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VD har ordet
Det gångna året, 2021, präglades liksom året innan av pandemin och söktrycket till våra program har varit lägre
än tidigare, vilket har medfört färre beviljade projekt. Stängda gränser och begränsad rörelsefrihet har inneburit
fortsatta utmaningar för internationalisering av forskning och högre utbildning. Kriget i Ukraina i början av
2022 utgör ytterligare en utmaning för internationalisering i en redan polariserad och komplex värld.
Flera internationella samarbeten har visserligen kunnat bedrivas online, men det har sina begränsningar. Det
fungerar bättre för redan etablerade forskningssamarbeten medan situationen är annorlunda för nya samarbeten,
speciellt med tillväxtländer. Med den ökande polariseringen i världen bör dessutom vikten av att människor träffas
i verkliga livet och över gränser inte underskattas. Det har stor betydelse för ökad förståelse mellan människor
och vistelser utomlands betonas i STINTs stadgar.
Förhoppningsvis kommer det nu äntligen bli möjligt med internationellt utbyte och vistelser i allt större omfattning.
Det är dock inte alls givet att internationella akademiska samarbeten når samma bredd och djup som tidigare.
Årsredovisningen för nästa år kommer troligtvis visa ett fortsatt lågt söktryck eftersom beslut inom flera av de
program som utlysts under 2021 tas under 2022.
Styrelsen har haft ett kontinuerligt återkommande strategisamtal kring de förändrade behoven och utmaningar
för internationalisering av högre utbildning och forskning, vilket ledde fram till att en ny strategi beslutades vid
styrelsesammanträdet i juni. Det är till stor del en vidareutveckling av tidigare strategi, men betonar än mer STINTs
roll som nationell kunskapsresurs för internationalisering av högre utbildning och forskning.
Styrelsen har också uppmärksammat betydelsen av vetenskapsdiplomati, eller science diplomacy, som har fått en
ökad synlighet internationellt. I Sverige är dock vetenskapsdiplomati ett relativt oupptäckt område, förutom i
internationaliseringsutredningen för några år sedan där dess vikt betonades. För att undersöka möjligheter för
vetenskapsdiplomati i Sverige har vi under året gett två ledande experter vid universitetet i Twente i uppdrag
att utveckla och förklara vetenskapsdiplomati i en svensk kontext. Studien redovisades i början av 2022 och fick
mycket positiv respons. Den lägger en grund för en diskussion kring de strategiska dimensionerna av vetenskapsdiplomati i och för Sverige och adresserar frågor som vad det är, varför det kan vara relevant och vad som kan
göras av olika aktörer, bland annat STINT.
Under pandemin har vikten av att förstå varandra bättre, att upprätthålla akademiskt samarbete när andra kommunikationskanaler stängs på grund av geopolitiska friktioner och särskilt behovet av ansvarsfullt internationellt
samarbete för att tackla globala samhällsutmaningar blivit särskilt tydligt. Jag är därför mycket nöjd över att vårt
arbete med ansvarsfull internationalisering, där vi har tagit fram riktlinjer tillsammans med Karolinska institutet,
KTH och Lunds universitet, listas som ett exempel i kommissionens nya dokument Tackling R&I Foreign Interference.
I rollen som kunskapsresurs har vi under hösten lanserat 13 landrapporter för 16 länder. Min förhoppning är
att de kan vara användbara i utvecklingen av strategiska internationella samarbeten. Under året slutfördes även
en omfattande utvärdering av svensk-kinesiska forskningssamarbeten. En avsikt med studien är att bidra till den
förståelse som lärosäten och finansiärer eftersträvar i och med den ökade komplexiteten avseende akademiskt
samarbete mellan länderna. Andra exempel på pågående projekt som vi arbetat med under året är bland annat en
kartläggning av forskningsfinansiering i USA och internationella forskningssamarbeten inom artificiell intelligens.
Dessa projekt kommer att redovisas under 2022. Att vi sedan ett par år har medarbetare på plats i Asien och
Nordamerika har varit mycket lägligt när möjligheterna för strategiskt relationsbyggande och upprätthållande av
internationella nätverk har varit begränsat på grund av pandemin.
Slutligen vill jag tacka STINTs kansli och styrelse, samt kollegor på lärosäten och andra organisationer i Sverige
och utomlands för gott samarbete under det gångna året.
Andreas Göthenberg
Verkställande direktör
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Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen
för internationalisering av högre utbildning och
forskning avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
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.

Stiftelsens styrelse
Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, prorektor,
Lunds universitet
Vice ordförande, Helena Lindholm, professor,
Göteborgs universitet
Katarina Bjelke, universitetsdirektör,
Karolinska institutet (från och med 1 juli 2021)

Programansvarig, Karin Forslund (tjänstledig)
Programansvarig, Agneta Granlund
Ekonomiassistent, Helena Mustafa Kjelldin
Senior programansvarig, Mattias Löwhagen
Ekonomiassistent, Elisabet Persson
Programansvarig, Matilda Uhrström

Representanter utomlands
Representant i Asien,
Erik Forsberg, tekn. dr.
Representant i Nordamerika,
Niklas Z. Kviselius, ekon. dr.

Internationellt expertråd
Bertil Andersson, fd. rektor,
Nanyang Technological University, Singapore
Agneta Bladh, ordförande,
Vetenskapsrådet

Peter Hedström, professor,
Linköpings universitet (till och med 30 juni 2021)

William Brustein, tf. direktör, Global Studies
Center at the University of Pittsburgh, USA

Mia Horn af Rantzien, verkställande direktör,
SNS

Jason E. Lane, dekan,
Miami University, USA

Eva Hurt-Camejo, forskningsledare,
AstraZeneca

Nelson Torto, fd. verkställande direktör,
The African Academy of Sciences, Kenya

Jan Lindman, ekonomichef och chef för
H.M.K. Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

STINTs bedömningsgrupper

Annika Rembe, fd. generalkonsul,
Generalkonsulatet i New York, USA

Leona Achtenhagen, professor,
Högskolan i Jönköping (ordf.)

Agneta Yngve, professor,
Uppsala universitet
Mikael Östling, prorektor,
KTH

Revisorer
Revisor, Jens Karlsson, auktoriserad revisor,
EY
Verksamhetsrevisor Staffan Normark, fd. ständig
sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Suppleant till verksamhetsrevisorn,
Bjarne Kirsebom, fd. statssekreterare,
Utbildningsdepartementet

Kansliets personal
Verkställande direktör, Andreas Göthenberg, tekn. dr.
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Ekonomichef, Anette Weski

Programchef, Hans Pohl, tekn. dr.

