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Ordförande 
har ordet
stockholms akademiska forum är en organisation 
med ett fokuserat uppdrag: att sätta det akademiska 
Stockholm på kartan. Samarbetet mellan 17 lärosäten 
och Stockholms stad präglas av en samarbetsanda som 
är unik. Den gemensamma nämnaren, Stockholm som 
plats, är en avgörande faktor när forskare och studen-
ter ska rekryteras. Då menar jag inte bara det faktum 
att Stockholm är en vacker stad med hög livskvalitet 
utan syftar framförallt på det ekosystem av universitet 
och högskolor, högutbildad befolkning, både unga och 
gamla företag med hög innovationsgrad, mängden av 

inkubatorer och nivån på forskningsinfrastruktur som 
finns här. Det faktum att Stockholm som plats toppar 
den ena internationella rankingen efter den andra är 
något som lärosätena både är en bidragande orsak till 
och självklart ska dra nytta av. Det samarbete som sker 
mellan lärosätena och Stockholms stad inom ramen 
för Staf möjliggör den fortsatta utvecklingen av detta 
arbete ytterligare. Vi har alla de bästa förutsättningarna 
att rekrytera de mest intressanta forskarna och de bästa 
studenterna eftersom vi befinner oss i just Stockholm.

Lars Strannegård, ordförande

Stockholms Akademiska Forum
Valhallavägen 79
114 28  Stockholm
staforum.se
studyinstockholm.se
stockholmacademicnetwork.se
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kunskap är avgörande för ett samhälles utveckling 
och välfärd. I takt med att världen förändras krävs stän-
digt nya lösningar som skapas genom människans kun-
skapsinsamlande, kreativitet och innovationsförmåga. 
Akademin har sedan århundraden upparbetat kunskap, 
metoder för kunskapsutbyte, gränsöverskridande idéer 
och förhållningssätt i syfte att möta förändringar mänsk-
ligheten stått och står inför. Akademin är en stark och 
trovärdig aktör som står för bildning och dialog i det 
offentliga rummet. Akademin bidrar till kompetensför-
sörjning och konkurrenskraft genom forskningsbaserad 
kunskap vilket är avgörande för Stockholmsregionens 
tillväxt. Akademin står för en grundläggande del av det 
öppna och inkluderande samhälle vi lever i och därför är 
ett nära samarbete mellan akademin och staden central. 

Stockholm är en av världens ledande kunskapsregio-
ner där högskolorna utgör en självklar och aktiv del av 
utvecklingen. Akademins aktörer bidrar till samhällets 
framgång genom samverkan, idéutbyte och lärande. 

Stockholm är modernt, öppet och tryggt, präglat av krea-
tivitet, mångfald och hög innovationsgrad. Denna bild är 
väl etablerad såväl i Sverige som i omvärlden. Stockholm 
rankas högt när platser jämförs, baserat bland annat på 
dess kreativitet, nytänkande, ekonomiska stabilitet, håll-
barhet, sociala klimat och utbildningsnivå. Sammantaget 
finns värden som i nationell och internationell konkur-
rens representerar både särskiljning och attraktivitet. Att 
ytterligare stärka Stockholm som akademisk plats är en 
målsättning som delas av samtliga aktörer. 

Verksamhetsmål 2016
Staf har under 2016 arbetat med tre övergripande verk-
samhetsmål. Det första handlar om marknadsföring/pro-
filering och att Staf ska bidra till att Stockholms lärosäten 
lyfts fram nationellt och internationellt. Några exempel 
på hur vi arbetat för att uppnå målet är att arbeta med den 
digitala synligheten men även annonskampanj på Arlan-
da, på väskor som de internationella studenterna får och 
på bussar. Det handlar också om ett gemensamt positivt 

Vårt 
uppdrag

bemötande och välkomnande från lärosätena men också 
från staden gentemot de internationella studenter och 
forskare som kommer hit. Därför anordnar Staf en rad 
aktiviteter som vi tror sprids över världen som positiva 
upplevelser av platsen, såsom ankomstmottagning på 
flygplatserna och mottagningar i Stockholms stadshus. 

