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Högskolesystemets kvalitet och förmåga att positionera sig i den 
internationella konkurrensen är avgörande för Sveriges tillväxt, väl-
stånd och globala attraktionskraft. Kritik, bland annat av OECD, har 
dock riktats mot långsiktigheten i politiken, försvagning av tidigare 
starka forskningsmiljöer, oklara regelverk och otydliga ledningsstrukturer.

Flera utredningar har konstaterat att ett sätt att stärka universiteten är 
en ökad grad av ekonomisk självständighet. Detta skulle kunna uppnås 
genom att förenkla hanteringen av donationer och att underlätta för 
lärosäten att själva bilda eller förvalta stiftelser. 

I Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och för-
tydliganden presenteras möjliga vägar och lösningar som förhållandevis 
enkelt och snabbt skulle kunna lösa nuvarande hinder och begränsning-
ar i donationsprocesserna.
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FÖRORD 
 
Hur kan vi göra det mer attraktivt att donera till högskolor och universitet? De 
högre lärosätenas unika roll som kunskapsnoder är avgörande för Sveriges 
samhällsutveckling, ekonomiska tillväxt och välstånd. De bidrar med kva-
lificerad arbetskraft och nya forskningsbaserade kunskaper, driver teknisk 
utveckling och är centrala noder i de svenska innovationssystemen. 

Flertalet högre lärosäten är myndigheter vilket innebär att möjligheterna 
att motta donationer ofta är starkt kringskurna eller beroende av särskilda 
godkännanden från staten. Donationer handlar inte alltid om ekonomiska 
resurser utan också om skapandet av nya kontaktytor som i sin tur kan ge 
impulser till både förnyad forskning och ändrade utbildningsinriktningar.

Syftet med denna rapport är att utreda hur statliga universitet och hög-
skolor på ett mer ändamålsenligt sätt ska kunna hantera donationer utan 
att rådande organisationsform ändras samt presentera förslag som skulle 
underlätta donationer från såväl mottagarsidan (lärosätena) som givarsidan 
(donatorerna).

Rapporten har initierats av Kungliga tekniska högskolan (KTH) och förfat-
tare är Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och 
professor KTH och Blekinge tekniska högskola. 

Författaren svarar helt och hållet för de analyser och rekommendationer 
som lämnas i rapporten. 

Med förhoppning om intressant läsning!

Stockholm i september 2021

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola 
och Internationella handelshögskolan i Jönköping
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SAMMANFATTNING  
Syftet med föreliggande rapport är att utreda hur statliga universitet och 
högskolor på ett mer ändamålsenligt sätt ska kunna hantera donationer 
utan att rådande organisationsform, det vill säga myndighet, ändras. Ett 
tydligare och mer transparent regelverk kan förväntas göra det mer attrak-
tivt för donatorer att bidra till lärosätenas finansiering med på sikt positiva 
effekter för såväl högskolor och universitet som Sverige. En näraliggande 
fråga handlar om hur tredjelandsstudenter kan attraheras till Sverige, och 
näringslivets roll i finansieringen av ett ökat inflöde, vilken också kom-
mer att beröras. I rapporten pekas på möjliga vägar och lösningar som 
förhållandevis enkelt och snabbt skulle kunna lösa nuvarande hinder och 
begränsningar i donationsprocesserna. 

Högskoleanknutna stiftelser förefaller vara det snabbaste och smidigaste 
sättet för att statliga lärosäten på ett mer effektivt sätt ska kunna hantera 
donationer samtidigt som inte statens riskexponering ökar.1 Det finns ett 
antal olika lösningar och vilken väg som föredras beror på varje lärosätes 
specifika förutsättningar. En möjlighet är givetvis att fortsätta som tidigare 
vad gäller högskoleanknutna stiftelser. Utökade möjligheter skulle kunna 
ges om lärosätena tillåts bilda ett begränsat antal stiftelser som inriktas på 
förslagsvis generella respektive mer specifika ändamål till vilka donatorer 
skulle kunna rikta sig utan att själva behöva bilda stiftelser. Alternativt 
skulle staten, eller den staten delegerar till, kunna vara stiftelsebildare. 
Staten skulle också kunna underlätta för externt engagerade finansiärer och 
donatorer att bilda föreslagna typer av högskoleanknutna stiftelser, bidra 
med stiftelsekapital samt matcha privata donationer med statliga medel 
under viss tid upp till en viss nivå. Ett tydligare statligt ställningstagande 
kring vikten av högskoleanslutna stiftelser torde innebära en viktig signal 

1. Begreppet högskoleanknuten stiftelse utgår from Stiftelselagen 2 Kap. §2 bestämmelser 
om anknuten förvaltning, det vill säga att annan juridisk person (högskolan) ansvarar 
för förvaltningen av stiftelsens medel. Se också s. 18.
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att dessa utgör ett centralt verktyg för att stärka lärosätenas finansiering och 
öka deras autonomi. 
Förvaltning av stiftelsemedel kan antingen ske genom att lärosätet delegerar 
detta till en utomstående aktör eller att de högskoleanknutna stiftelserna 
vid ett lärosäte samäger ett förvaltningsbolag som specifikt ägnar sig åt att 
förvalta stiftelsemedel. Förvaltningsbolagets styrelse utses av lärosätets sty-
relse eftersom denna också utgör styrelse i de högskoleanknutna stiftelserna.

Följande former för att hantera donationer föreslås:

1. Generell gåvomedelsstiftelse. Avser villkorslösa donationer, legat och 
också mindre gåvor som lärosätet förfogar över på det sätt de fin-
ner bäst så länge de sammanfaller med lärosätenas uppgifter enligt 
Högskolelagens §2. Lärosätet ansvarar ytterst för förvaltning av medel 
och lärosätets styrelse sammanfaller med stiftelsens eller tillsätts av lä-
rosätet. Staten föreslås matcha privata donationer under viss tid och upp 
till viss nivå. 

2. Specifik gåvomedelsstiftelse. Avser donationer, legat och gåvor som riktas 
mot visst ändamål som stiftelsen enligt sina stadgar förbinder sig att verk-
ställa givet att ändamålet är i enlighet med Högskolelagens §2. Styrelse 
och förvaltning hanteras som ovan. Ingen matchning från statens sida. 

3. Externt anknutna stiftelser. Avser  extern stiftare där lärosätesan-
knytningen tydligt framgår, ändamålsparagrafen är i enlighet med 
Högskolelagens §2 och lärosätet kan vara representerat i styrelsen, eller 
besluta om styrelsens tillsättning, på sätt som stadgas i stiftelsens statu-
ter. Det är en idag vanligt förekommande form. Ingen statlig matchning.

4. Beroende på respektive lärosätes förutsättningar kan det vara lämp-
ligt att bilda ett förvaltningsbolag som ägs av de högskoleanknutna 
stiftelserna med syfte att gemensamt förvalta stiftelsernas egendomar. 
Nybildade eller existerande externt anknutna stiftelser erbjuds motsva-
rande arrangemang. Bolagets styrelse utses av lärosätets styrelse och ett 
avtal upprättas mellan lärosätet och förvaltningsbolaget. På ett övergri-
pande plan förväntas ökade möjligheter för statliga lärosäten att sam-
verka med anknutna stiftelser stärka universiteten nationellt och inter-
nationellt samtidigt som Sverige gynnas som kunskapsnation. Förslagen 
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skulle också kunna bidra till att en tydlig struktur och strategi finns 
på plats rörande donationer som är anpassad till respektive lärosätes 
förutsättningar.  

Inrättandet av stiftelser anknutna till visst lärosäte bör också kunna under-
lätta näringslivsfinansiering av tredjelandsstudenter. Näringslivet erbjuds att 
donera till de specifika gåvomedelsstiftelserna med inriktning mot internatio-
nellt studentutbyte, eller att komplettera eventuella stipendier från den gene-
rella gåvomedelsstiftelsen med annan finansiering. Näringslivsföreträdare 
bör då ges möjlighet att bidra med synpunkter på kriterier och inriktning 
av stipendierna, samtidigt som stipendiaten kan erbjudas mentorskap eller 
praktik. Staten bör också avsätta medel för stipendier till tredjelandsstuden-
ter som administreras av lärosätena. 

Förslagen återfinns mer preciserade i avsnitten 4 och 5. 
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KAPITEL 1

UTGÅNGSPUNKTER
Vikten av en ökad autonomi och ekonomisk självständighet är en ständigt 
närvarande fråga när den högre utbildningens och forskningens villkor 
diskuteras. Den fick ett visst momentum genom undertecknandet 1988 av 
den så kallade Magna Charta Universitatum av 300 universitetsrektorer i 
samband med 900 års-jubileet av Bologna universitets grundande. Frågan 
drivs med olika emfas i olika länder men överlag har europeiska universitet 
erfarit en högre autonomi och mindre styrning från staten under de senaste 
årtiondena. Principiella ståndpunkter, ökad konkurrens om resurser och 
mer av samverkan anses vara ha varit pådrivande mot en mer frihetlig 
inriktning (SOU, 2008:104). Även svenska lärosäten har kunnat notera 
lättnader vad gäller till exempel deras interna organisation och styrning.2    

De anglosaxiska lärosätena har sedan länge haft en betydligt mer själv-
ständig position än sina europeiska motsvarigheter. Det har tagits som 
intäkt för att deras dominans i olika universitetsrankingar vad gäller såväl 
utbildning som forskning åtminstone delvis har berott på en högre grad 
av autonomi. Dessutom förefaller det finnas belägg för att autonomi är 
förknippat med högre kostnadseffektivitet och smidigare organisationsfor-
mer (se t.ex. Aghion m.fl., 2008).3 Autonomi skulle därmed kunna bidra 
till stärkta förutsättningar för svenska lärosäten att uppnå internationell 
toppklass samtidigt som den internationella attraktionskraften för deras 
utbildningslinjer ökar.  

De högre lärosätenas unika roll som kunskapsnoder innebär att de inte 
endast förser samhället med kvalificerad arbetskraft utan också med nya 

2. Beteckningen lärosäten används omväxlande med universitet och högskolor och syftar på 
högre utbildningsinstanser som också bedriver forskning. 