Humaniora/Samhällsvetenskap

Henrik Björck, professor,
Göteborgs universitet
Max Scheja, professor,
Stockholms universitet
Anders Uhlin, professor,
Lunds universitet
Medicin

Ingemar Ernberg, professor,
Karolinska Institutet (ordf.)
Annelie Brauner, professor,
Karolinska Institutet
Sven Enerbäck, professor,
Göteborgs universitet
Eva Vingård, professor,
Uppsala universitet

Naturvetenskap

Hans Linderholm, professor,
Göteborgs universitet (ordf.)
Åsa Emmer, professor,
KTH
Pär Ingvarsson, professor,
Sveriges Latbruksuniversitet
Mattias Jakobsson, professor,
Uppsala universitet
Belén Martín-Matute, professor,
Stockholms universitet
Teknikvetenskap

Kimmo Eriksson, professor,
Mälardalens högskola (ordf.)
Björgvin Hjörvarsson, professor,
Uppsala universitet
Amy Loutfi, professor,
Örebro universitet
Mikael Skoglund, professor,
KTH
Ulrika Welander, professor,
Linnéuniversitetet
Strategisk internationalisering

Christine Ennew, provost,
The University of Warwick, Storbritannien
John Hudzik, professor,
Michigan State University, USA
Daniel Kratochvil, fd. chef för akademisk planering,
Abu Dhabi School of Management,
Förenade Arabemiraten
Jason E Lane, dekan,
Miami University, USA
Grants for Teaching Sabbaticals

Samuel Bengmark, professor,
Chalmers
Heidi Hansson, professor,
Umeå universitet
Stephen Hwang, rektor,
Högskolan i Halmstad
Grants for Educational Collaboration Programmes

Martin Bech, senior rådgivare, Akademien for
teknisk vetenskap, Danmark
Annika Sundbäck-Lindroos, ledande sakkunnig,
Utbildningsstyrelsen, Finland

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 2021 haft fyra
sammanträden, varav ett online-möte på grund av
pandemin.
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:
– Grants for Educational Collaboration Programmes
– Grants for Teaching Sabbaticals
– Initiation Grants
– Mobility Grants for Internationalisation
– 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 2021 fattat beslut om att finansiera
projekt och stipendier till ett sammanlagt belopp av
27,2 milj. kronor, inklusive samfinansiering. Kostnaderna
för projekt i STINTs regi är 2,6 milj. kronor. Som
framgår under rubriken ”Rapport över förändring i
eget kapital” i redovisningen, har av tidigare avsatta
och beviljade bidrag 4,0 milj. kronor återförts. Återföringen består huvudsakligen av medel från beviljade
bidrag som ej kunnat slutföras.
På grund av pandemin och reserestriktioner har antalet
ansökningar under 2020 och 2021 varit lägre än normalt,
därför har färre projekt beviljats under 2021.
Internationellt sett har högre utbildning och forskning
påverkats kraftfullt av globaliseringen, tillväxtekonomier
och demografiförändringar. För att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft har STINT under
senare år gjort en tyngdpunktsförskjutning mot kunskapsoch kompetensuppbyggnad inom internationalisering.
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Under året beslutade styrelsen om en strategi för
2021 till 2026. Som nationell kunskapsresurs med
strategiska program inom internationalisering av högre
utbildning och forskning strävar STINT efter att
– påverka och driva internationaliseringen framåt
vid de svenska lärosätena, speciellt integrerad internationalisering, och ge långsiktiga effekter
– ta en ledande roll och samverka på ett aktivt sätt
med övriga svenska systemet i internationaliseringsfrågor
– arbeta med kunskap- och kompetensuppbyggnad
inom internationalisering
– investera i unga forskares/lärares internationella
samarbeten och högre utbildning ska ingå i programutbudet
– ligga i framkanten när det gäller etablering av samarbeten med strategiskt intressanta och dynamiska
länder inom högre utbildning och forskning
– bidra till att forskare, lärare, doktorander/studenter och universitetsledningar får en ökad internationell kompetens med förståelse för den kulturella
kontexten
– bidra till internationellt förhållningssätt och kontaktytor på lärosätenas ledningsnivåer
– hjälpa lärosäten att navigera i en mer komplicerad
och snabbföränderlig värld.

Program
Grants for Educational Collaboration Programmes

Ett nytt program som lanserades vintern 2020-2021.
Det är en vidareutveckling av det tidigare programmet
Grans for Double Degree Programmes och är inriktat
mot utbildning. Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid
svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och
masternivå men även på doktorandnivå. Programmet
adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten
mellan svenska och utländska lärosäten.
Sökande ska vara dekan eller motsvarande med
mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid
ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre
år och ska medfinansieras av lärosätet med minst
samma belopp.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2021
var 3, varav 2 ansökningar beviljades totalt 1,5 milj.
kronor inom programmet.
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Grants for Teaching Sabbaticals

Syftet med programmet är att bidra till förnyelse i
undervisningen och nya nätverk genom att ge svenska
forskare och lärare, som brinner för undervisningsfrågor,
internationella erfarenheter relevanta för deras undervisningsroll. Till skillnad mot Teaching Sabbatical
programmet är sökande själv ansvarig för att hitta
lämplig värd vid utländskt lärosäte, i länder utanför
EU/EFTA. Vistelsen utomlands ska vara kontinuerlig
och vara mellan 2-5 månader.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2021
var 8, varav 5 ansökningar beviljades totalt 1,5 milj.
kronor inom programmet.
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 med
lärosäten i länder utanför EU/EFTA. Projekten kan
inkludera doktorander och studenter.
Under året har STINT beviljat 18 Initiation Grants
av 38 inkomna ansökningar till ett belopp av 2,4 milj.
kronor.
Mobility Grants for Internationalisation

Programmet lanserades under 2018. Syftet med
Mobility Grants for Internationalisation är att stärka
svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten
med länder utanför EU/EFTA. Programmet ger stöd
till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt
bidrar till involverade lärosätens verksamhet.
Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter
som omfattar både forskning och högre utbildning,
dock kan STINT även stödja renodlade forskningssamarbeten. Det är särskilt angeläget att yngre
forskare och doktorander deltar i utbyten inom projekten. STINT vill med programmet uppmuntra till
nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera
sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste
vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.
I programmen krävs att den utländska projektparten
har sin medfinansiering ordnad.

