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Stiftelsens ändamål

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – STINT– inrättades efter beslut
av regering och riksdag den 1 augusti 1994. STINTs
ändamål är att främja internationalisering av svensk
högre utbildning och forskning.
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Främjande av stiftelsens ändamål
Riksdagen godkände våren 1994 regeringens förslag
att bilda en stiftelse för internationalisering av högre
utbildning och forskning. Genom regeringsbeslut
den 23 juni 1994 upprättades STINT och styrelse
utsågs från den 1 augusti 1994. Vid samma tidpunkt
tillfördes STINT ett kapital på 1 056,7 milj. kronor.
STINTs styrelse består av nio styrelseledamöter.
Regeringen utser två ledamöter varav en ledamot
skall ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbete. Sju ledamöter utses av styrelsen själv varav
sex ledamöter efter förslag från KVA, högskolor och
universitet samt myndighetschefer från fyra statliga
forskningsfinansiärer. Styrelsen har under år 2017
haft fyra sammanträden.
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STINT skall enligt sina stadgar främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.
Främjande av Stiftelsens ändamål har huvudsakligen
uppnåtts genom den verksamhet som har bedrivits
inom följande program under året:
– Capstone Awards
– Grants for Double Degree Programmes
– Initiation Grants
– Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration
– Joint China-Sweden Mobility
– Joint Japan-Sweden Research Collaboration
– Korea-Sweden Research Cooperation
– Postdoctoral Transition Grants
– South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research
Cooperation
– Strategic Grants for Internationalisation
– Teaching Sabbatical
Därutöver har STINT gjort särskilda insatser för att
främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.
STINT har under 2017 fattat beslut om nya bidrag
och stipendier till ett sammanlagt belopp av 51,7
milj. kronor. Kostnaderna för projekt i STINTs regi
är 0,7 milj. kronor. Som framgår under rubriken
”Rapport över förändringar av eget kapital” i redovisningen, har av tidigare avsatta och beviljade bidrag 2,0 milj. kronor återförts. Återföringen består
huvudsakligen av medel från beviljade bidrag som ej
kunnat slutföras.
På STINTs hemsida www.stint.se återfinns fullständig förteckning över de bidrag och stipendier som
beviljats under räkenskapsåret 2017.
Internationellt sett har högre utbildning och forskning påverkats kraftfullt av globaliseringen, tillväxtekonomier och demografiförändringar. Med
anledning av denna utveckling beslutade STINTs
styrelse om en ny strategi 2014. För att stärka de
svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft
gör STINT med sin nya strategi en tyngdpunktsförskjutning mot kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering. STINT strävar
även efter att driva och påverka de svenska lärosätena inom internationalisering.

STINTs programportfölj och investeringar inriktar
sig med denna strategi tydligare mot utbildning,
yngre forskare och strategisk internationalisering.
Avsikten är att påverka och förnya genom internationalisering. Med strategin kommer STINT även
att driva utveckling av samarbeten med strategiskt
intressanta tillväxtländer och regioner inom högre
utbildning och forskning intensivare.

samarbete med brasilianska motparter. Projekten
skall avse nya samarbeten och ha en institutionell
bas, dvs. såväl seniora forskare som postdoktorer och
doktorander bör ges möjlighet att delta i samarbete
och utbyte. Forskare i Sverige och Brasilien kan
erhålla upp till 20 000 euro per år från respektive finansiär. Ansökningar granskas i både Sverige och
Brasilien.

Grants for Double Degree Programmes

Med anledning av finansiella orsaker på den brasilianska sidan utlystes inte programmet under 20152016, därför beviljades inga projekt under året.
En ny utlysning kunde däremot göras under 2017
och beslut fattas under 2018.

Program

Programmet är ett av de program som har tillkommit i den senaste strategin och med inriktning mot
utbildning. Det syftar till att öka utbildningskvaliteten inom högre utbildning genom att stimulera till
utveckling av nya och kreativa former av internationella utbildningssamarbeten av typen Double Degree.
Dessa program bidrar till ökad upplevd diversitet för
studenterna samt ökad internationaliseringsgrad i
lärosalen och på lärosätet. Fokus ligger på kandidatoch masternivåerna men även samarbeten inom
doktorandutbildning är möjligt.
Under året har STINT beviljat 3 Grants for Double
Degree Programmes av 4 inkomna ansökningar till
ett belopp av 1,8 milj. kronor. Lärosätena samfinansierar projekten.
Initiation Grants

Internationalisering av högre utbildning och forskning
bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera
snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder
STINT Initiation Grants, som utlyses fyra gånger per
år. Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya
och strategiskt intressanta internationella relationer.
Projekten kan inkludera doktorander och studenter.
Under året har STINT beviljat 42 Initiation Grants av
101 inkomna ansökningar till ett belopp av 6,0 milj.
kronor.

Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration

I samband med statsministerns statsbesök i Brasilien
i maj 2011 tecknade STINT ett avtal med Brasiliens
största forskningsfinansiär, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Avtalet förlängdes under 2016 och gäller samfinansiering av forskningsprojekt som kan vara upp till tre
år. Syftet är att ge möjligheter för forskargrupper och
institutioner att bedriva ett brett och långsiktigt

Joint China-Sweden Mobility

Kina har under det senaste decenniet snabbt vuxit
fram som ett viktigt land inom forskning. STINTs
styrelse konstaterade i samband med styrelseresan till
Kina 2012 vikten av att svenska lärosäten finns med i
regionen och att STINT bör främja detta. STINT
har sedan dess sökt lämplig partner i Kina och
tecknade 2015 avtal med National Natural Science
Foundation of China (NSFC).
Inom programmet, Joint China-Sweden Mobility,
kan forskningsprojekt finansieras upp till tre år.
Programmet samfinansieras med NSFC och forskare i
Sverige och Kina kan erhålla upp till 200 000 kr per
år från respektive finansiär. Ansökningar granskas i
både Sverige och Kina.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2017
var 104. Under december 2017 beviljade STINT
totalt 13,6 milj. kronor till 25 projekt inom programmet. Det är därmed STINTs största program.

Joint Japan-Sweden Research Collaboration

STINT tecknade under 2013 avtal med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) om samfinansiering av forskningsprojekt som kan vara upp
till fyra år, men sedan utlysningen 2016 stödjer programmet treåriga projekt. Syftet med programmet är
att stärka svensk forskning och högre utbildning
genom etablering och utveckling av samarbeten
mellan svenska lärosäten och japanska universitet
samt forskningsinstitut. Programmet ger stöd till
projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt
bidrar till involverade lärosätens verksamheter.
Projekten skall avse nya samarbeten och ha en institutionell bas, dvs. såväl seniora forskare som postdoktorer och doktorander bör ges möjlighet att delta
i samarbete och utbyte.
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Forskare i Sverige och Japan kan erhålla upp till
200 000 kronor per år från respektive finansiär.

och högre utbildning genom etablering och utveckling av samarbeten mellan Sverige och Sydafrika.

Ansökningar granskas i både Sverige och Japan.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2016
var 31. Under våren 2017 beviljade STINT totalt
1,2 milj. kronor till 2 projekt inom programmet.

Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade
lärosätens verksamhet. På den svenska sidan samfinansieras programmet även av Formas, Forte, och
Vetenskapsrådet.

Korea-Sweden Research Cooperation

STINT har sedan 2008 ett avtal med National Research Foundation of Korea (NRF) om samarbete.
Inom programmet, Korea-Sweden Research Cooperation, kan forskningsprojekt från och med utlysningen 2015 finansieras upp till tre år. Programmet
samfinansieras med NRF och forskare i Sverige och
Sydkorea kan erhålla upp till 20 000 euro per år från
respektive finansiär. Ansökningar granskas i både
Sverige och Korea. Satsningen bör ses som ett okomplicerat sätt att främja ett vidgat samarbete mellan
Sverige och Sydkorea, som är en snabbt expanderande vetenskapsnation.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2016
var 24. Under våren 2017 beviljade STINT totalt
1,8 milj. kronor till 3 projekt inom programmet.
Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation

Programmet är ett av de nya programmen som har tillkommit i den nya strategin och inriktningen mot yngre
forskare. Det syftar till att ge unga lovande forskare en
god start på forskarkarriären genom att erbjuda möjlighet till att bygga upp och vidareutveckla internationella
samarbeten under etableringsfasen efter postdoc-perioden. Målgruppen är forskare som nyligen (inom tre år)
har avslutat en postdoc om minst ett år utomlands och
är anställda och aktiva vid svenskt lärosäte.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2016 var
17. Under våren 2017 beviljade STINT totalt 4,1 milj.
kronor till 8 projekt inom programmet.

South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research
Cooperation

I samband med STINTs deltagande i Utbildningsdepartementets delegation till Sydafrika hösten 2014
tog STINT initiativ till ett samfinansierat bilateralt
program mellan länderna för att stödja mobilitet
inom forskningsprojekt. Initiativet ledde till att
STINT under 2015 tecknade ett avtal med sydafrikanska National Research Foundation (NRF).
Syftet med South Africa-Sweden Bilateral Scientific
Research Cooperation är att stärka svensk forskning
4

Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2017
var 56. Under december 2017 beviljades totalt 5,1
milj. kronor till 10 projekt inom programmet. Formas, Forte och Vetenskapsrådet har under 2018 beslutat att samfinasiera de beviljade projekten med
0,4 milj. kronor, 0,8 milj. kronor och 2,0 milj. kronor, per respektive myndighet, vilket innebär att
STINT samfinansierar med 2,0 milj. kronor.
Strategic Grants for Internationalisation