3. Med autonomi syftas endast på förhållandet till staten och de regelverk som styr hur 
universiteten kan hantera sina ekonomiska resurser med fokus på donationer.
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forskningsbaserade kunskaper, driver teknisk utveckling och är centrala 
noder i de svenska innovationssystemen. De spelar således en avgörande 
roll för samhällsutveckling, ekonomisk tillväxt och välstånd. Följaktligen 
sträcker sig frågan om hur de svenska lärosätenas effektivitet, prestanda 
och attraktionskraft ska kunna stärkas långt utanför universiteten 
grindar.4  Därför blir autonomifrågan och universitetens möjligheter att 
organisera sin verksamhet för att effektivt använda sina resurser också en 
central samhällsfråga. 

Till detta kommer att i ett läge präglat av ansträngda statsfinanser på 
grund av pandemin, liksom risken att framtida och idag svårdefinierade 
kriser (till exempel klimatrelaterade) också kan tära på statskassan, är det 
än viktigare att såväl svenska lärosäten som staten bejakar och stimulerar 
en kultur som främjar donationer. En viktig förutsättning för ökade fram-
tida donationer är administrativt smidiga och transparenta system.

Det finns en länk mellan lärosätenas möjligheter att självständigt kunna 
förfoga över ekonomiska medel, bygga upp en ekonomisk bas och den 
större frågan om autonomi mer generellt. Det har hävdats att en högre 
grad av ekonomisk självständighet skulle kunna öka universitetens för-
ändringsbenägenhet och anpassningsförmåga till en förändrad omvärld. 
I det sammanhanget kan noteras att donationer inte bara handlar om 
ekonomiska resurser utan anses dessutom vara ett medel för skapa nya 
kontaktytor som i sin tur kan ge impulser till både förnyad forskning och 
ändrade utbildningsinriktningar (Braunerhjelm och Palmberg, 2020). 

I Sverige är merparten av universiteten myndigheter som omgärdas av 
omfattande restriktioner vad gäller medelsanvändning, ägande av till-
gångar, extern finansiering och hanterande av överskott. Samtidigt har 
den starka filantropiska trenden under de senaste decennierna inneburit 
att donationer riktade mot lärosäten har utvecklats till en allt viktigare 
kompletterande finansieringskälla. Donationer kan avse både lös och fast 
egendom och har utöver att stärka lärosätenas ekonomi och bredda deras 
finansieringskällor även andra potentiellt positiva effekter. De anses till 

4. I SOU 2008:104 redogörs för lärosätenas vanligaste organisationsformer och juridiska 
status.



e n t r e p r e nör sk a p sf oru m 13

exempel kunna öka innovationsbenägenheten samt bidra till att nya tjäns-
ter och karriärvägar skapas på lärosätena. I USA har nya forskningsområ-
den snabbt kunnat finansieras som samtidigt medverkat till att nya företag 
och branscher vuxit fram, till exempel den tidiga framväxten av branscher 
inom informations- och kommunikationsteknologi samt bioteknologi (Acs 
och Braunerhjelm, 2005).

Just myndighetsformen innebär att svenska lärosätens möjligheter att 
motta donationer ofta är starkt kringskurna eller beroende av särskilda 
godkännanden från staten. Även om svenska universitets och högskolors 
verksamhet är väsensskild från andra myndigheter lyder man under samma 
regelverk. Ofta, men långt ifrån alltid, kan dessa hanteras genom olika 
avancerade juridiska upplägg. Problemen är särskilt tydliga när lärosätena 
står inför donationer av fast egendom, aktier och rätt till patent, eller om 
vissa förbehåll gjorts av donator angående försäljning av egendom. I dessa 
situationer krävs ett medgivande av regeringen enligt donationsförordning-
en (6§). Allt detta skapar vad ekonomer kallar transaktionskostnader, det 
vill säga fördyrar processer genom omständliga regler, tolkningsproblem 
och komplexa avtal, samtidigt som processerna blir icke-transparenta. 
Dessutom kan det ta tid innan regeringen fattar beslut om godkännande. 

Med all sannolikhet påverkar det viljan att donera, vilket är allra tydli-
gast när det gäller fastigheter och byggnader. Eftersom lärosätet inte får 
förvärva sådan egendom kommer eventuella donationer dessutom tillfalla 
Akademiska Hus AB, det vill säga indirekt bli statens egendom (vilket i 
och för sig gäller alla typer av donationer till statliga lärosäten). I många 
andra länder är just fast egendom vanligt förekommande vid donationer 
och något som gynnat universitetens långsiktiga ekonomiska ställning. 
Det har påpekats att bostadsbrist gjort KTH till ett alltmer regionalt 
universitet vilket potentiellt skulle kunna ha avhjälpts genom donationer.5 

Till detta kommer att donatorer kan uppfatta förekomsten av ett betydande 
myndighetskapital som en risk eftersom grundregeln är att myndighetska-
pital kan återföras till staten. Under senare år har myndighetskapitalet 

5. Möjligheter att upplåta lägenheter och ingå andrahandsuthyrningar har varierat över tid 
liksom till vilka det är tillåtet att hyra. Heckscher (2015) föreslår att lärosäten ska kunna 
ingå i betydligt längre hyresavtal än tio år utan regeringens medgivande och dessa beslut 
ska tas av styrelsen.
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i genomsnitt legat på cirka 20 procent av lärosätenas kostnader och har 
vuxit markant under det senaste dryga decenniet (UKÄ, 2019). 

Som nämnts ovan har tidigare utredningar lyft fram donationer som en 
komponent för att stärka lärosätenas autonomi. I föreliggande rapport rik-
tas fokus mot donationer och hur hanterandet och mottagandet av dessa 
kan underlättas samtidigt som nuvarande organisationsform – statlig 
myndighet – behålls. Emellertid är just donationer nära förknippat med 
andra aspekter kopplade till lärosätenas autonomi: möjligheter att bygga 
upp ett eget kapital, strategiska satsningar inom vissa områden, tillgång 
till fastigheter och att kunna upplåta bostäder och lokaler (Heckscher, 
2015). Mer övergripande skulle ett ändamålsenligt regelverk rörande just 
donationer kunna stärka lärosätenas autonomi också i en rad andra avse-
enden och därmed bidra till att de övergripande förutsättningarna för en 
internationellt mer framskjuten position lyfts. 

Målsättningen är följaktligen att presentera förslag som skulle underlätta 
donationer från såväl mottagarsidan (lärosätena) som givarsidan (donato-
rerna) och därmed även skingra den osäkerhet och de tolkningsproblem 
som är särskilt uttalade i vissa situationer. Mer generellt eftersträvas ett 
system som innebär att lärosätena kan hantera donationer på ett smidigt, 
icke-byråkratiskt sätt utefter de önskemål som både mottagarna och dona-
torerna har. En del av rapporten kommer också beröra möjligheter för att 
öka inflödet av utländska studenter (tredjelandsstudenter) och hur inslaget 
av företagsfinansierade studenter kan bidra till detta.

Rapporten är begränsad så till vida att aspekter som mer specifikt rör 
förändringar i viss lagstiftning kräver ytterligare utredning som bäst han-
teras av jurister. Detta berörs inte i rapporten. Likaså är jämförelserna 
med andra länders hantering av donationer och finansiering av studenter 
begränsad.

I det följande presenteras först en kort översikt av tidiga relevanta utred-
ningar som tagit upp donationer till svenska lärosäten (avsnitt 2). De 
svenska stiftelsehögskolorna (Chalmers och Jönköpings högskola) och 
det finska Aalto universitetet som också bedrivs i stiftelseform beskrivs 
översiktligt liksom Uppsala universitet som är en statlig myndighet med 
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en speciell modell för att hantera donationer. Därefter följer i avsnitt 3 
en sammanfattning av hur ett urval andra länder hanterat donationsfrå-
gorna. I avsnitt 4 presenteras förslag på hur donationsprocessen skulle 
kunna förenklas samtidigt som myndighetsformen behålls. Frågan kring 
hur näringslivsfinansieringen av utländska studenter skulle kunna stärkas 
behandlas i avsnitt 5 vilken följs av en sammanfattning av de viktigaste 
slutsatserna i avsnitt 6.
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KAPITEL 2

BAKGRUND – TIDIGARE 
UTREDNINGAR
Autonomifrågan och den därmed sammanhängande frågan om donationer 
har belysts i ett antal tidigare utredningar. Här kommer några av dessa tas 
upp som bedömts vara mest relevanta i ett donationsperspektiv.6 

Den så kallade autonomiutredningen (Självständiga lärosäten, SOU, 
2008:104) leddes av Daniel Tarschys och sammanfattades i tio punkter. 
Den viktigaste var att universitet och högskolor skulle upphöra att vara 
statliga myndigheter och i stället föreslogs en ny offentligrättslig organisa-
tionsform. Lärosätena skulle därmed kunna äga egendom, själva besluta 
om sin interna organisation och strategiska satsningar, kalla professorer7, 
bestämma vetenskaplig inriktning, motta donationer, bilda bolag och 
samverka med företag, myndigheter och andra svenska eller utländska 
lärosäten.8 Den statliga finansieringen skulle fortsätta men baseras på 
fleråriga avtal. 

Även om autonomiförslagen mottogs positivt var tveksamheten kring den 
föreslagna organisationsformen betydande. Delar av utredningens förslag 

6. Svenska lärosätens organisation, ledning och finansiering har varit föremål för ett 
antal utredningar sedan mitten på 1990-talet. Bland de senaste, som inte berörs i det 
följande eller endast mycket kortfattat, kan nämnas ”struten” (En långsiktig, samordnad 
och dialogbaserad styrning, SOU, 2019:6), ”internationaliseringsutredningen” 
(Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU, 2018:78) samt 
”nyttighetsutredningen” (Innovation som drivkraft – från forskning till nytta, SOU, 
2020:59).

7. Möjligheten att ”kalla” professorer till ett lärosäte har också senare införts vilket 
innebär att under vissa omständigheter kan en professor anställas utan sedvanligt 
sakkunnighetsförfarande. 

8. Detta kan ses som ett svar på de svagheter angående svensk forskning som påpekades i 
propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/2009:50). 
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infördes dock i propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för uni-
versitet och högskolor (2009/2010:149) där det också sas att frågan om 
donationer krävde ytterligare utredning liksom frågorna rörande finan-
siering av anläggningstillgång, deltagande i vissa associationer, medel till 
och från holdingbolag, med mera. De besvärliga frågorna sköts följaktli-
gen på framtiden. Marginella förändringar har skett sedan dess, främst 
vad gäller uthyrning av studentbostäder och kapitaltillskott till och från 
holdingbolag.