Inom programmet har STINT sedan tidigare avtal
med National Research Foundation of Korea (NRF)
och Japan Science and Technology Agency (JST) om
att främja samarbeten mellan forskare i Sverige och
Sydkorea respektive Japan, genom Mobility Grants
for Internationalisation med samfinansiering från de
respektive finansiärerna. Ett liknande avtal tecknades
2021 med National Science Foundation of China
(NSFC) för att främja samarbeten mellan forskare i
Sverige och Kina. Av den anledningen flyttades beslutet
av beviljade projekt mellan forskare i Sverige och
Kina från slutet av december 2021 fram till början
av 2022, vilket innebär att den av styrelsen beslutade
budgeten för forskares samarbeten med forskare i
Kina inte utnyttjades under året. Detta innebär att
de tidigare bilaterala programmen med Japan, Kina
och Sydkorea har nu integrerats i Mobility Grants for
Internationalisation.
Antalet inkomna ansökningar till utlysningen 2020
var 39. Under 2021 beviljade STINT totalt 8,4 milj.
kronor till 20 projekt inom programmet.
Vetenskapsrådet kommer att samfinansiera projekten
avseende Kina och delfinansiera projekten avseende
Japan.
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.
Fem ansökningar inkom till utlysningen 2021.
STINT beviljade totalt 6,0 milj. kronor till 2 projekt
inom programmet. 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 hemvän-

dande 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
Arizona State University, USA
The Ohio State University, USA
University of California Berkeley, USA
University of California Los Angeles, USA
University of Texas at Austin, 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 2020 inkom 33 nomineringar från 18 svenska
lärosätena till programmet och beslut fattades i februari
2021 att bevilja stipendium till 14 universitetslärare
för att undervisa vid de utländska partnerinstitutionerna. Det sammanlagda beloppet för stipendier inom
programmet uppgick till 6,4 milj. kronor. Av stipendiaterna placerades två i Hong Kong, en i Japan, tre i
Singapore, sex vid universitet i USA och två vid liberal
arts colleges i USA.
På grund av covidsituationen kunde inte alla stipendiaters vistelser vid partnerlärosätena genomföras under
hösten 2021. Stipendiaternas vistelser skjuts därför
fram i tiden tills att de är möjliga att genomföra.
Övriga program och utlysningar

För att stödja forskningssamarbete med Japan, har
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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 6 ansökningar, varav 4 beviljades stipendier
av JSPS.
STINT utlsyer även 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 13 ansökningar, varav 12 beviljades
stipendier av JSPS.
Programmet Capstone Awards omfattar mindre stipendier om 5 000 kronor och 10 000 kronor till
studenter eller yngre forskare som blivit accepterade
inom utvalda externfinansierade program. Genom
ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna
att lära av utlandsvistelsen och säkra erfarenhetsöverföring. Under året beviljades totalt 85 000 kronor
inom programmet till 16 stipendiater.

Utvärderingar och utredningar
Joint China-Sweden Mobility

Under året slutfördes en utvärdering av STINTs program Joint China-Sweden Mobility. Utvärderingen
syftade till att ge en förståelse för svenskt – kinesiskt
samarbete genom att sammanfatta erfarenheter från
en studie av forskningsprojekt finansierade inom
programmet Joint China - Sweden Mobility. Studien
genomfördes under en tvåårsperiod och omfattade en
kombination av dokumentanalys med djupintervjuer,
fokusgrupper och bibliometrisk analys.
Studien ger en insikt och förståelse av de underliggande förutsättningarna för akademiskt samarbete,
inklusive samarbetsmönster och möjligheter samt utmaningar, mellan Sverige och i Kina inom de områden
som har finansierats inom programmet, dvs. ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, medicin och managementvetenskap. En avsikt med studien är att bidra till den
förståelse som lärosäten och finansiärer söker i och med
den ökade komplexiteten avseende akademiskt samarbete med Kina.
Science Diplomacy

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor, s.k. internationaliseringsutredningen, påtalade betydelsen av vetenskapsdiplomati
eller Science Diplomacy. Under de senaste åren har
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dessutom ökande geopolitiska spänningar, ökande
snittytor mellan teknologisk utveckling, ekonomi,
politik och säkerhets- och utrikespolitiska intressen
samt den pandemibetingade minskningen av internationell mobilitet (av bl.a. forskare och studenter) satt
vetenskapsdiplomati ännu mer i fokus. I detta läge
har STINT sett ett behov av att definiera och studera
Science Diplomacy i en svensk kontext. STINT har
därför under året uppdragit två internationellt ledande
forskare inom ämnet, Stefan Kuhlmann och Ewert
Aukes vid University of Twente, att ta fram en rapport
som belyser följande aspekter
– definition och utveckling av Science Diplomacy i en
svensk kontext
– strategiska dimensioner och mål
– pågående initiativ och utvecklingsmöjligheter
Studien redovisades i början av 2022 och följdes av en
paneldiskussion med företrädare för internationaliseringsutredningen, utbildningsdepartementet, utrikesdepartementet och universitet.
Foresight 2030

STINTs internationella expertgrupp uppdrogs under
året att göra en framsynstudie med ett 5-10 års perspektiv över högre utbildning och forskning, Foresight
2030. Studien är tänkt att vara ett brett ramverk, som
kan följas upp med fokuserade rapporter, och syftar till
att
– ge ledare och beslutsfattare i det svenska akademiska
ekosystemet en bred överblick av nuvarande och
framtida trender som kan påverka Sveriges internationella konkurrenskraft avseende högre utbildning
– ge rekommendationer om hur STINT kan stärka sin
roll under det kommande decenniet.
Studien skall redovisas under 2022.

Särskilda insatser för främjande
av internationalisering
Med den ökande vikten av samarbete med Kina inom
högre utbildning och forskning, satsar STINT sedan
våren 2018 på närvaro och omvärldsanalys i landet.
Syftet med initiativet är att stärka svenska lärosätens
strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina.
Detta genom att bidra med kunskap och kompetens
till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om
Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap.
Utvecklingen inom högre utbildning och forskning
har gått mycket snabbt i Kina. Idag står landet för den
näst största forskningsproduktionen i världen efter USA.

Utvecklingen kommer leda till än fler svenska universitetssamarbeten med Kina i syfte att stärka svensk
forskning och högre utbildning. Detta kommer kräva
en större kapacitet från Sveriges sida för att förstå hur
utvecklingen i Kina i ett större perspektiv påverkar det
svenska forsknings- och utbildningssystemet och hur
strategiska samarbeten kan skapas.
Med bakgrund i STINTs ändamål att främja internationalisering och den ökande vikten av att samarbeta
med Kina är det i linje med stiftelsens strategi att ta en
tydlig roll som kunskapsresurs i det svenska kunskapssystemet avseende högre utbildning och forskning i
Kina. Det sker genom strategiskt relationsbyggande,
kvalificerad informationsinhämtning och omvärldsbevakning, samt omvärldsanalys. STINTs verksamhet
i Kina sker i nära samarbete med Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och ambassad i Peking, samt svenska
lärosäten och forskningsfinansiärer. STINTs adress
i Kina flyttades under året från Generalkonsulatet i
Shanghai till Business Sweden i Shanghai.
I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en
större portfölj av samarbeten i ett större antal länder
har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Arbetet sker mot bakgrund av en allt
mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar
och etiska överväganden i internationellt samarbete i
förhållande till lärosäten i andra länder. Tillsammans
med Lunds universitet, Karolinska institutet och KTH
har STINT arbtetat med att ta fram ett dokument om
ansvarsfull internationalisering. Dokumentet lanserades
i början av 2020.
I slutet av 2019 utvecklades utlandsverksamheten
med närvaro även i Nordamerika, vilket kompletterar
utlandskontoret i Kina. Detta för att ytterligare främja
akademiska samarbeten med den på flera sätt världsledande kontinenten avseende forskning och för att öka
förståelsen för kunskapssystemen i Kanada och USA.
Med bakgrund i STINTs ändamål att främja internationalisering och vikten av att samarbeta med
USA och Kanada som demokratiska länder ledande
inom innovation och vetenskap är det i linje med
STINTs ambition att ta en tydlig roll som nationell
kunskapsresurs för strategisk internationalisering i det
svenska kunskapssystemet avseende högre utbildning
och forskning i Nordamerika. Målet för satsningen är
att ge stöd till att stärka svenska lärosätens och forskningsfinansiärers strategier, aktiviteter och nätverk
avseende Nordamerika genom att bidra med kunskap
och kompetens om Kanadas och USA:s utveckling
inom högre utbildning och forskning.

