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Förord
staf:s uppdrag är att utveckla Stockholm som akade-
misk region, verka för att öka Stockholms konkurrens-
kraft och göra akademin mer synlig. Under år 2014 har 
det pågått en mängd aktiviteter på Staf, som på olika 
sätt har bidragit till att synliggöra akademin och dess 
kärnverksamhet samt den högre utbildningens och 
forskningens betydelse för Stockholmsregionen.
 Den nya webbsidan Academicstockholm.se har 
snabbt seglat upp som en välbesökt portal och ingång 
för studenter och forskare i hela världen. Mottagandet 
av internationella studenter på Arlanda i augusti, och 
den synliga välkomsthälsningen i rulltrappan på väg 
till ankomsthallen på terminal 5 har bidragit till att 
fler besökare i Stockholm känt sig väl bemötta.

Därtill har Staf engagerat sina medlemmar genom att 
inleda en seminarieserie kallad Staf Talks.
 Styrelsens sammansättning har förändrats i och 
med att Stockholms stad fått ett nytt styre. Vi har 
tackat skolborgarrådet Lotta Edholm och biträdande 
stadsdirektör Gunnar Björkman för deras mångåriga 
och engagerade deltagande i Staf:s styrelse, och vi har 
välkomnat deras efterträdare, skolborgarrådet Olle 
Burell och biträdande stadsdirektör och VD för Stock-
holms Stadshus AB, Ingela Lindh. 
 Hösten avslutades med att Staf:s medarbetare pack-
ade ner sina pinaler på Klarabergsgatan 33 för att flyt-
ta till nya lokaler på Valhallavägen 79. Här inleds det 
nya verksamhetsåret 2015.

Moira von Wright, ordförande



Staf:s utgångspunkt är att kunskap är avgörande för ett 
samhälles utveckling och välfärd. I takt med att världen 
förändras krävs ständigt nya lösningar som skapas genom 
människans kunskapsinsamlande, kreativitet och inno-
vationsförmåga. Inom akademin har man sedan århund-
raden upparbetat kunskap, metoder för kunskapsutbyte, 
gränsöverskridande idéer och förhållningssätt i syfte att 
möta förändringar mänskligheten stått och står inför. 
Akademin är en stark och trovärdig aktör som står för 
bildning och dialog i det offentliga rummet och bidrar 
med tillväxt som bygger på kompetens genom forsk-
ningsbaserad kunskap. Akademin står för en grundläg-
gande del av det öppna och inkluderande samhälle vi 
lever i och därför är ett nära samarbete mellan akademin 
och staden central.

Stärka Stockholm som akademisk region
Stockholm är en av världens ledande kunskapsregi-
oner där högskolorna utgör en självklar och aktiv del 
av utvecklingen. Akademins aktörer bidrar till samhäl-

lets framgång genom samverkan, idéutbyte och läran-
de. Stockholm är modernt, öppet och tryggt, präglat 
av kreativa näringar, mångfald och hög innovations-
grad. Denna bild är väl etablerad såväl i Sverige som i 
omvärlden. Stockholmsregionen rankas högt när platser 
jämförs, baserat bland annat på dess kreativitet, nytän-
kande, ekonomiska stabilitet, hållbarhet, sociala klimat 
och utbildningsnivå. Sammantaget finns värden som i 
nationell och internationell konkurrens representerar 
både särskiljning och attraktivitet. Att ytterligare stärka 
Stockholm som akademisk region är en målsättning som 
delas av samtliga aktörer.

Ny verksamhetsplan 2014
Under verksamhetsåret 2014 implementerades en ny 
verksamhetsplan som innebar en hel del omformulering-
ar för verksamheten. Målsättningarna för 2014 var for-
mulerade i fem punkter. De tre första målen var utåtrik-
tade och handlade om att profilera Stockholm som en 
akademisk region nationellt och internationellt. Detta 

Vårt 
uppdrag
Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm 
som nationellt och internationellt akademiskt centrum 
genom att vara en gemensam mötesplats för samverkan 
och dialog mellan högskolorna i Stockholmsregionen och 
Stockholms stad och deras kontakter med omvärlden.