Det andra målet handlar om att Staf ska arbeta med 
omvärldsanalys och berätta om Stockholm som aka-
demisk plats kvalitativt och kvantitativt. Inom detta 
område gör vi bland annat årliga statistikuppföljningar 
där vi ser hur utvecklingen ser ut för Stockholm inom 
området högre utbildning. 

Det tredje övergripande målet är att Staf ska agera nät-
verksbyggande och mötesskapande samt initiera akti-
viteter och dialog för samverkan. Inom ramen för detta 
arrangeras möten och seminarier såsom Staf Small Talks 
men också samarbeten som gynnar alla lärosäten där 
Stockholm Academic Network med stöd åt medföljare 
till internationella forskare är det främsta exemplet. På 
de följande sidorna presenteras de olika aktiviteterna 
mer i detalj. Årsberättelsen avslutas med en förvaltnings-
berättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Maria Fogelström Kylberg
verksamhetschef

Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som 
nationellt och internationellt akademiskt centrum. Staf ska 
verka för möten och dialog mellan högskolorna i Stockholms-
regionen och Stockholms stad och deras kontakter med omvärl-
den. Genom att samla 17 lärosäten och Stockholms stad är Staf 
en organisation med unika möjligheter. 
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under året genomfördes mottagning av interna-
tionella studenter på Arlanda och Skavsta flygplatser i 
samband med terminsstart i januari och augusti. Syftet 
med den årliga mottagningen är att på ett varmt och 
hjälpsamt sätt hälsa studenterna välkomna till sin nya 
hemstad. 2016 var tredje året som Staf samordnade dessa 
mottagningar och vi fortsätter hela tiden att utveckla 
servicen för att ge ett så positivt första intryck av Stock-
holm som möjligt. Direkt vid terminalen möter stu-
dentguider de nyss anlända internationella studenterna 
och hälsar dem välkomna och hjälper till att svara på 
frågor. Från Arlanda flygplats går det sedan chartrade 
bussar direkt till Stockholm. I januari körde bussarna 
till Cityterminalen och i augusti stannade de även vid 
campusområdet på Valhallavägen och vid Stockholms 
universitet. I augusti var bussarna dessutom dekorerade 

med välkomstbudskap från Staf och Invest Stockholm, 
som är samarbetspartner för busstransfern. Ombord på 
bussarna fick studenterna en ”goodie-bag” som innehöll 
karta, Stockholmsguide, reflex och SIM-kort laddat med 
160 kronor så studenterna kan ringa eller maila hem och 
berätta att de kommit fram. Drygt 800 studenter åkte 
med bussarna under den stora mottagningen i augusti, 
och några hundra i januari.

I samband med mottagningen i augusti genomförde 
Staf även en reklamkampanj på Arlanda flygplats med 
budskapet ”Welcome students and researchers” där 
Stockholms samtliga lärosäten och Stockholms stad var 
avsändare. Välkomstbudskapet var synligt på tre platser 
på terminal 5 och en plats på terminal 2 och satt uppe 
från mitten av augusti till långt in på hösten.

Stadshus- 
mottag-
ningarna

söndag den 9 oktober var 700 internationella stu-
denter inbjudna till Stockholms stadshus. Vid en mot-
tagning hälsades studenterna välkomna till Stockholm av 
kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlands-
son Slorach, stadsdirektör Ingela Lindh och Staf:s 
verksamhetschef Maria Fogelström Kylberg. Utöver 
välkomsttalen bjöds studenterna på en mingelmåltid i 
Gyllene salen och på en guidning om Stadshusets historia 
och arkitektur. De årliga mottagningarna för interna-
tionella studenter i Stockholms stadshus gjordes inför 
2016 om något så att istället för att ha en mottagning på 
hösten och en på våren för 500 internationella studenter 
vid vardera tillfälle så gjordes en större mottagning för 
700 studenter i början av höstterminen, då flest inter-
nationella studenter anländer. 