USA fortsätter att vara världens ledande forskningsnation, även om den relativa andelen forskning globalt
minskar i takt med att Kinas och andra länders ökade
satsningar. Det har historiskt även varit svårt att i
USA nå konsensus för vilken forskning den federala
statens finanser långsiktigt bör prioritera. Den federala
strukturen, där delstater och individuella lärosäten har
stor autonomi, kan dessutom göra landskapet svårnavigerat för svenska aktörer, men öppnar även upp möjligheter när dessa kan identifieras.
Kanada signalerar ökade satsningar inom både tillämpad
forskning och grundforskning framöver. Dessa satsningar syftar till både diversifiering, där Kanada letar
efter nya internationella forskningssamarbeten och
koncentration av forskningsmedel inom flera områden, som överlag påminner om svenska styrkeområden.
Verksamheten i Nordamerika sker i nära samarbete
med Sveriges ambassader i Ottawa och Washington,
generalkonsulatet i New York och det honorära generalkonsulatet i San Francisco, samt svenska lärosäten
och forskningsfinansiärer. STINTs adress i Nordamerika är vid det honorära generalkonsulatet i San
Francisco.
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 2021 var Chalmers, Handelshögskolan i
Stockholm, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet
mest internationella i Sverige.
STINT har under året även bidragit med kunskap om
internationalisering i det svenska kunskapssystemet.
Detta har främst skett genom STINTs artiklar och
seminarier.
Seminarier och konferenser ordnade av STINT (urval)

Seminarium för Teaching Sabbatical-stipendiater
Den 10 februari 2021, online
Seminarium för de som beviljats stipendium inom
Teaching Sabbatical för att undervisa vid STINTs
partnerlärosäten under hösten 2021, samt de som
deltog i programmet i föregående omgång. Syftet
med seminariet är att förbereda stipendiaterna inför
vistelsen vid värdlärosätet och att utbyta erfarenheter kring undervisning.
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STINT Internationaliseringsindex 2021
Den 22 april 2021, online
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 2021 var Chalmers, Handelshögskolan i
Stockholm, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet
mest internationella i Sverige. Plaketter delades ut till
de 4 mest internationella lärosätena vid den årliga ceremonien.
STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium Asien
Den 14 september 2021, online
Lansering av STINTs landrapporter avseende Asien
dvs. Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia,
Sydkorea och Vietnam. Landrapporterna har fokus
på högre utbildning och forskning och ländernas
akademiska relationer med Sverige. Förhoppningen
är att rapporterna ska bidra med ökad kunskap när
nya internationella akademiska samarbeten etableras.
De afrikanska länder som är med i rapportserien,
dvs. Kenya, Rwanda, Sydafrika, Tanzania och
Uganda, berördes dessutom översiktligt i seminariet.

10

STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium
Amerika
Den 28 september 2021, online
Lansering av STINTs landrapporter avseende
Amerika dvs. Brasilien, Chile, Kanada och USA.
Landrapporterna har fokus på högre utbildning och
forskning och ländernas akademiska relationer med
Sverige. Förhoppningen är att rapporterna ska bidra
med ökad kunskap när nya internationella akademiska samarbeten etableras. De afrikanska länder
som är med i rapportserien, dvs. Kenya, Rwanda,
Sydafrika, Tanzania och Uganda, berördes dessutom
översiktligt i seminariet.

Rapporter

STINT har under året författat 13 landrapporter med
data för16 utvalda länder. Fokus i landrapporterna är
högre utbildning och forskning och ländernas akademiska relationer med Sverige. Förhoppningen är att
rapporterna ska bidra med ökad kunskap när nya internationella akademiska samarbeten etableras.
CR 2021:01 Country Report - Brazil
CR 2021:02 Country Report - Canada
CR 2021:03 Country Report - Chile
CR 2021:04 Country Report - China

A. Göthenberg, “Funding Strategic Internationalization – The SASUF case”, Cooperation for the next
generation – from education to employment, Donor
Harmonisation Group, Basel, Switzerland, November
10-12, 2021
Deltagande och medverkan i externa delegationer och
nätverk (urval)

The 3rd Korea-Sweden Joint Committee on Science
and Technology Cooperation, online, oktober 2021
The South Africa-Sweden Science and Technology
Joint Committee Meeting, online, oktober 2021

CR 2021:05 Country Report - India

Executive Innovation Team, Sweden-Canada Innovation Initiative

CR 2021:06 Country Report - Indonesia

Forum för internationalisering

CR 2021:07 Country Report - Japan

IntSam, Nationella samordningsfunktionen för
finansiering och samordning av internationella forsknings- och innovationssamarbeten utanför EU

CR 2021:08 Country Report - Malaysia
CR 2021:09 Country Report - Kenya, Rwanda,
Tanzania, and Uganda
CR 2021:10 Country Report - South Africa
CR 2021:11 Country Report - South Korea
CR 2021:12 Country Report -United States of America
CR 2021:13 Country Report - Vietnam
Artiklar och konferensmedverkan (urval)

H. Pohl, ”Internationalisation, innovation and academic-corporate co-publications,” Scientometrics, vol.
126, no. 2, pp. 1329-58, January 2021
H. Pohl, “Research at international branch campuses”,
AIEA, online, February 16, 2021
H. Pohl, “Studying international research collaboration with publication data”, Government-University-Industry Research Roundtable, The National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,
online, March 3, 2021
H. Pohl, and A. Karlsson, “Trend analysis and strategic relationship building: A case study by The Swedish
Foundation for International Cooperation in Research
and Higher Education”, Nordic Workshop on Bibliometrics and Science Policy, online, November 3,
2021
H. Pohl, “Publications acknowledging STINT”,
Nordic Workshop on Bibliometrics and Science Policy,
Odense, Denmark, November 4, 2021

Samrådsgruppen för forskningsfinansiärer och forskningsstiftelser
Science & Technology Diplomatic Circle Shanghai

