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Rättelse 

  

På sidan 7 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 anges i text och tabell en felaktig siffra för 

stiftelsens jämförelseindex avseende 2011. Rätt siffra ska vara -2,55 procent.  

  

Avvikelsen mellan portföljens utfall 2011 och jämförelseindex var härmed -0,03 procentenheter. 
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Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen för internationalisering av högre ut-
bildning och forskning – STINT – inrättades efter 
beslut av regering och riksdag den 1 augusti 1994. 
Stiftelsens ändamål är att främja internationali-
sering av svensk högre utbildning och forskning. 
Stiftelsens verksamhet skall byggas upp succes-
sivt på grundval av Stiftelsens egna, självständiga 
bedömningar och aktiva planering.

Stiftelsens styrelse
Ordförande, Olle Wästberg, f.d. generaldirektör, 
Svenska institutet 

Vice ordförande, Anna Hultgårdh-Nilsson, 
professor, Lunds universitet 

Eva Björck-Åkesson, professor, 
Högskolan i Jönköping

Viveka Ekberg, verkställande direktör, 
PP Pension 

Simone Fischer-Huebner, professor, 
Karlstads universitet

Kerstin Niblaeus, f.d. generaldirektör, 
EU:s ministerråd

Jörgen Ohlsson, f.d. förbundsdirektör, 
Naturvetarna

Ulf Rolander, teknisk chef, Sandvik Tooling

Birgit Schlyter, professor, 
Stockholms universitet

Revisorer
Jan-Erik Söderhielm, auktoriserad revisor, 
Ernst&Young

Gustaf Lindencrona, professor emeritus, 
Kungl. Vetenskapsakademien

Kansli
Andreas Göthenberg, tekn. dr., verkställande 
direktör

Hanna Begler

Agneta Granlund

Helena Mustafa Kjelldin

Mattias Löwhagen

Hans Pohl, tekn. dr.

Anette Weski

Katarina Wiberg (tjänstledig)

Stiftelsens beredningsgrupper

Humaniora/Samhällsvetenskap

Eva Haettner-Aurelius, professor, Lunds universi-
tet (ordf.)

Lena Halldenius, professor, Malmö högskola

Leif Lindmark, professor, Handelshögskolan i 
Stockholm

Bo Petersson, professor, Lunds universitet

Nora Räthzel, professor, Umeå universitet

Medicin

Anna Hultgårdh-Nilsson, professor, Lunds univer-
sitet (ordf.)

Ewa Ehrenborg, professor, Karolinska institutet

Birgitta Heyman, professor, Uppsala universitet

Bernt Eric Uhlin, professor, Umeå universitet

Naturvetenskap

Barbara Ekbom, professor, Sveriges lantbruksuni-
versitet (ordf.)

Barbara Giles, professor, Umeå universitet

Olov Sterner, professor, Lunds universitet

Teknikvetenskap

Mikael Sjödahl, professor, Luleå tekniska universi-
tet (ordf.)

Björgvin Hjörvarsson, professor, Uppsala universitet

Elisabeth Rachlew, professor, Stockholms universitet

Kurt Sandkuhl, professor, Högskolan i Jönköping
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Främjande av stiftelsens 
ändamål

Riksdagen godkände våren 1994 regeringens 
förslag att bilda en stiftelse för internationalise-
ring av högre utbildning och forskning. Genom 
regeringsbeslut den 23 juni upprättades Stiftelsen 
och styrelse utsågs från den 1 augusti 1994. Vid 
samma tidpunkt tillfördes Stiftelsen ett kapital på 
1 057 milj. kronor. Stiftelsens styrelse består av 
nio styrelseledamöter. Riksdagen ändrade proce-
duren för utseende av styrelsen 2010. Regeringen 
utser två ledamöter varav en ledamot skall ha 
relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbete. 
Sex ledamöter utses av styrelsen själv efter förslag 
från KVA, högskolor och universitet samt myndig-hetschefer vid fyra statliga forskningsfinansiärer. 
En ledamot utses av styrelsen själv. Styrelsen har 
under år 2011 haft fem sammanträden.

Stiftelsen skall enligt sina stadgar främja inter-
nationalisering av svensk högre utbildning och 
forskning.

Främjande av Stiftelsens ändamål har framför allt 
uppnåtts genom den verksamhet som har bedrivits 
inom följande program under året:• Initieringsbidrag• Institutional Grants Programme•  Svensk-koreanskt utbyte i samarbete med 

National Research Foundation of Korea (NRF)• Doktorandstipendier• Excellence in Teaching

Under året har två nya program lanserats:• Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration• Strategic Grants for Internationalisation

Därutöver har Stiftelsen gjort särskilda insatser 
för att främja internationalisering av svensk högre 
utbildning och forskning.

