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Så klarar fåglarna 
vinterns kalla, 
korta dagar.

#1–2021
Pris 79 kr
[NOK 79]

VÄLKOMNA DET NYA 
ÅRET MED NYFIKENHET 

OCH VETGIRIGHET
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Så klarar fåglarna 
vinterns kalla, 
korta dagar.
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PLUS!

FO
R

S
K

N
IN

G
 &

 FR
A

M
STEG

FO
R

S
K

N
IN

G
 &

 FR
A

M
STEG

  #1—
20

21    V
ETEN

S
K

A
PSÅ

R
ET 20

21 • FÅ
G

LA
R

N
A

S
 V

IN
TER

TA
K

TIK
 • K

LIM
A

TFO
R

S
K

N
IN

G
 • A

I TO
LK

A
R

 H
A

N
D

S
K

R
IFT • K

R
IS

LA
B

B
ET • FA

R
A

N
 M

ED
 S

K
A

TTN
IN

G
SS

K
A

LO
R

#1—
20

21    V
ETEN

S
K

A
PSÅ

R
ET 20

21 • FÅ
G

LA
R

N
A

S
 V

IN
TER

TA
K

TIK
 • K

LIM
A

TFO
R

S
K

N
IN

G
 • A

I TO
LK

A
R

 H
A

N
D

S
K

R
IFT • K

R
IS

LA
B

B
ET • FA

R
A

N
 M

ED
 S

K
A

TTN
IN

G
SS

K
A

LO
R

Vetenskapsåret 2021

Min kroppstemperatur kan

sjunka med 7–8 C° eller mer

under natten.
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KLIMATKRISENS 
NÄSTA OFFER

AI R ÄDDAR BR ÄNNSK ADADE | 10 EK VATIONER ST YR VÄRLDEN | K VANTDRÖMMEN SOM SPR ACK

PLUS!

Spelare mot covid 

RÄDDA
42 procent 
av alla träd 

i skogsbruket 
är granar.

Mildare vintrar 
ger mindre 

tjäle och värre 
stormskador.

Granbarkborrar 
dödar granar 

värda miljarder 
kronor varje år..
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Granbarkborrar 
dödar granar 
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DAGBÖCKER 
BER ÄTTAR OM 

ADELNS RESOR

LIVETS 
UPPKOMST GÄCK AR 

FORSK ARNA

NY TEKNIK 
MOT OFRIVILLIG 

BARNLÖSHET

KROPPENS FÖRSVAR 
MOBILISER AS MOT 

CANCER

FORSK ARE  
ALLT NÄRMARE 

KONSTGJORT LIV
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NYA KUNSKAPER
 FÖR LIV OCH LUST

Landare på Mars letar dna
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VASKRÄNNA FÖR GULD

VASKPANNA FÖR GULDVASKNING

Eldoradorännan är en vaskränna för blandat bruk. E� ersom den 
har både stora och små guldfällor passar den svenska förhållanden 
perfekt. Mycket av det guld vi hittar i Sverige är guldflagor under 
millimetern. I de minsta guldfällorna lägger sig småpartiklar som 
annars lätt skulle virvla upp i de grövre fällorna.

Klondike specialtillverkas i Sverige i slitstark och flexibel plast. Den är gjord i en ofet plast som 
inte stör ytspänningen och stöter ifrån mikroguld. 

Du kan med lätthet kan plocka bort svartsand (magnetit)
 med en magnet, vilket är svårare i en plåtpanna.

Diameter: 365mm  Djup: 80mm

MGLD145

MGLD101

1 200:-

192:-

0511-79 81 00
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se
Axvallagatan 16, 532 37 Skara

METALLDETEKTOR 
MINELAB GO-FIND
En lätthanterlig och mycket trevlig metallde-
tektor med 10-tums rektangulär sökarspole. 
Den är den perfekta kompromissen mellan 
sökdjup och pris för nybörjarguldsökaren.

MGLD41040

2 550:-

En lätthanterlig och mycket trevlig metallde-
tektor med 10-tums rektangulär sökarspole. 
Den är den perfekta kompromissen mellan 
sökdjup och pris för nybörjarguldsökaren.

2 550:-2 550:-
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SEGEL MINSK AR UTSLÄPPEN | POPULISM & DEMOKR ATI | R ADIOBLIXTAR GER NYCKEL TILL KOSMOS
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Därför fuskar forskare
#4

—
20

21    R
Ä

D
D

A
 B

IN
A

 • S
EG

EL M
IN

S
K

A
R

 U
TS

LÄ
PP • PO

PU
LIS

M
 &

 D
EM

O
K

R
A

TI • R
A

D
IO

B
LIX

TA
R

 • FO
R

S
K

N
IN

G
S

FU
S

K

BINABINA
NEJ, DET HANDLAR 
INTE OM ATT BYGGA 

FLER BIKUPOR

Därför fuskar forskare

ATT LEVA 
UTAN DOFTSINNE:

Covid-19 
sätter fart 

på lukt-
forskningen

Visste du att 
bin och andra 

pollinatörer gör 
ett jobb åt oss 

människor som är värt 
2 000 MILJARDER 
KRONOR varje år?
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Så blir livet efter pandemin

Arkeologerna kämpar 
mot klockan på 
Nordsjöns botten
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Så blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandemin

CHANSEN
Arkeologerna kämpar 
mot klockan på 
Nordsjöns botten

CHANSEN
AT T FÖRS TÅ
DOGGER L A ND

  VINDKRAFT
hotar stenålders-

världen under 
havets yta

Så blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandemin
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När Forskning & Framsteg gick in i 2021 rådde 
fortfarande pandemirestriktioner som ledde till 
inställda event, dramatiskt minskad lösnummer-
försäljning och kraftigt krympt annonsmarknad. 
Trots det var stiftelsen Forskning & Framstegs 
ekonomi i balans – och tidningens tryckta upplaga 
och den digitala läsningen var stabil. 

I mars tillträdde jag som chefredaktör och 
kanslichef efter Viveka Ljungström. För att 
upp rätthålla stiftelsens ekonomiska stabilitet 
och möta de utmaningar som fi nns för digital 
journalistik och för vetenskapens roll i off entlig-
heten har vi på redaktionen startat fl era 
utvecklings  projekt.

Vi har vässat journalistiken mot en ännu 
tydligare koppling mellan vetenskapen och 
det som sker i det omgivande samhället. Vi 
har vinnlagt oss om att publicera fördjupande 
vetenskapsjournalistik där vi har satt klimat-
rapporter från IPCC i ett sammanhang, fångat 
upp efterspelet till stormningen av Kapitolium, 
undersökt den infodemi som kommit i corona-
pandemins spår och bevakat den stora energi-
omställningen samhället står inför. Och mycket, 
mycket mer!

I ett treårigt projekt som påbörjats under året 
har vi särskilt stärkt forskarnas egen röst genom 
två nya redaktörsstjänster. I projektet hjälper vi 
forskare att skriva både populärvetenskapliga 
och debatterande texter, för att bidra med sitt 
vetenskapliga kunnande i samhällsdebatten. 
Debatterande texter av det slaget är nytt för 
Forskning & Framsteg.