Övriga väsentliga händelser under året
Sedan mitten av mars 2020 har hela världen påverkats av covid-19, vilket innebär att reserestriktioner
har begränsat internationellt resande och utbyte. För
mottagare av STINTs medel innebär det att planerade
resor och utbyten inte har kunnat genomföras som
planerat. Under 2021 kunde resor återupptas till vissa
delar av världen, men det är i dagsläget svårt att bedöma
när internationell mobilitet kan återupptas i den omfattning som var innan pandemin.
Exceptionella händelser av detta slag utgör godtagbar
grund för förlängning av dispositionstiden av beviljade medel från STINT. Sedan pandemins början
har STINT tillåtit att nyligen beviljade projekt
startar internationella utbytesaktiviteter senare än
vad som angavs i utlysningar. Projektledare har uppmanats att utnyttja möjligheten att planera för kommande verksamhet på distans, så att deras projekt är
redo att starta när resesituationen förbättras.
STINT har utlyst program under året utan större
förändringar. Under 2021 beviljades färre projekt
än under 2020. Det beror till stor del av att besluten
som togs under 2020 gällde ansökningar som gjorts
innan pandemin.
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Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Samfinansiering med Vetenskapsrådet avseende utlysningen för Japan och Kina inom Mobility Grants
beslutades och bokfördes efter årets utgång.
Under första halvåret 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina, vilket innebär enormt mänskligt
lidande med konsekvenser för säkerhetspolitik och den
globala ekonomin. Regeringen har i samband med kriget i Ukraina uppmanat att kontakter och samarbeten med
statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart
ska upphöra och inga nya kontakter eller åtaganden
initieras. Dock gäller att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga
institutioner. Lärosäten ska i varje enskilt fall försäkra
sig om ifall eventuella kontakter och samarbeten är
lämpliga.
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Den ekonomiska förvaltningen
Kapitalförvaltningens organisation

Kapitalförvaltningens mål

STINTs kapitalförvaltning hanteras under styrelsen
av ett kapitalutskott. Den av regeringen utsedda styrelseledamoten i STINT med ekonomisk kompetens
och erfarenhet av finansiella marknader och kapitalförvaltning är ordförande, därutöver är två externa
utsedda att vara ledamöter. Kapitalutskottet höll sex
sammanträden under året, varav fyra var online på
grund av pandemin.

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

STINTs kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy
som styrelsen fastställt den 9 mars 2021 och som
uppdaterades den 21 september 2021.
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.

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 tre
räntefonder, tre svenska aktiefonder och fyra utländska
aktiefonder.
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Kapitalförvaltningen
STINT tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital
på 1 056,7 milj. kronor. Sedan starten har STINT
beviljat 1 943,8 milj. kronor i stipendier och bidrag,
inkl. stipendiaters resor. Totalt har, inklusive kostnader
för administration och kapitalförvaltning, 2 127,0
milj. kronor utbetalats, varav 46,2 milj. kronor
under 2021. STINTs skuld för beviljade ej utbetalade anslag har under året minskat från 69,3 milj.
kronor till 56,4 milj. kronor.
Vid ingången av räkenskapsåret 2021 hade STINTs
finansiella tillgångar och likvida medel ett marknadsvärde av 799,4 milj. kronor. Marknadsvärdet
vid utgången av år 2021 uppgick till 883,4 milj.
kronor. Räntebärande placeringar utgjorde 42,5 %
varav 17,4 % är likvida medel, svenska aktiefonder
25,5 %, utländska aktiefonder 32,0 % och alternativa
investeringar 0,0 %, av allokeringen. Marknadsvärdet
på finansiella anläggningstillgångar översteg det
bokförda värdet med 259,1 milj. kronor, i december
2021.

Flerårsöversikt, tkr

STINT redovisar för räkenskapsåret intäkter med
5,9 milj. kronor och ett resultat om 104,7 milj. kronor.
Realisationsresultatet från finansiella placeringar
uppgick till 116,1 milj. kronor.
Av tabellen framgår fördelningen på tillgångsslag (i
procent) samt utvecklingen av kapitalet sedan 2017.
Sammanfattningsvis blev avkastningen för den totala
portföljen 17,1 % för 2021, vilket är bättre än stiftelsens
operativa förvaltningsmål. Under de senaste tre åren har
stiftelsens avkastning uppgått till i snitt 17,0 % per år
jämfört med ett operativt mål på i snitt 4,5%.

2021

2020

2019

2018

2017

23 239

41 789

31 165

39 165

46 578

–

6 142

6 650

8 635

3 110

Resultat från finansiella anläggningstillgångar

116 125

22 030

35 695

18 965

50 957

Årsresultat

104 728

6 502

21 681

5 917

38 760

Eget kapital, bokfört värde

565 969

484 480

514 030

520 473

562 356

Eget kapital, marknadsvärde

825 084

734 878

727 113

620 321

680 709

Beslutade anslag, netto*
Samfinansiering, forskningsråden

*STINTs beslutade anslag från Eget Kapital, inkl. återförda medel.
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Avkastningen på kapitalet var 17,1 %. STINTs
operativa avkastningsmål för 2021 var 5,0 % och
jämförelseindex var 19,4 %. Portföljen uppvisar en
underavkastning jämfört med index på 2,3 %. 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 %.

STINTs kapitalutskott bestod vid årets slut av

Jan Lindman, ekonomichef och chef för H.M.K.
Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna (ordf.)
Gunnar Dahlfors, anlyschef,
Mercer Investment Solution
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.

Flerårsöversikt av fördelning av tillgångsslagen i %,
per sista december

2021

2020

2019

2018

2017

Räntebärande, %

25,1

23,6

26,5

36,2

30,6

Svenska aktier, %

25,5

29,2

30,4

28,0

25,8

Utländska aktier, %

32,0

31,8

30,5

25,3

26,1

Alt. investeringar, %

–

13,2

10,0

9,7

13,7

17,4

2,2

2,6

0,8

3,8

883,4

799,4

786,4

691,4

751,2

17,1

10,4

23,6

0,2

7,2

5,0

3,7

4,9

5,0

4,8

Jämförelseindex, %

19,4

6,2

18,9

–0,8

5,9

Differens, %

–2,3

4,2

4,7

1,0

1,3

–46,2

–50,2

–58,9

–72,7

–58,9

Likvida medel, %
Marknadsvärde, mkr
Avkastning, %
Operativt mål, %

Uttag, mkr
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Resultaträkning (tkr)
STIFTELSENS INTÄKTER
Finansiella intäkter

Not

2021

2020

2

5 867

4 497

5 867

4 497

–2 577
–9 778
–4 173
–
–736

–2 070
–10 440
–4 396
–
–3 120

–17 264

–20 025

116 125

22 030

104 728

6 502

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

3
5
6
7
8

Summa kostnader
Resultat från finansiella poster
Realisationsresultat
Resultat efter finansiella poster