Stiftelsen har under 2011 fattat beslut om nya 
bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 
30,33 milj. kronor. Kostnaderna för projekt i Stif-
telsens regi är ca 1,06 milj. kronor. Totalt uppgick 
bidrag och stipendier samt projekt i Stiftelsens 
regi till 31,4 milj. kronor. 

Det skall understrykas att de beslut som styrelsen 
fattar under ett visst år kan komma att expedieras 
och bokföras under kommande räkenskapsår. De 
beslut och belopp, som nämns under respektive 
program nedan, kan då i vissa fall istället redovisas 
under ansvarsförbindelser och ej i not 10. Som 
också framgår under not 10 i redovisningen har 
av tidigare avsatta och beviljade bidrag 1,6 milj. 
kronor återförts. Återföringen består huvudsakli-
gen av medel från beviljade bidrag som ej kunnat 
slutföras.På Stiftelsens hemsida www.stint.se återfinns full-
ständiga förteckningar över de bidrag och stipen-
dier som beviljats under räkenskapsåret 2011. 

Styrelsen beslutade 2004 att begränsa de årliga 
utgifterna till högst 75 milj. kronor. Det innebär 
att man inte kan förvänta sig att Stiftelsen kan 
bedriva sin verksamhet i evighet. I november 2009 
beslutade styrelsen att sträva efter att begränsa de 
årliga uttagen till endast 50 milj. kronor. Kapital-
marknaderna har präglats av en orolig och fallan-
de aktiemarknad under året. Stiftelsens avkastning 
under året var -2,58 %.

Styrelsen inledde ett omfattande strategiarbete 
under hösten 2009. För att uppnå större effekt av 
Stiftelsens insatser beslutade styrelsen i oktober 
2009 bland annat att koncentrera insatserna till färre program och sträva efter samfinansiering. 
Implementeringen inleddes under 2010. Alla nya 
program i strategin hade lanserats i december 
2011, för vissa av programmen kommer dock 
beslut av medel att ske under 2012.

Initieringsbidrag
Initieringsbidrag är ett av STINTs nya program. 
Programmet lanserades i slutet av 2010. Syftet 
med STINTs verksamhet är att stärka svenska uni-
versitets och högskolors konkurrenskraft genom 
utveckling av internationella relationer. Interna-
tionalisering av högre utbildning och forskning 
bygger främst på långsiktiga målmedvetna an-
strängningar. Ibland är det dock viktigt att kunna 
agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål 
erbjuder STINT Initieringsbidrag, som utlyses fem 
gånger per år. Initieringsbidrag ges för genom-
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förandet av kortvariga projekt som syftar till 
uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta 
internationella relationer. 

Under året har Stiftelsen beviljat 30 initierings-
bidrag av 129 inkomna ansökningar till ett belopp 
av 3,5 milj. kronor. 

Institutional Grants Programme
Syftet med Institutional Grants Programme är att 
ge möjligheter för forskargrupper och institutio-
ner att bedriva ett brett och långsiktigt samarbete 
med utländska motparter. Projekten skall avse nya 
samarbeten och ha en institutionell bas, dvs. såväl 
seniora forskare som postdoktorer och doktoran-
der bör ges möjlighet att delta i samarbete och utbyte. Projekten finansieras under högst fyra år. Sedan starten 1996 har Stiftelsen finansierat 266 
projekt. Programmet är det största inom Stiftel-
sens verksamhet.

I april 2011 beviljade Stiftelsen 12 bidrag till nya 
samarbetsprojekt till ett sammanlagt belopp av  
9,5 milj. kronor för de två första åren. Antalet 
ansökningar var 87 st., jämfört med 71 st. före-
gående år. I december 2011 var antalet inkomna 
ansökningar 96 st. Under året beviljades även 7 förlängningsbidrag för tredje och fjärde året inom 
programmet till ett totalt belopp om 6,6 milj. 
kronor.

I den budget som Stiftelsens styrelse fastslagit för 
nya bidrag under 2011, avseende projektens två 
första år, hade beslut tagits att hälften av medlen 
skulle tillfalla yngre forskare. Detta som ett steg i 
förnyelsen av programmet. Under hösten utlystes 
programmet i sin förnyade form, där det är särskilt 
angeläget att yngre forskare och doktorander del-
tar i internationella projekt.

Svensk-koreanskt forskarutbyte i samar-
bete med National Research Foundation 
of Korea (NRF)
Stiftelsen har ett avtal med National Research 
Foundation of Korea (NRF). Ansökningar från 
koreanska och svenska forskare bedöms i en 
gemensam procedur och de framgångsrika erhål-

ler motsvarande 10 000 euros per år i högst tre år 
från respektive organisation. Satsningen bör ses 
som ett okomplicerat sätt att främja ett vidgat 
samarbete mellan Sverige och Sydkorea, som är en 
snabbt expanderande vetenskapsnation.