Globaliseringen har medfört att världen har förändrats enormt. Högre utbildning och forskning utgör
inget undantag och området befinner sig nu i en
mycket dynamisk tid. Dessa förändringar innebär
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 internationaliseringsstrategier
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 engagemang vid respektive lärosäte.
I mars 2017 hade totalt 9 ansökningar inkommit till
STINT, varav 4 projekt beviljades totalt 10,0 milj.
kronor. Lärosätena samfinansierar projekten.
Teaching Sabbatical

Programmet syftar till att utveckla såväl individer som
institutioner. Genom att ge svenska universitetslärare
internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till
att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Stor
vikt fästs vid förberedelsearbetet och ledningens engagemang. Deltagande lärosäten skall på olika sätt ta
tillvara de hemvändande lärarnas erfarenheter så att
spridningseffekterna blir goda. Med stipendieprogrammet vill STINT tydligt markera att även akademiska lärare behöver internationella förebilder och
erfarenheter.

De universitet och colleges som STINT samarbetar
med har olika storlek och karaktär, men gemensamt
för dem är att de bedriver grundutbildning av hög
kvalitet. Erfarenheterna är hittills goda och de
svenska lärarna uppfattas av sina utländska värdar
som kunniga och engagerade.
Genom att delta i planering och genomförande av
undervisningen är det de svenska lärarnas uppgift att
i en internationell miljö skaffa sig förståelse för hur
dessa lärosäten arbetar med frågor kring utbildning.
Inom programmet har STINT följande
partnerlärosäten:
Amerika
New York University, USA
The Ohio State University, USA
University of California Berkeley, USA
University of California Los Angeles, USA
Asien
The Chinese University of Hong Kong, Kina
Nanyang Technological University, Singapore
National University of Singapore, Singapore
University of Tokyo, Japan
STINT samarbetar inom programmet även med
följande Liberal Arts Colleges
Amherst College, USA
Williams College, USA
Under 2016 inkom 47 nomineringar från 25 svenska
lärosäten till programmet och beslut fattades i mars
2017 att bevilja stipendium till 15 universitetslärare
för att undervisa vid de utländska partnerinstitutionerna. Det sammanlagda beloppet för stipendier och
stipendiaters resor inom programmet uppgick till 6,3
milj. kronor. Av stipendiaterna placerades 2 i Hong
Kong, 1 i Japan, 6 i Singapore, 4 vid universitet i
USA och 2 vid liberal arts colleges i USA.
Avtal tecknades under året med University of Texas at
Austin och lärosätet ingick i nomineringensomgången inför 2018.

Övriga program och utlysningar

Utlysningen Grants for Integration and Internationalisation gjordes som en pilotsatsning under våren
2017 med syftet att bidra till att skapa förutsättningar för involvering och integration av nyanlända
akademiker med flyktingbakgrund i den svenska

universitets- och högskolesektorn. På så vis syftade
satsningen också till att bidra till lärosätenas strategiska internationalisering. Av 3 inkomna ansökningar beviljades ett projekt 1,0 milj. kronor.
Involverade lärosäten samfinansierar projektet.
För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomfördes en särskild utlysning av Sweden-Japan 150
Anniversary Grants i samarbete mellan STINT och
Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Sedan utlysningen
genomfördes har även Vetenskapsrådet (VR) beslutat
att tillskjuta finansiering till programmet. Syftet
med Sweden-Japan 150 Anniversary Grants är att
underlätta uppbyggnad av samarbeten med Japan.
Samarbetena ska i sin tur leda till högre kvalitet på
forskning och utbildning vid lärosäten i Sverige och
Japan. Specifikt gäller för Sweden-Japan 150 Anniversary Grants att möjliggöra relativt spontana projekt för att prova bärkraften i nya lovande
samarbeten. Beslut fattas under våren 2018.
För att stödja forskningssamarbete med Japan, har
STINT sedan 2011 även ett samarbete med Japan
Society for the Promotion of Science (JSPS), där
STINT utlyser programmet och nominerar nyblivna
doktorer respektive doktorander nära examen till
JSPS Postdoctoral Fellowship Programme för upp till
ett års vistelse vid universitet i Japan. Samarbetet
gäller alla discipliner och finansieras av JSPS. Totalt
inkom 13 ansökningar, varav 9 beviljades stipendier
av JSPS.
Under 2014 började STINT även utlysa Summer
Program åt JSPS, som ger masterstudenter och doktorander möjlighet att studera 2 månader i Japan
under sommaren. Samarbetet gäller alla discipliner
och finansieras av JSPS. Totalt inkom 27 ansökningar, varav 8 beviljades stipendier av JSPS.
Programmet Capstone Awards lanserades 2014 som
en del av STINTs nya strategi. Syftet med programmet är att öka nyttan av mobilitetsprogram finansierade av utländska aktörer och annonserade genom
STINT. Genom ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna att lära av utlandsvistelsen och säkra
erfarenhetsöverföring. Programmet omfattar mindre
stipendier om 5 000 kronor och 10 000 kronor till
studenter eller yngre forskare som blivit accepterade
inom utvalda externfinansierade program. Under
året beviljades totalt 0,1 milj. kronor inom programmet till 17 stipendiater.
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Utvärderingar

Delegationer

I början av året färdigställdes en effektanalys av
STINTs verksamhet under åren 1994-2015. Den
visar på flera positiva konsekvenser. STINTs medel
har investerats i projekt som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.