Moira von Wright, ordförande



skulle bland annat göras genom att kommunicera berät-
telser och beskrivningar om Stockholms akademi. Staf 
skulle också skapa mötesplatser där strategiska partners, 
regionalt, nationellt och internationellt, tillsammans 
med medlemmarna skulle utveckla Stockholm som kun-
skapsregion. De två följande målen var inåtriktade och 
handlade dels om att förbättra medlemskommunikatio-
nen dels om att formera kansliet på ett nytt sätt. För att 
uppnå målen har en rad aktiviteter genomförts av både 
strategisk, strategiskt operativ och operativ natur. Akti-
viteterna har oftast uppfyllt flera målområden samtidigt. 

För att profilera Stockholm som akademisk region 
arbetade Staf fram konceptet ”Stockholm is a State of 
Minds”, vilket är en berättelse om vad Stockholms aka-
demi betyder för regionen. Konceptet har i sin tur legat 
till grund för en rad aktiviteter för att profilera Stock-
holm som akademisk region, framförallt gentemot en 
internationell målgrupp. En stor uppgift har varit arbe-
tet med webbportalen Academicstockholm.se. Arbetet 
pågick under hela året med research, målgruppsanalys, 
produktion och utveckling. Webbportalen släpptes i 
november. Målgruppen för webbportalen är i första hand 
internationella studenter som söker efter utbildningar, 
men också för internationella studenter som antagits vid 
något av Stockholm lärosäten och behöver information 
inför sin vistelse i Stockholm. Innehåll riktat mot mål-
gruppen forskare kommer att utvecklas under 2015.

Internationella studenter och forskare
Flera insatser under 2014 har riktats mot internationella 
studenter och forskare. Ett nytt initiativ under året var 
välkomstkampanjen på Arlanda veckorna runt höstens 
terminsstart - en annonskampanj där studenter och fors-
kare välkomnades till Stockholm av samtliga Stockholms 
lärosäten. Därutöver fanns under fyra dagar i direkt sam-
band med terminsstart en välkomstservice i ankomsthal-
larna på Arlanda för att ge ett personligt välkomnande till 
de internationella studenter som anlände. Som tidigare 
år har Staf även koordinerat Stockholms stads mottag-
ning i Stadshuset där nya internationella studenter och 
forskare välkomnas till Stockholm. Därutöver har Staf, 
också som tidigare år, producerat ett förmånshäfte med 
information och rabattkuponger riktat till internationel-
la studenter. Staf:s insatser för den internationella mål-
gruppen bidrar till medlemmarnas egna målsättningar; 
högskolornas arbete att öka internationaliseringsgraden 
och Stockholms stads och regionens arbete med talang-
attraktion inom ramen för Innovationskraft Stockholm. 

Omvärldsbevakning av akademin
För att beskriva och ge innehåll till Stockholm som aka-
demisk region har Staf arbetat löpande med omvärldsbe-
vakning och statistiksammanställningar för att visa upp 
Stockholms samlade akademi. Detta har kommunicerats 
i nyhetsartiklar, presentationer och på Staf:s webbplatser. 
Under hösten besökte också en av Staf:s medarbetare 
Bryssel under två veckor för att etablera kontakter och 
få nya ingångar för omvärldsbevakningen. 

Staf:s arbete med att skapa mötesplatser har under 2014 
tagit formen av Staf Talks som ägt rum vid två tillfällen. 
Grundtanken med Staf Talks är att skapa en serie inter-
disciplinära samtal där akademiker och andra experter 
förutsättningslöst kan diskutera nya samarbetsområ-
den. Utöver dessa har en rad andra möten initierats i 
Staf:s regi. Vid halvårsskiftet avslutades också projektet 
NOTIS – Naturvetenskap och teknik i samhället som 
finansierats av Europeiska socialfonden. Inom ramen för 
projektet har en rad möten mellan akademi och arbetsliv 
skapats. 