Under 2011 har 7 bidrag utav 16 inkomna ansök-
ningar beviljats för en tvåårsperiod till en kostnad 
för Stiftelsen av ca 1,3 milj. kronor. Dessutom 
beviljades 2 fortsättningsbidrag för ett tredje år till 
en kostnad om 184 000 kr.

Programmet reviderades under året och ett nytt 
avtal har tecknats med NRF. I det nya programmet, 
Korea-Sweden Research Cooperation, som utlystes under hösten kan forskningsprojekt finansieras upp till fyra år. Liksom tidigare samfinansieras 
programmet med NRF med skillnaden att forsk-
arna kan erhålla upp till 20 000 euros per år från respektive finansiär. Ansökningar granskas i både 
Sverige och Korea. I december 2011 var antalet 
inkomna ansökningar till programmet 19 st. 

Doktorandstipendier
Stiftelsen har sedan slutet av 1990-talet fördelat 
492 stipendier för utlandsvistelser till forskarstu-
derande. Sedan 2002 har programmets inriktning 
varit humaniora och samhällsvetenskap. De som 
erhåller stipendiet tillbringar minst fyra månader 
vid ett utländskt lärosäte. Doktorandernas hand-ledare kan också få finansiering för ett kort besök 
vid den utländska värdinstitutionen. Våren 2011 
beviljade Stiftelsen 16 stipendier till ett samman-
lagt belopp av 2,0 milj. kronor. Till programmet 
inkom 69 ansökningar, vilket var något färre än 75 
föregående år. 

Programmet utlystes inte under året, eftersom möjligheter till finansiering av doktorander ges inom flera av de övriga programmen.
Excellence in Teaching
Programmet Excellence in Teaching syftar till att 
utveckla såväl individer som institutioner. Genom 
att ge svenska universitetslärare internationella 
erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, sna-
rare än i forskarrollen, vill Stiftelsen bidra till att 



4

utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Stor 
vikt fästes vid förberedelsearbetet och ledningens 
engagemang. Deltagande lärosäten skall på olika 
sätt ta tillvara de hemvändande lärarnas erfaren-
heter så att spridningseffekterna blir goda. Med 
stipendieprogrammet vill Stiftelsen tydligt mar-
kera att även akademiska lärare behöver interna-
tionella förebilder och erfarenheter.

Inför årets utlysning ingick för första gången forsk-
ningsuniversitet i programmet. Detta som en kom-
plettering till de colleges som Stiftelsen sedan tidi-
gare samarbetar med. En annan nyhet under året var 
att stipendiater inom programmet kunde vistas vid 
lärosäten utanför USA, nämligen Singapore. Därmed 
har den kulturella pluralismen ökat i programmet

Inom programmet har Stiftelsen skrivit avtal med 
The Ohio State University, National University of 
Singapore och Nanyang Technological University.

De universitet och colleges som Stiftelsen sam-
arbetar med har olika storlek och karaktär, men 
gemensamt för dem är att de bedriver grundut-
bildning av mycket hög kvalitet. Erfarenheterna är 
hittills goda och de svenska lärarna uppfattas av 
sina utländska värdar som kunniga och engagera-
de. Genom att delta i planering och genomförande 
av undervisningen är det de svenska lärarnas upp-
gift att skaffa sig förståelse för hur dessa lärosäten 
upprätthåller sin höga utbildningskvalitet. 

Under höstterminen 2011 vistades 10 svenska 
lärare vid STINTs partnerlärosäten. Totalt hade 16 
svenska lärosäten nominerat universitetslärare 
till programmet. Det sammanlagda beloppet för 
stipendier inom programmet uppgick till ca 3,5 
milj. kronor. Av stipendiaterna placerades 3 vid 
universitet i Singapore, 2 vid universitet i USA och 
5 vid liberal arts colleges i USA.

Inför 2012 har Stiftelsen även skrivit avtal med 
The Chinese University of Hong Kong och New 
York University. 

Joint Brazilian-Swedish Research Colla-
boration
I samband med Statsministerns statsbesök i 
Brasilien i maj 2011 tecknade STINT ett avtal med 

Brasiliens största forskningsfinansiär, Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Avtalet gäller samfinansiering 
av forskningsprojekt som kan vara upp till fyra år. 
Forskare i Sverige och Brasilien kan erhålla upp till 20 000 euros per år från respektive finansiär. 
Ansökningar granskas i både Sverige och Brasilien. 
I december 2011 hade 40 ansökningar inkommit 
till programmet.