Delegationsresa till KAUST
STINT anordnade den 31 januari-2 februari en delegationsresa till KAUST (King Abdullah University
of Science and Technology) i Saudiarabien. Detta
som uppföljning till den introduktion som STINT
ordnade mellan KAUST och svenska lärosäten samt
finansiärer i samband med Sr Hellmark-Knutssons
delegationsresa till Gulfen i februari 2016.

Under året slutfördes en utvärdering av Strategic
Grants. Sammanfattningsvis betonar utvärderingen
att programmet har varit framgångsrikt och att
STINT därför inte bör ändra nämnvärt i programmets form.

Särskilda insatser för främjande
av internationalisering

STINT har under året satsat på att sprida kunskap om
internationalisering i det svenska kunskapssystemet.
Detta har främst skett genom STINTs artiklar,
seminarier och delegationsresor.
STINT har med sitt nätverk dessutom bidragit till att
ett flertal kontaktskapande möten mellan svenska och
utländska aktörer har ägt rum under året, bland annat:

Seminarier

STINT Internationaliseringsindex 2017
Den 9 maj 2017, Stockholm
För att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige har STINT utvecklat ett internationaliseringsindex. Det beskriver utvecklingen för sex
nyckelaspekter inom internationalisering av forskning,
utbildning samt personal och ledning. Förhoppningen är att indexet skall stödja lärosätena i deras
internationaliseringsarbete. Enligt STINTs
internationaliseringsindex 2017 var Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och KTH mest internationella i Sverige. Rektorerna från Chalmers och
KTH, samt representant för Handelshögskolan i
Stockholm beskrev hur lärosätena arbetar med internationalisering.
Forskning i en snabbt föränderlig värld
Den 7 november 2017, Stockholm
Vid seminariet presenterades rapporten ”Sveriges
internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas?" och Agneta Bladh, regeringens internationaliseringsutredare, berättade dessutom om hur
internationaliseringsutredningen framskrider.
Rapporten resulterade i artiklar i Universitetsläraren
och University World News.
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KAUST har snabbt blivit ett av världens främsta
lärosäten inom flera ämnesområden. Universitetet
som inte ligger under den saudiska staten, bygger på
f.d. Cornells rektor Rhodes visioner om akademisk
frihet, meritokrati, internationalisering och öppenhet och har ambitionen att modernisera landet.
STINTs delegation bestod av 13 personer som
representerade KTH, KI, Lunds universitet, Uppsala
universitet, RISE, IVA och STINT (bland annat
deltog rektorerna för KTH och Göteborgs
universitet).
STINT Summer School:
Linking Education and Research
Den 14-18 augusti arrangerade STINT en sommarskola i Singapore med temat utbildning och forskning
i samklang. Sommarskolan riktade sig till personer
på olika nivå på lärosäten och myndigheter, inklusive departement, som har ett stort engagemang i
forsknings- och utbildningsfrågor. Programmet bestod av workshops, föredrag, konkreta exempel och
grupparbeten på temat hur utbildning och forskning
kan fungera i samklang. De 24 deltagarna representerade 13 olika organisationer och hade olika bakgrund; forskare, universitetsledare,
utbildningsutvecklare, m.m. Sommarskolan arrangerades tillsammans med Nanyang Technological University och kopplades till STINTs Teaching
Sabbatical.
STINTs styrelseresa
Den snabba tillväxten av högre utbildning och vetenskap i delar av Afrika innebär att STINT har ett
behov av att utveckla en ökad förståelse om utvecklingen inom högre utbildning och forskning i flera
afrikanska länder. Som en del i styrelsens arbete med
att utveckla STINT för att på bästa sätt kunna främja
och investera i akademiska samarbeten med tillväxtländer, besökte styrelsen relevanta aktörer inom högre
utbildning och forskning i två mycket dynamiska afrikanska länder med olika karaktär, Rwanda och Botswana, i Öst- respektive Södra Afrika.