Vi har även startat en Forskning & Framsteg-
podd, som är ännu ett sätt att nå ut med kvalitativ 
vetenskapsjournalistik, och vi fortsätter att arbeta 
med rörligt material som publiceras i fl era av 
Forskning & Framstegs kanaler.

Efter att restriktionerna började lätta 

fi ck Forskning & Framsteg möjlighet att 
åter genomföra en av tidningens populära 
kunskapskryssningar under hösten. Under ett 
dygn möttes läsare, forskare och redaktörer på 
Östersjön för föredrag och samtal om vetenskap. 
Inför 2022 är ambitionen att komma igång med 
kunskapsevenemang och kunskapsresor i full 
skala igen.

Under 2021 inleddes dessutom två större för-
ändringsarbeten med sikte på lansering i början 
av 2022. Dels rör det sig om en teknisk och 
redaktionell omgörning av webbplatsen fof.se. 
Sajtens tekniska grund var föråldrad och dessutom 
fanns ett behov av att uppdatera designen för 
att passa dagens redaktionella inriktning. Den 
nya sajten ska utrustas med betalvägg, där visst 
material ska vara gratis och att visst material 
ingå i premiumtjänsten för prenumeranter. 
Prenumerationer ska fi nnas både som ”print 
och digital” och endast digital. 

I samband med webbomgörningen inleddes 
också en redesign av tidningen, som även den 
lanseras 2022.

När Forskning & Framsteg avslutar 2021 
är det alltså med en rad utvecklings-
linjer som pekar in i 2022. Tack 
vara bland annat högre intäkter än 
budgeterat avseende annonser, 
bidrag och event landade ekonomin 
på ett stort plus och vi går in i 2022 
med gott självförtroende, både 
ekonomiskt och journalistiskt. 

Vetenskaps -
 journalistik i 
förändring 2021

J O N AS M AT T S S O N
Chefredaktör och kanslichef
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Klimat, genetik och en 
ny blick mot universum – 
det här skrev vi om 2021

Granbarkborre och rotröta hotar granen redan i dag – med klimatföränd-
ringarna blir det än värre. F&F hängde med forskare ut i skogen och in i 
labbet på jakt efter tåligare granar och alternativa träd. Vi reste också 
till Linköping där AI hjälper forskare med brännskador och till Södertälje 
där en pensionerad läkemedelsrobot nu letar framtidens solceller och 
batterier. Vi träff ade dataspelare som bidrar till forskningen om covid-19 
och fick en förklaring till hur kvantbiologi kunde slå ner som en bomb i 
forskarvärlden.

Nummer 9/2021 kom ut lagom till det stora klimatmötet i Glasgow 
och vi fokuserade på klimatpolitik och vad som skulle krävas för 
att mötet skulle anses lyckat. Vi skrev om återvinning av elbilar-
nas batterier och mötte dykarna som, strå för strå, planterar om 
80 000 strån ålgräs – för klimatet och den biologiska mångfaldens 
skull. Vi skrev också om det gigantiska rymdteleskopet James 
Webb, om varför det blir billigare i längden att bygga dyra hus och 
så träff ade vi forskaren och körledaren som ska ta reda på om kör-
sång kan bromsa åldrandet.

Riktigt kalla nätter kan fåglar gräva ner sig i 
snön för att behålla värmen. Andra kryper in i 
naturliga håligheter eller kurar ihop sig tätt intill 
varandra föra att dela på kroppsvärmen – i årets 
första nummer av F&F fick vi lära oss om hur 
fåglar håller sig varma när det är kallt. Vi spådde 
också årets vetenskapliga snackisar, avslöjade 
hur urgammal is och sten kan förutspå fram-
tidens väder, tydde Astrid Lindgrens ”krumelun-
sar” med AI och fick veta hur skattningsskalor 
har förändrat psykiatrin. Vi besökte också labbet 
där forskare simulerar krissituationer. 

Självaste livet var temat på årets tredje nummer. Hur 
uppkom egentligen liv? Går det att bygga artificiella 
organismer? Och hur definieras utomjordiskt liv? Vi fick 
träffa forskarna som utvecklar nya tekniker för att bli 
med barn, lära känna den genetiska budbärarmolekylen 
m-rna och få veta hur det går till när kroppens eget 
immun försvar bekämpar cancer. Slutligen fick vi följa med 
en ung svensk adelsman på bildningsresa i 1600-talets 
Europa. 

Kan vindkraft till havs möta det ökade elbehovet? Den frågan 
ställde vi oss i årets sista nummer. Vi skrev också om sjö-
fartens hybridoljor som ska minska utsläppen – men som är 
både giftigare och mer svårsanerade än andra bränslen. Vi 
skrev om hur samhället kan hjälpa extrem tidigt födda barn 
och om hur sociala medier sprider märkliga tics. Naturligt-
vis hade vi en stor special om årets Nobelpris – och avlutade 
med ett quiz om vad som hänt under Vetenskapsåret 2021.

#1 #2 #3

#9

Nummer 9/2021 kom ut lagom till det stora klimatmötet i Glasgow Nummer 9/2021 kom ut lagom till det stora klimatmötet i Glasgow 

en ung svensk adelsman på bildningsresa i 1600-talets en ung svensk adelsman på bildningsresa i 1600-talets 
Europa. 
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Granbarkborre och rotröta hotar granen redan i dag – med klimatföränd-
ringarna blir det än värre. F&F hängde med forskare ut i skogen och in i 
labbet på jakt efter tåligare granar och alternativa träd. Vi reste också 
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DAGBÖCKER BER ÄTTAR OM ADELNS RESOR

LIVETS UPPKOMST GÄCK AR FORSK ARNA

NY TEKNIK MOT OFRIVILLIG BARNLÖSHET KROPPENS FÖRSVAR MOBILISER AS MOT CANCER
FORSK ARE  ALLT NÄRMARE KONSTGJORT LIV
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NÄSTA OFFER

AI R ÄDDAR BR ÄNNSK ADADE | 10 EK VATIONER ST YR VÄRLDEN | K VANTDRÖMMEN SOM SPR ACK

PLUS!

Spelare mot covid 

RÄDDA
42 procent 
av alla träd 

i skogsbruket 
är granar.

Mildare vintrar 
ger mindre 

tjäle och värre 
stormskador.

Granbarkborrar 
dödar granar 

värda miljarder 
kronor varje år..
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Skärmärke

Bearbetad yta

Snöre
Troligen tvinnat 
av nässelfibrer,
1-2 mm tjockt.

Bevarade löv
8 000 år gamla eklöv har bevarats intakt i den syrefria miljön.

Vete
Till fynden hör även DNA från vete, vilket tyder på att vete odlades här 2 000 år tidigare än man förut trott.

4 m

2 m

0 m

6 m

8 m

10 m

12 m

Torvlager

Fyndplats

Utgrävningarna 
vid Bouldnor Cli� 
Fynden vid utgrävningarna av Bouldnor Cli� i södra England ger en föraning om de boplatser som kan finnas bevarade i Doggerland. Sedan 1997 har marinarkeologer grävt fram ett stort antal föremål som berättar om livet för 8 000 år sedan.