Strategic Grants for Internationalisation
Globaliseringen har medfört att världen har för-
ändrats enormt. Högre utbildning och forskning utgör inget undantag och området befinner sig nu 
i en mycket dynamisk tid. Dessa förändringar inne-
bär nya möjligheter och utmaningar. Det ställer i 
sin tur stora krav på tydliga mål och strategier för 
internationalisering vid lärosätena. Med Strategic 
Grants for Internationalisation vill STINT bidra till 
förnyelse och utveckling av internationaliserings-
strategier på lärosätesnivå. Programmet riktar sig 
till lärosätesledning och ansökan görs av rektor. 
Ansökningar ska omfatta strategiskt angelägna 
internationaliseringsinsatser som samtidigt tar 
tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engage-
mang vid respektive lärosäte.

Programmet utlystes för första gången i december 
2011 och är därmed en pilot för framtida utlys-
ningar av programmet. Avsikten är att program-
met skall utlysas årligen.

Särskilda insatser för främjande av 
internationalisering

Styrelsen beslutade i februari 2011 att stödja H.M. 
Konungens miljösymposium, som kommer att 
hållas på kungliga slottet i Stockholm den 22 mars 
2012, med 100 000 kr. Anledningen är att STINT 
tillsammans med MISTRA under åren 1997–2007 har finansierat tio gästprofessorer som utses av 
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för 
vetenskap, teknik och miljö. H.M. Konungens sym-
posium i mars 2012 har som avsikt att samla alla 
gästprofessorerna och uppmärksamma miljöfrå-
gor inom såväl den vetenskapliga världen som hos 
en bredare allmänhet.
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Främjande av kunskap och nätverk 
inom internationalisering
STINT har under året satsat på att sprida kunskap 
om internationalisering i det svenska kunskaps-
systemet. Detta har skett genom att Stiftelsen har 
lanserat en rapportserie och en seminarieserie, 
STINT Forum.

Inför den kommande forsknings- och innovations-
politiska propositionen 2012 inbjöd utbildnings-
ministern STINT tillsammans med andra aktörer 
att lämna strategier och synpunkter. Det dokument 
Stiftelsen överlämnade syftar till att ge en trend-
beskrivning och analys över den internationella 
utvecklingen inom högre utbildning och forskning 
samt presenterar STINTs strategi för verksamhe-
ten. Skrivelsen ger även förslag till vad det svenska 
kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges in-
ternationella konkurrenskraft inom högre utbild-
ning och forskning. 

Stiftelsen har med sitt nätverk dessutom bidragit till att ett flertal kontaktskapande möten mellan svenska 
och utländska aktörer har ägt rum under året.

Rapporter:

Förutsättningar för strategisk internationalisering 

vid svenska universitet och högskolor – en analys ur ett 

lednings- och styrelseperspektiv, R 11:01, april 2011. 

Syftet med studien bakom rapporten har varit att 
analysera de förutsättningar som idag råder för 
ledningar och styrelser vid svenska lärosäten för 
att bedriva ett strategiskt internationaliserings-
arbete. Studien och rapporten har baserats på 
intervjuer med rektorerna för Blekinge tekniska 
högskola, Karolinska institutet, KTH, Lunds univer-
sitet och Uppsala universitet, under mars 2011.

Svenska kunskapssystemet – en möjlighet till fram-

tida export, R 11:02, augusti 2011. 
STINT har under 2010–2011 sammankallat en 
arbetsgrupp med internationellt mycket erfarna personer från flera svenska lärosäten för att disku-
tera kring strategisk internationalisering. Rap-
porten dokumenterar arbetsgruppens omfattande 
diskussioner kring en möjlig framtida export av 
det svenska kunskapssystemet.

STINT Forum:

Global Trends and Challenges in Higher Education 

and Research, 21 september 2011 
Syftet med seminariet var att sprida kunskap 
om de dramatiska förändringar som sker inom 
högre utbildning och forskning internationellt och 
förmedla erfarenheter från utländska aktörer. Över 
100 anmälningar hade inkommit till seminariet. 
Talare vid seminariet inkluderade:

Carol Brandt, vice provost, New York University 
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten

Ole Fejerskov, f.d. ministerrådgivare, 
Århus universitet, Danmark 

Peter Honeth, statssekreterare, 
Utbildningsdepartementet

Rebecca Hughes, prorektor, The University of Sheffield, Storbritannien
Jamil Salmi, expert, World Bank, USA

Ben Wildavsky, senior fellow, 
Kauffman Foundation, USA

Väsentliga händelser efter räkenskaps-
årets utgång
KVA kommer under 2012 att granska STINT enligt 
den överenskommelse som gjorts mellan akade-
mierna och vissa forskningsstiftelser under 2011. 
KVA har enligt Stiftelsens stadgar rätt att granska 
verksamheten. 
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Den ekonomiska förvaltningen
Kapitalförvaltningens organisation

Stiftelsens kapitalförvaltning hanteras under 
styrelsen av ett kapitalutskott som består av 
Stiftelsens ordförande, den av regeringen utsedda 
styrelseledamoten med ekonomisk kompetens för 
styrelsearbete samt två externa experter. Kapital-
utskottet sammanträder normalt fem gånger per 
år samt vid behov. Med anledning av oroligheterna 
på marknaderna blev det nio sammanträden 
under året.