12
16

4

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Not

2021 12 31

2020 12 31

42

42

42

42

213 421
256 044
–

171 576
309 744
49 999

Summa finansiella anläggningstillgångar

469 465

531 319

Summa anläggningstillgångar

469 507

531 361

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar

1 246
1 050

1 070
9 694

Summa kortfristiga fordringar

2 297

10 764

Kassa och bank

154 841

17 666

Summa kassa och bank

154 841

17 666

Summa omsättningstillgångar

157 137

28 430

SUMMA TILLGÅNGAR

626 644

559 791

2021 12 31

2020 12 31

1 056 659
–490 690

1 056 659
–572 179

565 969

484 480

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

31
56 373
1 184
3 087

247
69 279
2 587
3 198

Summa kortfristiga skulder

60 675

75 311

626 644

559 791

Stiftelsekapital
1 056 659

Balanserat
resultat
-572 179
104 728
-27 248
4 008

Totalt
484 480
104 728
–27 248
4 008

1 056 659

-490 690

565 969

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
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Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Räntefonder
Aktiefonder
Hedgefonder
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

Ingående balans
Redovisat årsresultat
Beviljade forskningsanslag
Återförda/Återbetalda forskningsanslag
Utgående balans
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NOT 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tilllämpningen 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. 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
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.
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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 socialkostnader för externa granskare, och resor, seminarier mm. för stiftelsens eget drivna
projekt.

NOT 2 FINANSIELLA INTÄKTER
Valutakursvinster
Fondrabatter

2021
1 166
4 701

2020
566
3 931

Summa övriga intäkter

5 867

4 497

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Arvoden, sociala kostnader och resor – granskare
Stiftelsedrivna projekt – resor, seminarier, m m
– Främjande av internationalisering
– Teaching Sabbatical
– Kunskap och kompetens om internationalisering
– Analys och bibliometri
– Kinasatsningen
– Nordamerikasatsningen

2021
592
1 985

2020
870
1 200

Summa övriga externa kostnader

2 577

2 070

NOT 4 REALISATIONSVINSTER OCH FÖRLUSTER
Aktiefond
Räntefond
Alternativa investeringar
Summa

2021
Vinster
67 579
5 596
42 950

Förluster
–
–
–

2020
Vinster
21 840
192
–

116 125

–

22 032

–2

2021

2020

10
40%

10
40%

NOT 5 PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda
Antal anställda
Varav män
Könsfördelning i styrelse och ledning
Styrelse
Företagsledning

Kvinnor Män
7
2
1
2

Förluster
–2

Kvinnor
6
1

Män
3
2

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

2021

2020

1 544
4 192

1 568
4 645

Totalt

5 736

6 213

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader*)

3 854
1 680

4 130
1 823

Totalt löner, andra ersättningar

9 590

10 343

*Av stiftelsens pensionskostnader avser 495 tkr (f.å. 445 tkr) VD:s pension.

Avtal om pension och avgångsvederlag
För VD gäller att pension utgår enligt ITP – Plan 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.

Övriga personalkostnader
Utöver personalkostnader tillkommer löner, arvoden och
sociala avgifter till externa granskare med 786 tkr
(f.å 1 063 tkr) som redovisas under övriga externa kostnader
och fondförvaltningskostnader, not 3 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

2021
245

2020
225

238
260
–
–
2 043

209
163
27
285
1 951

91
59

140
129

11
1 225

32
1 235

4 173

4 396
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NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2021 12 31

2020 12 31

2 515
–

2 515
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 515

2 515

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

2 359
–

2 359
–

Utgående ackumulerade avskrivningar

2 359

2 359

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

114
–

114
–

Utgående ackumulerade nedskrivningar

114

114

42

42

2021 12 31
517
210
9

2020 12 31
331
2 739
49

736

3 120

2021 12 31

2020 12 31

171 576
70 260
–28 415

196 095
289
–24 808

Utgående anskaffningsvärden

213 421

171 576

Bokfört värde

213 421

171 576

Aktiefond – svenska och utländska
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

309 744
3 864
–57 564

305 523
63 023
–58 802

Utgående anskaffningsvärden

256 044

309 744

Bokfört värde

256 044

309 744

Alternativ investering – Hedgefond
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

49 999
–
–49 999

49 999
–
–

Utgående anskaffningsvärde

–

49 999

Bokfört värde

–

49 999

469 465

531 319

Bokfört restvärde
NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER
Fondförvaltningskostnader
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
NOT 9 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Räntefond
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

Totalt bokfört värde
Finansiella anläggningstillgångar

12
16
20

Forts. Not 9 Fondandelar
Redovisas i hela kronor

2021 12 31

2021 12 31

2020 12 31

Räntefonder
Öhmans Kompass
Nordea Företagsobligationsfond, ej utdelade
Nordea US Corp Fund
SEB Danish Mortage

Anskaffningsvärde
96 085 991
42 238 328
–
75 096 756

Marknadsvärde
97 254 648
51 365 287
–
73 164 965

Anskaffningsvärde
60 886 450
42 238 317
28 414 576
40 036 349

Marknadsvärde
61 614 840
51 868 376
34 536 078
40 523 855

Summa

213 421 075

221 784 900

171 575 692

188 543 149

Aktiefonder, svenska
Carnegie Sverige-fond
SHB Selektiv
SHB Svenska småbolagsfonden

29 048 768
38 908 867
25 340 200

64 932 000
122 274 305
37 313 074

49 192 059
51 807 291
25 052 134

86 620 000
118 513 959
28 029 773

Summa

93 297 834

224 519 379

126 051 484

233 163 732

Aktiefonder, utländska
SHB Hälsovård tema
RBC Global Equity Focus
Carnegie World Wide
BL Equties Europe

59 410 864
28 642 666
40 000 000
34 692 504

108 527 469
72 495 000
59 598 240
41 655 000

75 702 984
33 296 811
40 000 000
34 692 504

112 468 941
63 822 180
45 167 289
32 496 596

162 746 034

282 275 709

183 692 299

253 955 006

Hedgefond
Black & White

–

–

49 999 999

106 056 000

Summa

–

–

49 999 999

106 056 000

Totalt

469 464 943

728 579 988

531 319 474

781 717 888

Depå likvid, transaktionskonto

154 840 502

154 840 502

17 666 380

17 666 380

Totalt innehav

624 305 445

883 420 491

548 985 854

799 384 268

Summa

2020 12 31

–

NOT 10 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Under första halvåret 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina, som innebär enormt mänskligt lidande med konsekvenser
för säkerhetspolitik och den globala ekonomin. Läget är svårbedömt och volatilt med stigande inflation och börsfall.
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Sylvia Schwaag Serger
Ordförande

Helena Lindholm
Vice ordförande

Katarina Bjelke

Marie Horn af Rantzien

Eva Hurt-Camejo

Jan Lindman

Annika Rembe

Agneta Yngve

Mikael Östling

Andreas Göthenberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats juni 2022.

