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Det här är  

FORSKNING 
& FRAMSTEG
Stiftelsen Forskning & Framsteg ger ut en populärvetenskaplig 
tidskrift för information om forskning och forskningsresultat. Detta 
sker utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras genom egna intäkter 
samt genom bidrag från organisationer och andra som vill stödja 
stiftelsen (se sidan 18).

Tidskriften vänder sig till en forskningsintresserad allmänhet, 
till lärare, forskare och till andra intresserade inom förvaltning, 
organisationsväsende och näringsliv. Forskning & Framstegs vik-
tigaste uppdrag är att förmedla insikter till dessa grupper. Läsaren 
ska förstå. Det kan handla om forskningsresultat, men också olika 
vetenskapliga förhållningssätt, metoder och diskussioner. Liksom 
forskningens roll i samhället.

Forskning & Framsteg har en stor läsekrets. Varje nummer av tid-
ningen läses av omkring 130 000. Ambitionerna för att hålla intres-
set vid liv hos alla dessa människor är högt ställda: Innehållet måste 
presenteras så att det lockar till läsning. Komplicerade sammanhang 
och komplexa resonemang måste förklaras på ett lättförståeligt sätt. 
Tidningen ska vara relevant och allmänbildande. Läsaren ska bli lite 
klokare! 

Det material som Forskning & Framsteg arbetar med är hämtat 
från den främsta kunskapsfronten. Det kan vara ny forskning av 
betydelse för samhället. Men också redan välkänd forskning som 
belyser aktuella ämnen – från alla akademiska områden. Det gör att 
innehållet spänner över allt från materiens minsta beståndsdelar 
till den yttersta rymden. Från djurens beteende till den mänskliga 
hjärnan. Från livets uppkomst till aktuella energiproblem. Från 
mänsklig kultur till frågor om rätt och fel. Genom hög kvalitet på 
texter, foton och andra illustrationer skapas trovärdighet. Saklighet, 
opartiskhet och relevans är honnörsord i det arbetet. Därigenom är 
Forskning & Framsteg en röst som hörs, ett forum att räkna med i 
det svenska samhället. Och på det sättet har det varit sedan 1966!
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2013 års ordinarie nummer 
av Forskning & Framsteg, 
samt tre specialnummer.
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Under året som gått gav Forskning & 
Framsteg ut 10 ordinarie nummer och tre 
specialnummer. Sommarnumret var extra 
tjockt med hela 92 sidor (normalnumret 
var på 76 sidor). Sammanlagt 52 längre 

artiklar och ytterligare ett stort antal 
kortare artiklar och notiser publicerades. 
Varje nummer har en omslagsartikel. 
Det kan vara en artikel som redaktionen 
bedömer som extra viktig, en artikel med 
en extra intressant bild, eller helt enkelt 
den artikel som reaktionen tror lockar till 
mest läsning.

Året inleddes med en omslagsartikel 
om digerdöden, skriven av Lundaprofes-

sorn Dick Harrison. Länge har man inom 
forskarvärlden hållits sig med rätt låga 
skattningar av antalet offer för digerdöden. 
Men nu skrivs talen upp. Man litar helt 
enkelt mer på alla ögonvittnen.

I årets andra nummer fanns en hjärna 
med ett utskuret hål. I hålet syntes den 
lömska parasiten Toxoplasma gondii. 
Parasiten kan ta sig förbi kroppens försvar 
och infektera hjärnan. Var femte svensk 
är infekterad och ny forskning visar att 
parasiten påverkar vårt beteende.

Nummer tre pryddes av en arkitektbild 
av ett extremt växthus som föreslås byggas 
på Östgötaslätten. Artikeln handlade om 
hur framtida högteknologiska odlingar på 
höjden ska kunna lösa stadsbornas matför-
sörjning.

Aprilnumrets omslag var kanske årets 
brutalaste. Men samtidigt det glättigaste. 
På svart bakgrund syntes en skalle från 
bronsåldern med ett tydligt hål i pannbe-
net. Artikeln handlade om hur nyupptäckta 
hällristningar och andra arkeologiska fynd 
förändrar bilden av vår förhistoria. 

Nummer fem var årets rymdomslag. Här 
syntes planeten Jupiter och dess kraftfält. 
Om tio år ska en europeisk rymdsond 
skickas mot Jupiters isiga månar. Kanske 
kan sonden ge oss ledtrådar om hur livet 
uppstår kring andra solar i universum. 
Svenska forskare leder några av studierna 
och i omslagsartikeln berättade de om sina 
planer.

Det extratjocka sommarnumret pryddes 
av ett konstverk tecknat av den amerikan-

ske formgivaren Matt W. Moore. Bilden 
var inspirerad av Cerndetektorns form 
och partikelspår och artikeln handlade om 
upptäckten av Higgs-partikeln och vad som 
händer nu. Vad ska fysikerna leta efter?

På 2013-års första höstnummer vimlade 
det av fjärilar. Omslagsartikeln handlade 
om hur forskning blivit en folkrörelse. Fri-
luftsmänniskor hjälper till med miljööver-
vakning, amatörastronomer klassificerar 
galaxer och dataspelare hjälper forskarna 
att analysera proteiner. Allmänhetens 
bidrag till forskningen börjar också märkas 
i vetenskapliga tidskrifter – kanske har en 
ny vetenskapskultur fötts?

”Havet stiger” var den braskande rub-
riken på nummer åtta. Kring tidningshu-
vudet plaskade vågorna. Inne i tidningen 
kunde man se Stockholms profilbyggnad 
Globen flyta i havet. Artikeln handlade om 
en förestående havshöjning och hur vi kan 
möta den.

Från omslaget på nummer nio spände 
Karl XII blicken i läsaren. Artikeln hand-
lade om hans sista ord. Vad sade kungen 
innan han stupade 1718? Författaren och 
historiejournalisten Åke Persson hade 
fördjupat sig i vad som hände i skyttegra-
ven ögonblicken innan krigarkungen blev 
skjuten.

På årets sista omslag jagade en rovfisk 
en stackars liten abborre som simmade på 
ytan. Lönsamt att vara glupsk, löd rubri-
ken. Artikeln handlade om det till synes 
paradoxala faktum att ju mer rovfiskar 
jagar desto mer ökar mängden småfisk.

Braskande och 
brutala omslag

Chefredaktör Patrik Hadenius
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Forskning & Framsteg har fått en ny dräkt under år 2013. 
Och ett förfinat inre. Omgörningen bygger på en raffinerad 
blandning av gammalt och nytt. Samtidigt som tidningen har 
moderniserats efter läsekretsens behov har inspiration från 
tidningens begynnelse influerat utseendet.

 – Vi gick igenom F&Fs samtliga samlade verk och fick inspi-
ration från så väl grafik, färg som typografi. Samtidigt sneglade 
vi på utländska motsvarigheter till tidningen, berättar Johan 
Blomgren, design director vid Content Innovation som ansva-
rat för redesignen.

 
Det nya utseendet har två bärande idéer: Tydlighet och luft.

 – En modern tidning inbjuder till trevlig läsning, det ska vara 
lätt att ta till sig materialet. Exempel på det är lugna ytor. Det 
får gärna vara luft och helt vitt mellan två artiklar på samma 
sida.