Styrelsen besökte och intervjuade:
Silas Lwakabamba, f.d. minister för utbildning,
Rwanda
Ignace Gatare, f.d. minister för ungdom och ICT,
Rwanda
samt ledningarna för:
Botho University, Botswana
Botswana Harvard AIDS Institute
Botswana Institute for Technology Research
and Innovation
Botswana International University of Science
and Technology
Botswana-University of Pennsylvania Partnership
Carnegie Mellon University Africa, Rwanda
Human Resources Development Council, Botswana
Ministry of Education och Higher Education Council,
Rwanda
Ministry of Tertiary Education, Botswana
National Science and Technology Council, Rwanda
University of Botswana
University of Rwanda
Styrelsen hade även möten med Sveriges ambassad i
Rwanda och Sveriges honorärkonsulat i Botswana.
Styrelsen konstaterade att befolkningsökningen i
Afrika innebär ett mycket stort behov av utbildning.
Den globala efterfrågan av utbildning innebär även
möjligheter för svenska lärosäten. STINT kan öka
medvetenheten i det svenska systemet för dessa
möjligheter, speciellt balanserade samarbeten med
länder som kommit ur biståndsfasen och satsar på
att bli kunskapsekonomier.
Rapporter

R 17:01 Sveriges internationella forskningssamarbeten
– hur bör de utvecklas?
STINT har studerat tillväxten i akademiska publikationer och deras kvalitet för alla länder under tidsperioden 1996 –2016. Beaktas inte bara kvantitativ
tillväxt utan även tillväxt i kvalitet toppas listan av
Saudiarabien, följt av Iran, Pakistan och Kina.
Studien visar också att flertalet av de snabbast
växande länderna har relativt begränsade forskningssamarbeten med Sverige.
CR 17:01 Country Report – South Africa
Landrapport som beskriver högre utbildning och
forskning i Sydafrika.
CR 17:02 Country Report – Japan
Landrapport som beskriver högre utbildning och
forskning i Japan.

CR 17:03 Country Report – Brazil
Landrapport som beskriver högre utbildning och
forskning i Brasilien.
Artiklar och konferensmedverkan (urval)

Göthenberg, A., “International Strategic Cooperation”, SciVal and Scopus 2017 European User
Conference, Amserdam, Nederländerna, april 2016
Pohl, H., “STINT Internationalisation Index”, Going
Global, London, Storbritannien, maj 2017
Göthenberg, A., “How can analytics support the
initiation of good alliances”, Impact of Science 2017,
Stockholm, juni 2017
Schwaag Serger, S., “Vad händer efter biståndet?”,
Svenska Dagbladet, juni 2017
Göthenberg, A., “Introduction to Sweden and its
Higher Education and Research Sector”, Seminar on
Exchange of Experiences in Higher Education,
Science and Innovation: The Nordic Countries,
Asuncion, Paraguay, september 2017
Göthenberg, A., “Beyond Development Aid –
Partnerships for Mutual Benefits”, 8th Annual Forum
of the Donor Harmonisation Group, Stockholm,
november 2017
Schwaag Serger, S., “Det nya Kina försvinner inte för
att vi blundar”, Svenska Dagbladet, december 2017
Deltagande och medverkan i externa delegationer och
nätverk (urval)

Sr Hellmark-Knutssons delegation till Kina,
juni 2016
The 4th China-Sweden Joint Committee Meeting
on Scientific and Technological Cooperation,
Stockholm, augusti 2017
Referensgruppen för regeringens Internationaliseringsutredning, SOU
Utsiktsplats Forskning, IVA
Svenska Institutets strategiska råd för internationell
marknadsföring av högre utbildning
Forum för internationalisering

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Avtal tecknades under början av 2018 med:
– Arizona State University om att lärosätet blir ett
nytt partnerlärosäte inom Teaching Sabbatical från
och med utlysningen 2018
– den chilenska forskningsfinansiären CONICYT
om att samfinansiera treåriga forskningsprojekt
mellan svenska och chilenska forskare. Den första
utlysning sker under sommaren 2018.
7

Den ekonomiska förvaltningen
Kapitalförvaltningens organisation

STINTs kapitalförvaltning hanteras under styrelsen
av ett kapitalutskott som består av STINTs ordförande, den av regeringen utsedda styrelseledamoten
med ekonomisk kompetens och erfarenhet av finansiella marknader och kapitalförvaltning, samt två
externa experter. Kapitalutskottet höll 7 sammanträden under året, varav 2 per telefon.
STINTs kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy
som styrelsen fastställt den 25 mars 2017.
STINTs förmögenhet skall förvaltas på betryggande
sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till
god avkastning tillvaratas. Förvaltningens inriktning
måste beakta STINTs 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, innebärande i första hand en diversifiering
inom och mellan tillgångsslag, marknader samt
emittenter.
Tillgångsslag

Svenska räntebärande vp

Aktier

Alternativa investeringar
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Kapitalförvaltningens mål

Uttryckt i finansiella termer är målsättningen att
placeringstillgångarna över tiden skall genomsnittligt
minst ge en sammanlagd årlig avkastning motsvarande inflationen plus tre procentenheter.

Finansiell riskhantering

STINT har valt en förvaltningsmodell med investeringar i fonder. STINT strävar efter att samarbeta
med förvaltare som beaktar hållbarhetsfrågor i sin
företagsanalys och förvaltning. 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 två
kreditobligationsfonder, en FRN-räntefond, två
svenska aktiefonder, fyra utländska aktiefonder samt
två specialiserade hedgefonder.