Några år senare föreslogs att ett antal utvalda (forskningsinriktade) univer-
sitet skulle få möjlighet att ombildas till stiftelser (Högskolestiftelser - en ny 
verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, Ds 2013:49). Stiftelseformen 
innebär en hög grad av handlingsfrihet att ingå avtal, ta emot donationer 
för olika ändamål och förvalta dessa, äga bolag, bygga upp egna ekono-
miska medel och andra tillgångar. Staten åtog sig dessutom att svara för 90 
procent av den tidigare anslagsnivån för utbildning och forskning under 
sex år framåt. Kritiken var dock massiv, främst för att lärosätena inte 
skulle få något stiftelsekapital vilket innebar att dessa skulle vara fortsatt 
beroende av statlig finansiering. Detta ansågs stå i alltför bjärt kontrast 
till de etablerade stiftelsehögskolorna i Göteborg och Jönköping (som dock 
också är beroende av statlig finansiering för verksamheten) och befarades 
kunna leda till konkurrensnackdelar. Inget av de tillfrågade lärosätena 
valde att ombilda sig till stiftelse.

På uppdrag av Stockholm-Uppsala universitetsnätverk har Sten Heckscher 
utrett statliga lärosätens handlingsutrymme (Ökad handlingsfrihet för 
statliga lärosäten, 2015). Syftet var att föreslå reformer för ökad autonomi 
som ryms inom ramen för myndighetsformen. Heckscher konstaterar 
inledningsvis att enligt 8§ i donationsförordningen blir donationer statens 
egendom, särskilt tydligt är detta när det gäller fast egendom. Detta torde 
minska donationsviljan eftersom syftet med en donation är att gynna läro-
sätet och inte den svenska staten. 

Heckscher diskuterar donationsproblemet men utredningen är betydligt 
bredare än så och innefattar bland annat frågor rörande ingående av 
vissa avtal, strategiska satsningar, innovationssatsningar, med mera. 
Överlag förordas att riksdag och regering i högre utsträckning bör lämna 
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bemyndiganden för att öka lärosätenas frihetsgrader, förslagsvis över 
längre tidsperioder än vad som tidigare varit möjligt. Vad gäller dona-
tioner föreslår dock Heckscher att lärosätena ska få möjlighet att bilda 
högskoleanknutna stiftelser utan att gå in på detaljer. Samtidigt pekas på 
diverse trösklar för att åstadkomma detta. Heckscher gör ingen koppling 
mellan donationer och de andra problem som myndighetsformen enligt 
honom innebär för lärosätenas autonomi och agerande.  

I slutet av 2018 presenterade Burstedt på uppdrag av SUHF sin enkätba-
serade utredning Donationer för lokaländamål om donationer riktade mot 
lokaler/fastigheter. Utgångspunkten är Förordning (1993:527) om förvalt-
ning av statliga fastigheter där det framgår att universitet och högskolor 
saknar möjlighet att ta emot donationer som leder till att ett lärosäte blir 
ägare av en fastighet eller byggnad. Undantag är dock möjligt men kräver 
ett medgivande av regeringen. Donationer för att finansiera hyreskostna-
der och nyttjande av fastigheter kan göras men även här krävs regeringens 
tillstånd. Fast egendom som doneras blir därför som regel statens egendom.

Enkätsvaren i Burstedt visar precis som väntat att fastighetsdonationerna 
är få och att det förekommer att lärosätena avstått från den typen av 
donationer på grund av den osäkerhet och komplexitet som präglar dessa. 
Däremot förekommer det att stiftelser äger fastigheter med ändamål att 
stödja lärosätena liksom att förvalta kapital som används för lokalända-
mål. Donationer kan också användas för att förbättra existerande fastig-
heter. En utväg för det mottagande lärosätet kan alltid vara att försöka 
övertala donator att sälja fast egendom och sedan donera köpeskillingen.9  
Skattemässigt är det dock inte att rekommendera eftersom donatorn kom-
mer att belastas med skatt på eventuell reavinst. Ett förmånligare alterna-
tiv är att fastigheten först läggs i en stiftelse och därefter säljs. 

Enligt Burstedt bör lärosätena kunna bilda anknutna stiftelser som äger 
och förvaltar fastigheter som hyrs ut till lärosätena, förutsatt att det i stif-
telseurkunden klart framgår att ändamålet ska kopplas till universitetets 

9. En möjlig utväg torde vara att om en fastighet doneras med villkor att användas av 
ett lärosäte och staten (regeringen) därefter utfäster sig att följa villkoret, så förfogar 
lärosätet fritt över fastigheten. Problemet med osäkerhet om framtida villkor och ägande 
består dock vilket kan vara avskräckande för eventuella donatorer.
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uppgifter (utbildning, forskning och samverkan). Det föreligger visserligen 
hinder så till vida att viss lagstiftning rörande stiftelsebildning kan behöva 
ändras. Likaså saknar lärosätena medel till stiftelsekapital vilket är nöd-
vändigt för att bilda en stiftelse. 

Burstedt pekar på några framkomliga vägar: antingen inrättas stiftelserna 
av staten (jämför holdingbolagen) eller så bildar lärosätena stiftelser som 
därefter godkänns av staten. Staten skulle också kunna ge ett generellt till-
stånd till lärosätena att inrätta stiftelser. Mot bakgrund av stiftelselagens 
kapitel 2 §19  stycke 2, som innebär att stiftare och förvaltare som regel 
inte kan vara samma person, förordar Burstedt det förstnämnda förslaget 
eftersom lagen då inte behöver ändras. Å andra sidan skulle de alternativa 
förslagen ge lärosätena större frihetsgrader. Slutligen pekar Burstedt på 
ytterligare en komplikation. Om en donation avser en byggnad skulle 
Akademiska hus behöva bör bidra med mark, antingen genom försäljning 
eller långsiktig arrenderätt. Detta bör dock ägaren (staten) kunna styra 
genom ägardirektiv.

En näraliggande fråga som också berörs av Burstedt rör den otydlighet 
vad gäller motprestation (Melz, 2018) där tillåten omfattning är oklar 
eller i alla fall förefaller tillämpas på olika sätt av lärosätena. Det kan 
handla om namngivning, krav på uppföljande rapporter men också ”in 
kind” prestationer, det vill säga arbetstimmar. I princip är det förbjudet 
för myndigheter att bidra med monetära medel som kompletterar en dona-
tion om det på något sätt påverkar ordinarie verksamhet. Enligt Melz bör 
motprestationer som avser mindre ekonomiska åtaganden (till exempel 
rapporter) vara förenligt med gällande regelverk. Problem med omfatt-
ning och gränsdragningar skulle dock i princip upphöra genom anknutna 
stiftelser som samtidigt skulle utgöra ett skydd för statens ekonomiska 
riskexponering och öka frihetsgraderna för lärosätena.

Chalmers tekniska högskola, Jönköpings högskola, Aalto 
universitet och Uppsala universitet: Olika vägval

Det finns ett antal stiftelsehögskolor som verkar parallellt med myndig-
hetsstyrda lärosäten. De mest kända bland dessa är Chalmers i Göteborg 
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och Jönköpings högskola, båda startade 1994.10 Statskontoret konstaterar 
i en utredning från 2012 att detta innebär fler frihetsgrader vad gäller 
ekonomin samt att olika samverkansformer underlättas liksom kommersi-
alisering av forskningsresultat. Enligt Statskontoret (2012) skulle regering 
och riksdag i princip kunna ge statliga lärosäten befogenhet att agera på 
ungefär samma villkor vad gäller olika ekonomiska åtaganden.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bildades i sin nuvarande form av 
staten men har dessförinnan en lång historia som går tillbaka till 1827. 
Stiftelsekapitalet kom från upplösningen av löntagarfonderna. Själva 
driften av högskolan förlades i ett aktiebolag som till 100 procent ägs 
av stiftelsen. Likaså äger stiftelsen ett fastighetsbolag, dessutom finns 
ett antal andra bolag och stiftelser ägda eller kontrollerade av stiftelsen 
eller högskolebolaget. Regeringen tillsätter externa ledamöter och utser 
styrelseordförande i Chalmers stiftelse. Stiftelsens styrelse tillsätter 
därefter ledamöter och utser ordförande i styrelsen för högskolebolaget. 
Högskolestyrelsen anställer rektor/vd i högskolan. 

Ett 15-årigt avtal mellan staten och Chalmers ersätter högskolelagen och 
högskoleförordningen och kompletteras med avtal rörande finansieringen 
av verksamheten som är beroende av statliga anslag.11 Särskilda satsningar 
och stipendier finansieras dock via Chalmers stiftelse men också genom 
det stora antalet (fler än 100) anknutna stiftelser och gåvomedelsfonder. 
Gåvomedelsfonderna har en friare reglering och är ofta tänkta att för-
brukas under en viss tidsrymd, medan stiftelserna i regel är tänkta att 
leva vidare i evig tid och står under länsstyrelsernas tillsyn. Gåvomedel är 
donationer och legat som riktats till Chalmers stiftelse. Det förekommer 
att också gåvomedelsfonder läggs i separata stiftelser.12  

10. Notera att Handelshögskolan i Stockholm är en ekonomisk förening. Södertörns 
högskola är statlig men stora delar av forskningsfinansieringen kommer från den 
anknutna Östersjöstiftelsen vars stiftelsekapital härrör ur löntagarfonderna. 

11. Avtalet reglerar delar av innehållet i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Andra 
lagar, till exempel lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792), som Chalmers 
omfattas av kan dock hänvisa till Högskolelagen som då gäller i dessa delar.

12. En gåvomedelsfond är inte en juridisk person även om det är vanligt att begreppet 
används synonymt med stiftelser. Medlen är emellertid alltid mottagarens med 
fri förfoganderätt. De redovisas i regel som en särskild post under eget kapital i 
årsredovisningen.
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Företrädare för Chalmers betonar att stiftelseformen innebär en bety-
dande flexibilitet i en rad olika avseenden. Regleringen av verksamheten är 
annorlunda än vid statliga lärosäten. Man kan matcha forskningsanslag 
med satsningar av egna stiftelsemedel. Insamlingar bland alumni och 
andra givare, till exempel industrisamarbeten, genomförs frekvent för att 
finansiera olika projekt där Kårhuset var det första. Man drar sig inte 
för att ”ropa av” pengar hos alumni för specifika projekt, senast för att 
finansiera en staty av Sveriges första kvinnliga ingenjör ”Vera". För mindre 
gåvor finns en särskild fond, Chalmers vänner.