Ytterligare en nyhet var att det för första gången arrange-
rades en mottagning för Stockholm Academic Network 
i Prinsens Galleri i Stadshuset. Till mottagningen som 
ägde rum den 24 november hade Stockholms stad bjudit 
in 160 internationella gästforskare med partner, från 8 
olika lärosäten, till en mottagning i syfte att hälsa dessa 
hjärtligt välkomna till sin nya hemstad. Forskarfamiljer-
na hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordfö-
rande Eva-Louise Erlandsson Slorach, skolborgarrådet 
och vice ordförande i Staf, Olle Burell, samt Stockholms 
universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Rosa 
kvartetten från Kungl. Musikhögskolan underhöll och 
efter måltidens avslutning bjöds deltagarna på en rund-
visning i Stadshuset.

Stockholm 
Student 
Arrival 
Service



1. USA

2. Storbritannien

3. Tyskland

4. Indonesien

5. Italien

6. Nederländerna

7. Indien

8. Finland

9. Frankrike

10.Sydkorea
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utvecklingen av staf:s digitala synlighet sker 
kontinuerligt i takt med att verksamheten förändras. 
I och med att Stockholm Academic Network växte i 
omfattning under 2016 utvecklades en egen webbplats 
för nätverkets medlemmar och målgrupp. På sidan finns 
aktivitetskalendarium, anmälningslänkar, information 
om nätverket och praktisk information om Stockholm 
som är användbar under vistelsen i Stockholm men också 
inför en flytt hit. Det faktum att det finns ett medföljan-
denätverk i Stockholm kan vara den sista pusselbiten som 
väger över till Stockholms fördel när en hel forskarfamilj 
ska flytta. Därför ser vi webbplatsen Stockholm Acade-
mic Network som en viktig del i marknadsföringen av 
Stockholm som akademisk destination. 

På webbsidan Studyinstockholm.se som vänder sig 
till potentiella studenter både i Sverige och runt om i 
världen har studentbloggen ”student voices” spelat en 
allt viktigare roll för marknadsföringen av Stockholm 
som akademisk destination. Där skriver internationella 
studenter från flera av Stockholms lärosäten om sina 
erfarenheter av Stockholm som studentstad. Genom 
att låta personer från målgruppen själva få berätta om 
Stockholm skapas en trovärdig och relevant bild av hur 
det är att vara internationell student i Stockholm.

Staf arbetar också kontinuerligt med sökordsoptimering 
och digitala kampanjer för att öka trafiken och synlig-
heten globalt.

Digital 
synlighet

Besök
70 031

+26%

+28%

+2,5%

2015 2015 20152016 2016 2016

Användare
57 670

Sidvisningar
221 997

85% internationella besök (sidans användning utanför Sverige)

Besöksstatistik studyinstockholm.se 2016 Besökare till studyinstockholm.se
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Om-
världs-
analys

en viktig uppgift för staf är att bevaka och analy-
sera kunskap och fakta om akademin i Stockholm. Ett 
sätt är att sammanställa statistik om Stockholms läro-
säten för att förmedla en total bild av Stockholm som 
akademisk plats. Under året har den årliga rapporten 
om studentmobilitet tagits fram. Den visade på en svag 
ökning (+3 %) av inresande studenter generellt under 
läsåret 2014/2015. Två grupper som hade ökat markant 
var inresande studenter från USA och Storbritannien. 
Även antalet utresande studenter hade ökat något (+3 %) 
från föregående år.

Rapporten Ansökningsstatistik internationella master-
program HT 2016 visade att internationella studen-
ter söker till masterprogram i Stockholm i allt högre 
utsträckning. Antalet ansökningar hade ökat med nästan 

50 % jämfört med föregående år. Genom att samman-
ställa statistik för flera av de stora lärosätena i Stockholm 
framträder trender och mönster i ansökningar från olika 
länder som kan kopplas till starka branscher i Stockholm 
men också svenska företag verksamma i andra delar av 
världen och olika betoningar i Sverigebilden i olika län-
der. 