Normalvikter och limiter
portföljen totalt, %

Jämförelseindex

Min

Normal

Max

20

55

70

15
0

30
15

80

OMRX Bond

20

OMRX T-bill +3%

SIXPRX (55%), MSCI World i SEK (45%)

Kapitalförvaltningen

STINT tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital
på 1 056,7 milj. kronor. Sedan starten har STINT
beviljat 1795,6 milj. kronor i stipendier och bidrag,
inkl. stipendiaters resor. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning,
1 943,3 milj. kronor utbetalats, varav 58,9 milj.
kronor under 2017. STINTs skuld för beviljade ej
utbetalade anslag har under året ökat, från 77,0 milj.
kronor till 79,6 milj. kronor.
Vid ingången av räkenskapsåret 2017 hade STINTs
tillgångar ett marknadsvärde av 766,8 milj. kronor.
Marknadsvärdet vid utgången av år 2017 uppgick
till ca 751,2 milj. kronor. Räntebärande placeringar
utgjorde 30,6%, svenska aktiefonder 25,8%, utländska aktiefonder 26,1% och alternativa investeringar 13,7%, och likvida medel 3,8%.

Marknadsvärdet på finansiella anläggningstillgångar
översteg det bokförda värdet med 118,4 milj.
kronor, i december 2017.
Avkastningen på kapitalet var 7,2%. STINTs operativa avkastningsmål för 2017 var 4,8% och jämförelseindex var 5,9%. Portföljen uppvisar en överavkastning jämfört med index på 1,3%. Från och
med den första maj 2013 utgörs STINTs jämförelseindex av: 30% OMRX Bond, 30,25% SIX PRX,
24,75% MSCI Världen och 15% OMRX T-bill
+ 3%.
STINT redovisar för räkenskapsåret intäkter med
53,8 milj. kronor och ett resultat om 38,8 milj.
kronor. Intäkterna består av bl a vinst vid avyttring
av fonder på 51,0 milj. kronor.
Av tabellen framgår fördelningen på tillgångsslag
samt utvecklingen av kapitalet sedan 2013.

Flerårsöversikt av fördelning av tillgångsslagen, per sista december
2013

2014

2015

2016

2017

Svenska aktier, %

35,4

27,8

31,8

33,0

25,8

Alt. investeringar, %

16,7

15,3

12,4

13,7

Räntebärande, %

Utländska aktier, %

Likvida medel, %

Marknadsvärde, mkr
Avkastning, %

Operativt mål, %

Jämförelseindex, %

Differens, %

Uttag, mkr

24,5

26,9

25,4

16,3

29,8

25,9

7,1

0,8

1,6

14,7

27,3

24,9
2,4

30,6
26,1
3,8

721,4

770,3

772,9

766,8

751,2

4,0

3,8

4,0

5,0

4,8

13,5

15,0

–1,5

–40,5

13,2

6,7

14,1

5,7

–43,5

–50,2

–0,9

1,0

6,4

7,2

8,0

5,9

–52,9

–58,9

–1,6

1,3
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Sammanfattningsvis blev avkastningen för den totala
portföljen 7,2% 2017, vilket är bättre än stiftelsens
operativa förvaltningsmål. Under de senaste tre åren
har stiftelsens avkastning uppgått till i snitt 6,8%
per år jämfört med ett operativt mål på i snitt 4,6%.
Förvaltningsresultatet för 2017 kan med hänsyn till
de delvis osäkra finansmarknaderna bedömas som
bra, där värdepappersportföljen har givit ett betydande bidrag till finansieringen av verksamheten.
Både ränte- och aktieportföljerna har givit en positiv
avkastning, där aktieportföljen och speciellt svenska
aktier har haft den starkaste utvecklingen.
STINTs kapitalutskott vid årets slut

Gunnar Dahlfors, enhetschef,
Finansinspektionen
Mats Guldbrand, ordförande,
Lundbergs
Skatter

STINT 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. STINT uppfyller alla tre kraven
och beskattas därför inte för inkomst av kapital.

Karin Apelman, f.d. generaldirektör,
Exportkreditnämnden (ordf.)
Sylvia Schwaag Serger, direktör,
Vinnova

Flerårsöversikt, tkr

Beslutade anslag, netto

46 169

47 975

48 923

56 831

599 904

596 637

Årsresultat

35 144

Eget kapital, marknadsvärde

2015

39 625

27 932

Eget kapital, bokfört värde

2014

42 857

Totalt utbetalat, anslag inkl stipendiaters resor

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
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2013

672 311

31 414

36 357

712 697

2016

45 295

37 863

38 467

40 123

27 989

590 590

703 899

2017

49 688

48 900

42 081

53 798

573 284

562 356

691 208

38 760

680 709

Resultaträkning (tkr)
STIFTELSENS INTÄKTER
Ränteintäkter
Realisationsresultat
Finansiella intäkter