Stiftelsens kapitalförvaltning regleras genom ett 
placeringsreglemente som utgår från den place-
ringspolicy som styrelsen fastställt, senast revide-
rad i november 2010.

Stiftelsens förmögenhet skall förvaltas på betryg-
gande sätt så att riskerna begränsas och möjlighe-
terna till god avkastning tillvaratas. Förvaltningens 
inriktning måste beakta Stiftelsens planerade 
återstående livslängd och åtaganden. Vidare är 
målsättningen att avkastningen för förvaltningen 
totalt samt för dess delportföljer skall överträffa 
avkastningen för jämförbara index där det är 
relevant och mätbart. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella 
riskerna i den löpande förvaltningen inom Stiftel-sen, innebärande i första hand en diversifiering 
inom och mellan tillgångsslag, marknader samt 
emittenter.

Kapitalförvaltningens målUttryckt i finansiella termer är målsättningen att 
placeringstillgångarna över tiden skall genom-
snittligt minst ge en sammanlagd årlig avkastning motsvarande inflationen plus fyra procentenheter.
Finansiell riskhantering

Historiskt kan man konstatera att aktier på lång 
sikt gett en bättre avkastning än räntebärande 
placeringar. Samtidigt som aktier på lång sikt är att 
föredra som placeringsform, är aktiemarknaden 
tid efter annan utsatt för mycket stora värdesväng-
ningar. Aktiemarknaderna präglades av nedgång 
under året. Aktiernas dagliga kursförändringar, 
dvs. volatiliteten, var tidvis exceptionellt stor.

Stiftelsen har valt en enkel förvaltningsmodell med 
investeringar i fonder. Styrelsen har fastställt en 
normalportfölj som anger portföljens strategiska, 
långsiktiga fördelning mellan tillgångsslagen. 
Portföljens normalvikter och limiter framgår av 
tabellen nedan. Fondinnehaven bestod vid årets 
slut av ett räntekonsortium, en obligationsfond, en 
räntefond, tre svenska aktiefonder, en global aktie-
fond, en multistrategifond samt en hedgefond.

Investeringar kan ske i fonder som i sin förvalt-
ning investerar i bolag som följer internationella 
konventioner och riktlinjer avseende etiska och 
hållbara kriterier.

Tillgångsslag Normalvikter och 
limiter i %

Jämförelseindex

Min Normal Max

Svenska räntebärande vp 15 35 80 OMRX Bond

Aktier 20 55 70 SIX PRX (70 %), MSCI World i SEK (30 %)

Alternativa investeringar 0 10 15 OMRX T-bill +3 %
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Fördelning av tillgångsslagen i %, 
per december 2007 2008 2009 2010 2011

Räntebärande 60,0 65,0 59,7 52,0 43,5

Svenska Aktier 19,0 14,0 17,7 30,0 35,8

Utländska Aktier 21,0 21,0 22,7 18,0 10,4

Alt . Investeringar – – – – 10,3

Marknadsvärde mkr 798,0 690,0 742,0 727,0 657,2

Avkastning % 4,2 –7,7 15,2 6,5 –2,6

Jämförelseindex % 2,2 –10,0 14,4 8,9 6,3

Differens % 2,0 2,3 0,7 –2,4 –8,9

Uttag 51,0 48,0 48,1 60,0 51,7

Stiftelsen tillfördes i augusti 1994 ett stiftelseka-
pital på 1 056,6 milj. kronor. Sedan starten har 
Stiftelsen beviljat 1 533,6 milj. kronor i stipendier 
och bidrag. Totalt har, inklusive kostnader för 
administration och kapitalförvaltning 1 653,3 milj. 
kronor utbetalats. Stiftelsens skuld för beviljade ej 
utdelade anslag har under året minskat från 35,6 
milj. kronor till 25,9 milj. kronor.

Vid ingången av räkenskapsåret 2011 hade Stiftel-
sens tillgångar ett marknadsvärde av ca 727,6 milj. 
kronor. Marknadsvärdet vid utgången av år 2011 
uppgick till ca 657,2 milj. kronor. Räntebärande 
placeringar utgjorde 43,5 procent, svenska aktie-
fonder 35,8 procent, utländska aktiefonder 10,4 
procent och alternativa investeringar 10,3 procent. 
Den sista februari 2012 översteg marknadsvärdet på finansiella anläggningstillgångar det bokförda 
värdet med 25,7 mkr. Därför gjordes ingen ned-skrivning av finansiella anläggningstillgångar den 
sista december 2011.