Under året har två ägarförsamlingar anordnats då med-
lemmarnas högsta ledning bjuds in. Detta är tillfällen 
då Staf berättar om sin verksamhet för sina ägare och är 
därför viktiga tillfällen för att öka kännedomen om Staf:s 
syfte och mål. Staf genomförde under andra kvartalet 
också den första Staf-barometern för att ta pulsen på den 
egna verksamheten genom att fråga medlemmarna och 
andra intressenter om Staf:s måluppfyllelse. Staf-baro-
metern kommer vara årligen återkommande. 

Kansliet har formerats med inriktning mot analys, kom-
munikation och internationalisering och två rekryte-
ringar har genomförts. I början av 2014 fick Staf en ny 
logotyp och ett nytt visuellt uttryck där bilden har en 
framträdande roll i kommunikationen. Bilderna består 
företrädesvis av foton producerade av Staf. I det interna 
arbetet har också ingått förberedelser inför flytt till nya 
lokaler på Valhallavägen 79 som inleder år 2015.

På de följande sidorna beskrivs de enskilda aktiviteterna 
mer utförligt. Verksamhetsberättelsen avslutas med en 
ekonomisk redovisning samt förteckning över medlem-
mar, styrelse och personal. 

Maria Fogelström Kylberg
verksamhetschef



att en samlad akademi, 17 lärosäten, och en stad sam-
arbetar i en och samma organisation gör Staf ensamt i 
sitt slag. Akademins betydelse för Stockholms utveckling 
är enorm men underkommunicerad.  För att beskriva 
Stockholm som akademisk region samt få en kommuni-
kativ helhet arbetades under året fram ett koncept kall-
lat: ”Stockholm is a State of Minds”. Genom konceptet 
beskrivs Stockholm som akademisk region på följande 
vis: ”’Mind’ kan betyda bland annat sinne, åsikt, hjärna 
och intellekt. Det är ord som alla beskriver Sveriges aka-
demiska mittpunkt: Stockholm. Stockholm är en stad 
för integritet, innovation och intelligens. Stockholm är 
en magnet för idéer och öppna sinnen, för studenter och 
forskare – här finns 18 självständiga universitet och hög-

skolor, omkring 100 000 studenter och en betydande del 
av Sveriges akademiska forskningskapacitet. Stockholm 
är präglat av svenskarnas tro på kunskap. Det är Nobels 
stad, där innovationer kan födas för att sedan sprida sig 
över världen – och förändra den. Stockholm är en motor 
för utveckling. Stockholm är en övertygelse om att fler 
tankar, fler möten, och fler idéer gynnar hela samhället. 
Stockholm is a State of Minds.” 

Konceptet har varit och kommer fortsättningsvis vara 
vägledande för Staf:s arbete och utgör grunden för Staf:s 
kommunikation. Konceptet står också fritt att användas 
av Staf:s medlemmar.

Ett unikt
sam-
arbete



Vårt 
öppna
fönster

den nya engelskspråkiga webbplatsen Academic–
stockholm.se öppnades i november 2014. Academic–
stockholm.se riktar sig till internationella studenter och 
forskare och fungerar som en portal till Stockholms 
samlade akademi och marknadsför universitetsstaden 
Stockholm på en global marknad. Syftet med Academic-
stockholm.se är att göra det akademiska Stockholm mer 
synligt och tillgängligt för omvärlden och stärka bilden 
av Stockholm som akademisk destination. Ett konkret 
mål med webbplatsen har varit att skapa en portal till 
Stockholms universitet och högskolor som slussar besö-

kare vidare till de enskilda lärosätenas webbplatser och 
ger ökad tillströmning. Ett annat viktigt mål har varit att 
visa det akademiska Stockholm ur ett mer internationellt 
perspektiv. Syftet med kommunikationen är att väcka 
intresse hos målgruppen, samt svara på generella frågor. 
Bild har en prioriterad plats i kommunikationen, texter 
har en tillgänglig ton och fakta presenteras koncentrerat 
för att ge god överblick. För att uppnå detta har Staf 
producerat en egen bildbank, anlitat engelskspråkiga 
copywriters samt samarbetat med erfarna webbdesigners 
för användbar och stilren siddesign. 