 
Uttrycket innebär också ett aktivt val av lugna bilder – med 
ett bestämt fokus på det viktiga i bilden. Tydligheten återfinns 
också i ingångsuppslagen till längre featureartiklar.

 – Här ville vi skapa dramatik och samtidigt signalera att 
något nytt händer. Upplägget innebar även en översyn av tid-
ningens innehåll, det vill säga fördelning av texter i fram- och 
bakvagn samt dess hierarki.
 
Ytterligare en nyhet är tidningens fokus på informationsgra-
fik. Här gjordes ett långt förarbete som inkluderade äldre och 
nya tankesätt, bland annat idéer från 30 gamla nummer av 
tidningen.

 Även omslagen har fått ett ansiktslyft, där tyngdpunkten 
bland annat ligger på dramatik.

– Här gäller det att våga vara lite mer spännande. Och att 
leka. Som exempel kan nämnas fingeravtryck i lack, hål i om-
slaget eller tredimensionella texter. Det handlar om att våga gå 
långt utan att tappa seriositet. Att vara smart lekfull.

SMART 
LEKFULLT 
UTSEENDE
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Det är en lång process att utveckla for-
men till varje nytt nummer av tidningen.

– Idéerna till layouten kommer inte all-
tid när jag sitter vid skrivbordet. Det krävs 
en hel del klurande, säger Anna Lundin, 
AD, tidningsutvecklare samt grafisk form-
givare av Forskning & Framsteg.

 
Hon har arbetat med tidningen sedan 
hösten 2012 och började direkt jobba med 
den nya formen.

 – Det är spännande att läsarna är 
så pass initierade, det kräver mycket av 
layouten. Det får inte bli för banalt, enkla 
grafiska grepp går helt enkelt inte hem. 
Det ska vara ett lagom djup som kräver 
eftertanke.

 
Samtidigt finns flera parametrar att ta 
hänsyn till, till exempel variation inom 
både samma nummer och intilliggande 
nummer. Därför krävs ett samspel med 
hela redaktionen. Hon deltar i bildmöten 
där planeringen läggs upp inför nästkom-
mande nummer.

 – Vi strävar efter att variera ljusa och 
mörka sidor och nummer i både bildval, 
färger och grafik. Därtill kommer förstås 
en blandning av ämnesområden.

 
Inför utgivning av varje nummer träffas 

hela redaktionen flera gånger och diskute-
rar allt från rubrikval till placeringar. Det 
sker bland annat när tidningen ”hängs”. 
Vart efter tidningssidorna blir klara hängs 
de upp på en vägg. På så sätt kan alla få 
perspektiv på såväl helhet som detaljer.

 Den nya formen innebär bland annat att 
de första artiklarna i tidningen sorteras 
efter ämnesområden: kosmos, männis-
kan, teknik, miljö samt nu & då. Här finns 
nyheter från forskningsfronten, både som 
korta notiser och längre artiklar. Det är 
betydligt fler texter än tidigare. Några av 
dem är mer djuplodande.

 I mittdelen finns de längre populär-
vetenskapliga artiklarna och reportagen. 
De är skrivna av forskare, av Forskning 
& Framstegs ämnesredaktörer eller av 
specialutbildade vetenskapsjournalister. 
Dessa artiklar är numera lite längre och 
mer ingående.

 I tidningens sista del finns frågor och 
svar, boktips och klurigheter. Dessa har 
också fått mer utrymme.

 – Det finns ändå stor frihet att laborera 
med grafik och smånotiser inom respektive 
del. Det känns både lyxigt och roligt att 
kunna påverka så mycket som formgivare, 
säger Anna Lundin.

 Hon blev för övrigt nominerad till 
Årets AD 2013 av Sveriges Tidskrifter.
Juryns motivering löd: ”Risken att res-
pekten för skribenterna blir större än för 
läsarna är stor för formgivaren av denna 
tidskrift. Men Anna Lundin kryssar fint 
mellan sjöpungar och gentester och fixar 
fin form till Forskning & Framsteg.”

Kunniga läsare 
kräver bra form

Varje omslag är speciellt. Det här numret 
hade bland annat ett runt hål i bilden.
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Det går bra nu. I alla fall för tidningen 
Forskning & Framsteg. TS Mediefakta, 
som opartiskt granskar och samman-
ställer information om upplagor mm, 
konstaterar att tidskrifter inom området 
historia/vetenskap har backat i Sverige. 
I detta klimat ökar F&F sin upplaga. Och 
det rejält, med drygt åtta procent till hela 
31 400 exemplar. Medan tidningar som 
Filter, Illustrerad Vetenskap, Populär 
Historia och Tidningen Vi backar med upp 
till sex procent.

Även Forskning & Framstegs webbplats 
har framgång. Ungefär 26 000 (unika) 
besökare dyker upp varje vecka. De flesta 
kommer via Googles söktjänst. En hel 
del kommer också via Facebook. Några 
artiklar som lockade läsare den vägen var 
exempelvis de om gruvindustrins baksida, 
tumörens sockersug och Birgitta Forsmans 
blogg Ett slags rasism.

Men Forskning & Framsteg har sin bas i 

den tryckta tidskriften. Det är här forsk-
ningen och framstegen sprids till läsare i 
skola, riksdag, universitet, hem och andra 
kunskapstörstande ställen. Fabriken för 
denna produktion, redaktionen, skapar 
även en rad andra aktiviteter för läsar-
skaran. Denna service sker i samarbete 
med forskare och intressenter över hela 
världen, ofta på ett kostnadseffektivt sätt 
genom synergier. 

Det handlar om ett helt spektra av 

kommunikation: föreläsningar, twitter, 
tevesändningar, seminarier, resor och olika 
webbsidor. Och läsarna får många gånger 
en möjlighet till både fördjupningar och 
snabba svar på egna frågor.

Det senare har varit ett mycket uppskat-
tat inslag under årets kunskapsresor: Två 
utlandsresor, Uganda och Galapagosöarna, 
och en kryssning till Mariehamn. I Uganda 
lotsades resenärerna runt bland antilo-
per och bergsgorillor av reseledaren och 
zoologen Hasse Berglund. Under resan till 
Galapagos lockade bland annat leguaner 
och sköldpaddor. 

Lite mer lättillgängliga var forskarna på 
Kunskapskryssningen till Mariehamn, en 
resa fylld av föredrag, mingel och god mat. 
Där berättade exempelvis Arne Jarrick, 
professor i historia, om lagarnas globala 
historia. Astronomen Jesper Sollerman, 
bjöd, förtom en resa till svarta hål, på en 
extra show på fartygets översta däck. Med 

Jag har följt med 
på flera kunskaps-
kryssningar. Åker 
man en gång är 
man fast. Det är 
underhållande och 
trevligt att få ansik-
ten på redaktions-
medlemmarna, sa 
ögonläkare Leif 
Edman.

VIND 
    I SEGLEN
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en laserpekare visade han hela stjärnhim-
len för intresserade deltagare. 