Not

2017

2016

2
3

9
50 957
2 832

150
36 868
5 063

53 798

42 081

–1 658
–8 540
–4 315
–32
–493

–1 331
–7 398
–4 593
–23
–747

–15 038

–14 092

38 760

27 989

Summa intäkter
STIFTELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Administrationskostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

4
5
6
7
8

11

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Not

2017 12 31

2016 12 31

7

42

74

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktiefonder
Räntefonder
Hedgefonder

9

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa kortfristiga fordringar

10
11

299 752
217 473
96 308

349 421
199 956
80 738

Summa kassa och bank

630 115

613 575

630 189

226
12 339

278
4 434

19 316

18 758

12 565

Kassa och bank

4 712

19 316

18 758

645 456

653 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017 12 31

2016 12 31

Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat

1 056 659
–494 303

1 056 659
–483 375

165
79 587
900
2 448

322
77 035
876
2 142

Summa omsättningstillgångar

31 881

SUMMA TILLGÅNGAR

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda anslag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

562 356

12
13

83 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL
Ingående balans
Omföring föregående års resultat
Redovisat årsresultat
Beviljade forskningsanslag
Återförda/Återbetalda forskningsanslag
Utgående balans

12

74

613 533

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar

42

Stiftelsekapital
1 056 659
–
–
–
–

1 056 659

Balanserat
resultat
–511 364
27 989
–
–51 657
1 969
-533 063

23 470

573 284

80 375

645 456

653 659

Redovisat
resultat
27 989
-27 989
38 760
–
–

Totalt

38 760

573 284
–
38 760
–51 657
1 969

562 356

NOT 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Detta är första gången som det allmänna rådet tillämpas.
Tillämpningen av det allmänna rådet innebär inte att några
redovisningsprinciper har ändrats. Tillgångar, avsättningar
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflöden från tillgången
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt
överförts till annan part och stiftelsen inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört. Finansiella anläggningstillgångar värderas
efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuell nedskrivning. Vid värdering till lägsta
värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses stiftelsens finansiella instrument som innehas
för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Löner och ersättningar
Personalkostnader för fast anställd personal redovisas som

NOT 2 REALISATIONSVINSTER OCH FÖRLUSTER
Aktiefond
Räntefond
Alternativa investeringar
Summa

NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER
Valutakursvinster
Övriga finansiella intäkter

Summa övriga intäkter

personalkostnader. Övriga löner och arvoden, tillhörande
externa personer redovisas som övriga externa kostnader.
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett
försäkringsföretag. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har stiftelsen en förpliktelse att
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och
tidigare anställda. Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Premier för såväl premie- som avgiftsbestämda planer kostnadsförs i resultaträkningen.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer’
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser som
inte helt ligger inom stiftelsen kontroll. En eventualförpliktelse är också en förpliktelse som till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Intäkter
Utdelning, ränta och realisationsresultat
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har
säkerställts. Ränta redovisas enligt effektivräntemetoden
Realisationsresultat uppkommer som den positiva eller negativa skillnaden mellan anskaffningsvärde och försäljningspris
för det finansiella instrumentet.
Kostnader
Administrationskostnader – är kansliets egna kostnader för
lokal, konsulter, resor och övriga kostnader. Övriga externa
kostnader – är arvoden och sociala kostnader för externa
granskare, och resor, seminarier mm. för stiftelsens egna
projekt.

Vinster

46 541
318
4 098

2017

Förluster
–
–
–

50 957

–

–
–

–
–

–

–

Vinster

30 248
1 076
5 704

2016

Förluster
–
160
–

37 028

160

2017
–
2 832

2016
3 015
2 048

2 832

5 063
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NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Arvoden, sociala kostnader och resor – granskare
Stiftelsedrivna projekt – resor, seminarier, m m
– Främjande av internationalisering
– Teaching Sabbatical
– Bilaterala samarbeten
– Kunskap och kompetens om internationalisering
– Summer School
– Analys och bibliometri

2017
918
740

2016
739
592

Summa övriga externa kostnader

1 658

1 331

NOT 5 PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda
Antal anställda
Varav män

2017

2016

8
50%

7
57%

Könsfördelning i styrelse och ledning
Styrelse
Företagsledning

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, styrelsen,
verkställande direktör och övriga anställda
Styrelse, VD
Övriga anställda
Totalt

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader*)

Totalt löner, andra ersättningar

*Av stiftelsens pensionskostnader avser 257 tkr (f.å. 245 tkr) VDs pension.

Avtal om pension och avgångsvederlag
För VD gäller att pension utgår enligt ITP 1. Vid uppsägning 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 motsvarande 12 månadslöner.

Kvinnor Män
6
3
1
2

Kvinnor Män
6
3
1
2

2017
1 745
3 702

2016
1 522
3 133

5 447

4 655

2 950
1 104

2 486
869

8 397

7 141

Övriga personalkostnader
Utöver personalkostnader tillkommer löner och arvoden till
externa granskare med 1 053 tkr (f.å 741 tkr) kronor, som
redovisas under övriga externa kostnader och fondförvaltningskostnader, not 4 och 8.