Utbetalningar har gjorts med ca 51,8 milj. kronor. 
Avkastningen på kapitalet var -2,58 procent. Stif-
telsens jämförelseindex för året var 6,3 procent, 
dvs. kapitalförvaltningen uppvisar en underavkast-
ning med 8,88 procent. Från och med december 
2010 utgörs Stiftelsens jämförelseindex av: 35 % 
OMRX Bond, 38,5 % SIX PRX, 16,5 % MSCI Världen 
och 10 % OMRX T-bill +3 %.

Stiftelsen redovisar för räkenskapsåret intäkter 
med 61,3 milj. kronor och ett resultat om 49,0 milj. 
kronor. Intäkterna består framför allt av utdelning-
ar från ränte- och aktiefonder (ca 16,6 milj. kronor) 
och realisationsvinster från försäljning av andelar i 
ränte- och aktiefonder (drygt 40,7 milj. kronor.)

Av tabell och diagram framgår fördelningen på 
tillgångsslag (i procent) samt utvecklingen av kapi-
talet sedan 2007.
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Förvaltningsresultatet för 2011 kan med hänsyn 
till årets oroliga och nedåtgående aktiemarkna-
der bedömas som acceptabelt. Detta på grund av 
övervikten i räntebärande medel, som har begrän-
sat förlusterna. Stiftelsen har medvetet valt en stor 
andel räntebärande placeringar för att minska 
risken och för att ge långsiktig stabilitet i kapital-
förvaltningen. År 2012 har börjat starkare än 2011 
avslutades.

Stiftelsens kapitalutskott bestod under året av:

Olle Wästberg, f.d. generaldirektör, Svenska insti-
tutet

Viveka Ekberg, verkställande direktör, PP Pension

Gunnar Dahlfors, ek. dr., Ålandsbanken

Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs

Skatter
Stiftelsen är begränsat skattskyldig då dess 
ändamål är främjande av internationalisering av 
svensk högre utbildning och forskning. Begränsad 
skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (7 kap 3 
§) förutsätter att tre krav är uppfyllda: ändamåls-, 
verksamhets- och fullföljdskraven. Stiftelsen upp-
fyller alla tre kraven och beskattas därför inte för 
kapitalinkomst och förmögenhet.

Flerårsöversikt (kkr) 2007 2008 2009 2010 2011

Beslutade anslag, netto 40 113 31 519 41 858 38 221 28 731

Totalt utbetalat 40 888 39 735 34 370 46 303 40 478

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 45 188 67 959 24 133 50 587 61 306

Årsresultat 33 542 52 752 10 079 37 719 49 095

Eget kapital, bokfört värde 630 310 651 544 619 765 619 264 639 627

Eget kapital, marknadsvärde 753 383 648 094 695 784 688 247 628 895

Utveckling - rullande 3 år
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Resultaträkning (kkr)

Not 2011 2010

STIFTELSENS INTÄKTER

Utdelningar 16 628 24 116

Ränteintäkter 1 453 333

Realisationsresultat 6 40 663 23 707

Övriga finansiella intäkter 2 561 2 419

Övriga intäkter 1 12

Summa intäkter 61 306 50 587

STIFTELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 2 –1 277 –1 721

Personalkostnader 3 –5 847 –6 960

Administrationskostnader 4 –3 548 –3 364

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 –88 –62

Finansiella kostnader 1 –1 451 –761

Summa kostnader –12 211 –12 868

REDOVISAT ÅRSRESULTAT 49 095 37 719
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Balansräkning (kkr)

TILLGÅNGAR

Not 2011-12-31 2010-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 5

Inventarier 359  370 

Summa materiella anläggningstillgångar 359  370 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7

Aktiefonder 319 051 278 020

Räntefonder 278 831 370 989

Hedgefonder 66 000 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 663 882  649 010  

Summa anläggningstillgångar 664 241 649 380

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 151 569 

Summa kortfristiga fordringar 151 569 

Kassa & bank 4 396 9 734 

Summa kassa & bank 4 396 9 734 

Summa omsättningstillgångar 4 547 10 303 

SUMMA TILLGÅNGAR 668 788 659 683 

Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR)

Eget kapital 9

Stiftelsekapital 1 056 659 1 056 659

Balanserat resultat –417 032    –437 395

Summa eget kapital 639 627      619 264 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 327 146

Beviljade ej utbetalda anslag 25 931 36 566

Övriga kortfristiga skulder 10 882 2 346

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2021 1 361

Summa kortfristiga skulder 29 161 40 419

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 668 788 659 683

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 12 20 869 17 095
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd, för mindre företag . 
Tillämpar BFN:s uttalande och U95:3 .

