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DO …
– Retain the logotype’s proportions.
–  Ensure that the logotype contrasts 

with the background.
– Use the correct file format.
– Always use the original files.

DON’T …
–  Change the height or width of  

the logotype.
– Use patterned backgrounds.
– Use the logotype in running text.
– Crop the logotype.

For more inFormAtion, see the DoCument “guiDelines For using our logotype”.

Our Graphic Profile
o u r F o n t s

FOR PRINT:
heADing, tAble AnD guiDeline: 
Franklin Gothic Demi
Franklin Gothic Book
Franklin Gothic Light
boDy: 
Garamond bold
Garamond Regular

FOR WEB
heADing: 
Heebo
boDy: 
Arial
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Förutsättningar för 
strategisk internationalisering vid 
svenska universitet och högskolor

- en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv

R 11:01

 

 

  
 

 

 

1 (7) 
 

()

Sammanfattning 

Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. 
Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar 
om de främsta forskarna och de mest lovande studenterna.  
 
Internationalisering innebär närmare kontakter mellan toppuniversitet, men främst att nya 
nätverk byggs mellan forskare och studenter från olika länder. Det är kunskapsmässigt 
befruktande och vidgar människors perspektiv. Därför har internationaliseringen blivit ett 
viktigt verktyg för både länder och lärosäten för att utveckla samhällen, universitet och flytta 
fram forskningsfronten. 
 
Internationalisering har under senare år gått från att vara reaktivt till proaktivt och 
strategiskt, från att vara tilläggsvärde till en naturlig del. Ökad konkurrens och 
kommersialisering inom högre utbildning, samt omfattande akademiska aktiviteter över 
nationella gränser utmanar de traditionella värden som kopplas till samarbete: utbyten och 
partnerskap. Samtidigt har läroplaner och undervisning internationaliserats och blivit lika 
viktiga som traditionellt fokus på mobilitet.  
 
För att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft gör STINT med denna 
strategi en tyngdpunktsförskjutning mot kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom 
internationalisering. STINT söker även ta en ledande roll för att driva och påverka de 
svenska lärosätena inom internationalisering. 
 
STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre 
utbildning och forskning som enda uppgift. 
 
STINT:s programportfölj och investeringar inriktar sig med denna strategi tydligare mot 
utbildning, yngre forskare och strategisk internationalisering. Där avsikten är att påverka 
och förnya genom internationalisering. 
 

Bakgrund 

Förutsättningar för internationalisering vid lärosätena har med globaliseringen förändrats 
drastiskt sedan STINT:s instiftande 1994 och lärosätena står inför ett paradigmskifte. Vidare 
har STINT:s verksamhetsparagraf i stadgarna permuterats och KVA granskat Stiftelsen under 
2012-13. Den nytillträdda styrelsen inledde därför ett strategiarbete under hösten 2013 för att 
utveckla en ny strategi anpassad till de nya utmaningar och möjligheter som paradigmskiftet 
innebär. Denna strategi bygger bland annat på den omvärldsanalys som antogs vid STINT:s 

                                                 
1 Detta dokument redogör för de delar av STINT:s strategi som bedöms vara av intresse för externa aktörer. 

Student recruitment from China:

Challenges and opportunities

STINT

Stiftelsen för internationalisering av

högre utbildning och forskning

The Swedish Foundation for International 

Cooperation in Research and Higher Education

R 19:02

ISSN 1404-7209

pms: 286
CmyK: 100/66/0/2
rgb: 0/84/160

pms: 116
CmyK: 0/16/100/0
rgb: 255/211/0

TWO FORMATS
The logotype is available in two formats, and the choice depends on the type of 
background that is used.

primAry logot ype: positive, 
only useD  AgAinst A white 
bACKgrounD.

seConDAry logot ype:  negAtive, 
useD when the bACKgrounD hAs 
Any Colour other thAn white.

CLEAR SPACE
For optimal clarity, the logotype must always be surrounded by clear space.  
The clear space is the minimum distance to other graphics, text or images,  
or to the edge of the material on which the logotype is positioned.

pleAse note thAt these Are 
minimum DistAnCes, AnD more 
CleAr spACe is preFerAble.

SIZE
For optimal clarity, the logotype also needs to be large enough.
For print: at least 60 mm wide. For digital media: at least 240 pixels wide.

60 mm

ANY QUESTIONS?
If you have any questions, 
please contact:  

Ida Clavenstam
Communications Manager
ida.clavenstam@stint.se

https://www.stint.se/wp-content/uploads/2019/09/STINT-Guidelines-for-using-our-logotype.pdf