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor
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Staffan Normark
Förtroendevald revisor
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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 räkenskapsåret 2021.
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 2021 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 De auktoriserade revisorernas ansvar
samt Den förtroendevalde revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer
har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och den verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information. Den
andra informationen består av sidorna 3 samt 27-30
men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
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Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och den verkställande direktören för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

Den förtroendevalda revisorns 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 att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och
forskning för år 2021.

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

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

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. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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

Grund för uttalande

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

– 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 de auktoriserade revisorerna 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 de auktoriserade revisorernas
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, juni 2022,

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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Staffan Normark
Förtroendevald revisor

Bilaga: Beviljade projekt och stipendier
Grants for Educational Collaboration Programmes
Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Samarbetspart
Lärosäte

Land/Region

Belopp

Projekttitel

Thomas Winman

Ekonomi och
informatik

Högskolan
Väst

University of
Western Cape

Sydafrika

750 000

International Development of Work Integrated Learning (WIL) as
an Educational and Research Subject - A Collaboration between
University West & University of the Western Cape

Johan Ölvander

Teknisk fakultet

Linköpings
universitet

Washington State
University

USA

750 000

Synergistic Linköping University – Washington State University
Exchange Program Integrating Scientific Computing Research
and Multinational Corporations

Grants for Teaching Sabbaticals
Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Samarbetspart
Lärosäte

Land/Region

Belopp

Mark Conley

House of
Innovation

Handelshögskolan

Strathmore
University

Kenya

180 000

Henrik Frisk

Composition
and Conducting

Kungliga
Musikhögskolan

Stanford
University

USA

320 000

Richard
Afriye Owusu

Marketing

Linné
universitetet

University of
Ghana

Ghana

275 000

Liisa Uusimaki

Education &
Special
education

Göteborgs
universitet

Swinburne
University of
Technology

Australien

402 000

Reza Younesi

ChemistryÅngström

Uppsala
universitet

University of New
South Wales

Australien

301 000

Initiation Grants
Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Samarbetspart
Lärosäte

Land/Region

Belopp

Projekttitel

Doghonay
Atjmand

Utbildning,
kultur och kommunikation

Mälardalens
högskola

Universidad
Politecnica
Metropolitana
de Hidalgo

Mexiko

115 500

Multiscale methods for Simulations of ferromagnetic materials
in high dimensions

Lotta Bergman

Lärande och
samhälle

Malmö
universitet

Universidad
Nacional de San
Martin

Argentina

75 200

Universitis in collaboration for widening participation in higher
education

Maria Asuncion
Valiente Bermejo

Ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst

Osaka
University

Japan

150 000

Cooperation in Higher Education and Research in Metallurgical
Processing on Welding and Additive Manufacturing between
University West and Osaka University (COOPWAM)

Olof Bälter

Elektronik och
datavetenskap

KTH

Carnegie Mellon
University

USA

149 600

Workshop exchange KTH-CMU

Fisnik Dalipi

Institutionen
för informatik

Linné
universitetet

Arab American
University

Palestina

149 000

EDUTAIN - AugmEnteD reality for a sUsTainable leArning
experIieNce

Rano Zakirova
Engstrand

Specialpedagogiska

Stockholms
universitet

University of
Maryland at
College park

USA

149 300

Daily living skills: Strengths, challenges, and priorities from the
perspectives of both parents and adolescents/young adults
with autism

Jon
Gudmundsson

Fysikum

Stockholm
universitet

IIT Kanpur

Indien

149 000

Development of metamaterial lenses for millimetre waves

Patrik Klintenberg

Ekonomi,
samhälle,
teknik

Mälardalens
högskola

Namibia University of Science
and Technology

Namibia

97 000

Strengthening joint education and research between NUST and
MDH through long-term sustainable collaboration

Magnus Lembke

Romanska
och klassiska
språk

Stockholms
universitet

Instituo de altos
estudios
Nacionales

Ecuador

120 000

Implementing Plurinationality Indigenous Peoples and State
transformation in Bolivia and Ecuador

Raquel Lizarraga

Material
science and
engineering

KTH

Sao Paolo State
University

Brasilien

149 900

A holistic perspective on glass science: the case of optical and
magnetic sensors and Li-ion batteries

Robert Lowe

Tillämpad IT

Göteborgs
universitet

Koc University

Turkiet

150 000

Engaging Humans in Gamified Memory Training using Humanoid Robots
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Initiation Grants forts.
Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Samarbetspart
Lärosäte

Land/Region

Belopp

Projekttitel

Yezhe Lyu

Maskinteknologi, LTH

Lunds
universitet

Keio University

Japan

129 000

Initiation of research collaboration and education exchange on
non-exhaust ultrafine particle emissions

Staffan Löfving

Språk, litteratur
och interkultur

Karlstads
universitet

University of
Johannesburg

Sydafrika

115 400

Visual Interculturality: African Photography and Digitization in
Comparison and Conversation

Giorgios
Papaioannou

Skolan för
teknikvetenskap

KTH

Nara institute of
Science & Technology (NAIST)

Japan

150 000

Revisiting automated vehicle suspensions for enhancing motion comfort

Paola Sartoretto

Högskolan för
lärande och
kommunikation

Högskolan i
Jönköping

Rio de Janeiro
University

Brasilien

125 900

Communication for resilient communities - building a research
agenda for sustainable collective intelligence in urban spaces

Simone Schwank

CLINTEC

Karolinska
institutet

Fudan and
Cornell

Kina

150 000

Evidence-based interventions for severe personality disorders:
Transference Focused Psychotherapy in urban China

Laura Ferrer
Wreder

Psykologi

Stockholms
universitet

Texas Tech
University

USA

150 000

Evidence-Based Practices and Engagement with Organizations:
Building Research/Training Capacity and Knowledge to Enhance Positive Outcomes for Vulnerable Youth and Families

Mobility Grants

28

Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Samarbetspart
Lärosäte

Land/Region

Belopp

Projekttitel

Johan Ankarklev

Molekylär
biovetenskap

Stockholms
universitet

Federal University
of Sao Paulo

Brasilien

435 000

Single-cell transcriptomics and genome editing to study vector
competence related the vector-borne diseases: Leishmania
and malaria

Sofia Backåberg

Hälso- och
vårdvetenskap

Linnéuniversitetet

University of
Calgary

Kanada

120 000

Using an interactive technology platform to improve learning
and confidence, with a focus on mobility in physical activities of
daily living amongst older adults

Eva Billstedt

Neurovetenskap och
fysiologi

Göteborgs
universitet

Stellenbosch
University

Sydafrika

350 000

ESSENCE in South Africa: Towards a feasible neurodevelopmental screen for young children