Anslag och ansvarsförbindelser.
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital . 
Anslagen skuldföres vid beslutstillfället . Ansvarsförbindelser 
är i motsats till anslag ej beslutade, men förmodade kom-
mande skulder, till förlängningsanslag, efter motprestation .

Värderingsprinciper m m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan .

Löner och arvoden
Personalkostnader för fast anställd personal redovisas som 
personalkostnader . Övriga löner och arvoden, tillhörande 
externa personer, redovisas som övriga externa kostnader .

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det 
lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräk-
nas inflyta .

Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhål-
lits, eller kommer att erhållas, och redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt . Samtliga finansiella intäkter redovisas 
under rubriken intäkter . Stiftelsen får använda allt kapital 
för sitt ändamål .

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och förväntad nyttjandeperiod . Värdering av 
värdepapper görs kollektivt, enligt portföljmetoden . Om 
ett enskilt innehav överstiger marknadsvärdet görs ingen 
nedskrivning om samtliga värdepappers bokförda värde un-
derstiger marknadsvärdet . Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång .

Följande avskrivningstider tillämpas;

Materiella anläggningstillgångar
Datorer  3 år
Inventarier 10 år

Noter, redovisning- och värderingsprinciper (belopp i kr)
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Noter
2011 2010

NOT 1 FINANSIELLA KOSTNADER

Fondförvaltningskostnader 1 451 064 632 904

Övriga finansiella kostnader 194 128 055

Summa finansiella kostnader 1 451 258 760 959

NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Arvoden och sociala kostnader – granskare 440 570 531 352 

Stiftelse drivna projekt
  - STINT Scholarships for Academic Exellence
  - Strategisk Internationalisering
  - Exellence in Teaching
  - Royal Symposium
  - Institutional Grants
  - Främjande av forskningssamarbete med Sydkorea
  - Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies II
  - German Marshall Fund

836 031 1 136 668

Övriga kostnader 0 53 019

Summa övriga externa kostnader 1 276 601 1 721 038

NOT 3 PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

Antal anställda 8 7

Varav män 37 % 29 %

Könsfördelning i styrelse och ledning KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN

Styrelse 6 3 6 3

Företagsledning 0 1 0 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, styrelsen, 
verkställande direktör och anställda

Styrelse, VD 1 381 567 1 289 209

Övriga anställda 2 536 350 2 359 985

Totalt 3 917 917 3 649 194

Sociala kostnader 1 712 135 3 091 017

(varav pensionskostnader) 454 866 1 525 870

Totalt 5 630 052 6 740 211

* Av Stiftelsens pensionskostnader avser 158 784  kr ( f .å 209 874 kr ) VD .

Avtal om pension och avgångsvederlag
För VD gäller att pension utgår enligt ITP-plan . Vid uppsäg-
ning av anställningsavtalet skall en uppsägningsperiod av 6 
månader iaktas från såväl VDs som stiftelsens sida . Stiftelsen 
ska vid uppsägning från stiftelsens sida, utöver lön under 
uppsägningstid, erlägga ett avgångsvederlag till VD mot-
svarande 6 månadslöner . När VD varit anställd i stiftelsen i 
minst 36 månader ska avgångsvederlaget i stället uppgå till 
12 månader . Stiftelsen har rätt att göra avdrag för arbetsin-
komster från annan anställning under angiven period .

Övriga personalkostnader
Utöver personalkostnader tillkommer löner och arvoden till 
externa granskare med 622 278 kronor som redovisas under 
övriga externa kostnader och fondförvaltningskostnader not 
1 och 2 .
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Noter

NOT 4 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 2011 2010

Revision och redovisningsrådgivning 296 688    280 313 

Konsulttjänster
  - data
  - juridik
  - ekonomi
  - övriga

55 708
343 538

0
19 089

143 235 
145 000 
297 394 

70 828 

Lokalkostnader 997 493 1 017 691 

Resor och traktamenten avseende styrelsen och kansli 397 588 549 659 

Information och tryck 298 585 112 736

Verksamhetsplanering – internkonferenser och seminarier 90 560 51 920

Övrigt kansli 1 049 232 695 205

Summa administrationskostnader 3 548 481 3 363 980 

NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 2 396 433 3 706 351 

Inköp 76 547 16 840 

Utrangeringar 0 –1 326 758 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 472 980 2 396 433 

Ingående avskrivningar 2 026 226 3 291 023 

Utrangeringar 0 –1 326 758 

Årets avskrivningar 88 189 61 961 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 114 415 2 026 226