Fördelarna är uppenbara när det gäller fast egendom där såväl sommarstu-
gor som bostadsrätter och andra fastigheter har donerats. Stiftelseformen 
innebär också att interna processer kan hanteras med större flexibilitet, 
exempelvis lån från stiftelsen till Chalmers fastighetsbolag. Det uppges 
också leda till en plattare organisation där kulturen skiljer sig väsentligt 
från myndighetskulturen.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping inrättades likaså av staten. Återigen kom 
stiftelsekapitalet från löntagarfonderna. Samtidigt bildades ett aktiebolag 
till vilken själva verksamheten förlades samtidigt som aktierna överfördes 
till stiftelsen. Staten utser styrelsen i stiftelsen och verksamheten bygger på 
långsiktiga avtal med staten. Idag bedrivs verksamheten genom sex aktie-
bolag – ett för varje fackhögskola samt en inkubatorverksamhet – som 
samtliga ägs av stiftelsen. Vidare finns ett fastighetsbolag där högskolan 
äger 14,3 procent och Jönköpings kommun den återstående andelen samt 
en något större andel (17, 2 procent) i ett Jönköpingsbaserat riskkapitalbo-
lag (som är kopplat till inkubatorverksamheten).

Donatorer kan välja mellan att anslå projektmedel som kopplas till respek-
tive fackhögskola, en donation till befintlig stiftelse eller att en anknuten 
stiftelse (i årsredovisningen kallade närstående organisationer) bildas 
med inriktning mot visst område på högskolan. Idag finns det sex sådana 
stiftelser. Två av dessa - Internationella handelshögskolan i Jönköping 
donationsstiftelse samt Internationella handelshögskolan i Jönköping 
forskningsstiftelse - är anknutna till Internationella handelshögskolan. 
Båda stiftelserna ska verka tämligen brett för finansiering av forskning 
och forskningsutbildning på handelshögskolan men endast den senare 
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stipulerar explicit att detta ska ske genom att ”ta emot bidrag från myndig-
heter, företag och privatpersoner”. Andra stiftelsers ändamål kan hänföras 
till samtliga verksamheter vid Jönköpings högskola så länge det handlar 
om ett område, till exempel entreprenörskap. 

Det finns en del organisatoriska skillnader mellan Chalmers och Jönköpings 
högskola vilket sannolikt har att göra med den större disciplinära bredden 
hos den senare och respektive högskolas historia. När det gäller just dona-
tioner och anknutna stiftelser förvaltar Chalmers ett stort antal stiftelser 
(62) medan Jönköping endast är engagerade i sex stiftelser. Chalmers gåvo-
medelsfonder (34) förvaltas gemensamt men med beaktande av givarens 
vilja och föreskrifter för användandet. Jönköpings högskola har en stif-
telse till vilka gåvor kan riktas, men aktiviteten är begränsad jämfört med 
Chalmers. Istället förefaller det vara vanligare med donationer riktade mot 
definierade projekt (till exempel från Hamrins stiftelse rörande media) som 
knyts till fackhögskolorna.  

Aalto universitet i vårt grannland Finland bildades genom en samman-
slagning av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan 
och Tekniska högskolan. Den nya verksamheten var igång 2010. Det 
innebar att de tidigare statliga verksamheterna överfördes till en stiftelse. 
Ambitionerna var högt ställda med mål att skapa ett internationellt ledan-
de universitet. Kapitalbasen förstärktes genom politiska stimulanser som 
innebar att privata donationer matchades med statligt kapitaltillskott (2,5 
euro för varje privat donerad euro) samtidigt som avdragsrätt för privata 
donationer infördes.13  

Enligt universitetets förste rektor, Tuula Teeri, idag vd på IVA, var tillgång 
till en kapitalbas en nödvändig förutsättning för autonomi. Aalto univer-
sitet kunde också efter ett par år köpa de fastigheter där verksamheten 
bedrevs vilket har varit fördelaktigt. Fastigheterna placerades i ett separat 
fastighetsbolag ägt av stiftelsen. Under senare år har Aalto universitet för-
bättrat sin position i internationella universitetsrankingar vilket till stora 

13. Detta gällde alla universitet oavsett juridisk form. Finland hade en första 
matchningsomgång 2009–2011 i samband med autonomireformen, följt av en 
motsvarande insats 2015–2017. För närvarande pågår en tredje matchningsrunda under 
perioden 2020–2022.
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delar anses bero på den högre autonomin och de ekonomiska frihetsgrader 
som en egen kapitalbas inneburit.  

På Uppsala universitet har man valt en annan strategi som delvis är formad 
av det stora antalet anknutna stiftelser. Uppsala universitet grundades 1477 
men fick ordning på sin ekonomi först 1624 tack vare en mycket generös 
donation från Gustaf II Adolf som bland annat innefattade 300 gårdar. 
Man har alltså en lång erfarenhet av att hantera och förvalta donationer. 
Idag sker detta genom Uppsala Akademiförvaltning KB som förvaltar 
605 universitetsanknutna stiftelser med tillgångar på cirka elva miljarder 
kronor. Avkastningen går uteslutande till Uppsala universitet där medlen 
främst används till forskningsändamål och stipendier. Cirka 60 procent av 
tillgångarna är fast egendom och resten finansiella medel.  

När en donator närmar sig Uppsala universitet involveras Uppsala 
Akademiförvaltning KB, en donationshandling upprättas som så småning-
om leder till en stiftelseurkund och att en anknuten stiftelse registreras.14 
I urkunden står att medel ska förvaltas som för andra anknutna stiftelser, 
det vill säga i nuläget genom Uppsala Akademiförvaltning KB som alltså 
är ett kommanditbolag ägt av stiftelserna. Varje stiftelse får utdelning i 
förhållande till deras andel av kapitalet. 

Kommanditbolaget har i sin tur ett avtal med Uppsala universitet om för-
valtningen samtidigt som konsistoriet (Uppsala universitets styrelse) utser 
styrelsen i Uppsala Akademiförvaltning KB eftersom styrelserna i de hög-
skoleanknutna stiftelserna sammanfaller med universitetets. Vad gäller de 
finansiella tillgångarna hanteras dessa av Akademiinvest AB som i sin tur 
ägs gemensamt av Uppsala Akademiförvaltning KB, Svenska Akademien 
och Kungliga Historie-, Vitterhets- och Antikvitetsakademien. 

Enligt Uppsala universitet består fördelarna bland annat av att man 
anser sig ha betydligt större flexibilitet generellt, full kontroll över sina 
placeringar och att man kan agera helt oberoende i sin placeringsstrategi. 
Likaså undviks kostnader kopplade till uppföljning och upphandling av 

14. För att en stiftelse anknuten till Uppsala universitet ska bildas krävs att donationen 
överstiger en miljon kronor. Lägre belopp går direkt till universitetet. 
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tjänsten (samtidigt som andra kan uppstå särskilt i uppbyggnadsfasen). 
Den nuvarande strukturen har funnits sedan 1998 och eftersom få stiftel-
ser inte var högskoleanknutna krävdes ingen större anpassning. I den mån 
stiftelsernas stadgar behöver permuteras för att anpassas till nuvarande 
modell sköts detta av förvaltningsbolaget.15 Ett antal externa stiftelser 
vars ändamål är inriktat mot Uppsala universitet har genom avtal anslutits 
till förvaltningsbolaget.

15. Ett permutationsförfarande, det vill säga att ändra ändamålsparagrafen, är mycket svårt 
och kräver godkännande från Kammarkollegiet. Själva syftet med stiftelseformen och 
dess ändamål är att den ska bestå över lång tid och inte lättvindigt kunna revideras. 
Samtidigt får en ändamålsparagraf inte vara alltför generell. Om ändamålet är att 
stödja forskning och utbildning vid ett specifikt lärosäte anses det dock vara tillräckligt 
specifikt.
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KAPITEL 3

EN INTERNATIONELL 
UTBLICK
Ett antal länder har liksom Sverige genomfört reformer som i varierande 
grad ökar lärosätenas självständighet. Bland dessa märks våra nord-
iska grannländer (Danmark, Norge och Finland), Frankrike, Portugal, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike.16 Reformerna har i varierande 
grad varit inriktade på lärosätenas ekonomiska förutsättningar där såväl 
prestationsbaserade kriterier som överföringar från statskassan till fon-
derade medel hos lärosätena förekommer. I ett antal länder är universi-
tetens självständighet och forskningens frihet garanterad i grundlagarna 
(Estland, Finland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Schweiz 
och Tyskland) liksom i EU:s Lissabonfördrag. Dessa reformer har förhål-
landevis noggrant dokumenterats i tidigare utredningar och här begrän-
sas framställningen till våra grannländer i Norden, med betoning på 
donationshantering.

Finland utmärker sig bland de nordiska länderna när det gäller autonomi-
reformer. Det finska systemet bedöms ge en hög grad av självständighet 
med avseende på organisation, anställningar och akademiska frågor. Även 
finansiellt har autonomin ökat markant genom donationer och i viss mån 
möjligheten att ta ut studieavgifter från icke-EU-studenter. Sedan 2010, då 
det finska systemet reformerades, utgör universiteten självständiga juridis-
ka enheter, de flesta av offentligrättslig karaktär men med två stiftelseägda 
lärosäten (Aalto universitet och Tammerfors tekniska högskola). Samtliga 
beslutar själva om sin förvaltning och administration. De får därmed 

16. För närmare beskrivning, se SOU 2008:104 samt Casson (2019) och Casson och Karlsson 
(2019). 
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också låna pengar, ha anknutna stiftelser och fondera överskott. Styrelsen 
tillsätter rektor. Styrningen sker genom fyraåriga avtal med staten. De 
finska universiteten äger sina fastigheter genom två olika helägda bolag 
i Helsingforsområdet och ett majoritetsägande i det bolag som förvaltar 
fastigheterna i övriga landet.