Flintkärnor för bearbetning och färdiga verktyg som knivblad, skrapor och yxor av flinta har hittats. Fynden visar att flintan bränts, en metod man tror användes för att göra materialet mer lättarbetat.

Bearbetat trä
Många fynd av 
bearbetat trä 
har gjorts, 
en del med 
tydliga spår 
av verktyg. 

Bränd flinta

NÅGRA AV FYNDEN 
SOM GJORTS

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISLE OF 
WIGHT

Bouldnor Cli�

# 6

Många sätter ut bikupor för att hjälpa bin. Men det kan faktiskt göra 
mer skada än nytta. Vad man i stället kan göra för att rädda bina skrev 
vi om i F&F 4/2021. Vi skrev också om hur covid-19 påverkar lukt sinnet, 
hur nya typer av segel på fraktfartyg ska minska ut släppen till havs, 
hur populism hotar demokratin, om radioblixtrar och forsknings fusk 
där läsarna också bjöds på ett quiz.

Res dig! uppmanade F&F läsarna 
till i nummer 6/2021 sedan nya stu-
dier visat att hälsoriskerna med att 
sitta mycket är ännu värre än man 
trott. Vi skriver också om hur de 
vilda släktingarna till våra odlade 
grödor ska räddas, vi möter fors-
karna som utvecklar ett universellt 
coronavaccin och släktforskaren 
som löste det 16 år gamla dubbel-
mordet i Linköping. Vi lärde oss 
om EHT – teleskopet som är stort 
som jorden, världens första dator 
och varför det är dags att bygga 
om Maslows behovstrappa.

Skogsbränder av den goda 
sorten skrev vi om i F&F 8/2021. 
Bränder som både kan rädda 
mångfalden och minska risken 
för megabränder. Vi skrev också 
om giftiga och hallucinogena 
svampar, om hur bättre ventila-
tion ska stoppa covid-19 och 
andra infektioner från att sprida 
sig via luften i våra hus och om 
hur hjärnforskare med fjärr-
kontroller kan styra möss till att 
vilja umgås med varandra. Vi 
skrev om smarta robotar som 
instruerar sig själva, om varför 
många gravar från bronsåldern 
är tomma och om forskarnas 
jakt på mörk materia.

I F&F 7/2021 skrev vi om varför så 
många tror på konspirationsteorier, 
hur polisen drar nytta av de krimi-
nella gängens chattar och om den 
allmänna rösträtten som firade 100 
år. Vi skrev om risker och vinster 
med att avläsa hela arvsmassan 
hos spädbarn, om huruvida det är 
klimat smart att äta insekter, om 
en ny metod att analysera arkeo-
logiska ben – och så gick vi på jakt 
efter nya material av trä.

Strax innan sommaren dök vi ner i Nordsjön på jakt 
efter Doggerlands boplatser. Vi fördjupade oss 
också i den hajpade vagusnerven, besökte Kungliga 
bib lio tekets AI-forskare, pratade naturlagar med 
en fysiker och en filosof och fick en förståelse 
för de politiska och miljömässiga konflikter som 
naturgasen skapar. Slutligen bjöds vi på ett utdrag ur 
medicinjournalisten Amina Manzoors bok Pandemier.

#4 #5

Res dig! uppmanade F&F läsarna 
till i nummer 6/2021 sedan nya stu-
dier visat att hälsoriskerna med att 
sitta mycket är ännu värre än man 
trott. Vi skriver också om hur de 
vilda släktingarna till våra odlade 
grödor ska räddas, vi möter fors-
karna som utvecklar ett universellt 
coronavaccin och släktforskaren 
som löste det 16 år gamla dubbel-
mordet i Linköping. Vi lärde oss 
om EHT – teleskopet som är stort 
som jorden, världens första dator 
och varför det är dags att bygga 
om Maslows behovstrappa.

sorten skrev vi om i F&F 8/2021. 
Bränder som både kan rädda 
mångfalden och minska risken 
för megabränder. Vi skrev också 
om giftiga och hallucinogena 
svampar, om hur bättre ventila-
tion ska stoppa covid-19 och 
andra infektioner från att sprida 
sig via luften i våra hus och om 

kontroller kan styra möss till att 
vilja umgås med varandra. Vi 
skrev om smarta robotar som 
instruerar sig själva, om varför 
många gravar från bronsåldern 
är tomma och om forskarnas 
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DAGBÖCKER BER ÄTTAR OM ADELNS RESOR

Landare på Mars letar dna

Bevarade löv
8 000 år gamla eklöv har bevarats intakt i den syrefria miljön.

Till fynden hör även DNA från vete, vilket tyder på att vete odlades här 2 000 år tidigare än man förut trott.
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Så blir livet efter pandemin

Arkeologerna kämpar 
mot klockan på 
Nordsjöns botten

#5–2021
Pris 89 kr

DÅTID 
SAMTID OCH 

FRAMTID

SISTASISTA

Så blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandemin

CHANSEN
Arkeologerna kämpar 
mot klockan på 
Nordsjöns botten

CHANSEN
AT T FÖRS TÅ
DOGGER L A ND

  VINDKRAFT
hotar stenålders-

världen under 
havets yta

Så blir livet efter pandeminSå blir livet efter pandemin
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Dagens samhällsdebatt visar på behovet av tillgänglig forsknings-
baserad kunskap. För att vässa forskares verktyg och höja vetenskaps-
sam hällets röst inledde Forskning & Framsteg under 2021 ett treårigt 
projekt med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur. 

I projektet fi nansieras två forskningsredaktörer på var sin halvtid, 
en inom naturvetenskap och en inom samhällsvetenskap och 
humaniora. Redaktörerna söker upp forskare vid svenska lärosäten 
som har viktiga perspektiv att tillföra samhällsdebatten och bistår 
även med rådgivning och utbildning i populärvetenskapligt skrivande. 
Allt med syftet att göra viktiga insikter tillgängliga för en större publik. 
Projektet inleddes en bit in på året och fram till årsskiftet hade 23 
forskarkommentarer och 3 längre forskarskrivna artiklar publicerats. 
En skrivworkshop har även genomförts med doktorander vid Örebro 
universitet. 

– I en levande demokrati bör vetenskapssamhällets röst vara 
en självklar del av det off entliga samtalet. Med den här satsningen 
hoppas vi kunna bidra till det, både med fördjupande längre texter och 
snabbare kommentarer till aktuella skeenden, säger Jonas Mattsson, 
chefredaktör för Forskning & Framsteg.

Under året startades podden Forskning 
& Framsteg, där tidningens redaktörer 
diskuterar med aktuella forskare utifrån 
tidningens artiklar. 

Efter pandemin kom Forskning 
& Framsteg igång med sina 
populära kunskapskryssningar 
igen. I oktober åkte ett hundratal 
läsare och fem forskare ut på 
Östersjön med Viking Line.

NY TT 2021: 

Forskarredaktörer

NY TT 2021: 

Podd

IGEN 2021: 

Event

Nytt och åter 2021
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Sedan 2017 satsar F&F på att publicera 
 forskningsnyheter varje dag. Efter en 
topp under den intensivaste pandemi-
bevakningen 2020 minskade trafiken 
något under 2021.