Redaktionen och några prenumeranter 
gjorde även en provtur med Briggen Tre 
Kronor för att undersöka möjligheterna till 
en annan typ av kryssning & föredrag (se 
ovan och omslag). 

Precis som förra året mötte redaktionen 
läsare på Bok & Bibliotek i Göteborg. Där 
erbjöds frågesportsspelet MIG till nya pre-
numeranter. Många besökare fick veta mer 
om arbetet med tidningen och diskutera 
innehållet med redaktörerna. 

Den traditionella Hjärndagen gick av 
stapeln under hösten. Läkaren Eva Bojner 
Horwitz dansade in på scenen och berät-
tade om möjligheterna att använda dans för 
inlärning och empati-utveckling. Forskaren 
Tomas Björklund berättade hur serotonin 
kan bli ”tvåspråkigt” och lära sig att även 
producera dopamin. Självklart var också 
minnesmästaren Mattias Ribbing på plats.

I samarbete med Nobelmuseet, Folkuniver-
sitetet och Stockholms Stadsbibliotek har 
flera välbesökta och kostnadsfria föredrag 
hållits. Professor Peter Wallensteen, freds- 
och konfliktforskare vid Uppsala univer-
sitet, talade till exempel om FNs och EUs 
fredsforskning. Andra föreläsare var bland 
andra universitetslektor Uwe Zimmer-
mann, Uppsala Universitet, som talade om 
solceller. 

Maria Larsson, professor på psykologiska 
institutionen vid Stockholms Universitet 
talade om Lukten som minne. 

Susanne Rehn-Taube, kurator vid 
Deutsches Museum talade under rubriken 
Chemistry at the Deutsches Museum - A 
new way into science. Marta Cullberg Wes-
ton, psykolog, förde ett samtal utifrån sin 
bok Med Tao i tankarna. Vid Stadsbiblio-
teket i Stockholm talade journalisten Ann 
Fernholm om sin bok Ett sötare blod.

Representanter från tidningen har 
också synts i olika evenemang, allt från 
moderatorer under olika seminarier till 
medverkan i radio och teveprogram. Un-
der våren fortsatte till exempel samarbetet 
med TV4 News. 

En uppskattad aktivitet var Forskar 
Grand Prix 2013 – den nationella tävlingen 
i att på mycket kort tid presentera sin egen 
forskning – där Forskning & Framsteg var 
representerad i juryn.

Hjärndagen är 
stimulerande, det 
är spännande att 
få del av nya forsk-
ningsrön. Kunska-
pen gör mig också 
trygg i arbetet, sa 
Kerstin Söderberg, 
stressterapeut och 
kostrådgivare.

Briggen Tre Kronor
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Professor Fredrik Ullén  
och en flygel, Hjärndagen

Professor Maria Larsson, 
föreläsning, Folkuniversitetet

Vårmingel på redaktionen

Historiker Arne Jarrick,
Kunskapskryssning till 
Mariehamn

Författare och journalist Ann  
Fernholm, föreläsning, Stads- 
biblioteket, Stockholm
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Forskarstudent 
Alva Appelgren, 
Forskar Grand Prix

 Astronom Jesper Sollerman,  
Kunskapskryssning till Mariehamn

Redaktör Henrik Höjer, redaktionen

Läkare och dansforskare Eva 
Bojner Horwitz , Hjärndagen

Landiguana, Kunskapskryssning  
till Galápagos

Forskare Tomas Björklund, 
Hjärndagen

Vårmingel på redaktionen
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I stiftelsens råd sitter representanter för de 
bidragsgivande organisationerna. Rådets upp-
gift är att informera sig om stiftelsens verksam-
het och att välja stiftelsens styrelse. Rådet utser 
också stiftelsens valberedning. Styrelsen kan 
bestå av fem till nio ledamöter, kunniga inom 
forskning, tidskriftsverksamhet och kapitalför-
valtning, samt en representant för personalen. 
Under 2013 bestod styrelsen av åtta till nio 
personer.

Under verksamhetsåret har styrelsen sam-
manträtt fem gånger. Rådet har sammanträtt 
tre gånger. Styrelsens och rådets ordförande 
var Erland Hjelmquist och sekreterare var 
Patrik Hadenius.

Valberedningen bestod vid årets utgång av 
Malin Lindgren (sammankallande), Jenny  
Björkman och Joanna Rose.

Revisorer har varit Håkan Lambert-Olsson och 
Hans Andersson, auktoriserad revisor.

Stiftelsens personal 
Chefredaktör och ansvarig utgivare samt 
kanslichef var Patrik Hadenius. Redaktörer 
vid utgången av året var Henrik Höjer, Jesper 
Nyström, Joanna Rose, Per Snaprud, samt Jörn 
Spolander. Cecilia Christner Riad var under året 
tjänstledig men anlitades på frilansbasis för 
tidningens specialnummer.

Anna Lundin har tillsammans med medarbe-
tare på Content Innovation svarat för tidskrif-
tens formgivning. Extern språkgranskare har 
varit Kerstin Öjner och Lili Guggenheimer. Ex-
tern marknadsförare har varit Eva Bergström. 
Ekonomiansvarig har varit Sara Lundqvist. 
Prenumerationsansvarig har varit Eva Sebring. 

Styrelse, råd  
och personal 

Rådet bestod vid ut- 
gången av 2013 av  
följande personer:
energimyndigheten:
Elisabeth Linder 

forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd:  
Erland Hjelmquist (ordförande)

forskningsrådet för miljö,  
areella näringar och samhälls-
byggande: 
Emelie von Essen

kungl. skogs- och lantbruks- 
akademien: Ylva Nordin

kungl. vetenskapsakademien: 
Arne Öhman

kungl. vitterhets historie och 
antikvitets akademien:  
Merja Kytö

rymdstyrelsen:  
Johan Marcopoulos

stiftelsen för miljöstrategisk  
forskning: Malin Lindgren

stiftelsen för vård- och  
allergiforskning:  
Anna-Carin Hall

stiftelsen riksbankens  
jubileumsfond: Jenny Björkman

styrelsen för utvecklings- 
samarbete, sida: Catarina Nilsson

knut och alice wallenbergs  
stiftelse: Carina Dahlberg

verket för innovationssystem:  
Daniel Holmberg

vetenskapsrådet:  
Anna-Maria Fleetwood

sveriges geologiska  
undersökning: Lena Ekelund

svenska akademien:  
Peter Englund

stiftelsen för strategisk  
forskning: Eva Regårdh

ragnar söderbergs stiftelse:  
Kjell Blückert

Styrelsen bestod vid  
utgången av 2013 av  
följande personer: 

Erland Hjelmquist (ordförande), 
Harriet Wallberg, Eva Krutmeijer, 
Lars Anell, Mariann Samuelson, 
Sten Haage, Eva Thörnelöf, 
Kristina Höök och Henrik Höjer 
(personalrepresentant).
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STIFTELSEN FORSKNING & FRAMSTEG (ORG.NR. 802008-7246)

Styrelsen för Stiftelsen Forskning & Framsteg, 802008-
7246 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari 2013 till 31 december 2013.