Stiftelsen har rätt att göra avdrag för arbetsinkomster från
annan anställning under angiven period.
NOT 6 ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Revision och redovisningsrådgivning
Konsulttjänster
– data
– juridik
– ekonomi
– övriga
Lokalkostnader
Resor och traktamenten avseende
– styrelsen, kansli
Information och tryck
Verksamhetsplanering
– konferenser och seminarier
Övrigt kansli
Summa administrationskostnader

14

2017
237

2016
341

329
130
219
199
1 355

300
186
–
494
1 192

24
1 022

32
1 570

602
198

4 315

332
146

4 593

NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2017

2016

2 515
–

2 515
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 515

2 515

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

2 327
32

2 304
23

114
–

114
–

Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

2 359

2 327

114

114

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER
Fondförvaltningskostnader
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader

2017
431
–
62

2016
351
396
–

NOT 9 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Räntefond
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

2017

2016

199 956
32 199
–14 682

190 645
44 471
–35 160

Bokfört värde

217 473

199 956

Aktiefond – svenska och utländska
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

349 421
52 399
-102 068

356 583
149 909
-157 071

Bokfört värde

299 752

349 421

Alternativ investering – Hedgefond
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

80 738
50 202
–34 632

100 571
12 000
–31 833

96 308

80 738

Bokfört restvärde

Summa finansiella kostnader

Utgående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärde

Bokfört värde

42

493

217 473

299 752

96 308

74

747

199 956

349 421

80 738
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Forts. Not 9 Fondandelar
Räntefonder
Öhmans FRN-fond
Nordea Företagsobligationsfond, ej utdelande
Nordea US Corp Fund

Summa

Aktiefonder, svenska
Carnegie Sverige fond
Enter Pro
SHB Indexfond
SHB Selektiv

Summa

Aktiefonder, utländska
Nordea Global Stable Equity
SHB Läkemedelsfond
RBC Global Equity Focus
Deutsche Invest Infrastructure
Summa

Hedgefonder
Merrant, Alpha
Black & White
Nektar
Summa

Totalt

Tidigare års nedskrivning
Återföring nedskrivning
Depå likvid, transaktionskonto
Totalt innehav

16
12

2017 12 31

Anskaffningsvärde
78 512 947
44 731 857
94 228 039

2017 12 31

2016 12 31

2016 12 31

217 472 844

Marknadsvärde
80 124 449
51 189 996
101 312 362

232 626 807

Anskaffningsvärde
61 082 128
44 683 238
94 190 902

Marknadsvärde
61 676 902
49 903 132
97 279 171

199 956 268

208 859 205

64 817 633
–
–
57 961 528

95 386 007
–
–
101 179 372

69 412 478
13 256 377
32 847 610
56 496 212

92 711 728
22 038 608
50 070 989
88 222 562

122 779 161

196 565 378

172 012 677

253 043 887

26 989 304
50 001 233
70 000 000
29 982 175

33 814 502
48 987 318
83 611 244
32 077 192

70 408 854
–
70 000 000
37 000 000

84 092 056
–
70 000 000
36 861 700

176 972 712

198 490 255

177 408 854

190 953 756

–
50 000 000
46 308 979

–
49 265 503
54 939 087

26 000 000
–
54 738 129

28 603 000
–
66 579 000

96 308 979

104 204 590
731 887 031

630 115 929

748 038 848

–
–

–
–

–
–

–
–

613 533 696

613 533 696
19 315 684

632 849 380

731 887 031
19 315 684

751 202 715

80 738 129

630 115 929
18 758 045

648 873 974

95 182 000

748 038 848
18 758 045

766 796 893

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader
– leverantörer
Upplupna fondrabatter

2017

2016

226
–

226

278
–

278

NOT 11 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kortfristiga fordringar
– samfinansiering inom South Africa – Sweden
Bilateral Scientific Research Cooperation Programme
– övriga kortfristiga fordringar
Sålda ej likviderade värdepapper

2017

2016

2 138

4 255

12 339

4 434

2017

2016

185
715

161
715

Totalt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Totalt kortfristiga fordringar

NOT 12 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Sociala avgifter
Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
Upplupna revisionskostnader

Summa

NOT 14 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

201
10 000

179
–

900

876

2017
564
455
1 249
80
100

2016
468
374
1 041
159
100

2 448

2 142

2017
–

2016
–
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 juni 2018
Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
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Staffan Normark
Förtroendevald revisor

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning
och forskning för år 2017.
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 2017
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tilllämpligt, 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets19

faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning
och forskning år 2017.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande

– utvärderar jag 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 har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Lekmannarevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande, eller
– på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers 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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande.

Stockholm den 11 juni 2018

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Staffan Normark
Förtroendevald revisor
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