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Verksamhetsberättelse 2019

Tufft år med
flera positiva
resultat

M

itt i arbetet med årsredovisning och

verksamhetsberättelse slog sarscov-2 till över hela världen. Och
plötsligt var forskning och forskare
i centrum för allas uppmärksamhet.
Virolog, antikropp, och flockimmunitet blev vardagsspråk och social
distansiering blev ordet för ett nytt
sätt att (inte) umgås.
Trafiken till fof.se steg i raketfart
och allt vi skrev lästes av många fler
än tidigare.
Men det ökade intresset för Forskning & Framstegs journalistik märktes av redan under förra året. Vi avlutade 2019 med
uppmuntrande siffror. Den prenumererade upplagan som vi tog med oss in i 2020 var något större
än den vi gick in med 2019 och antalet läsare på vår
webb summerade till en nästan 20 procentig ökning
under året och antalet unika sidvisningar ökade med
29 procent.
Men det var också ett tufft år på många sätt. Stiftelsen hade under flera år visat negativa resultatsiffror
och vårt uppdrag blev att vända den trenden, samtidigt som vi satte höga mål om att öka antalet läsare,
både på papper och digitalt. Vi valde att utöka utgivningen till 11 nummer per år och satsade på att publicera minst en vetenskapsnyhet per dag på webben.

Forskning & Framsteg har aldrig varit viktigare
än nu. Vi ska fortsätta att vara publicisten som har
goda relationer med forskarvärlden, besitter gedigna
kunskaper och vet hur man berättar komplicerade
saker så att de blir begripliga. Forskning & Framsteg
är fortfarande den enda svenska vetenskapsredaktionen utanför Sveriges radio och Sveriges television.
Under 2019 kom över 400 forskare till tals i tidning-

en och ännu fler röster hördes på fof.se. Vi skrev om
över 500 avhandlingar, studier och rapporter. Enligt
Google Analytics där vi själva kan följa våra läsarströmmar hade vi nästan 2,1 miljoner användare och
dryft 3,3 miljoner sidvisningar.
Vår fortsatta och uttalade ambition är att läsarna
ska bli fler. Utmaningen för oss, liksom för alla
andra publicister, är att få täckning för kostnaderna. Fortfarande finns ingen modell
som på ett nöjaktigt sätt låter läsarna betala för det de läser digitalt. Det kommer
säkert en lösning. Men fram till dess är
Sveriges främsta populärvetenskapliga
tidning beroende av goda krafter. Goda
krafter som vill vara med och finansiera att
resultaten av svensk forskning kommer
allmänheten till del. Vi är mycket tacksamma mot våra många välvilliga och
generösa bidragsgivare.

Och när vi summerar året kan vi alltså konstatera att

vi klarade av det och att vi gick in i 2020 med fler läsare än någonsin tidigare.
Två läsarundersökningar visade att våra läsare
tycker om det vi gör. Vi upplevs som trovärdiga och
kunniga. Man tycker också att vi ligger i framkant och
rapporterar om aktuella och viktiga frågor. En lärdom
är att vi kan bli än mer aktiva i sociala medier och digitalt. Under hösten startade vi tidningens första veckovisa nyhetsbrev, vilket var uppskattat.
2019 var ett händelserikt år där vår svenska Greta
Thunberg blev en av världens mest uppmärksammade personer när hon envetet, vecka efter vecka
uppmanade världen att lyssna på vetenskapen.

VIV E K A L J U N G S TRÖ M
Kanslichef & chefredaktör
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Ett
välfyllt
2019.

FEBRUARI – NR 2

MARS – NR 3

En intervju med Assar Lindbeck,
professor i Nationalekonomi, om hur
normer och incitament måste samverka
för att få samhället att fungera väckte
stort läsarengagemang. Vid årets slut
visade den sig ha hamnat på tredje plats
bland de mest lästa artiklarna på fof.se.
Vi reste också till ett Rwanda som rest
sig efter 1990-talets folkmord och vi
besökte Europas största anläggning för
inomhusodling. Vi spanade på framtidens
superbatterier, träffade forskarna som
utforskar rymden genom att titta i marken
och beskrev tortyrmetoden som numera
används som terapi.