I syfte att uppnå stiftelsens mål att förmedla information 
om forskning och forskningsresultat samt forskningens roll 
i samhället publicerades under året tio ordinarie utgåvor av 
Forskning & Framsteg, samt tre specialutgåvor. En ny layout 
på tidskriften lanserades med första numret 2013 och mot-
togs mycket väl av läsekretsen. I början på verksamhetsåret 
ökade också tidskriften sina satsningar på elektronisk publi-
cering, bland annat genom att dagligen publicera nyheter 
på fof.se och genom ett samarbete med Readly, som säljer 
en elektronisk version av tidskriften. Under året genomför-
des liksom tidigare år föreläsningsresor, temadagar och en 
kunskapskryssning för tidskriftens läsare.

Tidskriftens TS-kontrollerade upplaga per nummer år 
2013 var 31 400 exemplar, en ökning med 2 400 exemplar 
jämfört med 2012. Webbplatsen fof.se hade i december 
2013 130 000 besök och 190 000 sidvisningar. Det är en 
ökning med 56 respektive 43 procent jämfört med samma 
månad 2012.

Arton intressenter har lämnat verksamhetsbidrag under 
2013. Under verksamhetsåret återkom Stiftelsen för Strate-
gisk Forskning som intressent. Ragnar Söderbergs stiftelse, 
Sveriges geologiska undersökning och Svenska Akademien 
tillkom som nya intressenter. Intressenterna har gjort tids-

bundna finansiella åtaganden mot stiftelsen och utsett leda-
möter i stiftelsens råd. Rådets uppgift är att välja stiftelsens 
styrelse. Utöver intressenterna har elva övriga organisatio-
ner lämnat verksamhetsbidrag. Utan verksamhetsbidragen 
vore en långsiktig överlevnad för tidskriften inte möjlig.

Stiftelsens likvida tillgångar förvaltas diskretionärt och 
2013 var avkastningsmässigt ett väldigt bra år för aktiemark-
naden. Den svenska börsens avkastning slutade på ca 25 
procent och de utländska aktiemarknaderna på ca 20 pro-
cent. Detta har varit positivt för stiftelsens portfölj med det 
ändrade reglementet för statligt garanterade räntepapper 
som beslöts av styrelsen i slutet av 2012. Räntorna fortsatte 
att hålla sig på en låg nivå och den svenska centralbanken 
sänkte sin styrränta i december. Avkastningen på ränte-
placeringarna har därför varit låga under året. Under 2013 
har stiftelsens portfölj haft en övervikt på aktier vilket har 
bidragit till den totala avkastningen. Totalavkastningen för 
stiftelsens portfölj var under 2013 13,3 procent.

Trots en mindre marknadsföringssatsning jämfört med 
tidigare år har Forskning & Framstegs upplaga och antalet 
läsare ökat. Den betalda prenumererade upplagan mins-
kar dock något, -1,3 procent jämfört med 2012. Minskade 
intäkter från prenumerationer har kompenserats med ökade 
intäkter för annonser och bidrag, vilket gör att intäkter och 
utgifter i huvudsak följt budget. Under året har också en 
ombyggnad utförts av lokalerna på Drottninggatan 108 för 
att på så sätt kunna ta emot fem nya hyresgäster.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 RESULTAT ÖVERSIKT 2013 2012 2011 2010              2009

Nettoomsättning 16 412 906 16 092 895 17 183 633 13 197 103 14 953 005

Resultat före finansiella poster -606 292 -1 283 065 233 742 -609 508 1 470 616

Resultat    -114 378 -771 866 900 826 5 670 292 708

Balansomslutning 19 219 061 20 082 329 21 060 885 20 632 279 17 095 094
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Belopp i kr NOT 2013-01-01 – 2013-12-31 2012-01-01 – 2012-12-31

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 15 349 631 15 432 352

Annonsintäkter 1 063 273 660 543

Hyresintäkter 534 324 410 868

Verksamhetsbidrag 1 4 989 833 4 920 133

Övriga erhållna bidrag  - 150 000

Summa rörelsens intäkter  21 937 061 21 573 896

     

Rörelsens kostnader    

Produktions- och distributionskostnader -8 229 329 -7 744 304

Personalkostnader 2 -6 133 981 -6 333 249

Avskrivningar  -145 062 -88 452

Övriga externa kostnader -8 034 981 -8 690 956

Summa rörelsens kostnader -22 543 353 -22 856 961

      

Rörelseresultat -606 292 -1 283 065

      

Resultat från finansiella investeringar    

Resultat vid reinvestering av värdepapper, aktieutdelning och aktieförsäljning 3 478 890 373 782

Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 901 142 355

Räntekostnader och liknande resultatposter   -4 877 -4 938

      

ÅRETS RESULTAT -114 378 -771 866

RESULTATRÄKNING
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Belopp i kr NOT 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar                                                       

Inventarier 4 336 567 194 410

   336 567 194 410

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 5 14 830 816 14 457 689

Summa anläggningstillgångar 15 167 383 14 652 099

     

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 73 594 160 844

Övriga fordringar 471 994 746 173

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 962 196 1 382 360

Summa kortfristiga fordringar 1 507 784 2 289 377

Kassa och bank 2 543 894 3 140 853

Summa omsättningstillgångar 4 051 678 5 430 230

SUMMA TILLGÅNGAR 19 219 061 20 082 329

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 8 815 943 9 587 809

Årets resultat 7 -114 378 -771 866

Summa eget kapital 8 701 565 8 815 943

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 814 857 1 169 029

Skatteskulder - 25 403

Övriga skulder 172 412 180 972

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 9 530 227 9 890 982

Summa kortfristiga skulder 10 517 496 11 266 386

SUMMA EGET KAPITAL OCH  SKULDER 19 219 061 20 082 329

BALANSRÄKNING

STIFTELSEN FORSKNING & FRAMSTEG (ORG.NR. 802008-7246)
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Redovisningsprinciper
Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. redovisnings-
principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad 
med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en 
bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn 
tagits till innehavstiden för under året förvärvade och 
avyttrade tillgångar.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Anläggningstillgångar % per år
Datorer 33%

Övriga inventarier 20%

Leasing
Stiftelsen leasar en frankeringsmaskin och två kopierings- 
maskiner. Årskostnaden uppgick till 6 408 kr resp 45 368 kr.

Fordringar 
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas 
inflyta.