Danmarks universitet har varit ”selvejende” institutioner sedan 2003 med 
en styrelse med extern majoritet som tillsätter rektor. Även för dessa har 
de ekonomiska frihetsgraderna ökat, de kan samverka med stiftelser och 
fondera överskott. Oaktat att det finns relativt detaljerade föreskrifter i 
lagen om hur externa styrelseledamöter ska tillsättas och vilka kvalifika-
tioner de ska ha, är det ändå universiteten själva som utser både rekryte-
ringskommittén och tillsättningskommittén och som fattar besluten om 
ledamöterna. I Danmark infördes för några år sedan formella möjligheter 
för universitet att äga sina egna fastigheter men i praktiken har de flesta 
hittills inte kunnat förvärva dem. Den danska universitetslagen innehåller 
sedan 2011 en bestämmelse om att akademisk frihet ska finnas men möj-
ligheten för universiteten att själva bestämma över sitt utbildningsutbud 
begränsas av ett statligt tillsatt ackrediteringsinstitut och en kommis-
sion som i förväg måste godkänna nya utbildningar, framförallt utifrån 
arbetsmarknadsstatistik.

I Norge är universiteten, liksom i Sverige, myndigheter under regeringen 
och verkar på ungefär samma villkor. De får inte låna pengar eller behålla 
överskott. De styr över tillsättningen av rektor medan externa styrelsele-
damöter utses av regeringen. 
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KAPITEL 4

FÖRSLAG DONATIONER
Skälen till varför donationer som kompletterar den statliga finansieringen 
är önskvärda har redogjorts för ovan och i tidigare utredningar. I sin 
bredare utredning pekar Heckscher på att donationer är en viktig kom-
ponent för att lärosätena ska kunna agera mer självständigt. Det är värt 
att notera att några av de övriga faktorer Heckscher lyfter fram, främst 
strategiska satsningar, bygga upp buffertar, vissa avtal och samarbeten, 
samt tillgång och möjlighet att hyra ut bostäder, hänger samman med 
donationer. Det vill säga större frihetsgrader för lärosätena att hantera 
donationer skulle också skapa möjligheter för till exempel strategiska 
satsningar och att kunna erbjuda bostäder för gästforskare och studen-
ter. Autonomin kan förväntas öka. Beträffande strategiska satsningar 
förordar Heckscher att en mindre del av statens forskningsanslag avsätts 
för detta ändamål. Utifrån det myndighetskapital som ackumulerats 
förefaller det rimligt.

Tarschys utredning utgår från mer principiella ståndpunkter rörande 

akademins frihet och oväld, möjligheterna att stärka svenska universitet 

i en internationell jämförelse samt effektivitetsskäl. Även här tas vikten 

av donationer upp. Sammantaget är argumenten för att förbättra förut-

sättningarna för svenska lärosäten att ta emot donationer övertygande, 

särskilt vad gäller fast egendom som är vanligt förekommande i anglo-

saxiska länder och också tjänat lärosätena väl. Som noterats ovan för-

hindras i praktiken sådana donationer eftersom de kommer att tillfalla 

staten genom Akademiska Hus AB och inte det individuella lärosätet. 

Genom avancerade och komplexa juridiska upplägg kan donationer rik-

tas mot fastigheter men till priset av höga transaktionskostnader och låg 
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transparens. Finansieringen av Aula Medica på Karolinska institutet utgör 
ett avskräckande exempel.17  

Målet att på ett smidigt sätt kunnat hantera donationer och också bemöta 
donatorers förväntningar förenar tidigare utredningar medan medlen 
skiljer sig åt för att uppnå detta. Den utredning som Tarchys ledde har 
presenterat det mest radikala förslaget med en helt ny organisationsform. 
Dessa tankegångar följdes delvis upp av regeringen där ett antal utvalda 
lärosäten några år senare erbjöds att ombilda sig till stiftelsehögskolor. 

Heckscher förordar i sin rapport en kombination av ett utvidgat använ-
dande av bemyndiganden från riksdag och regering samt att lärosäten 
får möjlighet att bilda högskoleanknutna stiftelser vad gäller donationer. 
Detta alternativ förutsätter dock i sin tur vissa lagändringar och/eller 
bemyndiganden från regeringen eftersom lärosätena inte får bilda och 
förvalta stiftelser. Likaså saknar lärosätena tillgångar som kan avsättas 
som stiftelsekapital. Upplägget kan också framstå som krångligt vad gäl-
ler exempelvisekonomiska riskbedömningar kring vissa tillgångar som 
doneras. Problemen ska dock inte överdrivas utan i huvudsak bör stiftelser 
anknutna till lärosätena innebära att risken för olika ekonomiska åtagan-
den skiftas från lärosäten/staten till stiftelserna.18  

Stiftelsehögskolorna har valt lite olika vägar sannolikt kopplat till deras his-
toria. Chalmers har varit med sedan 1827 men blev stiftelsehögskola 1994, 
samma år som Jönköpings stiftelsehögskola bildades även om det fanns en 
högskoleutbildning i Jönköping sedan 1970 i samarbete med Göteborgs 
universitet. Antalet stiftelser och gåvomedelsfonder som är anknutna eller 
förvaltas av Chalmers överstiger 100 medan Jönköpings högskola upp-
ger sex motsvarande stiftelser i sin årsredovisning. Fördelarna med färre 

17. Upplägget var komplicerat med tre parter – en stiftelse, Akademiska Hus AB och 
Karolinska institutet – som ingått olika transaktioner: Stiftelsen som mottog donationen 
lånade ut pengar till Akademiska Hus på 25 år. Akademiska Hus betalar ränta och 
amortering till stiftelsen som i sin tur, efter rekvisition, ger pengarna till Karolinska 
institutet. Akademiska Hus fakturerar samtidigt Karolinska institutet hyra som 
motsvarar räntan och amorteringen. Komplexiteten är sannolikt avskräckande, dessutom 
förhållandevis dyr och knappast vad donatorerna avsett.

18. Det finns också exempel på statliga lärosäten som hamnar i ekonomiska svårigheter. 
I regel har det att göra med intern organisation och styrning och nuvarande 
myndighetsform utgör ingen garanti för att den typen av problem kan undvikas. 
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stiftelser är att administrationskostnaderna kan begränsas. Eventuella 
nackdelar kan hänföras risken att donationerna blir färre (om donatorer 
har en preferens att sätta upp egna stiftelser) vilket i sin tur kan leda till 
att mindre medel kan tas i anspråk för forsknings- och studentsatsningar. 
Likaså kan det vara förknippat med ett negativt signalvärde, det vill säga 
det kan uppfattas som att mottagaren (lärosätet) inte har kompetens att 
hantera stiftelser och bistå med förvaltning av stiftelsemedel. Det upplägg 
som Uppsala universitet använder sig av undviker till stora delar den typen 
av eventuellt negativa konsekvenser.      

Förslag 

Baserat i tidigare utredningar framtonar tre framkomliga vägar för att 
förbättra statliga lärosätens möjligheter att ta emot och hantera dona-
tioner: en ny organisationsform, utökade bemyndiganden eller anknutna 
stiftelser. I realiteten handlar det om de två sistnämnda alternativen om 
nuvarande organisationsform – myndighet – ska behållas. Målet bör vara 
en lösning som skapar långsiktigt stabila och förutsebara förutsättningar 
för lärosätena att motta donationer oavsett om dessa består av fast eller lös 
egendom, patent eller andra rättigheter. Vidare måste ett absolut villkor 
givetvis vara att donationen har ett tydligt samband med lärosätenas upp-
gifter som stadgas i Högskolelagen (§2), det vill säga forskning, utbildning 
och samverkan. 

Bortsett från de mer generella problem som omgärdar donation till myn-
digheter bör likaså förslag till reviderade förutsättningar innefatta de 
hinder som idag finns beträffande möjligheter att använda statsanslag 
för att komplettera andra anslag. Ofta är det ett krav från donator eller 
forskningsfinansiären och skulle vid en strikt tolkning i praktiken försvåra 
många donationer. 

Med utgångspunkt i tidigare utredningar, gällande regler och lagar samt 
kravet på att myndighetsformen ska bestå föreslås ett utvidgat utnytt-
jande av högskoleanknutna stiftelser. Först kan konstateras att högsko-
leanknutna stiftelser saknar en entydig definition men att en anknuten 
stiftelse föreligger om annan juridisk person förvaltar stiftelsens egendom 
(Stiftelselagen 2 kap. §2). En högskoleanknuten stiftelse föreligger således 
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när lärosätet påtagit sig det ansvaret vilket också innebär att styrelsen 
för lärosätet är densamma som för den anknutna stiftelsen. I övrigt ver-
kar det vara marginella – om några –  skillnader mellan dessa stiftelser 
och stiftelser med egen styrelse och förvaltningsansvar där avkastningen 
enligt stadgarna är riktade mot en särskild högskola (nedan kallad externt 
anknuten stiftelse). I det senare fallet är det viktigt att statuterna också 
innehåller bestämmelser om hur styrelsen ska förnyas.

Det kan likaså konstateras att lärosätena idag kan samordna och delegera 
förvaltning av de stiftelsemedel som finns på respektive högskoleanknuten 
stiftelse. Likaså kan stiftaren få ett visst inflytande på hur avkastningen 
på stiftelsemedel ska används, inom vissa givna ramar, till exempel genom 
ett råd som kopplas till respektive stiftelse. Frihetsgraderna är således 
ganska omfattande och många gånger handlar det snarast om viljan på 
olika beslutsnivåer att använda sig av högskoleanknutna stiftelser än 
kringskurna möjligheter. 

För att utöka, och i viss mån klargöra, hur högskolestiftelser skulle kunna 
användas i högre utsträckning föreslås följande:19  

1. Statliga universitet och högskolor ges möjlighet att själva eller genom 
annan part bilda stiftelser som är knutna till respektive lärosäte. För 
respektive stiftelse ska det i stiftelseurkunden tydligt anges ett eller 
flera ändamål som överensstämmer med lärosätenas uppgifter enligt 
Högskolelagen och att högskoleanknytningen preciseras. 

2. Om inte lärosätet anses kunna bilda stiftelse bör i första hand staten 
eller den staten bemyndigar bilda de nedan föreslagna stiftelserna. 
Rättsläget förefaller vara oklart men med utgångspunkt i stiftelsehög-
skolornas bildande bör detta dock vara möjligt. Erfarenheter bör också 
kunna hämtas från de lärosätesanknutna holdingbolag som staten 
tidigare har bildat. Alternativt uppmuntrar och underlättar staten för 
annan privat bildare. 