Emma Björk

Fysik, kemi och
biologi

Linköpings
universitet

Nagoya University

Japan

260 000

Nanoporous membranes for cleaning of wast water from nuclear power plants

Thomas Breslin

Kliniska
vetenskaper

Lunds
universitet

University of
Wollongong

Australien

600 000

FLASH vs MRT: Novel radiotherapy head to head

Mélaine
Despeisse

Industri- och
materialvetenskap

Chalmers

University of
Tokyo

Japan

90 000

Engineering education and gamification for the sustainable
development

Teresa Olsen
Ekerhult

Kliniska
vetenskaper

Göteborgs
universitet

Wake Forest
University

USA

160 000

3D bioprinting an urethra used in an animal model

Lili Jiang

Datavetenskap

Umeå
universitet

The University of
Texas at Arlington

USA

480 000

Analysis and prediction via multilayer graph-based learning and
inferences with a focus on pandemics

Alyssa Joyce

Marina
vetenskaper

Göteborgs
universitet

University of
Southern
California

USA

570 000

International metworks and training opportunities in
sustainable seafood production

Frank Lipnizki

Kemiteknik

Lunds
universitet

Tokyo Institute of
Technology

Japan

480 000

Novel anti-fouling membranes for lignocellulosic biorefineries

Maliheh
Mehrshad

Vatten och
miljö

Sveriges lantbruksuniversitet

Inha University

Sydkorea

390 000

Cultural mutuality: Elucidating the adaptation strategies of freshwater microbes to eutrophication by combining high throughput cultivation and omics analyses

Carsten Mim

Medicinteknik
och
hälsosystem

KTH

Chung-Ang
University

Sydkorea

400 000

Sweden (KTH) – Korea (CAU) collaborative structural biology
program for structural analysis of membrane proteins

Yvonne Nygård

Biologi och
bioteknik

Chalmers

Pusan National
University

Sydkorea

600 000

Bio-electrosynthetic CO2 valorization for value-added chemical
production

Evgeny Osipov

System- och
rymdteknik

Luleå Tekniska
universitet

La Trobe
University

Australien

460 000

LTU2: Brain-like computing for faster AI

Simone Schwank

CLINTEC

Karolinska
institutet

Tongji University

Kina

540 000

The impact of COVID-19 on global mental health

Joseph Siegel

Engelska

Stockholms
universitet

J.F. Oberlin
University

Japan

360 000

English medium instruction in academic lectures

Haining Tan

Kemi

Uppsala
universitet

Pohang University
of Sci. & Tech.

Sydkorea

510 000

Emulsion polymerization of donor-acceptor copolymer for high
efficiency photocatalyst

Mathias Wallin

Byggvetenskaper

Lunds
universitet

Hanyang
University

Sydkorea

510 000

Structural engineering optimization for buckling induced soft
robotics

Nicholas Wiltsher

Filosofi

Uppsala
universitet

Auburn University

USA

440 000

Aesthetics across the atlantic

Lars Österlund

Materialvetenskap

Uppsala
universitet

Pusan National
University

Sydkorea

600 000

Nano-templated chromic materials

Strategic Grants
Sökande
Namn

Institution

Lärosäte

Projekttitel

Belopp

Stefan Bengtsson

Rektor och
rektorsfunktionen

Chalmers

Sweden-East Africa University Network – knowledge development
for sustainable development (SWEAFUN)

2 000 000

Anders Hagfeldt

Universitetsledningen

Uppsala
universitet

SASUF 2030

4 000 000

Teaching Sabbatical
Stipendiat

Institution

Lärosäte

Värdlärosäte

Land/Region

Belopp

Laura Alvarez
Lopez

Romanska och
klassiska

Stockholms
universitetet

UC Berkeley

USA

521 000

Mikael
Carlsson

Zoologi

Stockholms
universitetet

Chinese University Hong Kong

Hong Kong

423 000

Björn Hammar

Statsvetenskap

Örebro
universitet

Amherst

USA

569 000

Anders Hellman

Fysik

Chalmers

Williams

USA

489 000

Maartje Klapwijk

Ekologi

Sveriges lantbruks universitet

Nanyang Technical University

Singapore

313 000

Anna Klarare

Vårdvetenskap

Ersta Sköndal

University of
Texas Austin

USA

346 000

Alexander Maurits

Teologi och religiösa studier

Lunds
universitet

UC Berkeley

USA

613 000

Tom Nilsson

Global statsvetenskap

Malmö
universitet

UCLA

USA

585 000

Erik Olsson

Kvinnors och
barns hälsa

Uppsala
universitet

Chinese University Hong Kong

Hong Kong

466 000

Börje Rehn

Samhällsmedicin och rehab

Umeå
universitet

Ohio State
University

USA

327 000

Jörg Volpp

Teknik och
matematik

Luleå Tekniska
universitet

National University of Singapore

Singapore

448 000

Petra Wagman

Rehab, hälsa
och välfärd

Jönköpings
universitet

Ohio State
University

USA

432 000

Jan Weiss

Ekonomi

Jönköpings
universitet

Nanyang Technical University

Singapore

444 000

Anette Wickström

Tematiska
studier

Linköpings
universitet

University of
Tokyo

Japan

462 000
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Stipendiat

Lärosäte

Program

Värdlärosäte

Land/Region

Belopp

John Andersson

Konstfack

JSPS Summer
Program

Nippon Institute
of Technology

Japan

5 000

Ahmad Azadvar

Malmö
universitet

JSPS Summer
Program

University of Aizu

Japan

5 000

Luigi Belcastro

Linköpings
universitet

JSPS Summer
Program

Shizuoka
University

Japan

5 000

Cecilia De
Bernardi

Mittuniversitetet

JSPS Summer
Program

Hokkaido
University

Japan

5 000

Joar Cook Sollgard

Lunds
universitet

JSPS Summer
Program

University of
Tokyo

Japan

5 000

Enrico Corato

Lunds
universitet

JSPS Summer
Program

Tokyo Institute of
Technology

Japan

5 000

Sandra Dewi

Luleå tekniska
universitet

JSPS Summer
Program

Osaka University

Japan

5 000

Hüseyin Erdogan

Lunds
universitet

JSPS Summer
Program

National Institute
for Quantum
and Radiological
Sciences and
Technology

Japan

5 000

Gwendolyne Gray
Knight Keimpema

Stockholms
universitet

JSPS Short-tem
Fellowship
Program

Rikkyo University

Japan

5 000

Amaya
Jauregui-Miguel

Linköpings
universitet

JSPS Short-tem
Fellowship
Program

Kumamoto
University

Japan

5 000

Matilda
Lundström

Lunds
universitet

JSPS Summer
Program

University of
Tokyo

Japan

5 000

Jonas Mattisson

Uppsala
universitet

JSPS Summer
Program

University of
Tokyo

Japan

5 000

Salahuddin
Mohammad

Uppsala
universitet

JSPS Summer
Program

University of
Tokyo

Japan

5 000

Phuong Phan

Göteborgs
universitet

JSPS Summer
Program

Kyoto University

Japan

5 000

Brian Thorsbro

Lunds
universitet

JSPS Short-tem
Fellowship
Program

University of
Tokyo

Japan

10 000

Guohu Zhao

KTH

JSPS Short-tem
Fellowship
Program

Kyoto University

Japan

5 000
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