2013 2012

Intressenter

Energimyndigheten 220 220

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och socialvetenskap 396 396

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 385 385

KK-stiftelsen 0 220

Riksbankens Jubileumsfond  220 220

Rymdstyrelsen 44 44

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 44 43

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 220 220

Stiftelsen för Strategisk Forskning 222 215

Vårdalstiftelsen 44 44

Styrelsen för utvecklingssamarbete, SIDA 220 220

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 383 383

Verket för innovationssystem 396 396

Kungl. Vetenskapsakademien 44 44

Vetenskapsrådet 1276 1 276

Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien 44 44

Svenska Akademien 45 0

Sveriges geologiska undersökning 45 0

Ragnar Söderbergs stiftelse                    220                       44

Summa verksamhetsbidrag, intressenter 4 468 4 414

NOT 1. VERKSAMHETSBIDRAG (tkr)
Beloppet avser verksamhetsbidrag från stiftelsens intressenter och andra bidragsgivare. Utan dessa bidrag skulle 
rörelseresultatet vara kraftigt negativt, varför de årliga bidragen är helt nödvändiga för tidskriftens långsiktiga överlevnad.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

NOTER
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NOT 1. VERKSAMHETSBIDRAG, FORTS

2013 2012

Övriga bidragsgivare

AFA Sjukförsäkring 100 44

Kjell och Märta Beijers Stiftelse 44 44

Magnus Bergvalls Stiftelse 30 30

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse 44 44

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 40 40

Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse 0 40

IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse 44 44

Torsten Söderbergs Stiftelse 44 44

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning 44 44

Wallanders, Hedelius och Tore Browaldhs Stiftelse 44 44

Åke Wibergs Stiftelse 44 44

O.E. Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse                  44                  44

Summa övriga bidragsgivare 522 506

   

TOTALA BIDRAG             4 990             4 920

NOT 2.MEDELTALET ANSTÄLLDA, LÖNER SOCIALA AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2013 2012

Medelantalet anställda    

Män 5 4

Kvinnor                    4                    4

Totalt 9 8

   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Totala löner och ersättningar 3 783 771 3 893 828

Sociala kostnader 1 258 017 1 298 088

Pensionskostnader 943 686 932 903

Övriga personalkostnader 141 507 180 931

Styrelsearvoden              7 000           27 499

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 6 133 981 6 333 249

STIFTELSEN FORSKNING & FRAMSTEG (ORG.NR. 802008-7246)
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NOT 3. RESULTAT VID REINVESTERING AV VÄRDEPAPPER, AKTIEUTDELNING OCH AKTIEFÖRSÄLJNING

2013-01-01  
– 2013-12-31

2012-01-01 
– 2012-12-31

Reinvestering av kapital aktiefond 203 750 36 992

Reinvestering av kapital räntafond 15 927 -

Aktieutdelning 179 359 178 692

Resultat försäljning av aktier 79 854 158 098

Summa               478 890               373 782

NOT 4. INVENTARIER

2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 713 491 713 491

Nyanskaffningar              287 219                        -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 710 713 491

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -519 081 -430 629

Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -145 062 -88 452

Utgående ackumulerade avskrivningar             -664 143            -519 081

Redovisat värde vid årets slut               336 567              194 410

NOT 5.  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2013-12-31 2012-12-31

Bokfört värde Bokfört värde

Svenska räntebärande fonder 5 840 927 6 600 000

Svenska aktier och aktiefonder 7 856 133 4 844 917

Utländska aktier och aktiefonder 1 069 536 2 866 075

Kapitalmedelskonto               64 220               146 697

14 830 816 14 457 689
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NOT 5.  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV, FORTS

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 457 689 12 102 619

Köpta/Sålda räntebärande fonder netto 240 927 -306 408

Köpta/Sålda aktier och aktiefonder netto 132 200 2 661 478

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde        14 830 816        14 457 689

Bokfört värde netto 14 830 816 14 457 689

NOT 6. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda produktionskostnader 454 085 808 874

Förutbetalda hyror 263 981 237 779

Förutbetald marknadsföring 63 616 66 180

Övriga förutbetalda kostnader 115 282 76 767

Upplupna intäkter 65 232 192 760

           962 196         1 382 360

NOT 7. EGET KAPITAL

Styrelsen beslutar att årets resultat -114 378, balanseras i ny räkning.

NOT 8. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2013-12-31 2012-12-31

Periodiserade försäljningsintäkter 8 100 284 8 363 205

Förskottsbetalda bidrag 652 500 836 000

Upplupna personalkostnader 154 431 275 086

Övriga upplupna kostnader 623 012 416 691

      9 530 227       9 890 982

STIFTELSEN FORSKNING & FRAMSTEG (ORG.NR. 802008-7246)
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Till styrelsen i Stiftelsen Forsk-
ning & Framsteg Organisations-
nummer 80 20 08-7246

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen 
Forskning och Framsteg för räkenskapsåret 
2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav, samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten 
i styrelsens/förvaltarens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovis-
ningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av stiftelsens finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även reviderat styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Forskning & Framsteg för räken-
skapsåret 2013.

Styrelsens/förvaltarens ansvar
Det är styrelsen/förvaltaren som har ansvaret 

för förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om huruvida vi vid vår granskning funnit 
att någon styrelseledamot handlat i strid med 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Vi har 
utfört revisionen enligt god redovisningssed i 
Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utö-
ver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
stiftelsen för att kunna bedöma om någon sty-
relseledamot är ersättningsskyldig mot stiftel-
sen eller om det finns skäl för entledigande. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt har handlat i strid med stiftelsela-
gen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Uttalanden
Stiftelsen har inte handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet.

STOCKHOLM DEN 17 MARS 2014

REVISIONSBERÄTTELSE

Hans Andersson,
Auktoriserad revisor

Håkan Lambert-Olsson

Harriet Wallberg (Styrelseordförande)

Eva Thörnelöf Eva Krutmeijer

Kristina Höök Henrik Höjer Lars AnellMariann Samuelson

Sten HaagePatrik Hadenius (chefredaktör)

STOCKHOLM DEN 11 MARS 2014
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Stiftelsen Forskning & Fram-
steg bildades den 1 juli 1979 
för att överta utgivningen av 
tidskriften Forskning & Fram-
steg, som hade börjat utges i 
september 1966.

Forskning & Framstegs 
intressenter är olika stora och 
organiserade på skilda sätt 
men har det gemensamt att 
de svarar för centrala avsnitt i 
det svenska forskningssyste-
met. Varje intressent tillsätter 
en ledamot som representant 
i stiftelsens råd och har för-
bundit sig att lämna ett årligt 
verksamhetsbidrag.

Energimyndigheten 
Energimyndigheten arbetar för 
ett hållbart energisystem. Myn-
digheten verkar inom flera större 
områden för att skapa villkor för 
en effektiv och hållbar energian-
vändning och en kostnadseffektiv 
svensk energiförsörjning. Myn-
digheten stödjer forskning och 
utveckling kring tillförsel, omvand-
ling, distribution och användning 
av energi. Insatserna sker inom 
sex temaområden: bränsle, bygg, 
industri, kraft, systemstudier och 
transport. En funktion för Affärs-ut-
veckling & Kommersialisering finns 
också. Stöd lämnas även till pilot- 
och demonstrationsanläggningar 
där ny teknik prövas. Vid sidan av 
FoU-verksamheten används även 
teknikupphandlingar för att få fram 
nya energieffektiva produkter.

www.energimyndigheten.se

Forskningsrådet för arbetsliv  
och socialvetenskap 
Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap, FAS, initierar och 
finansierar grundläggande och 
behovsstyrd forskning inom arbets-
liv, hälsa och välfärd. FAS stöder 
forskning inom följande områden: 
arbetsmarknad, arbetsorganisation, 
arbete och hälsa, folkhälsa, omsorg 
och sociala relationer samt välfärd 
och socialförsäkring.