Under året arbetade Staf:s omvärldsavdelning också 
fram en föreläsning om Stockholms akademiska historia. 
Den beskriver hur högskolorna i Stockholm vuxit fram i 
växelverkan med stadens näringsliv, sjukvård, infra- 
system och politiska liv. Stockholm har på så sätt skapat 
sin egen akademiska profil som skiljer sig från andra 
universitetsstäder i landet och som kan förklara mönster 
som vi ser än idag.

Student- 
enkät 

i samband med Stockholm Student Arrival Service i 
augusti ombads de nyss anlända studenterna att besvara 
en enkät. Syftet med enkäten var främst att få in underlag 
som kan hjälpa till att utveckla kommande ankomst-
mottagningar. Drygt 800 svar inkom där en majoritet 
av studenterna var mycket nöjda och tacksamma över att 
bli mottagna vid flygplatserna. Helpful och friendly var 
de ord som oftast förekom i svaren. 72 % av studenterna 
som landade under de två dagarna kände i förväg till att 
de skulle bli mottagna av studentguider. Enkäten sam-
lade även in e-postadresser till en fördjupad och frivillig 
undersökning som skickades ut ett par månader senare 
med fokus på hur studenterna upplever Stockholm som 

studiedestination. Drygt 500 studenter mottog uppfölj-
ningen och av dem var det 29 % som svarade. En klar 
majoritet (83 %) av studenterna gav Stockholm som 
studiedestination betyget excellent eller very good. Res-
pondenterna fick också betygsätta Stockholm utifrån en 
rad faktorer samtidigt som de fick värdera hur betydelse-
fullt de tyckte att dessa var för en studiedestination i all-
mänhet. Stockholm värderades mycket högt i samhällets 
grad av demokrati, tolerans och jämställdhet men något 
lägre vad gäller möjligheten att integreras i samhället. 
Stockholm fick också mycket högt betyg på frågan om 
livskvalitet i allmänhet men fick inte oväntat lägre betyg 
när det gällde levnadskostnader och bostadssituation.
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i november var staf inbjudna talare vid konferensen 
”UniverCities: Higher education institutions and their 
habitat” arrangerad av Academic Cooperation Associa-
tion, ACA. Den årliga konferensen ägde rum i Budapest 
den 22-26 november. Stockholms Akademiska Forum 
lyftes fram som internationell förebild gällande sam-
arbete mellan lärosäten och en stad. Staf:s ordförande 
Lars Strannegård och verksamhetschef Maria Fogelström 
Kylberg höll en gemensam presentation om Staf:s grund-

idé och verksamhet. Vikten av att samarbeta och att ha 
gemensamma mål var fokus i presentationen. Detta lyf-
tes som särskilt viktigt för en plats som Stockholm med 
18 självständiga lärosäten. Även begreppet Stockholm 
som akademisk destination och betydelsen av en högt 
bildad befolkning diskuterades vilket väckte intresse 
bland åhörarna. Konferensen lockade ett hundratal del-
tagare från hela världen från akademi, EU-institutioner 
och politiska företrädare.

Staf 
best 
practice i 
Budapest

vid de högskolor som inte tar emot så många interna-
tionella studenter finns samordningsvinster att arrangera 
aktiviteter för dem gemensamt. Därför samordnade Staf 
ett gemensamt välkomstmingel den 14 september dit ett 
drygt 50-tal internationella studenter anmält sig. Ini-
tiativet till mottagningen togs från en av högskolorna 
som sett behovet hos sina studenter. Genom att samar-
beta fanns ett större studentunderlag att arrangera en 
mottagning för. De deltagande lärosätena var Försvars-

högskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungl. 
Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Röda Korsets 
Högskola, Sophiahemmet Högskola och Stockholms 
konstnärliga högskola. Senare under terminen genom-
fördes aktiviteter på de olika lärosätena dit samtliga 
internationella studenter från de sju högskolorna var 
inbjudna.