Bokfört restvärde 358 565    370 207 

NOT 6 REALISATIONSVINSTER OCH FÖRLUSTER VINSTER FÖRLUSTER

Aktiefonder 41 637 400 525 484

Räntefonder 1 045 360 1 494 162

Summa 42 682 761 2 019 645

NOT 7 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktiefond

Ingående anskaffningsvärde 278 020 469 235 009 237

Årets anskaffningar 191 687 923 126 983 075

Försäljningar –150 657 201 –83 971 843

Utgående anskaffningsvärden 319 051 191 278 020 469

Bokfört värde 319 051 191 278 020 469

Räntefond

Ingående anskaffningsvärde 370 989 308 416 116 801

Årets anskaffningar 14 943 079 22 157 615

Försäljningar –107 100 970 –67 285 106

Utgående anskaffningsvärden 278 831 417 370 989 310

Bokfört värde 278 831 417 370 989 310
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Noter

FORTSÄTTNING NOT 7 2011 2010

Alternativ investering – hedgefond

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets anskaffningar 66 000 000 0

Försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärden 66 000 000 0

Bokfört värde 66 000 000 0

Fondförvaltare
Anskaffnings-

värde
Marknads-

värde

Aberdeen Resp . World Eq 53 279 088 68 268 789

Enter, Enter Pro 88 597 462 74 342 124

SHB, Indexfond 71 076 510 61 053 005

SHB, Selektiv 106 098 133 99 631 597

Totalt aktiefond 319 051 193 303 295 515

Kammarkollegiet, räntekonsortium 84 623 302 84 020 347

Nordea, företagsobligationsfond 114 927 916 114 018 037

Enter Fonder, Enter Return 79 280 199 83 955 488

Totalt räntefond 278 831 417 281 993 872

Brummer & Partner, Nektar 51 000 000 52 744 798

Brummer & Partner, Multi Strategy 15 000 000 15 116 700

Totalt hedgefonder 66 000 000 67 861 498

Totalt fondinnehav 663 882 610 653 150 885

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader
  - hyra
  - leverantörer

0
146 982

0
154 628

Upplupna fondrabatter 0 413 992

Övriga upplupna intäkter 4 230 507

Totalt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 151 212 569 127

NOT 9 EGET KAPITAL Stiftelsekapital
Balanserat 

resultat
Redovisat 

resultat Totalt

Ingående balans 1 056 659 047 –475 114 662 37 719 273 619 263 658 

Omföring föregående års resultat 37 719 273 –37 719 273 0 

Redovisat årsresultat 49 095 074 49 095 074 

Beviljade forskningsanslag –30 336 576 –30 336 576 

Återförda/Återbetalade forskningsanslag 1 605 183 1 605 183 

Utgående balans 1 056 659 047 –466 126 782 49 095 074 639 627 339
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Noter

NOT 10 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2011 2010

Personalens källskatt 166 827 131 185

Bidrag från RBJ för postdoktorala tjänster inom SSAAPS-programmet 0 1 500 000

Övriga kortfristiga skulder 715 139 715 139

Summa 881 966 2 346 324

NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Sociala avgifter 301 111 237 941

Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 101 461 363 891

Semesterlöneskuld 500 069 376 154

Övriga upplupna kostnader 1 118 784 383 058

Summa 2 021 425 1 361 044

NOT 12 ANSVARSFÖRBINDELSER 
Avsatta medel för:

Pro Futura-programmet 260 000 250 000

Institutional Grants 18 200 000 13 300 000

SSAAPS I + II 0 1 571 172

Översättningsstöd – Pro Lingua 715 139 139 012

Stockholm China Forum 139 012 0

Sweden – Korea Research Cooperation 1 555 000 1 835 000

Summa 20 869 151 17 095 184

Stockholm den 26 april 2012.

Olof Wästberg      Anna Hultgårdh-Nilsson 
Ordförande      Vice ordförande 

Eva Björck-Åkesson     Viveka Ekberg 

Simone Fischer-Huebner     Kerstin Niblaeus 

Jörgen Ohlsson      Ulf Rolander 

Birgit Schlyter      Andreas Göthenberg 
       Verkställande direktör
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning, 
org.nr 802400-3512.

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och forsk-
ning för år 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor 
har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald 
revisor har utfört revisionen enligt god revisions-
sed för förtroendevalda revisorer i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning be-
aktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsre-
dovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i stiftelsens interna kontroll. En revision innefat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 

de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även reviderat styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Stiftelsen för internatio-
nalisering av högre utbildning och forskning för år 
2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen 
och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon 
ledamot i styrelsen eller verkställande direktören 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse-
förordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören är ersätt-ningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl 
för entledigande. Vi har även granskat om någon 
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styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

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

Uttalande

Styrelseledamöterna eller verkställande direktö-
ren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet.

Stockholm, 2012-05-23

Jan-Erik Söderhielm Gustaf Lindencrona 
Auktoriserad revisor
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