FAS har ett särskilt samordnings-

ansvar för forskning om äldre, barn 
och ungdom, funktionshinder och 
handikapp, internationell migration 
och etniska relationer (IMER) samt 
för socialvetenskaplig alkoholforsk-
ning. Rådet har dessutom ett be-
vakningsansvar för forskning inom 
området elektromagnetiska fält och 
elöverkänslighet. 

www.fas.se                   

Forskningsrådet för miljö, areella  
näringar och samhällsbyggande 
Formas är ett statligt forskningsråd 
som får anslag från Miljödeparte-
mentet och Jordbruksdepartemen-
tet. 

Verksamheten gäller i första hand 
forskningsstöd, men även forsk-
ningsinformation och kunskaps-
kommunikation samt strategiska 
bedömningar och analys. Formas 
stöder forskning vid universitet, 
högskolor och forskningsinstitut 
som uppfyller höga krav på veten-
skaplig kvalitet och har relevans 
för berörda samhällssektorer och 
prioriterar forskning om miljö och 
hållbar utveckling. Dessutom 
främjar Formas mång- och tvärve-
tenskaplig forskning till stöd för en 
hållbar utveckling. Formas har tre 
huvudområden: Miljö och natur, 
areella näringar, djur och livsmedel, 
och samhällsbyggande.

www.formas.se                          

Kungl. Skogs- och Lantbruks- 
akademien 
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien (KSLA) instiftades 1811. 
Akademiens uppgift är ”att med 
stöd av vetenskap och praktisk 
erfarenhet till samhällets gagn 
främja jordbruk och skogsbruk 
samt därtill knuten verksamhet”. 
Akademien initierar och stöder nya 
projekt samt riktar myndigheternas 
och allmänhetens uppmärksamhet 
på viktiga frågor, särskilt för utövar-
na av jord- och skogsbruk. KSLA 
utgör remissinstans i frågor som 
rör jord- och skogsbruk. Verksam-
heten bedrivs i kommittéer, utskott 
och arbetsgrupper samt genom 
sammankomster, konferenser och 

seminarier. KSLA delar årligen ut 
ett antal priser, belöningar och 
stipendier.

www.ksla.se                               

Kungl . Vetenskapsakademien 
Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, 
är en fristående icke-statlig orga-
nisation, vars uppgift är att främja 
vetenskaperna och stärka deras in-
flytande i samhället. KVA tar av hävd 
särskilt ansvar för naturvetenskap 
och matematik, men strävar i sitt 
arbete efter att öka utbytet mellan 
olika discipliner. KVAs verksamhet är 
bland annat inriktad mot att sprida 
kunskap om rön och problem inom 
aktuell forskning, att föra vetenska-
pens talan i samhället, och att utföra 
oberoende analyser och utvärde-
ringar, baserade på vetenskaplig 
grund, av för samhället viktiga 
frågor. KVA delar årligen ut ett antal 
pris och belöningar. Mest kända är 
Nobelprisen i fysik och kemi.

www.kva.se       

Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien
Akademien räknar sina anor till år 
1753. Sedan 1975 är KVHAA helt 
skild från tidigare statliga myndig-
hetsfunktioner och utan statlig fi-
nansiering. Akademien består av två 
klasser, en historisk-antikvarisk och 
en filosofisk-filologisk. Akademiens 
uppgift är att främja forskning och 
annan verksamhet inom humanis-
tiska, religionsvetenskapliga, rättsve-
tenskapliga och samhällsvetenskap-
liga discipliner samt kulturmiljövård, 
detta i samarbete med svenska 
organ och sammanslutningar och i 
internationell samverkan, bl.a. med 
utländska akademier. Ytterligare 
uppgifter är att utge vetenskapliga 
skrifter och att utdela understöd 
och belöningar åt forskare inom 
akademiens verksamhetsområde.

www.vitterhetsakad.se

Ragnar Söderbergs Stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse  
stöder vetenskaplig forskning 

inom ekonomi, rättsvetenskap och 
medicin. År 2012 startar den nya 
utlysningen Ragnar Söderberg-
forskare i medicin som vänder sig 
till yngre forskare. 

www.ragnarsoderbergsstiftelse.se 

Rymdstyrelsen 
Rymdstyrelsen är central förvalt-
ningsmyndighet under Närings-
departementet med ansvar för all 
statligt finansierad nationell och in-
ternationell rymdverksamhet i Sve-
rige vad gäller FoU. För rymdforsk-
ning erhåller Rymdstyrelsen anslag 
från Utbildningsdepartementet.  
Rymdstyrelsens ansvarsområde 
innefattar bl.a. rymdforskning, där 
Rymdstyrelsen i egenskap av forsk-
ningsråd under utbildningsdepar-
tementet ger forskningsanslag till 
institut, universitet och högskolor. 
Aktiva rymdforskningsgrupper 
finns bland annat inom områdena 
astrofysik, magnetosfär- och jono-
sfärfysik, övre atmosfärens fysik 
och kemi samt materialforskning 
och livsvetenskap i tyngdlöshet. 

www.rymdstyrelsen.se

SGU
Sveriges geologiska undersök-
ning, SGU, är expertmyndighet för 
frågor om berg, jord och grund-
vatten i Sverige. Viktiga uppgifter 
är att öka kunskapsnivån och 
medvetenheten om geologins 
betydelse i samhället, att skydda 
vårt grundvatten och att säker-
ställa en hållbar råvaruförsörjning. 
SGU arbetar med geologisk forsk-
ning tillsammans med akademin 
och industrin för att stärka den 
utvecklingen och för att säkra vår 
egen geologiska kunskap. SGU ger 
stöd till geovetenskaplig forskning 
och riktad grundforskning vid 
svenska universitet och högskolor 
för att möta samhällets behov av 
tillämpad geologi och bidra till en 
hållbar utveckling. SGU bedriver 
också egen forskning och deltar i 
olika nätverk och samarbetsprojekt.

www.sgu.se                                    

INTRESSENTER
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Sida
Sidas forskningssamarbete har som 
målsättning att stärka och utveckla 
forskning av relevans för fattig-
domsbekämpning i utvecklingslän-
der. Syftet är att samarbetsländer 
och regionala forskningsaktörer ska 
bli bättre på att planera, producera 
och använda forskning. För att 
nå målet samarbetar Sida med 
internationella organisationer, forsk-
ningsråd, institut och universitet 
över hela världen. Forskningsnät-
verk inom exempelvis demokrati 
och miljöekonomi stöds samt större 
internationella organisationer, till ex-
empel program anslutna till WHO.

www.sida.se och www.sidaresearch.se

Stiftelsen för miljöstrategisk  
forskning 
Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning, Mistra, stöder forskning av 
strategisk betydelse för en god 
livsmiljö och hållbar utveckling. Stif-
telsen ska främja utvecklingen av 
starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse 
för Sveriges framtida konkurrens-
kraft. Forskningen ska medverka till 
att viktiga miljöproblem löses och 
till en miljöanpassad samhällsut-
veckling. Möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar ska tas 
till vara. Mistra investerar i forskar-
grupper som i samverkan med 
användare bidrar till att lösa viktiga 
miljöproblem. Mistra investerar i ett 
tjugotal stora forskningsprogram, 
som vart och ett kan löpa mellan 
sex och åtta år.

