderas vid första redovisningstillfället till anskaff-
ningsvärdet. Vid efterföljande redovisningstillfällen 
redovisas de till anskaffningsvärdet med avdrag för 
eventuella nedskrivningar. En nedskrivning beaktas 

om värdet har minskat och denna värdenedgång kan 
antas vara varaktig.
 
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.
 
Skulder
Leverantörsskulder har värderats till anskaffnings- 
värdet. Förutbetalda anslag avser erhållna medel  
för arbeten i forskningsprojekt och övriga projekt 
kommande år. Kortfristiga skulder i övrigt redovisas  
till anskaffningsvärdet.
 
Redovisning av forskningsmedel
Outnyttjade bidragsmedel som inte är statsbidrag 
redovisas som icke förbrukade bidragsmedel. Erhållna 
statsbidrag redovisas i sin helhet som intäkter under 
året.
 
Leasingavtal
Bolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finan-
siella som operationella, som operationella leasing-
avtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Förutom kassamedel klassificerar företaget disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
som likvida medel. Dessutom klassificeras kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en marknads-
plats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten som likvida medel. Föränd- 
ringar i spärrade medel redovisas i investeringsverk-
samheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar men före finansiella  
intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående 
arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som 
anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara 

rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder,  
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar 
och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering 
av redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2020 2019
I nettoomsättningen ingår intäkter från: 

Erhållna statsbidrag 125 116 393 126 254 899

Forskningsbidrag 16 052 149 17 557 426

Övriga bidrag 6 497 504 9 430 645

Kursavgifter 26 126 753 31 503 744

Övriga intäkter 13 704 373 10 170 728
 187 497 172 194 917 442

Not 3 Leasingavtal 

2020 2019 

Inom ett år 15 046 884 16 390 445

Senare än ett år men inom fem år 32 412 164 40 994 594

Senare än fem år 82 032 000 88 868 000

 129 491 048 146 253 039

De operationella leasingavgifterna utgörs till största delen av hyrda lokaler. Därutöver ingår bland annat 
leasing av orgel och kopiatorer.

EKONOMISK REDOVISNING

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 17 598 179 kronor.
Framtida leasingavgif ter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, för faller till betalning  
enligt följande:
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Not 4 Arvode till revisorerna

2020 2019

Ernst & Young Sweden AB 

Revisionsuppdrag 282 706 229 805 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 75 302 111 585

Summa 358 008 341 390

EKONOMISK REDOVISNING

Not 5 Anställda och personalkostnader

2020 2019
Medelantalet anställda 

Kvinnor 110 115
Män 38 39
Totalt 148 154

Löner och andra ersättningar 

Styrelsen och verkställande direktör 1 471 702 1 870 869
Övriga anställda 78 016 822 76 618 745
Summa 79 488 524 78 489 614

Sociala kostnader 

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktör 158 340 335 825
Pensionskostnader för övriga anställda 9 719 300 9 060 692
Sociala avgifter enligt lag och avtal 25 903 141 25 929 755

35 780 781 35 326 272

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader

115 269 305 113 815 886

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %

Andel män i styrelsen 50 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif ter som det ankommer på bolagets revisor 
at t ut föra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt tagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgif ter.

Avtal om avgångsvederlag
För högskolans verkställande direktör/rektor gäller ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för 
vardera par ten. Vid uppsägning från Ersta Sköndal Bräcke högskolas sida har rektorn rät t till, utöver 
ovan nämnda uppsägningstid, 6 månaders avgångsvederlag räknat på den månadslön som gäller 
vid tidpunkten för uppsägningen.
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Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 37 467 447 36 220 506 

Inköp 1 343 634 1 246 941
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 811 081 37 467 447 
Ingående nedskrivningar 0 -3 535 422 
Återförda nedskrivningar 0 3 535 422
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0  
Utgående redovisat värde 38 811 081 37 467 447