19. Förslagen kan innebära att viss lagstiftning behöver ändras, till exempel Stiftelselagen 
(1994:1220).
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3. Varje lärosäte ges möjlighet att bilda ett begränsat antal stiftelser 
med skilda ändamål. Staten bidrar med en prototyp för hur stiftelse-
stadgarna bör utformas för de stiftelser som ska inrättas. På det viset 
undviks att respektive lärosäte måste anlita expertis för att formulera 
en stiftelseurkund. Samtidigt får staten full insyn och kontroll över att 
stiftelsernas ändamål överensstämmer med lärosätenas uppgifter enligt 
gällande lagstiftning.

4. En generell gåvomedelsstiftelse bildas med syfte att motta donationer, 
gåvor och legat som är av generell karaktär och kan användas fritt för 
de syften som lärosätet finner bäst.20 Stiftelsen är högskoleanknuten 
och lärosätets styrelse utgör också stiftelsens styrelse och ansvarar för 
förvaltning av stiftelsens egendom. Staten avsätter medel för viss tid 
och upp till viss nivå som matchar de medel som doneras privat, gärna 
kombinerat med en temporär avdragsrätt för donationer (Braunerhjelm 
och Palmberg, 2020). Syftet är att skapa tydliga incitament att donera 
och för att större likställighet med stiftelsehögskolorna ska kunna 
uppnås (som tilldelades statliga medel i storleksordningen 1,5 miljarder 
till respektive högskola).21  

5. En specifik gåvomedelsstiftelse bildas med syfte att motta donationer, 
gåvor och legat där stiftelsen förbinder sig att använda donerade medel 
i enlighet med givarens uttalade vilja.22 Det skulle kunna bidra till att 
minska antalet stiftelser som ska hanteras samtidigt som förutsätt-
ningarna för att tillfredsställa givarens önskemål kvarstår. Lärosätenas 
styrelser ansvarar för tillsättning av stiftelsens styrelse och förvaltning 
av egendom som ovan.  

6. Parallellt kan externt anknutna stiftelser bildas av annan part och 
där lärosätesanknytningen tydligt framgår, ändamålsparagrafen är i 
enlighet med Högskolelagen (§2) och lärosätet kan vara representerat 

20. Alternativ beteckning kan vara Generell donationsstiftelse.
21. Detta motsvarar initiativ som tidigare tagits i Finland och Norge. Hade något 

motsvarande införts i samband med förslaget om att bilda stiftelsehögskolor 2013 hade 
intresset förmodligen varit större.

22. Givarens önskemål får dock inte vara alltför specifikt eftersom donationen då kan anses 
utgöra en egen stiftelse.
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i styrelsen på sätt som stadgas i stiftelsen statuter. Den typen av stif-
telser är relativt vanlig idag.

7. Medelsförvaltning kan antingen ske genom delegering till externa aktö-
rer, alternativt med utgångspunkt i den modell som Uppsala universi-
tet använder sig av. Ett särskilt förvaltningsbolag bildas – Lärosätets 
X Akademiförvaltning KB – som gemensamt förvaltar tillgångar i 
stiftelser anknutna till lärosätet. Förvaltningsbolaget ägs av de hög-
skoleanknutna stiftelserna och verksamheten är helt skild från lärosä-
tet. Lärosätets styrelse utser emellertid styrelsen i förvaltningsbolaget 
(eftersom lärosätet också utgör styrelse i de högskoleanknutna stiftel-
serna), upprättare ett förvaltningsavtal med bolaget som avser gemen-
sam förvaltning av stiftelseegendom. Nybildade eller redan existerande 
externt anknutna stiftelser erbjuds motsvarande arrangemang.

8. Vad gäller gåvomedelsstiftelserna kan stiftelsekapital tas från myndig-
hetskapitalet, tillskjutas av regeringen eller genom fundraisingkom-
mittérnas arbete. Det förstnämnda alternativet kräver regeringens 
godkännande.

Punkterna 4 och 5 kan ses som alternativ till traditionella högskoleanknutna 
stiftelser med ett förenklat och sannolikt mer kostnadseffektivt förfarande. 
Samtidigt finns möjligheten kvar att använda sig av traditionella högskole-
anknutna stiftelser.

Fördelen med högskoleanknutna stiftelser är att de per definition är lång-
siktiga, kan agera betydligt snabbare jämfört med de tidsutdräkter som är 
oundvikliga om riksdag och regering ska involveras, och skapar transparens 
och tydlighet i medlens användande. Utökade möjligheter att använda sig av 
högskolestiftelser enligt ovan skickar också en stark signal att staten ställer 
sig positiv till detta. 

En effektiv förvaltning och administration av stiftelserna är avgörande 
för att kostnaderna kan hållas på rimliga nivåer. Ett begränsat antal stif-
telser bör bidra till detta, det vill säga färre antal stiftelser där donationer 
samlas upp bör medföra lägre administrationskostnader.23 Avkastningen 

23. Varje stiftelse svarar givetvis för sina kostnader eller andel av kostnader.
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på donerade medel som räntor, utdelningar, hyror, etcetera, antas täcka 
dessa kostnader. 

De fundraising-kommittéer som idag är verksamma på praktiskt taget 
samtliga lärosäten förväntas spela en viktig roll genom att lotsa potentiella 
donatorer till den form som passar givaren bäst, det vill säga allmän eller 
specifik stiftelse, alternativt att mer traditionellt högskoleanknutna stiftelser 
bildas med eller utan egen styrelse. Den senare stiftelsetypen är sannolikt 
bäst lämpad för större och långsiktiga donationer där separat förvaltning 
kan vara motiverad. Eventuellt bör också donationer av fast egendom läggas 
i en särskild stiftelse. 

Det kan förväntas att lärosätenas förutsättningar och preferenser skiljer sig 
åt vad gäller mottagandet av donationer beroende på existerande strukturer 
och donationshistoria liksom hur förvaltningen av medel kan organiseras 
på bästa sätt. Följaktligen är det viktigt att kunna erbjuda lärosätena olika 
lösningar för att kunna hantera donationer. En tydlig, långsiktig och profes-
sionell struktur för såväl donationshantering som medelsförvaltning är en 
nödvändig förutsättning för att även framdeles kunna attrahera donatorer. 
Tidigare erfarenheter av konstruktioner som ryms inom universitetens 
myndighetsform är exempelvis holdingbolagen (se appendix), som också 
bidragit med större flexibilitet, smidigare processer och ökad samverkan 
med näringslivet. Likaså finns det möjlighet att dra på erfarenheter som 
gjorts av de stiftelsehögskolor som verkat under snart tre decennier och som 
vittnar om betydande fördelar med att använda sig av stiftelseformen för 
donationer. Förutsättningarna skulle också i högre grad likställas mellan 
lärosäten med olika organisationsform.

Det bör understrykas att flera av de låsningar som myndighetsformen innebär 
enligt Heckscher (2015) skulle kunna lösas genom att utökade möjligheter för 
högskoleanknutna stiftelser: vissa avtal skulle kunna ingås av stiftelsen för 
lärosätets räkning, strategiska satsningar underlättas, bostäder upplåtas via 
donationer av fast egendom, etcetera. En buffert skulle kunna byggas upp ifall 
andra anslag minskar för angelägna projekt, möjligheter till kompletterande 
satsningar underlättas om detta är ett krav av anslagsgivare. Samtidigt mins-
kar statens risker i samband med olika åtaganden som sker i stiftelsens regi.
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KAPITEL 5

UTLÄNDSKA STUDENTER 
MED PRIVAT FINANSIERING

24

Efter införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter (studenter utan-
för EES och Schweiz) 2011 har antalet studenter vid svenska lärosäten 
minskat även om en viss återhämtning skett på senare tid (UKÄ, 2018). I 
skrivande stund innebär covid-19-situationen att det mesta av internatio-
nellt utbyte av studenter för tillfället upphört. Samtidigt har vikten av ett 
internationellt utbyte betonats i en rad sammanhang och präglar också 
flera av EU:s anslag riktade mot akademin.25  

Ur ett samhällsperspektiv finns goda skäl för såväl lärosäten som närings-
livet och staten att attrahera internationella studenter. Bland dessa kan 
nämnas att ta till sig insikter från andra miljöer och kulturer oavsett om 
det handlar om lärosäten eller näringslivet, öka kvaliteten på utbildning 
och forskning, stärka kompetenstillgången, skapa nätverk, export- och 
internationaliseringsaspekter samt möjligheten att lyfta Sverigebilden. 
Unga högutbildade har också visat sig ha särskilt positiva tillväxteffekter. 
Denna samhällsnytta motiverar ett offentligt åtagande, i första hand som 
ett ekonomiskt stöd. Ur ett samhälleligt perspektiv kan det vara önskvärt 
att stipendier utformas så att dessa riktas mot områden där kompetensför-
sörjningsproblemen är störst. 

Frågan är hur inflödet av tredjelandsstudenter kan ökas och vilken roll 
näringslivet skulle kunna ikläda sig för att bidra till detta. Nedan redogörs 
kort för skälen till att det är angeläget att öka deltagandet vid svenska 

24. Underlaget till detta avsnitt bygger till stora delar på Wikström och Eklund (2018).
25. Se Tillväxtanalys (2018) och SOU, 2018:78.
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lärosäten av tredjelandsstudenter, vilken roll näringslivet kan spela samt 
förslag på insatser på såväl lärosätes-, företags- som nationell nivå.   

Hur attrahera tredjelandstudenter?

I samband med införandet av studieavgifter i högskolan tog regeringen ini-
tiativ till två typer av stipendieprogram som administreras av Universitets- 
och högskolerådet (UHR) och Svenska institutet (SI). Stipendieprogrammen 
från SI riktar sig i första hand till presumtiva studenter från de 42 länder 
med vilka Sverige bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete. UHR:s 
stipendieprogram riktas mot särskilt kvalificerade studenter, oavsett vilket 
tredjeland de kommer ifrån. Lärosätena bestämmer vilka som bör komma 
i fråga och nivå på nedsättningen av studieavgiften.

Tillgången till stipendier är inte den enda men en viktig faktor för att att-
rahera studenter.26 Av de totalt 4 624 betalande utlandsstudenter i Sverige 
2015 hade 38 procent någon form av stipendium från UHR, SI, lärosätena 
själva eller så var de finansierade av andra stiftelser, företag eller organi-
sationer (Tillväxtanalys, 2018). Det har föreslagits att företag och andra 
privata organisationer i högre utsträckning skulle kunna bidra ekonomiskt 
till dessa (Uppsala universitet, 2016; Tillväxtanalys, 2018). 