i samband med höstens terminsstart genomförde Staf en 
kampanj på Arlanda särskilt riktad mot internationella 
studenter och forskare. På tre olika ställen på Terminal 
5 fanns skyltar med budskapet ”Welcome students and 
researchers” och med Stockholms samtliga lärosäten och 
Stockholms stad som avsändare. Kampanjen pågick mel-
lan den 15 augusti och 30 september. Varje år kommer 
cirka 5 000 nya internationella studenter till Stockholm 

och ett stort antal internationella forskare. Kampanjen var 
ett led i ett strategiskt arbete för att göra Stockholm till en 
mer attraktiv destination för internationella studenter och 
forskare. Ett ytterligare syfte var att synliggöra Stockholms 
akademi för en nationell och internationell allmänhet. 
Dagligen passerar 40 000 personer Terminal 5, vilket inne-
bar att välkomnandet syntes av ett stort antal resenärer. 

Kampanj
Arlanda:



Att 
komma
som ny

det första intrycket av Stockholm och Sverige betyder 
mycket för hur internationella studenter sedan minns 
helheten av sin studietid i staden. För att få nyanlända 
internationella studenter att känna sig välkomna till sin 
nya stad och ge ett bra första intryck av Stockholm anord-
nade Staf för första gången en gemensam ankomstservi-
ce på Arlanda. Denna fanns på plats under fyra dagar i 
direkt anslutning till höstterminens start, 22-25 augusti. 
I ankomsthallen på terminal 5 fanns en välkomstdisk 
med samma budskap som välkomstkampanjen: ”Wel-
come students and researchers”. Här togs de nyanlända 
studenterna emot av studentguider från lärosätena och 
fick information och assistans. Utgångspunkten för hela 
ankomstservicen var ”alla studenter är allas studenter” 

vilket indikerade att det var i alla lärosätens intresse att 
de internationella studenterna togs om hand på bästa vis. 
Studentguider fanns även på plats för att ta emot inkom-
mande studenter på terminal 2. Ankomstservicen var 
mycket uppskattad av de studenter som anlände. Några 
av kommentarerna som studentguiderna fick var: ”I have 
travelled for 24 hours without any sleep. I have been worried 
about how I should manage potential culture differences. 
But you make me feel as if I am coming home. Thank you 
so much!” Eller: ”How come you are so helpful to a stranger 
like me?” Ytterligare en kommentar var: ”I hope people 
will treat you as nicely when you come to Beijing as you have 
treated me.” Uppskattningsvis besökte 500 internationella 
studenter från minst 30 olika länder disken. 



 -Xian, 
meet
Yussef!

varje vår och höst bjuder Stockholms stad in 500 nya 
internationella studenter och gästforskare till en mot-
tagning i Stockholms stadshus. År 2014 ägde stadshus-
mottagningarna rum den 9 februari och den 5 oktober. 
Mottagningen är ett återkommande samarbete mellan 
Stockholms stad och Staf, där Staf står för koordineringen 
mellan staden och högskolorna. Vid mottagningarna häl-
sades gästerna välkomna i Blå hallen av kommunfullmäk-
tiges ordförande Margareta Björk och skolborgarrådet 

Lotta Edholm. Även VD Anna Gissler från Stockholm 
Business Region Development, Staf:s verksamhetschef 
Maria Fogelström Kylberg och SSCO:s ordförande Teo 
Strömdahl Östberg talade. Därutöver fick gästerna en 
historisk bakgrund om byggnaden av Stadshusets guide. 
Därefter bjöds gästerna på mat och dryck i Gyllene salen. 
Arrangemanget är en viktig välkomstgest och uppskattas 
mycket av de inbjudna gästerna.



Vi låser 
upp stan

välkomsthäftet ”welcome to stockholm” innehåll-
er rabatter till muséer, korta fakta om Stockholm och 
användbara kontaktuppgifter. Häftet är avsett för inter-
nationella studenter och ger ett smakprov på Stockholms 
rika kulturliv och stora utbud av olika aktiviteter. Staf har 
producerat häftet under ett flertal år men årets upplaga 
innehöll flera nya rabatter och en ny formgivning. Nytt 
för året var exempelvis en sammanställning över mat-

butiker med internationella livsmedel. Välkomsthäftet 
producerades i 6000 exemplar och distribuerades till alla 
lärosäten som i sin tur delar ut häftet till de nyanlända 
internationella studenterna i samband med terminsstart. 