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

2020 2019
Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt 0 1 723 080 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -26 198 -24 723
Totalt redovisad skatt -26 198 1 698 357

Not 8 Bokslutsdispositioner

2020 2019 

Avsättning till periodiseringsfond 861 971 -2 683 927

Förändring av överavskrivningar -361 996 -1 126 618

 499 975 -3 810 545

 Avstämning av effektiv skatt  2020  2019
     
 Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt  -416 912  11 159 978

     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 89 219 21,40 -2 388 235

Ej avdragsgilla kostnader  -71 032  -81 056

Ej skattepliktiga intäkter  16 757  768 782

Övrigt  -8 746  2 152

Redovisad effektiv skatt 6,28 26 198 15,22 -1 698 357

2020 2019 

Erhållna utdelningar 1 274 250 1 182 534

Räntor 117 011 119 067

1 391 261 1 301 601

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Not 10 Byggnader

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 838 557 3 039 267 

Inköp 425 722 799 290
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 264 279 3 838 557  

Ingående avskrivningar -2 909 376 -2 762 527

Omklassificeringar -19 316 0 

Årets avskrivningar -205 478 -146 849
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 134 170 -2 909 376
Utgående redovisat värde 1 130 109 929 181

Not 11 Inventarier

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 440 084 20 058 705 

Inköp 3 344 325 4 058 793

Försäljningar/utrangeringar 0 -677 414
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 784 409 23 440 084 

Ingående avskrivningar -17 139 361 -16 337 055 

Försäljningar/utrangeringar 0 677 414

Omklassificeringar 19 316  

Årets avskrivningar -2 108 169 -1 479 720 
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 228 214 -17 139 361

Utgående redovisat värde 7 556 195 6 300 723

Not 13 Kassa och bank

2020-12-31 2019-12-31
Likvida medel

Kassa och bank 21 313 553 27 629 858 

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 15 686 631  15 639 712
Utgående redovisat värde 37 000 184 43 269 570

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Övriga upplupna intäkter 477 264 3 525 745 

Förutbetalda hyror 4 412 463 4 162 777

Förutbetalda kostnader databaser 933 345 1 059 991 

Övriga förutbetalda kostnader 1 282 877 1 527 618 
Summa 7 105 949 10 276 131

Not 14 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 37 500 aktier a´ 100 kronor.
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner och övertidsersättningar 4 377 564 4 235 812

Upplupna arbetsgivaravgifter 3 305 085 3 609 396

Upplupen löneskatt 2 339 959 2 279 595

Upplupna kostnader för praktikplatser 1 632 190 2 557 616

Förutbetalda kursintäkter 4 239 153 2 610 106

Övriga poster 4 153 569 1 335 018

 20 047 520 16 627 543

Not 18 Förutbetalda anslag

2020-12-31 2019-12-31

Statsbidrag 4 616 791 3 844 448

Forskningsbidrag 19 051 255 19 113 756

Uppdragsprojekt 1 407 102 366 041

 25 075 148 23 324 245

Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2020-12-31 

balanserad vinst 31 968 788

årets förlust -390 714

 31 578 074

Disponeras så att i ny räkning överföres 31 578 074

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Not 20 Eventualförpliktelser
Företaget har inga eventualförpliktelser.

Not 16 Obeskattade reserver

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 488 614 1 126 618

Periodiseringsfond 2019 1 821 956 2 683 927

3 310 570 3 810 545

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inget väsentligt finns att rapportera.

Förslag till vinstdisposition

Not 21 Ställda säkerheter
Företaget har inga ställda säkerheter.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Ersta Sköndal Bräcke högskola AB, org.nr 556688-5280

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ersta Sköndal Bräcke högskola 
AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 24-36 
i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Ersta Sköndal Bräcke högskola ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ersta 
Sköndal Bräcke högskola AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-23. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.  

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Ersta Sköndal Bräcke 
högskola AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till Ersta Sköndal Bräcke högskola AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
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