Välkomst-
mingel
mottagning mindre högskolor
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för att beskriva och konkretisera det akademis-
ka Stockholm arbetade Staf under 2016 fram ett väl 
formgivet häfte på engelska med namnet Academic 
Stockholm – Facts and figures. Genom text, siffror och 
statistik beskrivs Stockholm från tre olika perspektiv: 
akademin i Stockholm, näringslivsklimatet i Stockholm 
samt Stockholm som stad att leva i. Utöver detta beskrivs 
samtliga lärosäten med ett uppslag vardera. Syftet med 
häftet är att på ett enkelt och tydligt sätt presentera en 

samlad bild av vad det akademiska Stockholm är och hur 
akademin bidrar till att utveckla Stockholm, och därige-
nom Sverige. Exempel på innehåll från häftet är statistik 
om internationella studenter, lärosätenas placeringar på 
rankinglistor, faktauppgifter om det innovativa och före-
tagsamma Stockholm samt statistik om utbildningsnivå 
och sysselsättningsgrad i Stockholm. Häftet används för 
att på ett enkelt och tydligt sätt sprida en god bild av 
Stockholm, understödd med fakta och statistik. 

Facts and 
figures

staf fick under året i uppdrag av styrelsen att se över 
i vad mån verksamheten kunde ta ansvar och under- 
lätta för den stora mängd asylsökande som befinner sig 
i Sverige. Stockholm Academic Network identifierades 
som möjligt att öppna upp för dessa personer och en 
affisch samt informationsflyer togs fram som direkt 
riktade sig till asylsökanden med universitetskoppling. 
Därefter kontaktades asylboenden och organisationer 
som arbetar med flyktingar på olika sätt. Staf:s medar-
betare åkte även ut till boenden och satte upp affischer. 
Trots ansträngningar visade det sig svårt att nå fram till 
rätt målgrupp. En person har dock vid flera tillfällen 
varit hos Staf för att få hjälp med att söka jobb, skriva 

CV och för att få allmän vägledning för att snabbare 
etablera sig i Sverige.

Staf har även deltagit i möte med KTH samt varit på två 
konferenser där universitetsinitiativ i relation till flyk-
tingsituationen diskuterats. En av dem i Amsterdam och 
den andra i Stockholm. Staf gjorde också en översiktlig 
sammanställning av de olika initiativ som tagit form 
vid Stockholms lärosäten för att underlätta flyktingsi-
tuationen. I slutet av året deltog Staf på en mässa för 
asylsökande arrangerad av ABF och Migrationsverket 
där Staf berättade om Stockholm Academic Network.

Asyl- 
sökande
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Stockholm 
Academic 
Network
nätverket stockholm academic network för 
medföljande till internationellt rekryterad personal 
vid Stockholms lärosäten startade 2015. Under 2016 
växte nätverket i omfattning och vid slutet av året var 
cirka 300 personer anslutna. Under året arrangerades 
tolv aktiviteter som handlade om alltifrån att söka jobb 
till orienterande föreläsningar om svenskt samhälle och 
arbetsmarknad. Cirka 140 personer deltog i aktiviteter-
na, företrädesvis medföljande till personer vid Karolinska 
Institutet, KTH och Stockholms universitet. Nätverkets 
medlemmar med partner bjöds också in till en mottag-
ning i Stockholms stadshus i november.

En nyhet som erbjöds medlemmarna i nätverket under 
2016 var Staf Guidance Hour vilket är ett individuellt 
möte med någon av Staf:s medarbetare. Samtalet tar 
utgångspunkt i medlemmens situation och erfarenhet 
och diskuterar på vilket sätt Staf och Stockholm Aca-
demic Network kan underlätta etableringen i Sverige. 
Ambitionen är även att försöka hitta relevanta kontakter 
till personen för att hen ska kunna expandera sitt nätverk. 