Välkomsthäftet är en av flera insatser som riktar sig till 
de internationella studenterna för att ge dem ett gott 
bemötande.



Vi ser 
oss 
omkring

en viktig uppgift i Staf:s arbete är att bevaka, analyse-
ra, sammanställa och presentera kunskap om akademin i 
Stockholm. Detta sker genom löpande nyhetsbevakning, 
genom bevakning av rapporter och analyser från enskil-
da högskolor men även högskolesektorn i allmänhet. En 
annan viktig del är att sammanställa statistik om Stock-
holms högskolor för att kunna förmedla en total bild av 
Stockholm som akademisk region. Under året har sam-
manställningar gjorts av sökandestatistik, av forsknings-
anslag, studentmobilitet och av nyckeltal om högskolan. 
Studentmobiliteten och nyckeltalen är sammanställda i 

längre tidsserier för att Staf ska kunna bevaka förändringar 
över tid. Utöver detta har en sammanställning gjorts av 
studentbostadssituationen i regionen. Sammanställning-
arna har presenterats vid möten, som nyhetsartiklar och i 
vissa fall som kortrapporter. 

På följande sida återges några av den akademiska regio-
nen Stockholms sammanlagda nyckeltal. De siffror som 
redovisas här bygger på statistiken från kalenderåret 2013 
eller läsåret 2013/2014 och är avrundade men ger ändå 
en bra bild av Stockholms samlade akademi.  



Stockholms akademi

Utbildning
97 000 studenter
6 000 doktorander

Studentmobilitet
8000 inresande studenter från ett 60-tal länder

Varav 5 000 freemovers och 3 000 utbytes

1 700 utresande studenter

Personal
20 000 anställda
7 000 med forskarexamen

1 700 professorer

Ekonomi
16,6 miljarder i omsättning

11 miljarder i forskningsintäkter



På plats
i Bryssel

under perioden 23 oktober till 5 november arbetade 
en av Staf:s medarbetare i Bryssel. Syftet med vistelsen 
var att få ökad kännedom om andra regioners arbete med 
högre utbildning samt att skaffa ett större kontaktnät, 
både nationellt och internationellt. Under de två veck-
orna hann Staf träffa 14 olika aktörer i Bryssel vilka alla 
bidrog till att få större kännedom om högre utbildning 
på Europeisk och internationell nivå. 

Tack vare ett gott samarbete med Stockholmsregionens 
Europakontor fick Staf en arbetsplats under de två veck-
orna och en punkt i Bryssel att utgå ifrån. Genom Stock-
holmsregionens Europakontor etablerades också en kon-
taktväg för Staf och Stockholms akademi ner till Bryssel.
Utöver att träffa representanter för de övriga svenska regi-

onerna genomfördes möten med Sveriges kommuner och 
landsting, Vinnova och den svenska regeringens represen-
tant, det Svenska utbildningsrådet. Internationella aktörer 
var bland andra Köpenhamnsregionens CreoDK, EU:s 
generalsekretariat för utbildning samt de internationella 
samarbetsorganisationerna European University Asso-
ciation (EUA) och Academic Cooperation Association 
(ACA).

Dessa möten var också tillfällen för Staf att berätta om sin 
verksamhet. Responsen under mötena kan sammanfattas i 
positiv förvåning. Det var få personer som hade hört talas 
om ett så etablerat samarbete mellan så många lärosäten 
och en stad som Staf utgör. 



Let ś 
talk

”Staf Talks is an interdisciplinary series of discussions where 
academia confronts urgent and relevant issues emerging along 
the front edge of Stockholm’s progressive attitudes. Staf Talks 
invites experts from Stockholm’s 17 universities, international 
guests and other specialists for a dialogue best described as 
dedicated, courageous and lively. Please join us for Staf Talks.” 