I nummer 3/2019 tog F&F med
läsarna på en tur med självkörande
bilar och träffade forskaren som
ser risker med att förarlöst leder
till dramatiskt ökad trafik. Vi skrev
också om förlamade människor
som fått rörelseförmågan tillbaka
tack vare elektrisk stimulering och
intensiv träning.

JANUARI

FEBRUARI

JANUARI – NR 1

BOKUTGIVNING

Året började med ett besök i
hagen. På en gård i Uppsala
har får och getter fått egna
livvakter som ska skydda dem
mot rovdjur – lamadjuren Texas
och Winter som attackerar
angripare med sparkar och
slag. Dessutom besökte
vi Dubai som storsatsar
på solenergi, vi skrev om
supersymmetri, att fetma ökar
risken för bröstcancer, ett nytt
sätt att gödsla skogen och att
vikingatiden blir längre.

F&F har många vetgiriga läsare.
I boken Varför flyger fåglar i V?
Svenska forskare svarar på
kluriga frågor om allt
från astronomi till
zoologi samlas 169 frågor och svar som
tidigare varit publicerade i tidningen.

DECEMBER

15 NOVEMBER – HJÄRNDAGEN
Den 15 november var det dags för F&F:s och Modern
Psykologis årliga evenemang Hjärndagen. Fullbokat
in till sista plats och ett fullspäckat schema som
bland annat avhandlade skärmhjärnan, schizofreni,
depression, utvecklingen av barns hjärnor, stamceller som lagar hjärnan och psykopati och brott.

NOVEMB ER

NOVEMBER – NR 11
Sista numret rymde en special om årets
Nobelpris. Vi träffade också matematikern
som räknar på hur smittor och rykten
sprids, vi räknade på att vi blir fler
människor på jorden men att takten
minskar, och att det globalt slängs 1,3
miljarder ton mat varje år.

OKTOBER

NOVEMBER – NR 11

OKTOBER – NR 10

F&F:s reporter Per Snaprud nominerades till Årets journalist, ett pris som delas ut på
Tidskriftsgalan och arrangeras av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter. Motiveringen
löd: ”Att skriva om gonorré och tarmflora på ett aptitligt sätt, går det? Per Snaprud lyckas i
alla fall. Genom att kombinera djup sakkunskap inom snåriga ämnen med en lekfull ton och
stilistisk förmåga gör han vetenskapen tillgänglig för alla – berörande, informerande och
närmast lustfylld.” Omslaget till F&F nr 5/2019 nominerades till Årets omslag. Nomineringen
löd: ”Inbjudande och motbjudande på samma gång. Läsaren förstår direkt vad det handlar
om tack vare emojins tydlighet. Här har redaktionen använt sig av magkänslan på flera plan.
Fyndigt, humoristiskt och skapar intresse för råden om din tarmflora som du lika gärna kan
spola. Äckligt bra.”

Ibland har man tur, som F&F när
Nobelpristagarna 2019 presenteras
och nummer 10/2019 just skulle skickas
till tryckeriet. Där fanns nämligen ett
långt reportage om forskning kring
exoplaneter, alltså planeter som kretsar
kring solar som liknar vår egen, en
forskning som bygger på årets fysikpristagares teorier och experiment.

Forskning & Framstegs
medicinredaktör Per
Snaprud nominerades
till utmärkelsen Årets
journalist.
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MARS

Ny kraftfull AI-teknik gör
att man i dag kan skapa
mycket verklighetstrogna
bilder av människor som
inte finns.

En solförmörkelse 1919 gjorde
det möjligt för forskare att mäta
hur solens tyngdkraft böjde ljuset
från bakomliggande stjärnor.

MAJ – NR 5
”Skitråd” löd rubriken på omslaget till F&F 5/2019. Artikeln
handlade om företag som analyserar avföring och ger kostråd
baserade på resultatet. F&F:s reporter skickade in ett prov för
analys. Omslaget pryddes av en bajskorv på rosa bakgrund,
något vi blev både hissade och dissade för, se ruta. I övrigt
skrev vi om solförmörkelsen som gjorde Einstein till stjärna,
fästingar som gynnas av varmare klimat, fiskar som får platsskräp i hjärnan, om cirkulärt mode och om källkritik hos unga.