3 230 000
unika sidvisningar

och 2 800 000 sessioner. 
Det totala antalet sidvisningar 

var drygt 5 miljoner.

  UNIKA SIDVISNINGAR OCH SESSIONER

20202014

UNIKA SIDVISNINGAR

SESSIONER

2015 2016 2017 2018 2019 2021

Läsning och 
lyssning i siff ror

användare på fof.se 
under 2021

2 200 000
KÖNSFÖRDELNING 2021 FOF.SE

57�%
Kvinnor

43�%
Män

31,5% 
3,5% 

65% 

HÄR LÄSES FOF.SE

Mobil Dator Läsplatta

För andra året i rad 
samarbetade F&F 
med Aftonbladet 
kring lösnummer-
försäljningen av två 
nummer. Nr 7/2021 
var det nummer som 
sålde mest med 3 200 
exemplar i butik.

Lyssna på F&F
Varje nummer av Forskning & Framsteg läses in för 
att bli tillgängligt för dem som av någon anledning 
inte kan läsa  tidningen. Vi publicerar ett urval av 
dessa inläsningar på  webben så att alla kan ta del av 
dem. Dessutom har vi startat en podd. 2021 lyssnades 
det på någon av Forskning & Framstegs artiklar eller 
podden 7 300 gånger.

24 000
Upplagan för printprenumeranter, digitala läsare 

av pdf-tidningen (Readly/Ztory) och lösnummer var 
i genomsnitt cirka 24 000 under 2021.

F&F �inns på de stora sociala mediaplattformarna. 
Nytt för 2021 är TikTok.

I genomsnitt 5 100 personer läste F&F via 
apparna Readly och Ztory. Mest läst var 
nummer 6. Drygt 1 000 personer använde 
F&F-appen för att läsa tidningen.

I genomsnitt 5 100 personer läste F&F via 
apparna Readly och Ztory. Mest läst var 

APPAR

Mest läst på fof.se under 2021:
1.  Dna-analys nyanserar syn på 

vikingatidens kön och klass
2. Rusande puls efter covid-19
3.  Nya avslöjanden om kinesiska mumier
4.  Stridskniv från järnåldern hittad i 

Västerås
5. Kultplatser hittade när E18 breddas

TOPP 5

av besökarna på 
fof.se 2021

65+  25%
55–64  20,5%
45–54  14,5%
35–44  12,5%
25–34  17%
18–24  10,5%

ÅLDERSFÖRDELNING

LJUD

LÖSNUMMER
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Styrelse,  
råd och personal

Styrelsen kan bestå av fem till nio ledamöter och de ska vara kunniga inom forskning, tidskriftsverksamhet  
och kapitalförvaltning. Utöver det ska det finnas en representant för personalen. Styrelsens ordförande 2021 

var Ann Fust och sekreterare var Viveka Ljungström fram till mars, varpå hon efterträddes av Jonas Mattsson. 
Styrelsen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret.  

I stiftelsens råd sitter representanter för de bidragsgivande organisationerna. Rådets uppgift är att informera 
sig om stiftelsens verksamhet och att välja stiftelsens styrelse. Rådet utser också stiftelsens valberedning. 

Under 2021 har rådet sammanträtt två gånger och tagit ett beslut per capsulam.  
Rådets ordförande var Mikael Jonsson och sekreterare var Jonas Mattsson. 

Auktoriserad revisor var Josefine Fors, Grant Thornton Sweden AB  
och förtroendevald revisor var Hermine Coyet Ohlén.

STIFTELSENS PERSONAL 2021
Chefredaktör, ansvarig utgivare och kanslichef var Viveka Ljungström fram till mars då Jonas Mattsson 

tog över dessa tre roller. Ämnesredaktörer vid utgången av året: Marie Alpman (frilans), Anna Davour och 
Per Snaprud, webbredaktör: Sara Peterssohn, forskarredaktörer: Per Snaprud och Lina Wennersten Bergner, 

frågor & svar-redaktör: Anders Nilsson (frilans), infografiker: Johan Jarnestad (frilans), digitalt ansvarig: 
Pär Dalhielm, ekonomiansvarig: Barbro Jonsson,  annonssäljare: Patric Vedin. Extern marknadsansvarig 

har varit Eva Bergström. Anna Lundin och Erik Westin på Content Innovation har ansvarat för tidskriftens 
formgivning.  Utöver det anlitar stiftelsen Lili Guggenheimer för språkgranskning samt ett antal frilansande 

vetenskapsjournalister, fotografer och illustratörer, samt forskare som skrivit för tidningen.  
Under året flyttades kundtjänst till den externa leverantören Flowy.

STYRELSEN BESTOD UNDER 2021 
AV FÖLJANDE PERSONER

Ann Fust (ordförande), David Broman, Anna Davour, Sten Haage,  
Eva Krutmeijer, Olle Lidbom, Pär Svärdson, Peter Werme

LEDAMÖTER I STIFTELSEN  
FORSKNING & FRAMSTEGS RÅD 2021

FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH  VÄLFÄRD, FORTE Kruna Madunic
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKS AKADEMIEN (KSLA) Ylva Nordin

KUNGL. VETENSKAPS AKADEMIEN, KVA  Lars Bergström
KUNGL.  VITTERHETS  HISTORIE OCH  ANTIKVITETS  AKADEMIEN, KVHAA Cecilia Falk

RYMDSTYRELSEN, SNSB Johan Marcopoulos
STIFTELSEN FÖR  MILJÖSTRATEGISK FORSKNING, MISTRA Malin Lindgren

STIFTELSEN FÖR  STRATEGISK  FORSKNING, SSF Sofie Pehrsson
SVERIGES UNGA AKADEMI Annika Moberg

VERKET FÖR INNOVATIONS SYSTEM, VINNOVA Daniel Holmberg 
VETENSKAPSRÅDET, VR Mikael Jonsson
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Stiftelsen Forskning & Framsteg 802008-7246

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Stiftelsen har till ändamål att ge ut tidskriften Forskning 
& Framsteg för att sprida information om forskning och 
forskningsresultat samt forskningens roll i samhället. Ett 
antal intressenter har gjort tidsbundna finansiella åtagan-
den mot stiftelsen och utser ledamöter i stiftelsens råd. 
Rådets uppgift är att välja stiftelsens styrelse. Stiftelsens 
finansiella tillgångar förvaltas diskretionärt. Stiftelsen har 
sitt säte i Stockholm.

FRÄMJANDET AV ÄNDAMÅLET
I syfte att uppnå stiftelsens ändmål publicerades under 
året tio tryckta utgåvor av tidskriften Forskning & Fram-
steg. Det finns också möjlighet att erhålla tidningen som 
ljudtidning. Varje utgåva finns även att ta del av genom 
den egna appen samt via den fristående tjänsten Readly. 
Journalistiskt material utöver det som finns i den tryckta 
tidskriften publiceras löpande på stiftelsens webbplats  
fof.se, som uppdateras dagligen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Upplagan, inklusive digital läsning, låg under 2021 på nivån 
24 000 exemplar per nummer, vilket är något lägre än före-
gående år. Stiftelsens webbplats fof.se besöktes under året 
av drygt 2,2 miljoner användare, under 2020 var motsva-

rande antal 2,6 miljoner. Antalet sidvisningar låg kvar på 
samma nivå som året innan, drygt 5 miljoner.