Så beskrivs Staf Talks, som en serie interdisciplinära samtal 
där akademiker och andra experter kan diskutera förut-
sättningslöst nya samarbetsområden. Staf Talks svarar mot 
en av Staf:s huvuduppgifter, att visa vikten av akademins 
roll i samhället och att skapa mötesplatser. Under året 
genomfördes två Staf Talks. 

Den 16 april arrangerades Staf Talks under rubriken 
”Media & Academia” i samarbete med Stockholms dra-
matiska högskola. Temat handlade om hur akademi, stad 
och mediaföretag i Stockholm tillsammans kan utveckla 
morgondagens media. Huvudtalare var professor Andrew 
Cooper, University Director vid University of Salford, 
MediaCityUK. Expertpanelen bestod av Jimmy Ahl-

strand, SVT, Rebecca Forsberg, RATS/DSV, Stockholms 
universitet, Stina Lundberg Dabrowski, Stockholms dra-
matiska högskola och Niklas Svensson, Stockholms stad. 
Moderator var Willy Silberstein. 

Rubriken för det andra Staf Talks, den 8 oktober, var 
”Det handlar om livet – om barnet i den palliativa vår-
den” och genomfördes i samarbete med Ersta Sköndal 
högskola. Hur kan barn och unga i den palliativa vården 
få den bästa omvårdnaden? Frågan diskuterades av en 
expertpanel utifrån ett etiskt, psykoterapeutiskt, kliniskt, 
konstnärligt och existentiellt perspektiv. Samtalet inleddes 
av Dr Monika Führer, Ludwig Maximilian Univerzität, 
München och Ulrika Kreicbergs, nytillträdd professor i 
palliativ vård för barn och unga, Ersta Sköndal högskola. 
Expertpanelen bestod av Stefan Einhorn och Niklas Juth, 
Karolinska Institutet, Ronald Jones, Harvard University, 
Cecilia Melder, Teologiska Högskolan i Stockholm samt 
Anna Norlén, Ericastiftelsen. Moderator var Nedjma 
Chaouche. 



NOTIS

projektet naturvetenskap och teknik i samhället 
(NOTIS), finansierat av Europeiska socialfonden, som 
startade 2012 avslutades under sommaren 2014. Staf 
har varit projektägare och KTH och Naturvetenskapli-
ga fakulteten vid Stockholms universitet har varit sam-
verkande partners. Syftet med NOTIS har varit att öka 
kunskapen om arbetsmarknaden utanför akademin och 
långsiktigt öka arbetslivskontakterna för högskolelärare 
och därmed även högskoleanknytningen i utbildningarna 
på grund- och avancerad nivå vid KTH och Naturveten-
skapliga fakulteten, SU.

Under första halvåret 2014 genomfördes 23 aktiviteter 
med 253 deltagande lärare. Aktiviteterna har bl.a. varit 
studiebesök, workshops, utbildningar, alumnträffar, 
näringslivspraktik och andra typer av utbyten med arbets-

platser som efterfrågar naturvetenskaplig och teknisk 
kompetens. Därutöver genomfördes ett stort antal kortare 
och längre informations- och förankringsinsatser. Under 
projektets sista sex månader genomförde Staf ett antal 
spridningsaktiviteter. Syftet med dessa var förutom att 
sprida projektets resultat och erfarenheter till andra läro-
säten samt offentliga och privata aktörer utanför akademin 
även ett led i att belysa betydelsen av arbetslivsanknytning 
i bred bemärkelse. Under 2014 gjorde projektgruppen och 
lärare från KTH och Naturvetenskapliga fakulteten en 
kunskapsresa till Bryssel i Belgien och Delft i Nederlän-
derna för att sprida sina erfarenheter och resultat.

752 lärare från KTH och Naturvetenskapliga fakulteten 
deltog i projektet vilket motsvarade de mål som satts upp. 