Under 2016 arrangerades även intensivkurser i svenska 
med fokus på jobb- och karriärrelaterade situationer. 
Två nybörjar- och tre fortsättningskurser genomfördes 

i samarbete med språkcoacher från företaget Swedish for 
Professionals (sprungna ur SSE Business Lab). Varje kurs 
bestod av 10 kurstillfällen under fem veckors tid. Kursen 
avslutas med individuell intervju som träning inför kom-
mande anställningsintervju på svenska. Totalt deltog ett 
30-tal personer, varav flera fått arbete under året.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för med-
lemmarna i Stockholm Academic Network har Staf 
under 2016 arbetat med förberedelserna för att etablera 
en Stockholmshub för IDCN. IDCN – International 
Dual Career Network är ett globalt nätverk av företag, 
akademiska institutioner och organisationer med loka-
la filialer runt om i hela världen. IDCN:s medlemmar 
globalt är universitet och företag med en hög andel inter-
nationell arbetskraft. IDCN:s syfte är att underlätta för 
den medföljande partnern att etablera sig på den nya 
arbetsmarknaden och därmed göra platsen mer attraktiv 
för hela familjen. I slutet av augusti genomfördes det för-
sta mötet med potentiella företag för att etablera IDCN 
Stockholm som drar igång i januari 2017.
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Samarbete med 
KU Leuven

den 8 mars hölls seminariet Ageing With a Healthy 
Brain – Future Bridges between Science and Industry. 
Seminariet arrangerades av Staf tillsammans med KU 
Leuven och med Karolinska Institutet, Stockholms uni-
versitet och KTH som partners. Ämnet var forskning 
och innovationer kring den åldrande hjärnan med fokus 
på sjukdomarna Alzheimer och Parkinson. Seminariet 
ägde rum vid Karolinska Institutet med en efterföljande 
mottagning i Aula Medica. Syftet med seminariet var 
att presentera forskning redo för nästa steg mot kom-
mersialisering samt presentation av lyckade projekt som 
nått en marknad, med exempel från både Sverige och 
Belgien. Seminariet var ett av KU Leuvens International 
Visionary Seminars som universitetet genomför årligen. 
Denna gång hade intresset fångats av det forsknings-
intensiva och innovationsdrivna Stockholm och KU 

Leuven tog därför kontakt med Staf. Seminariet riktades 
till forskare, företag och riskkapitalister och hade ett 
50-tal deltagare. Universitetet KU Leuven anses ligga i 
den absoluta toppen i Europa när det gäller att snabbt 
ta innovation till marknad. Talare vid seminariet var 
bland andra: Palle Høy Jakobsen, Managing Director 
EIT-Health, Laura Fratiglioni, Professor vid Karolin-
ska Institutet, Jonas Olofsson, docent vid Stockholms 
universitet, Arvind Kumar, biträdande lektor vid KTH, 
Jonas Ekstrand, CEO Alzecure, Gunilla Osswald, CEO 
BioArctic Neuroscience, Gunnar Björkman, Innova-
tionsdirektör Stockholms stad, Eugen Steiner, Venture 
Partner Health Cap, Jim Van Heusden, CEO Karolinska 
Development samt ett flertal forskare och entreprenörer 
från Belgien.
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Medlemmar
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
KTH
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Teologiska högskolan Stockholm
Stockholms stad

Styrelse
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm, ordförande 
Olle Burell, Stockholms stad, vice ordförande 
Ingela Lindh, Stockholms stad 
Hans Adolfsson, Stockholms universitet (t o m april)
Susanne Thedéen, Stockholms universitet (fr o m maj)
Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola
Veronica Sällemark, SSCO (adjungerad)
Anna Wallgren, SSCO (t o m juni) (adjungerad)

Valberedning
Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm

Personal
Maria Fogelström Kylberg, verksamhetschef 
Dan Johansson, kommunikation
Jerry Lindblom, projektledare
Brita Lundström, omvärld & analys
Martin Sahlin, policyfrågor
Linda Berglund, projektledare (föräldraledig)
Martin Tauman, ekonomi (timanställd)
Sophia Wallin, projektledare (tjänstledig)