Skälet till att näringslivet borde ha ett intresse för detta är, som note-
rats ovan,  kompetensbrist inom vissa discipliner och yrken (ingenjörer 
generellt och särskilt inom IT-sektorn). Ofta finns intresse av att attrahera 
excellens men det finns flera bevekelsegrunder för företagens engagemang 
som kompetensförsörjning generellt, att kunna koppla unga personer till 
företaget, samverkan och socialt ansvarstagande (CSR).

Regeringen uppdrog åt Svenska institutet att under 2016 och 2017 
presentera ett förslag till stipendieprogram som skulle delfinansieras 
av näringslivet med inriktning mot teknik, design, naturvetenskap och 
medicin. Också innovation och entreprenörskap skulle ingå. Intresset 
visade sig dock vara relativt svalt att bidra till den typen av samfinansie-
rade stipendieprogram. 

26. En annan viktig attraktionsfaktor är till exempel universitetsranking.
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Svårigheterna med samfinansierade program förefaller inte vara något 
specifikt svenskt problem utan präglar även ett antal andra länder. Trots 
att det förekommer en uppsjö av stipendielösningar och ändamål är 
gemensamt finansierade offentligt-privata stödsystem mycket ovanliga. 
Snarare finns parallella finansieringsformer som är antingen offentliga 
eller privata. Några andra länders system redogörs översiktligt för nedan.

Hur ser det ut i andra länder? Några nedslag27 

I USA finns en rad stipendieformer på federal, delstatlig och lokal nivå. 
Särskilt delstaternas roll är viktig. I regel knyts internationella stipendier 
till ett visst land, ämne och lärosäte. Ofta täcks både inhemska och utländ-
ska studenter eftersom i princip all utbildning är avgiftsbelagd. Stipendier 
som enbart riktas mot utländska studenter är inte särskilt vanligt förekom-
mande och utländska studenter är som regel inte heller berättigade till 
stipendier finansierade med offentliga medel.

I själva processen är antagning och beslut om finansiellt stöd separerade 
men samordnade tidsmässigt. Detta anses öka attraktionskraften och vara 
viktigt för såväl lärosätet som studenten. Offentliga stipendier komplet-
teras av de som lärosätena själva administrerar (vanligtvis grundade i 
privata donationsmedel) och privata stipendiefonder. De senare är dock 
relativt sällsynta, särskilt på nationell nivå och i den mån de förekommer 
handlar det om relativt begränsade insatser. 

Vissa stipendier riktas till specifika grupper, till exempel studenter från 
utpekade länder, men är ovanliga. Likaså finns stipendier avsedda att 
öka exempelvis kvinnors deltagande i teknikutbildningar. I många fall är 
stipendierna kopplade till ett vetenskaps- eller teknikområde av intresse 
för ett företag. Företagsanknutna stipendiefonder, såsom Dell, Google, 
Mastercard och Coca-Cola, drivs självständigt av företagen. 

27. För en mer detaljerad beskrivning, se Wikström och Eklund (2018). Inom EU finns 
också finansiering riktat mot studentmobilitet - främst Erasmus-programmet – inom 
företrädesvis EU-länderna.
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I Danmark delar universiteten ut ett mindre antal stipendier till särskilt duktiga 
studenter från tredje land, finansierade av staten men administrerade av uni-
versiteten. Privata stipendier för tredjelandsstudenter förekommer knappast.

I Finland är det i första hand lärosätena som utvecklar och administrerar 
stipendier medan statens roll är begränsad. Privata initiativ förekommer 
men är sällsynta. Vid Aalto universitet har den stora merparten av utländ-
ska studenter (cirka 75 procent) någon form av finansiellt stöd, främst 
en nedsättning av studieavgiften och undantagsvis också för levnadsom-
kostnader. Systemet är excellensbaserat och precis som i USA samordnas 
antagnings- och stipendieprocesserna. Emellertid finns få eller inga företag 
eller privata stiftelser som kopplas till lärosätet. Strävan är dock att enga-
gera privata aktörer och näringslivet.

Norge har inga studieavgifter och följaktligen är behovet av stipendier 
mindre. 

I Nederländerna finns flera olika stipendier, till exempel NN Future 
Matters Scholarships och DST Fellowships, som finansieras av företag. 
Det förstnämnda riktas mot mastertudenter inom ekonomiämnena från 
ett urval länder inom i första hand EU. Ett stipendium på 5 000 euro 
kombineras med mentorskap från ett företag. Det senare är främst inriktat 
på STEM-disciplinerna (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Övergripande arbetar Nederländerna systematiskt med rekrytering av 
internationella studenter genom organisationen NUFFIC, en ideell fören-
ing som delar ut stipendier och arbetar nära utbildningsdepartementet. 
Man har etablerat kontor (Netherlands Education Support Offices, NESO) 
i nio länder som bedöms vara strategiskt viktiga med syfte att attrahera 
utländska studenter. Flera olika utbildningsnivåer ingår i verksamheten, 
inte enbart högre utbildning. Organisationen Orange Tulip Scholarships, 
som är kopplad till NUFFIC, koordinerar stipendier för tredjelands-
studenter. Den systematiska ansatsen och det större inslaget av privata 
finansiärer bör kunna innehålla lärdomar även för svenskt vidkommande. 
Nederländerna har också en motsvarighet till expertskatten som riktar sig 
till unga. 
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Tyskland har en tradition av företags- eller samfinansierade utbildningar 
på olika nivåer sedan lång tid tillbaka. På högskolenivå innebär detta 
att företagen är representerade vid antagningen och då också beslutar 
om eventuell finansiering. Vid exempelvis Handelshögskolan i Hamburg 
(Hochschule der Hamburger Wirtschaft) integreras arbetsmarknadsrele-
vans och framtida arbetsgivare genom att varje student kopplas till ett 
specifikt företag. När studenten söker till handelshögskolan anges också 
det företag där ”studentplacering” önskas. På så sätt involveras företagen 
i antagningsprocessen. För högpresterande elever erbjuds möjlighet till 
stipendier.

Lika viktigt som det är att hitta vägar för att attrahera studenter är det att få 
dem att stanna kvar efter studierna avslutats.28 I ett flertal fall har andra län-
der regelverk som är bättre utformade för ett inträde på arbetsmarknaden. 
I Sverige får studenter från tredjeland stanna sex månader efter examen för 
att söka arbete vilket kan jämföras med 12 eller 18 månader i många andra 
länder. Handläggning hos myndigheter för uppehållstillstånd och liknande 
är en annan faktor liksom bostadssituationen. Likaså kan det vara enklare 
att starta företag i andra länder. I Danmark kan man ansöka om ett så 
kallat etableringskort som ger rätt att vistas i landet i två år för att starta 
företag eller söka anställning. Att få besked tar en månad. 

Upplevs möjligheterna att stanna kvar och söka sig in på arbetsmarknaden 
eller starta företag efter avslutade studier som besvärliga minskar också 
attraktionskraften att bedriva studier i Sverige.

Lärdomar för svenskt vidkommande

Tidigare utredningar visar att det förefaller svårt att hitta generella former 
för offentligt-privata stipendier för att attrahera tredjelandsstudenter till 
Sverige. Sannolikt har det att göra med att den typen av satsningar riktar 

28. Tillväxtanalys (2018) hänvisar till en studie av lärosäten i Sverige, Kanada, 
Nederländerna och Tyskland som visar att de främsta hindren för att studenter 
ska stanna kvar i länderna var bristande språkkunskaper vilket framförallt 
hindrade rekrytering till små och medelstora företag, brist på arbetslivserfarenhet i 
destinationslandet, tvekande arbetsgivare (framförallt små och medelstora företag), brist 
på nätverk i destinationslandet, brist på karriärrådgivning vid lärosäten samt hindrande 
lagar och regelverk.
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sig till en bred målgrupp och omfattar ett stort antal ämnen och lärosäten. 
För att intressera näringslivet måste nyttan av ett sådant engagemang vara 
tydlig. 

Samtidigt kan konstateras att företag i Sverige faktiskt har engagerat sig 
och satt upp egna stipendier, exempelvis Volvo Groups och Volvo Cars 
stipendier kopplade till Chalmers och Göteborgs universitet. Det förra är 
primärt riktat mot studenter från Kina och Indien för studier inom vissa 
områden av intresse för Volvo. Stichting-IKEA-stiftelsens stipendier vid 
Lunds universitet är ett annat exempel. Betydligt fler finns.29 

På Jönköpings högskola går stiftelsen in och bidrar med reducerad stu-
dieavgift för tredjelandsstudenter med en fast andel, 30 procent, ofta 
till de som fått SI-stipendier. Närstående stiftelser kan också bidra med 
stipendier. Motsvarande upplägg finns på Chalmers men med betydligt 
fler stiftelser som kan bidra ekonomiskt till utländska studenter och likaså 
premieras excellens. I regel är studieavgiftsnedsättningen 75 procent. På 
Chalmers genomförs också specifika aktiviteter för att få in donationer 
som riktas mot internationell studentrekrytering. 

Ett gemensamt drag för utländska och inhemska företagsbaserade stipen-
dier är att de ofta är lokala, det vill säga länkade till ett visst eller ett 
fåtal lärosäten, avser vissa utbildningar (ofta master) och vissa ämnen (i 
Sverige främst teknik och ingenjörsdisciplinerna) samt riktas mot vissa 
regioner och grupper (utsatta, kvinnor). Utöver att bekosta hela eller delar 
av studieavgiften kan stipendierna också innehålla finansiering av levnads-
kostnader liksom mentorskap och praktik. 

Sammantaget innebär detta att ur lärosätets synvinkel bör strategin vara 
att samarbeta med lokalt eller regionalt verksamma företag, särskilt de 
som har en internationell verksamhet, för att gemensamt hitta former för 
finansiering. Här kan Sverige ta lärdom av andra länder hur eventuell pri-
vat/företagsanknuten stipendiefinansiering utformas. Kombinationen av 
ekonomiskt stöd, mentorskap och nätverksbyggande framstår som särskilt 

29. Ytterligare företagsstipendier finns på SI:s länk till Study in Sweden. Anslagen är ofta 
förhållandevis begränsade.
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attraktiv. Enligt Wikström och Eklund (2018) pekar flera bedömare på 
vikten av att företagen har inflytande över stipendiernas inriktning, är 
med i urvalet av stipendiater samt formar en relation med dessa. 