Våra
ägare
möts
under 2014 anordnades två ägarförsamlingar. Till 
ägarförsamlingen bjuds representanter för samtliga Staf:s 
medlemmar in för att få en genomgång av organisationens 
verksamhet samt för att träffa varandra. Till någon av de 
två ägarförsamlingarna brukar även en gästtalare bjudas in.

2014 hölls båda ägarförsamlingarna i Stockholms stads-
hus. Den första hölls den 8 maj då medlemmarna fick en 
grundlig genomgång av strategierna bakom webbplatsen 
Academicstockholm.se som då var under produktion samt 
en allmän genomgång om vad Staf gjort sedan den senaste 
ägarförsamlingen.

Stockholms nytillträdda finansborgarråd Karin Wann-
gård gästade den andra ägarförsamlingen som hölls den 
19 november. Finansborgarrådet beskrev akademin som 
en stor tillgång för Stockholm, och hur det stora antalet 
högskolor med olika inriktningar berikar stadens mång-
fald. Karin Wanngård såg det faktum att man i Sverige 
kan utbilda sig genom hela livet som en fantastisk möj-

lighet för individens och stadens utveckling. Hon beskrev 
också Stockholms utmaningar med kompetensbrist och 
bostadsbrist, där hon menade att högskolorna måste få fler 
utbildningsplatser och studenterna fler bostäder. Stock-
holms unga ska ges möjligheten att stanna, utbilda sig och 
etablera sig i Stockholm och inte tvingas flytta härifrån.

I samband med ägarförsamlingen välkomnade Staf:s ord-
förande Moira von Wright även två nya styrelsemedlem-
mar, skolborgarrådet Olle Burell samt biträdande stadsdi-
rektören och VD i Stockholms Stadshus AB Ingela Lindh, 
båda representerande Stockholms stad i Staf:s styrelse. De 
delade med sig av sina tankar kring hur Stockholms stad 
och lärosäten tillsammans kan samverka, lösa konkreta 
problem och utvecklas.

Ägarförsamlingen gav utrymme till intressanta diskus-
sioner mellan den nya stadsledningen och lärosätenas 
ledningar som öppnade för fortsatt gott samarbete.



Staf.





Ekonomi 2014
Staf:s verksamhet finansierades av medlemsintäkter. 
För 2014 hade verksamheten en budget på 6 502 000 kronor. 
Årets resultat (exklusive föregående års överskott från projektet Kunskapslotsen): 657 001 kronor. 

Kostnadsfördelning

  

     
  

  Budget  Utfall

1. Personal  4 230 000 3 536 046

2. Aktiviteter  842 000  886 205

3. Lokalkostn.  1 100 000 991 804

4. Drift  375 000  329 586

5. Avskrivningar       70 000  45 952

6. Resor och konf.      60 000  36 932

7. Representation     50 000  18 474
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Medlemmar
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Tekniska högskolan
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Teologiska högskolan Stockholm
Stockholms stad

Styrelse
Moira von Wright, Södertörns högskola, ordförande 
Lotta Edholm, Stockholms stad, vice ordförande (t o m oktober)
Olle Burell, Stockholms stad, vice ordförande (fr o m november)
Gunnar Björkman, Stockholms stad (t o m oktober)
Ingela Lindh, Stockholms stad (fr o m november)
Hans Adolfsson, Stockholms universitet 
Teo Strömdahl Östberg, SSCO
Christian Augustinsson, SSCO (t o m juni)
Savas Caliskan, SSCO (fr o m juli)

Personal
Linda Berglund, projektledare (föräldraledig)
Daniel Brolén, projektledare NOTIS (t o m 30 juni)
Maria Fogelström Kylberg, verksamhetschef 
Dan Johansson, kommunikationsansvarig
Therese Jonsson, projektledare (föräldraledig)
Brita Lundström, omvärldsanalytiker
Tecla Niculae, projektassistent NOTIS (t o m 15 juli) 
Martin Sahlin, projektassistent NOTIS (t o m  30 juni), projektledare fr o m 1 juli
Jessica Slove Davidson, koordinator 50 % NOTIS (t o m 31 maj)
Martin Tauman, projektekonomi och administration
Sophia Wallin, projektledare (fr o m 1 november)
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