www.mistra.org             

Stiftelsen Riksbankens  
Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileums-
fond har till ändamål att främja och 
understödja vetenskaplig forsk-
ning med anknytning till Sverige. 
Stiftelsen bildades 1962 genom 
en donation av Sveriges riksbank 
som därmed ville uppmärksamma 
bankens 300-årsjubileum 1968 
och samtidigt främja “ett angeläget 
nationellt ändamål”. I de bestäm-
melser som utformades för stiftel-
sen framhölls att dess verksamhet 

skulle “inriktas på sådan forskning 
som syftar till att öka kunskapen 
om de verkningar som tekniska, 
ekonomiska och sociala förändring-
ar framkallar i samhället och hos 
de enskilda människorna.” Senare 
tillkom en donation att användas 
för kulturvetenskaplig forskning. 

www.rj.se                   

Stiftelsen för Strategisk  
Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning, 
SSF, stöder forskning inom natur-
vetenskap, teknik och medicin med 
ungefär 600 miljoner kronor per år 
i syfte att stärka Sveriges framtida 
konkurrenskraft. Vi finansierar ett 
stort antal forskningsprojekt vid 
svenska lärosäten och delar också 
ut stora bidrag till särskilt fram-
stående forskare, med tonvikt på 
de yngre. Några områden som vi 
stöder är livsvetenskap, bioteknik, 
materialutveckling, informations-
teknik och beräkningsvetenskap. 

www.stratresearch.se                
          
Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse 
Stiftelsen har sin grund i en dona-
tion i december 1917 av bankdirek-
tören K.A. Wallenberg och hans 
hustru Alice. Övervägande delen 
av anslagen går till universitet och 
högskolor. 

Stiftelsens ändamål är att 
“främja vetenskaplig forskning och 
undervisnings- eller studieverksam-
het av landsgagnelig innebörd”. 
Universitet, högskolor och liknande 
forsknings- och utbildningsinsti-
tutioner kan erhålla anslag inom 
följande områden: Forskningspro-
jekt av hög vetenskaplig potential, 
nationellt viktig infrastruktur, indivi-
duellt stöd till framstående forskare, 
strategiska anslag och stiftelsens 
stipendieprogram.

                                 
     

www.wallenberg.com/kaw     

Verket för innovationssystem 
VINNOVA:s huvuduppgift är att 
finansiera behovsmotiverad forsk-
ning och bidra till att forskningsre-
sultat kommer till användning inom 
näringsliv och samhälle. Detta görs 

bland annat genom att utveckla 
effektiva innovationssystem där en 
viktig del är samverkan mellan olika 
aktörer. Målet är en hållbar tillväxt 
för Sverige. VINNOVA skall stärka 
kunskapen om innovationssyste-
men genom analyser, forskning och 
utvärderingar. VlNNOVA arbetar 
främst inom ämnesområdena 
informations- och kommunikations-
teknik, tjänster och IT-användning, 
bioteknik, arbetsliv, produktframtag-
ning, material och transporter.

www.vinnova.se                  

Svenska Akademien
Svenska Akademien instiftades 
1786 av Gustaf III. Akademiens 
främsta syfte är att ”uppå Svenska 
Språkets renhet, styrka och hög-
het”. Senare åtog sig Akademien 
utdelandet av det litterära Nobel-
priset. Akademien bedriver ett fler-
tal projekt, dels permanenta, dels 
mera tidsbegränsade. Till de förra 
hör Svenska Akademiens ordbok 
(SAOB), en omfattande historisk 
ordbok. Tillsammans med Kungl. 
biblioteket och Språkbanken 
vid Göteborgs universitet driver 
Akademien projektet Litteraturban-
ken, en webbresurs för forskning, 
undervisning och folkbildning. 

www.svenskaakademien.se

Vetenskapsrådet 
Vetenskapsrådet, VR,  är en statlig 
myndighet som ger stöd till grund-
läggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom alla 
områden. Utöver forskningsfinan-
siering arbetar myndigheten med 
strategi och analys samt forsk-
ningskommunikation. Målet är att 
Sverige ska vara en ledande forsk-
ningsnation. Vetenskapsrådets 
största verksamhet är forsknings-
finansiering, både finansiellt och 
verksamhetsmässigt. Vetenskaps-
rådet arbetar på flera sätt för att 
bidra till kraftsamling, profilering 
och förnyelse av svensk forskning 
men även långsiktig kunskapsupp-
byggnad inom analys och uppfölj-
ning av forskning. Forskningskom-
munikation och etikfrågor är andra 
områden för VR.

www.vr.se                  

Vårdalstiftelsen 
Vårdalstiftelsens mål är att förbättra 
människors hälsa och livsvillkor. Det 
görs genom att stödja nyskapande 
forskning och strategiska samarbe-
ten på dessa områden. Stiftelsen är 
en oberoende finansiär vars profil-
områden bland annat handlar om 
åldrandets utmaningar och barns 
och ungdomars hälsa. Vårdalstiftel-
sen är en av de viktigaste aktörerna 
i Sverige inom tvärvetenskaplig 
forskning på vård- och omsorgs-
området. Genom att stiftelsen 
samverkar med andra finansiärer 
kan större kraft i forskningsfinansie-
ringen uppnås än vad var och en 
kan uppnå på egen hand. Vårdal-
stiftelsen bildades 1994 efter beslut 
av Sveriges riksdag.

www.vardal.se              

ANDRA STÖDJANDE ORGAN
Varje år har ekonomiska bidrag 
lämnats av andra organ än grun-
darna. Dessa är inte bundna att 
lämna fortsatta bidrag, men sats-
ningarna är mycket betydelse-
fulla för tidskriftens kvalitet. 

AFA Försäkring 
AFA Försäkring är en av Sveri-
ges största finansiärer av svensk 
arbetslivsforskning. Genom att 
ge anslag till forskning, utveckling 
och kunskapsförmedling, som kan 
bidra till bättre arbetsmiljö och 
hälsa inom både privat och offent-
lig sektor, arbetar AFA Försäkring 
långsiktigt för att minska arbets-
skador och långvarig sjukfrånvaro. 
När AFA Försäkring ger anslag till 
forskningsprojekt baseras detta 
främst på projektens relevans 
utifrån AFA Försäkrings behov. 
Forskning och utveckling som kan 
förväntas få praktisk betydelse i 
arbetslivet eller ge upphov till be-
handlingsmetoder mot sjukdomar 
är prioriterade.

www.afa.se                                        

Kjell och Märta Beijers Stiftelse 
Kjell och Märta Beijers Stiftelse 
bildades 1974 genom en donation 
av direktör Kjell Beijer och hans 
maka. Stiftelsens huvudsakliga 
ändamål är att främja vetenskaplig 
forskning, främst inom energi och 
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ekologi och att stödja under-
visning och utbildning inom 
ekonomiska, teknologiska och 
jordbrukstekniska områden. Stif-
telsen ska också stödja kulturella 
och konstnärliga värden inom 
svensk heminredningstradition. 
Stiftelsens största anslagsmotta-
gare är Beijerinstitutet vid Kungl. 
Vetenskapsakademien, som är 
en av världens ledande institu-
tioner för ekologisk forskning. En 
annan stor mottagare av anslag 
är Beijerlaboratoriet vid Upp-
sala universitets biomedicinska 
fakultet.