Mot den bakgrunden föreslås att:

1. Staten bör avsätta ytterligare resurser för att öka antalet stipendiater 
och nivån på stipendier riktade mot excellens. Det är en intensiv glo-
bal kamp om att attrahera talang och de medel som kanaliseras genom 
UHR anses inte vara konkurrenskraftiga. Möjligheter att täcka levnads-
omkostnader bör ingå. 

2. Näringslivet uppmuntras att donera till högskoleanslutna specifika gå-
vomedelsstiftelser med inriktning mot internationellt studentutbyte el-
ler att komplettera eventuella stipendier från den generella gåvomedels-
stiftelsen med annan finansiering samtidigt som mentorskap och/eller 
praktik erbjuds. 

3. Näringslivet bör kunna bilda, med lärosätets stöd, externt anknutna 
stiftelser inriktade mot internationell studentrekrytering eller ges möj-
lighet att samfinansiera anslag från existerande externt anknutna stif-
telser samtidigt som de får visst inflytande över kriterier, inriktning och 
tänkbara områden (exempelvis digitalisering) där kompetensbrist för-
väntas. Själva beslutet om antagning av studenten svarar lärosätena för.  

4. Lärosätena fördjupar samarbetet med det lokala näringslivet angående 
finansieringsformer, i regel finns det redan etablerade näringslivsnätverk.
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KAPITEL 6

SLUTSATSER
Det har under längre tid funnits farhågor rörande det svenska högsko-
lesystemets kvalitet och förmåga att positionera sig i den internationella 
konkurrensen. Enligt bland annat OECD (2016) råder brister i långsiktig-
het, tidigare starka forskningsmiljöer tenderar att försvagas, regelverken 
är oklara samtidigt som ledningsstrukturerna är otydliga.

En komponent som lyfts fram i flera utredningar och rapporter för att 
stärka universiteten handlar om en ökad grad av ekonomisk självständig-
het, bland annat genom att underlätta hanterandet av donationer och att 
ge lärosätena större befogenheter att själva bilda eller förvalta stiftelser. 
Bortsett från värdet av att bygga upp en egen kapitalbas skulle ett friare 
förfogande av donationer kunna bidra med en ökad autonomi för uni-
versiteten i en rad andra avseenden: möjligheter att bygga upp ett eget 
kapital, strategiska satsningar inom vissa områden, tillgång till fastigheter 
och att kunna upplåta bostäder och lokaler, med mera. Likaså skulle till 
exempel krav på matchning av finansiering, som blivit allt vanligare för 
såväl EU-stöd som nationella anslag, underlättas.

I den mån donationer kan bidra till att lärosätenas forskning och utbild-
ning stärks innebär det också fördelar för Sverige och svenskt näringsliv. 
Förutsättningarna för en fortsatt snabb teknisk utveckling och en hög 
innovationstakt påverkar både Sveriges tillväxtförutsättningar, välstånd 
och globala attraktionskraft.

De viktigaste slutsatserna av denna studie kan sammanfattas enligt 
följande:

Ett mer strukturerat och utvecklat system med högskoleanknutna stiftelser 
förefaller vara det snabbaste och smidigaste sättet för att statliga lärosäten 



46 Donat ion e r t i l l s tat l ig a l ä ros ät e n – f ör sl ag t i l l f ör e n k l i ng a r oc h f ör t y Dl ig a n De n

k a p i t e l 6  slu t s at se r

på ett mer effektivt sätt ska kunna hantera donationer samtidigt som 
inte statens riskexponering ökar. För att genomföra detta bör lärosätena 
tillåtas att bilda ett begränsat antal högskoleanknutna stiftelser (ovan 
benämnda generella och specifika gåvomedelsstiftelser), eller att staten 
alternativt externt engagerade finansiärer och donatorer är stiftare. För 
vissa lärosäten kan en samordning mellan lärosätet, ett förvaltningsbolag 
samt existerande och blivande stiftelser vara ett effektivt sätt att organi-
sera donationsverksamheten. Stiftelseurkunden ska stå i överensstämmelse 
med de uppgifter som lärosätena har enligt Högskolelagens §2 och en 
tydlig anknytning till visst lärosäte ska också framgå av stiftelsen statuter. 

På ett övergripande plan förväntas ökade möjligheter för statliga lärosä-
ten att samverka med anknutna stiftelser stärka universiteten nationellt 
och internationellt samtidigt som Sverige gynnas som kunskapsnation. 
Donationer kan därmed också bidra till att lyfta svenska lärosäten i 
den internationella universitetsrankingen.30 Stiftelser anknutna till visst 
lärosäte bör också kunna underlätta näringslivsfinansiering av tredjelans-
studenter där näringslivet bidrar med medel i olika former eller samverkar 
med stiftelser samtidigt som man får ett inflytande på kriterier, fördelning 
och angelägna områden. 

Staten bör bidra till stiftelser som knyts till lärosätena genom att matcha 
obundna donationer under en viss period och upp till en viss nivå. 
Motsvarande satsningar har gjorts i Finland och i något mindre utsträck-
ning i Norge. Staten bör också avsätta ytterligare medel för stipendier till 
tredjelandsstudenter som administreras av lärosätena. 

Slutligen kan konstateras att det finns möjligheter till ett kostnadseffektivt 
och smidigt hanterande av donationer även inom ramen för den nuva-
rande organisationsformen, det vill säga myndighet. Avgörande för att 
åstadkomma detta är att vilja och engagemang finns hos såväl lärosätenas 
ledningar som bland politiskt ansvariga.

30. Notera att donationer kan bidra till en bättre ranking genom att kontaktytor breddas, 
forskningsmedel och autonomi ökar. Men också genom att donationsvolym är en 
komponent som specifikt beaktas i vissa rankingar. Följaktligen är det viktigt att 
donationer bokförs för sig och inte blandas ihop med andra bidrag.
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APPENDIX

Holdingbolag trots myndighetsform

De första holdingbolagen bildades 1994 och 1995 i syfte att främja 
kommersialisering och samverkan med näringslivet och andra aktörer. 
Ytterligare holdingbolag har därefter tillkommit och i dag finns det 18 
bolag vid statliga högskolor. Samtliga holdingbolag drivs i aktiebolags-
form. Vid bildandet av respektive bolag har det i regel gjorts kapitaltillskott 
från staten och under åren har ytterligare kapitaltillskott till holdingbolag 
skett. Holdingbolag vid universitet och högskolor är statligt helägda bolag 
som förvaltas av högskolorna. Bolagen äger, förvaltar och säljer aktier 
i hel- eller delägda bolag och bidrar till att kommersialisera forsknings-
resultat och idéer samt verkar i ett tidigare investeringsskede än andra 
finansieringsaktörer. Utöver denna uppgift förmedlar holdingbolagen även 
uppdragsutbildning, säljer konsulttjänster och äger viss infrastruktur.

I den utredning som nyligen lagts fram (SOU, 2020:59) föreslås holdingbo-
lagen kunna disponera större belopp och i väsentligt högre grad än i dag 
företräda högskolan som juridisk person vid ingåendet av avtal med tredje 
part. Holdingbolagen föreslås också kunna användas i större utsträckning 
för att möta olika utbildningsbehov, för att sälja tjänster och vidta andra 
åtgärder för att nyttiggöra resultat från forskningsverksamhet på kom-
mersiell grund.

Eventuellt skulle också kapitaltillskott kunna utgå från stiftelser till hol-
dingbolag om en donation är förenlig med detta (jämför Högskolelagen 
§2 ”... verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kom-
mer till nytta.”) och på motsvarande sätt skulle utdelningar från hol-
dingbolaget kunna göras till de högskoleanknutna stiftelserna eller för 
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utbildningssatsningar.31 Idag krävs regeringsbeslut på eventuellt kapital-
tillskott från lärosätena samtidigt som det är oklart om direkta anslag till 
Holdingbolagen via statsbudgeten står i strid med EU:s statsstödsregler 
eller leder till utträngningseffekter av privata aktörer.32 Så länge kapital-
tillskotten avser kommersialisering av forskning och håller sig inom vissa 
av EU angivna nivåer torde det dock vara tillåtet enligt EU:s regelverk.

Innovationskontoren tillkom i 2008 och 2012 års forskningspolitiska 
propositioner. Resurser tillfördes vid bildandet av kontoren och högskolor 
med innovationskontor får därefter årligen drygt 100 miljoner kronor i 
statliga medel för verksamheten. I dag finns det totalt 13 innovationskontor 
och därmed finns det högskolor som saknar eget innovationskontor. Enligt 
SOU, 2020:59 finns betydande brister både vad gäller holdingbolagens och 
innovationskontorens verksamhet och utvärdering.

31. En relaterad fråga rör det länge omdiskuterade lärarundantaget och sekretessfrågan. En 
möjlighet är att låta lärosätena själva bestämma om de vill ha ett lärarundantag, som i 
Kanada. Se SOU, 2016:72.  

32. Enligt Riksrevisionen (2020) sker inga utdelningar från holdingbolagen utan 
resultatet konsolideras i ny räkning. Regeringen aviserade 2009 att man avsåg att se 
över möjligheterna för universitet och högskolor att kunna ta emot utdelning från 
holdingbolag som är knutna till lärosäten riktade mot forsknings-, utbildnings- eller 
innovationsverksamhet. Ingen förändring av regelverken har dock skett.
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Högskolesystemets kvalitet och förmåga att positionera sig i den 
internationella konkurrensen är avgörande för Sveriges tillväxt, väl-
stånd och globala attraktionskraft. Kritik, bland annat av OECD, har 
dock riktats mot långsiktigheten i politiken, försvagning av tidigare 
starka forskningsmiljöer, oklara regelverk och otydliga ledningsstrukturer.

Flera utredningar har konstaterat att ett sätt att stärka universiteten är 
en ökad grad av ekonomisk självständighet. Detta skulle kunna uppnås 
genom att förenkla hanteringen av donationer och att underlätta för 
lärosäten att själva bilda eller förvalta stiftelser. 

I Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och för-
tydliganden presenteras möjliga vägar och lösningar som förhållandevis 
enkelt och snabbt skulle kunna lösa nuvarande hinder och begränsning-
ar i donationsprocesserna.

DONATIONER TILL  
STATLIGA LÄROSÄTEN 

FÖRSLAG TILL FÖRENKLINGAR  
OCH FÖRTYDLIGANDEN


	Framsida
	Rapport_Donationer
	Baksida