Stiftelsents tio intressenter samt ytterligare sexton 
organisationer har lämnat verksamhetsbidrag under 
året. Utan dessa bidrag vore en långsiktig överlevnad för 
tidskriften inte möjlig. Nytt för året är att Stiftelsen Natur 
& Kultur bidrar med totalt tre miljoner kronor över tre är 
för att bekosta en nyinrättad ”forskarredaktör”-tjänst, för 
material skrivet av forskare. I övrigt kan nämnas Familjen 
Erling-Perssons Stiftelse samt Stiftelsen Riksbankens Ju-
bileumsfond som nytillkomna bidragsgivare när det gäller 
verksamhetsbidrag.

Jonas Mattsson tillträdde som ny chefredaktör, ansvarig 
utgivare och kanslichef i mitten av mars. Han efterträdde 
Viveka Ljungström som lämnade efter tre år på posten.

Under 2021 har särskild satsning gjorts på att öka aktua-
liteten i nyhetsbevakningen samt att låta forskare ta större 
del i samhällsdebatten, detta utöver tidningens grund i för-
djupande rapportering om svensk och internationell forsk-
ning. Under året har en podd startats samt sociala medier 
utvecklats ytterligare. Under senare delen av året påbörja-
des en omfattande redesign av både webbplatsen samt den 
tryckta tidskriften. På grund av pandemin har färre event 
arrangerats än vanligt.

Den finansiella portföljens marknadsvärde steg med 
11,48 procent under året, att jämföra med föregående års 
ökning med 5,19 procent.

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-  
och balansräkning samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

FLERÅRSÖVERSIKT  Belopp i kr 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning och annonsintäkter 13 236 911 13 873 535 15 292 923 14 743 152

Resultat före finansiella poster 599 429 631 798 1 429 587 -504 324

ÅRETS RESULTAT 1 780 079 1 157 157 1 831 809 945 699

Balansomslutning 23 960 027 22 280 459 22 048 412 19 372 325

Belopp i kr

Styrelsen för Stiftelsen Forskning & Framsteg, 802008-7246,  
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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Belopp i kr Not 2021-01-01- 

2021-12-31

2020-01-01-

2020-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning och annonsintäkter 13 236 911 13 873 535

Bidrag 5 190 646 4 306 620

Övriga intäkter 93 545 740 191

Summa rörelseintäkter 18 521 102 18 920 346

Rörelsekostnader
Produktions- och distributionskostnader -6 061 204 -6 499 595

Övriga externa kostnader -5 796 923 -5 779 120

Personalkostnader 2 -5 985 013 -5 923 508

Avskrivningar -78 533 -86 325

Summa rörelsekostnader -17 921 673 -18 288 548

Rörelseresultat 599 429 631 798

Finansiella poster

Resultat från övriga  

finansiella anläggningstillgångar 1 187 057 530 359

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 407 -5 000

Summa finansiella poster 1 180 650 525 359

Resultat efter finansiella poster 1 780 079 1 157 157

Årets resultat 1 780 079 1 157 157

Resultaträkning
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 165 962 244 495

Summa materiella anläggningstillgångar 165 962 244 495

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  17 674 074 15 619 566

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 674 074 15 619 566

Summa anläggningstillgångar 17 840 036 15 864 061

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 136 545 95 423

Övriga fordringar 727 308 732 571

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 902 248 844 405

Summa kortfristiga fordringar 1 766 101 1 672 399

Kassa och bank

Kassa och bank 4 353 890 4 743 999

Summa kassa och bank 4 353 890 4 743 999

Summa omsättningstillgångar 6 119 991 6 416 398

SUMMA TILLGÅNGAR 23 960 027 22 280 459

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 13 251 719 12 094 562

Årets resultat 1 780 079 1 157 157

Summa eget kapital 15 031 798 13 251 719

Kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 585 654 –

Leverantörsskulder 1 302 801 823 563

Övriga skulder 429 557 398 295

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 610 217 7 806 882

Summa kortfristiga skulder 8 928 229 9 028 740

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 960 027 22 280 459

Balansräkning

 Verksamhetsberättelse 2021  11

Stiftelsen Forskning & Framsteg 802008-7246

FoF_Verksamhetsberättelse_2021.indd   11FoF_Verksamhetsberättelse_2021.indd   11 2022-06-10   14:172022-06-10   14:17



802008-7246  Stiftelsen Forskning & Framsteg

Not 1    Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff ningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Datorer 3
Övriga inventarier 5

Not 2    Medeltalet anställda
2021-01-01-

2021-12-31

2020-01-01-

2020-12-31
Stiftelsen Forskning & Framsteg 6 7
Summa 6 7

Not 3    Inventarier
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaff ningsvärden:

- Vid årets början 1 284 232 1 314 428

- Nyanskaff ningar 

- Avyttringar och utrangeringar
257 703

-287 899

Vid årets slut 1 284 232 1 284 232

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början

- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-1 039 737 -1 241 311

287 899

- Årets avskrivning anskaff ningsvärden -78 533 -86 325

Vid årets slut -1 118 270 -1 039 737

Redovisat värde vid årets slut 165 962 244 495

Not 4    Väsentliga händelser efter balansdagens utgång
Styrelsen bedömer att pågående Ukraina-krisen skulle kunna få en negativ eff ekt på stiftelsens resultat på nya året, 
men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder 
för att begränsa eff ekten.

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.
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Stockholm den 29 mars 2022

Agneta Bladh David Broman
Styrelseordförande  

Anna Davour Nicklas Hermansson

Alexandra Kindblom Eva Krutmeijer

Olle Lidbom Peter Werme

Våra revisionsberättelser har lämnats den 27 april 2022

Josefine Fors Hermine Coyet Ohlén
Auktoriserad revisor Sakkunnig revisor

David Broman

Anna Davour
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Till styrelsen i Stiftelsen Forskning och Framsteg
Org.nr. 802008-7246

 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
 
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Forskning och Framsteg för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisors-
sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats 
om att avveckla verksamheten.

DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

•identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

•utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

•utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
under liggande transaktionerna och händelserna i enlighet 
med stiftelselagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 

Revisionsberättelse
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revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
jag identifi erat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Forskning och Framsteg för år 2021.

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

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktori-
serad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträff ande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

•företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen, eller om det fi nns skäl för entledigande, eller

•på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsen tliga för verksamheten och där avsteg och över trä-
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situ  ation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts underlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande.
  
Stockholm den 27 april 2022 

Jose�ine Fors
Auktoriserad revisor  

Sakrevisionsrapport 2021
Tidskriften Forskning & Framsteg har under 2021 utkommit 
med 10 nummer i tryckt form. Tidningen fi nns också som 
digital pdf på fof.se och som taltidning för synskadade. Den 
går också att läsa i Forskning & Framstegs egen app samt i 
appen Readly.