www.beijerstiftelsen.se

Magnus Bergvalls Stiftelse 
Folkskolläraren och bokförläg-
garen Magnus Bergvall testamen-
terade sin kvarlåtenskap till en 
stiftelse som “har till huvudsakligt 
ändamål att främja vetenskap-
lig forskning genom anslag till 
svenska vetenskapsmän samt 
svenska vetenskapliga och kultu-
rella institutioner. Därjämte, men i 
en omfattning som inte står i strid 
med stiftelsens i första stycket 
angivna huvudsakliga ändamål, 
må även lämnas understöd åt 
allmänna eller enskilda svenska 
hjälporganisationer av olika slag 
för främjande av deras arbete.” 
Stiftelsen har som policy att 
bevilja anslag på “mindre” belopp 
till många sökande inom alla 
verksamhetsområden. Stiftelsen 
tillgodoser därmed ett stort be-
hov av kompletterande finansie-
ring av olika projekt.

www.magnbergvallsstiftelse.nu

O.E. Edla Johanssons  
vetenskapliga stiftelse
O. E. och Edla Johanssons veten-
skapliga stiftelse tillkom genom 
donation av makarna Johansson 
1974. Stiftelsen delar ut stipendier 
för forskning, företrädesvis inom 
naturvetenskap, teknik och medi-
cin. Stipendier ges normalt till 
disputerade forskare och inte för 
studier och resor. Stipendiernas 
storlek är normalt 25 000 – 150 
000 kronor per år.

www.stiftelsen.rago.se

Erna och Victor Hasselblads 
Stiftelse 
Erna och Victor Hasselblads Stif-
telse bildades i mars 1979 efter ge-
mensamt upprättat testamente av 
Dr. Victor Hasselblad och dennes 
maka Erna. Stiftelsen har till sitt 
huvudsakliga ändamål att främja 
forskning och vetenskaplig under-
visning inom det naturvetenskapli-
ga området samt inom fotografin. 
Ändamålet uppfylls genom natur-
vetenskapliga forskningsanslag 
och donationer, genom utdelande 
av ett internationellt pris i fotografi 
samt genom utdelande av anslag, 
stipendier och forskningsbidrag 
inom fotografi.

www.hasselbladfoundation.org

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 
Lars J. Hierta var industriman, 
publicist, bokförläggare, riksdags-
man. Han grundade bland annat 
Liljeholmens stearinfabrik, Munksjö 
pappersbruk, Nya Angslupsbola-
get och tidningen Aftonbladet. Vid 
sin död var han en av Sveriges ri-
kaste personer. Stiftelsen tar emot 
ansökan från enskilda forskare 
inom alla ämnesområden. För när-
varande utdelas medel årligen till 
vetenskapliga ändamål. Bidrag kan 
även ges till vissa sociala ändamål 
samt till allmännyttiga slöjder och 
näringar. Stiftelsen tar även emot 
ansökningar från föreningar och 
enskilda personer. Det kan till 
exempel gälla undervisningsmeto-
der, sprida skrifter eller studieresor.

www.larshiertasminne.se

IngaBritt och Arne Lundbergs  
Forskningsstiftelse 
Direktör Arne Lundberg var en 
mycket skicklig och framgångsrik 
affärsman. Han var bl.a. verkstäl-
lande direktör i Phannacia AB. Till 
minne av direktör Arne Lundberg 
donerade hans hustru lngaBritt 
Lundberg medel till en stiftelse. 
Denna har till ändamål att främja 
medicinsk vetenskaplig forskning 
huvudsakligen rörande cancer, 
njursjukdomar och ortopedi. Sär-
skilt prioriteras sådana större pro-
jekt som bedöms vara väsentliga 

för forskning inom de områden 
som faller inom stiftelsens ända-
mål. Stiftelsen prioriterar anslag för 
anskaffande av apparatur, hjälp-
medel och medicinsk utrustning. 

www.lundbergsstiftelsen.com 

Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse 
grundades år 1960 av general-
konsul Torsten Söderberg och 
hans hustru Wanja. Stiftelsen har 
till ändamål att ”främja vetenskap-
lig forskning och vetenskaplig 
undervisnings- eller studieverk-
samhet varvid företrädesvis de 
ekonomiska, medicinska och 
rättsvetenskapliga områdena 
skall komma ifråga”. Stiftelsen ger 
delvis gemensamma anslag med 
Ragnar Söderbergs stiftelse och 
utdelar årligen Det Söderbergska 
Priset, Det Söderbergska Handels-
priset samt Torsten och Wanja 
Söderbergs Pris.

www.torstensoderbergsstiftelse.se

Carl Tryggers Stiftelse för  
Vetenskaplig Forskning
Carl Trygger bildade 1961 Carl 
Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig 
Forskning. Stiftelsen stöder främst 
för Sverige betydelsefull forskning 
inom ämnesområdena skogs- och 
lantbruksvetenskap, biologi, kemi 
och fysik även innefattande dessa 
vetenskapers tekniska tillämpning-
ar. Stiftelsen stöder sådana projekt 
som bygger på nya idéer och 
initiativ och som väntas främja 
utvecklingen av landets näringsliv. 
Större anslag har gått till kemisk, 
fysikalisk, biologisk, ekologisk och 
skogsindustriell forskning, vilt-
forskning samt instrumentutveck-
ling för kemisk analys, mätteknik, 
energi- och materialteknik liksom 
inom allmän fysik.

www.carltryggersstiftelse.se

Jan Wallanders och Tom  
Hedelius Stiftelse samt Tore 
Browaldhs Stiftelse
Stiftelsernas ändamål är att 
stödja samhällsvetenskaplig 
forskning inom främst ekono-
misk geografi, företagsekonomi, 

nationalekonomi och ekono-
metri. Stiftelserna har utvecklat 
olika anslagstyper för att under-
lätta ansökningsförfarandet och 
bedömningsproceduren. De 
anslagstyper som finns är: pro-
gram, postdoktorala stipendier 
– Wallanderstipendier, anslag för 
forskarutbyte och spridning av 
forskningsresultat, stipendier för 
forskarutbildning utomlands – 
Hedeliusstipendier och Bro-
waldhstipendier för internationell 
rekrytering.

www.forskningsstiftelserna. 
handelsbanken.se

Åke Wibergs Stiftelse
År 1954 gjordes den grunddona-
tion, som blev början till stiftelsen. 
Åke Wibergs Stiftelse ger anslag 
till medicinsk forskning, både ba-
sal och klinisk verksamhet. Viktig 
målgrupp är nya forskarassisten-
ter som efter avslutad postdok-
torsutbildning, gärna genomförd 
utomlands, sätter upp en forskar-
grupp. Stiftelsen ger även anslag 
till forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt stöd till 
vård och utbildning av barn och 
ungdom. Som exempel på projekt 
finns hjälpverksamhet och annan 
handikappverksamhet för barn 
och ungdom samt olika former av 
utbildningsaktiviteter.

www.ake-wiberg.com
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