Staf
Small 
Talks

hot och säkerhet, public diplomacy och student- 
rekrytering var teman för de Staf Small Talks som arrang-
erades under året. Staf Small Talks är mindre möten 
som uppmanar till diskussion kring aktuella frågor där 
antingen en gäst eller någon av Staf:s medarbetare inle-
der. Det första Staf Small Talks Academic public dip-
lomacy – International student and researcher mobility, 
ägde rum den 6 april. Staf inledde med att presentera de 
senaste siffrorna angående studentmobilitet vid Stock-
holms lärosäten och hur Staf ser studentrörlighet som 
en form av ”public diplomacy”. Ett 30-tal personer från 
lärosäten, ambassader och handelskammare, berörda 
myndigheter m.fl deltog. 
Den 7 juni arrangerades en rektorsfrukost på temat 
hot och säkerhet inom akademin som inleddes av Lars 

Nicander från CATS – Centrum för asymmetriska hot 
och terrorismstudier vid Försvarshögskolan samt Jonas 
Hysing, Polisintendent, chef för Nationella taktiska 
rådet och ansvarig för Polismyndighetens arbete mot 
terrorism.

Den 15 juni hölls ett Staf Small Talks med rubriken Inter-
nationell rekrytering – vem gör vad och när? Staf inledde 
med att redovisa statistik kring söktryck och antagning 
till internationella masterprogram inför höstterminen 
2016 och visade på trender för Stockholm som studie- 
destination. Ett 30-tal personer deltog från lärosätena 
samt berörda myndigheter som UHR, UKÄ, SI och 
Migrationsverket.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stockholms Akademiska Forum får härmed avlämna årsredovisning för räken-
skapsåret 2016.

Staf:s syfte
Staf är en intresseorganisation vars syfte är att profilera Stockholm som nationellt och inter-
nationellt akademiskt centrum. Staf ska verka för, och utveckla, möten och dialog mellan 
högskolorna i Stockholmsregionen och Stockholms stad och deras kontakter med omvärlden.

Verksamhet
För information om verksamheten 2016 se separat årsberättelse.

RESULTATRÄKNING 

  Not 2016-01-01 2015-01-01
   2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter  6 502 000 6 502 000
Övriga intäkter 1 182 560 522 772

Summa verksamhetsintäkter  6 684 560 7 024 772

Verksamhetskostnader
Aktiviteter 2 -953 593 -830 450
Lokal- och driftskostnader 3 -1 264 969 -1 382 067
Avskrivningar  -110 386 -122 230
Resor och konferenser  -79 253 -95 034
Representation  -26 176 -16 252
Personalkostnader 4 -4 089 766 -4 020 426

Summa verksamhetskostnader  -6 524 143 -6 842 211

ÅRETS RESULTAT  160 417 182 561

Summa eget kapital  3 813 414 3 652 997

NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Staf:s redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.

Not 1 Övriga intäkter 2016 2015
  Försäljning av inredning 
  Klarabergsg. - 20 000
  Anspråkstagande tidigare 
  ej förbrukade bidragsmedel - 226 000
  Omstruktureringsmedel - 198 972
  Samfinansiering arrival service - 77 800
  Lokaluthyrning 57 560 -
  Bidrag från stiftelsen SSBF 125 000 -
 
  Summa 182 560 522 772

Not 2 Aktiviteter 2016 2015
  Omvärldsanalys -64 445 -34 644
  Internationalisering - -331 095
  Samverkan -181 039 -214 291
  Kommunikation - -250 420
  Marknadsföring/profilering -708 109 -

  Summa -953 593 -830 450

Not 3 Lokal- och driftskostnader 2016 2015
  Lokalkostnad -1 004 391 -1 005 712
  Interndebitering IT via SU -93 256 -140 280
  Övrig reguljär drift -167 322 -236 075

  Summa -1 264 969 -1 382 067

Not 4 Personalkostnad 2016 2015
  Löner -4 021 266 -3 944 906
  Kompetensutveckling -68 500 -75 520

  Summa -4 089 766 -4 020 426
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”Mind” kan betyda sinne, åsikt, hjärna och intellekt. 
Det är ord som alla beskriver Sveriges akademiska 
mittpunkt: Stockholm. Stockholm är en stad för in-
tegritet, innovation och intelligens. Stockholm är en 
magnet för idéer och öppna sinnen, för studenter 
och forskare. Här finns 18 självständiga universitet 
och högskolor, 100 000 studenter och en betydan-
de 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.
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