På fof.se fi nns ett stort arkiv med artiklar från tidningen 
samt aktuellt material, vissa artiklar går också att lyssna på.

Information från Forskning & Framsteg fi nns också på 
Linkedin, Instagram, TikTok och Youtube. Under 2021 har 
tidningen haft ett samarbete med kvällstidningen Aftonbladet, 
8 poddavsnitt har producerats och ett stort läsarevent har 
genomförts, en ”kunskapskryssning” på Östersjön.

Redaktionen har skapat en tidskrift med bredd i ämnes-
valen. Artiklarna har skrivits och illustrerats på ett lockande 
och tydligt sätt så att även den som inte är insatt i ämnena 
kan förstå och man har vinnlagt sig om att föra fram svensk 
forskning och svenska forskare.

Jag bedömer att Forskning & Framsteg i alla väsentliga 
delar produceras i överensstämmelse med riktlinjerna 
2021.

Stockholm den 27 april 2022

Hermine Coyet Ohlén 
Sakkunnig revisor

Stockholm den 27 april 2022

Hermine Coyet Ohlén 
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INTRESSENTER

Forte – Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd

Forte är ett statligt 
forskningsråd som 
främjar och stödjer 

forskning inom områdena hälsa, 
arbetsliv och välfärd. Varje år förmedlar 
Forte cirka 650 miljoner kronor till både 
grundforskning och behovsstyrd 
forskning, som bidrar till att möta 
utmaningar i samhället. I Fortes 
uppdrag ingår också att identifiera 
områden där mer forskning behövs 
samt att ta initiativ till forskning som 
kan tillgodose kunskapsbehoven. Forte 
arbetar även med kommunikation av 
forskning med målet att bidra till att 
forskningsresultat förs ut och kommer 
till nytta i samhället.  www.forte.se

Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien (KSLA)

www.formas.se      www.ksla.se                               

www.kva.se   

www.ragnarsoderbergsstiftelse.se 

www.sida.se och www.sidaresearch.se

www.mistra.org       

www.rj.se         

www.vinnova.se              

www.axsonjohnsonfoundation.org 

www.forskningsstiftelserna.
handelsbanken.se

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien 
(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 allmänhe-
tens uppmärksamhet på viktiga frågor, 
särskilt för utövarna av jord- och 
skogsbruk. KSLA utgör remissinstans i 
frågor som rör jord- och skogsbruk. 
Verksamheten 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

www.energimyndigheten.se

www.fas.se

www.formas.se      www.ksla.se                               

www.kva.se   

www.ragnarsoderbergsstiftelse.se 

www.rymdstyrelsen.se

www.sgu.se            

www.sida.se och www.sidaresearch.se

www.mistra.org       

www.rj.se         

www.stratresearch.se           

www.wallenberg.com/kaw   

www.vinnova.se              

www.svenskaakademien.se

www.vr.se        

www.afa.se                                        

Kungl. Vetenskaps-
akademien stiftades 
år 1739 och är en 

oberoende organisation vars övergri-
pande mål är att främja vetenskaperna 
och stärka deras inflytande i samhäl-
let. Akademien främjar vetenskap av 
högsta kvalitet genom att stimulera 
till utveckling och förnyelse av svensk 
forskning, stärker vetenskapens ställ-
ning i samhället genom att uppmärk-
samma viktiga samhällsfrågor, granska 
dem ur ett vetenskapligt perspektiv 
och kommunicera resultatet samt 
medverkar i samarbetet kring globala 
frågor, med syfte att vara en interna-
tionell, vetenskaplig aktör för hållbar 
utveckling. www.kva.se

Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien

www.energimyndigheten.se

www.fas.se

www.formas.se      www.ksla.se                               

www.kva.se   

www.vitterhetsakad.se

www.ragnarsoderbergsstiftelse.se 

www.rymdstyrelsen.se

www.sgu.se            

Akademien 
räknar sina 
anor till år 

1753. Sedan 1975 är KVHAA helt skild 
från tidigare statliga myndighetsfunk-
tioner och utan statlig finansiering. 
Akademien består av två klasser, en 
historisk- antikvarisk och en filosofisk-
filologisk. Akademiens uppgift är att 
främja forskning och annan verksam-
het inom humanistiska, religionsve-
tenskapliga, rättsvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga 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 akade-
miens verksamhetsområde.
www.vitterhetsakademien.se

Rymdstyrelsen
Rymdstyrel-
sen är central 

förvaltningsmyndighet under Utbild-
ningsdepartementet med ansvar för 
all statligt finansierad nationell och in-

Stiftelsen Forskning & Framsteg  bildades den 1 juli 1979 för 
att överta utgivningen av tidskriften  Forskning & Framsteg, 
vars första nummer gavs ut 1 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  forskningssystemet. 
Varje intressent tillsätter en ledamot som  representant 
i stiftelsens råd och lämnar ett årligt verksamhetsbidrag.
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ternationell rymdverksamhet i Sverige 
vad gäller FoU. Det svenska rymdpro-
grammet genomförs till största delen i 
internationellt samarbete, främst inom 
ramen för europeiska rymdorganet 
ESA, samt genom bilateralt samarbete. 
Rymdstyrelsen är kontaktorgan för 
internationellt rymdsamarbete. Rymd-
styrelsens ansvarsområde innefattar 
bl.a. rymdforskning, där Rymdstyrel-
sen i egenskap av forskningsråd ger 
forskningsanslag till institut, universi-
tet och högskolor. Aktiva rymdforsk-
ningsgrupper finns bland annat inom 
områdena astrofysik, magnetosfär- och 
jonosfärfysik.
www.rymdstyrelsen.se

Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning

Stiftelsen för 
miljöstrate-
gisk forskning, 

Mistra, stöder forskning av strategisk 
betydelse för en god livsmiljö och 
hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja 
utvecklingen av starka forsknings-
miljöer av högsta internationella klass 
med betydelse för Sveriges framtida 
konkurrenskraft. Forskningen ska 
 medverka till att viktiga  miljöproblem 
löses och till en miljöanpassad 
 samhällsutveckling. Möjligheterna att 
uppnå industriella tillämpningar ska tas 
till vara. Mistra investerar i forskargrup-
per 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 för Strategisk Forskning
Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, SSF, stöder forsk-
ning inom naturvetenskap, 

teknik och medicin med ungefär 600 
miljoner kronor per år i syfte att stärka 

Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi 
finansierar ett stort antal forsknings-
projekt vid svenska lärosäten och 
delar också ut stora bidrag till särskilt 
 framstående forskare, med tonvikt 
på de yngre. Några områden som vi 
stöder är livsvetenskap, bioteknik, 
materialutveckling, informationsteknik 
och beräkningsvetenskap.
www.stratresearch.se

Sveriges unga akademi
Sveriges unga 
 akademi är en tvär-
vetenskaplig akademi 
för ett urval av de 

bästa yngre  forskarna i Sverige, med 
en verksamhet som vilar på fyra ben: 
forskningspolitik, internationalise-
ring, tvärvetenskap och utåtriktade 
aktiviteter. Akademin är en oberoende 
plattform som ger yngre forskare en 
stark röst i den forskningspolitiska 
debatten och som arbetar med att 
föra ut forskning till barn och unga. 
Inom akademin möts unga forskare 
över lärosätes- och disciplin gränser 
för att samtala om forskning och 
 forskningsrelaterade ämnen. Sveriges 
unga akademi bildades på initiativ av 
Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och 
har cirka 35 ledamöter. Sveriges unga 
akademis verksamhet drivs av en vd 
och ett sekretariat som finns i Kungl. 
Vetenskapsakademiens lokaler på 
 Frescati i Stockholm.
www.sverigesungaakademi.se

Verket för Innovationssystem
Vinnova är 
 Sveriges inno-

vationsmyndighet. Vår vision är att 
Sverige ska vara en innovativ kraft i 
en hållbar värld. Vårt uppdrag är att 
stärka Sveriges innovationsförmåga 
för att bidra till hållbar tillväxt. Vi utgår 
från de mål för hållbar utveckling som 
FN  antagit i Agenda 2030. Vi identi-

fierar utvecklingsområden där våra 
satsningar kan göra skillnad och vi 
skapar möjligheter och drivkrafter 
för organisationer att arbeta tillsam-
mans för att möta viktiga samhälls-
utmaningar. Vi stimulerar samarbeten 
där kunskap och kompetens från 
olika håll möts och där organisationer 
lär av varandra.  Genom vårt stöd får 
företag och organisationer möjlighet 
att experimentera och testa nya idéer 
innan det blir  lönsamt. Varje år satsar 
Vinnova  ungefär tre miljarder kronor 
på forskning och innovation. Vinnova 
är en statlig myndighet under Närings-
departementet och nationell kontakt-
myndighet för EU:s ramprogram för 
forskning och innovation. Vi är också 
regeringens expertmyndighet inom 
det innovationspolitiska området. Vi är 
drygt 200 medarbetare. Vårt huvud-
kontor finns i Stockholm, med filialer i 
Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.
www.vinnova.se

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

Vetenskaps-
rådet är Sve-
riges största 

statliga forskningsfinansiär och 
stödjer forskarinitierad grundforsk-
ning inom alla områden. Myndigheten 
fördelar omkring 7 miljarder kronor 
varje år till forskning vid svenska läro-
säten och till forskningsinfrastruktur 
i Sverige och internationellt. Veten-
skapsrådet arbetar för ett eff ektivt 
forskningssystem med goda förut-
sättningar för forskare och forskning 
av högsta vetenskapliga  kvalitet. 
Myndigheten är även rådgivare till 
regeringen i forskningsrelaterade 
frågor och arbetar långsiktigt med 
analys och uppföljning av forskning, 
nationell samordning inom olika om-
råden, forskningskommunikation och 
etikfrågor.
www.vr.se
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Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
Stiftelse

Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons 
Stiftelse är en privat 

stiftelse vars huvudsakliga ändamål är 
att ”allmänt främja vetenskaplig forsk-
ning”. Stiftelsen ger även ut tidskriften 
Axess (se www.axess.se), anordnar se-
minarier och producerar vetenskapliga 
tv-program. Stiftelsen grundades 1947 
av generalkonsul Axel Ax:son Johnson 
tillsammans med hans fru Margaret.
www.axsonjohnsonfoundation.org

Beijerstiftelsen
Beijerstiftelsen bildades av 
Anders Wall och Kjell Beijer 
1974 genom en donation från 

Kjell och Märta Beijer. Stiftelsen främjar 
naturvetenskaplig forskning i Sverige 
och bidrar till utbildning och under-
visning. Stiftelsen främjar dessutom 
kultur, framför allt inom design och 
inredning, men har även genom åren 
stöttat verksamheter och projekt inom 
musik, konsthantverk, historia och lit-
teratur. Beijerstiftelsen äger bolaget 
Svenskt Tenn och överskottet därifrån 
utgör en viktig del av de anslag som 
stiftelsen delar ut. 
www.beijerstiftelsen.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 ämnesom-
rådena skogs- och lantbruksvetenskap, 
biologi, kemi och fysik även innefattan-
de dessa vetenskapers tekniska tillämp-
ningar. 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 forsk-
ning, viltforskning samt instrumentut-
veckling för kemisk analys, mätteknik, 
energi- och materialteknik liksom inom 
allmän fysik.
www.carltryggersstiftelse.se

Erling-Perssons Stiftelse
Stiftelsen bildades 1999 
till minne av H&M-grup-
pens grundare Erling 
Persson. Genom att 

stödja tvärvetenskapliga satsningar 
och projekt som knyter samman flera 
olika samhällssektorer vill stiftelsen 
stimulera till nytänkande och samhälls-
nytta. Stiftelsen stödjer projekt inom 
vetenskaplig forskning, undervisning 
och utbildning samt barns och ungas 
utveckling. En röd tråd i stiftelsens en-
gagemang är övertygelsen att kunskap 
ger kraft att förändra och förbättra liv. 
www.erlingperssonsstiftelse.se

Forskningsrådet för miljö, areella 
 näringar och samhällsbyggande

Formas är en statlig myndighet som 
får anslag från Miljö- och energi-
departementet och Näringsdeparte-
mentet. Uppdraget från regeringen är 
att främja och stödja grundforskning 
och behovsmotiverad forskning inom 
områdena miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande. Forskningsrådet 
Formas fokuserar på en hållbar framtid. 
Den forskning som stöds ska vara av 
högsta vetenskapliga kvalitet och av 
samhällsrelevans för Formas ansvars-
områden. Formas får också finansiera 
utvecklingsverksamhet i begränsad 
omfattning. Formas verksamhet är upp-
delad i tre delar; forskningsfinansiering, 
strategi, utvärdering och analys samt 
forskningskommunikation.
www.formas.se

Hasselbladstiftelsen
 Hassebladstiftelsen 
är en icke-vinstdri-
vande stiftelse som 
bildades 1979 av 

Erna och Victor Hasselblad, paret 
bakom den världsberömda Hasselblad-
kameran. I stiftelsen förenas parets 
engagemang för natur, vetenskap och 
fotografi. Stiftelsens syfte är att främja 
forskning och undervisning inom 
naturvetenskap och fotografi. Det 

realiseras genom anslag och  stipendier, 
den fotografiska forskningen och 
utställningsverksamheten på Hassel-
blad Center. En viktig del är det årliga 
utdelandet av det internationella 
 Hasselbladpriset.
www.hasselbladfoundation.org

IngaBritt och Arne Lundbergs 
Forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne  Lundbergs 
Forsknings stiftelse donerar medel 
till medicinsk  vetenskaplig forskning 
rörande cancer,  njur sjukdomar och 
ortopedi.  Stiftelsen prioriterar inköp 
av apparatur, hjälpmedel och utrust-
ning. Lundbergs Forskningsstiftelse 
grundades 1982 av IngaBritt Lundberg 
till minne av  hennes make aff ärsman-
nen Arne Lundberg, född 1910 i Göte-
borg där han också verkade. Stiftelsen 
har sedan starten delat ut mer än 
900 miljoner  kronor i anslag. Några 
större bidrag har lämnats bland an-
nat till ett njur forskningslaboratorium 
och världens första laboratorium för 
 tankestyrda proteser i Göteborg, 
samt ett  banbrytande projekt inom 
 cancerforskning i Lund. 
www.lundbergsstiftelsen.se

Jan Wallanders och 
Tom Hedelius  stiftelse samt 
Tore Browaldhs  stiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse 
har till ändamål att stödja samhälls-
vetenskaplig forskning inom främst 
företagsekonomi, nationalekonomi 
och ekonomisk historia. De anslags-
typer som finns är Program, Wallander-
stipendier, Hedeliusstipendier, 
 Browaldh stipendier samt Forskar utbyte 
och spridning.
www.forskningsstiftelserna. 
handelsbanken.se

Magnus Bergvalls stiftelse
Stiftelsen har till huvudsakligt ända-
mål att främja vetenskaplig forskning 
genom anslag till svenska vetenskaps-
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män samt svenska vetenskapliga och 
kulturella institutioner. Med svenska 
vetenskapsmän avses personer med 
svenskt medborgarskap. Därjämte men 
i en omfattning som icke står i strid mot 
stiftelsens i första stycket angivna hu-
vudsakliga ändamål, må även lämnas 
understöd åt allmänna eller enskilda 
svenska hjälporganisationer av olika 
slag för främjande av deras arbete.
www.magnbergvallsstiftelse.nu

Natur & Kultur 
Natur & Kultur är en 
oberoende stiftelse 
som ska göra skillnad 

i samhället. Vi bedriver förlagsverk-
samhet och använder delar av vårt 
överskott till att varje år dela ut ett 
stort antal priser, stipendier och stöd 
för att stärka röster i det demokra-
tiska samtalet. Vi stödjer verksamhe-
ter som, liksom vi, verkar för bildning 
och utbildning, kultur, forskning och 
forskningskommunikation. Beslut om 
fördelning av stöd och samarbeten 
bereds av en arbetsgrupp inom Natur 
& Kulturs ideella verksamhet, men fat-
tas ytterst av Natur & Kulturs styrelse. 
Förlaget Natur & Kultur grundades 1922 
och blev 1947 en stiftelse.  
www.nok.se

O.E. och Edla Johanssons 
 vetenskapliga stiftelse
O.E. och Edla Johanssons vetenskap-
liga stiftelse tillkom genom donation 
av makarna Johansson 1974. Stiftel-
sen delar ut stipendier för forskning, 
 företrädesvis inom naturvetenskap, 
 teknik och medicin. Stipendier ges 
normalt till disputerade forskare och 
inte för studier och resor. Stipendier-
nas storlek är normalt 25 000–150 000 
 kronor per år. 
www.oejvetstift.se

Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens 
Jubileumsfond 
(RJ) är en fri -

stående stiftelse som främjar humanis-
tisk och samhällsvetenskaplig forskning 

med anknytning till Sverige. Varje år 
delar vi ut cirka 500 miljoner kronor.

De stora utmaningar som världen står 
inför – många av dem sammanfattade 
i FN:s 17 hållbarhetsmål – kräver ökad 
förståelse, nya problemformuleringar 
och ett brett samarbete mellan olika 
forskare. Humaniora och samhälls-
vetenskap kan tolka dessa utmaningar, 
kritiskt diskutera möjliga alternativ 
och understryka vikten av välbelagda, 
faktabaserade lösningar som verkligen 
fungerar i sina historiska och kulturella 
sammanhang.

Stiftelsen tillkom 1962 då riksdagen 
godkände en donation från Sveriges 
riksbank, som ville uppmärksamma 
bankens kommande 300-årsjubileum 
och samtidigt främja ett angeläget 
nationellt ändamål.

Målet för Riksbankens Jubileumsfond 
är att ge svensk forskning inom huma-
niora och samhällsvetenskap möjlighet 
att nå en framträdande ställning både 
nationellt och internationellt.
www.rj.se

Stiftelsen Carpe Vitam
Stiftelsen Carpe Vitam är en ideell 
 stiftelse grundad av Peder Wallenberg.
Stiftelsen är verksam inom utbildning, 
kultur och socialt arbete, med fokus på 
att stötta utsatta barn och  bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.
www.carpevitam.se

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

w.sidaresearch.se

          

/kaw   

              

ien.se

www.hasselbladfoundation.org

www.larshiertasminne.se

www.axsonjohnsonfoundation.org 

www.lundbergsstiftelsen.com 

www.torstensoderbergsstiftelse.se

www.forskningsstiftelserna.
handelsbanken.se

www.ake-wiberg.com

Lars J. Hierta 
var industriman, 

 publicist, bokförläggare, riksdags-
man. Han grundade bland annat 
Lilje holmens stearinfabrik, Munksjö 
pappersbruk, Nya Ångslupsbolaget 
och tidningen Aftonbladet. Vid sin 
död var han en av Sveriges rikaste 
personer. Stiftelsen tar emot ansö-
kan från enskilda forskare inom alla 
ämnes områden. För närvarande ut-
delas 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. Det 

kan till exempel gälla undervisnings-
metoder, skrifter eller studieresor.
www.larshiertasminne.se

Torsten Söderbergs Stiftelse

www.stratresearch.se           

www.wallenberg.com/kaw   

www.svenskaakademien.se

www.vr.se        

www.vardal.se              

www.afa.se                                        

www.hasselbladfoundation.org

www.larshiertasminne.se

www.lundbergsstiftelsen.com 

www.torstensoderbergsstiftelse.se

www.ake-wiberg.com

Torsten Söder-
bergs Stiftelse 

bildades år 1960 av makarna Torsten 
och Wanja Söderberg. Stiftelsen 
 möjliggör sedan dess forsknings-
satsningar och enskilda projekt inom 
medicin, ekonomi och rättsvetenskap 
men också inom andra områden ofta 
med humanioraanknytning. Stiftelsen 
har tagit initiativ till flertalet profes-
surer vid svenska lärosäten och delar 
även ut det Söderbergska priset för att 
lyfta fram framstående insatser och 
att stimulera fortsatt forskning och 
utveckling.
www.torstensoderbergsstiftelse.se

Åke Wibergs stiftelse
Åke Wibergs stiftelse skapades 1953 
genom en donation av dåvarande över-
intendenten Åke Wiberg. Den har under 
sin existens gett anslag till vetenskap-
lig forskning och till vård och utbild-
ning av barn och ungdom. Av hävd har 
Stiftelsen framför allt stött medicinsk 
forskning men även forskning inom hu-
maniora och samhällsvetenskap. Dessa 
anslag har utdelats till enskilda fors-
kare. Genom anslag till olika organisa-
tioner har Stiftelsen kunnat stödja vård 
och utbildning av barn och ungdom. 
För att ge yngre exceptionellt lovande 
forskare möjligheter att utvecklas 
utdelar Stiftelsen såväl inom medicin 
som inom humaniora årligen enstaka 
större anslag under benämningen Åke 
Wibergforskare. Den totala anslags-
tilldelningen har under senare år legat 
runt 37 miljoner kronor.
www.ake-wiberg.se
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