APRIL – NR 4
Tack vare en släktforskares dna-arkiv
lyckades amerikansk polis gripa en misstänkt seriemördare – i nummer 4/2019
fick läsarna veta hur det gick till och
att svensk polis börjat använda samma
metod. Vi skrev också om hur gamla
skogsbränder kan varna för nya och att AI
skapar människor som inte finns.

APRIL

MAJ

JUNI

KUNSKAPSKRYSSNING 1

20 JUNI – NR 6

På en fullbokad kunskapskryssning berättade
fem framstående forskare om månen, genteknik,
robotar, insekter och gamla skelett.

Vi träffade forskarna som fött upp hundvalpar och vargvalpar
under exakt samma förhållanden för att detaljstudera hur
vargens beteende förändrades när den domesticerades
– lekfullheten kan ha spelat en avgörande roll visade det sig.

FORSKARKOLLO
Tillsammans med
Nobelmuseet bjöd F&F
in elever i åk 5 och 6
till Forskarkollo. Ett
uppskattat arrangemang
där deltagarna bland annat
besöktes Naturhistoriska
riksmuseet och gjorde
fysikexperiment på
Gröna Lund.

KUNSKAPSKRYSSNING 2
På årets andra Kunskapskryssning fick resenärerna
lyssna till forskare som berättade om döda
vulkaner, biologiska läkemedel, dinosauriers
kognition, liv i rymden och dagens 70-åringar.

SEPTEMBER

SEPTEMBER – NR 9
I september var det dags för årets stora
nummer om hjärnan. Där kunde man läsa
om 77-åringen som förlorat allt till nätcasinon, men också om hur speldjävulen
kan stoppas med ett uråldrigt hjärnknep
– självtvång. Vi tog ett grepp på partydrogen som visat sig vara effektiv mot
depression och berättade för läsarna att
det visst är möjligt att lära sig i sömnen.

AUGUSTI

JULI

AUGUSTI – NR 8

JULI – NR 7

Vi träffade forskaren som utreder
Sveriges äldsta cold case – den
1 500 år gamla massakern vid
Sandy borg på Öland. Hon
studerar mänsklig förmultning
och förruttnelse inom det allt
hetare forskningsområdet
forensisk arkeologi.
Dessutom skrev vi om
cannabis och vad som
händer om det
blir lagligt att
röka hasch.

Apan i dig är lat – låt inte den bestämma hur
du mår. Den uppmaningen riktades till läsarna i nummer 7/2019. Människan behöver stor
dos av fysisk aktivitet för att må bra, närmare
bestämt 10 000 steg om dagen. I genomsnitt
når svensken upp till 6 000.

ALMEDALEN
Tillsammans med Riksbankens
Jubileumsfond anordnade F&F två
fullsatta seminarier i Almedalen. Det
första handlade om språktester och
tolkhjälp, det andra om droger.
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Läsning
i siffror.
ÅLDERSFÖRDELNING
AV BESÖKARNA PÅ FOF.SE
UNDER 2019

65+
15,68 %

18–24 år
10 %
25–34 år
23,73 %

55–64 år
14,60 %
45–54 år
18,32 %

35–44 år
17,67 %

MEST LÄST
Att springa för livet
intresserade många
läsare och nummer 7
blev årets mest köpta
lösnummer.

ÖKAD LÄSNING PÅ NÄTET
F&F inleder ett samarbete med nyhetsappen Upday
i oktober. Appen finns förinstallerad i Samsungs mobiler
och andra smarta produkter, och artiklar som skickas ut där har
möjlighet att nå hundratusentals användare i Sverige.

ENHETSFÖRDELNING 2019

2013

57,59 PROCENT
... läser fof.se via sin mobil
35,17 % via dator, 7,24 % via sin läsplatta.

2011
2010
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2012

2014

3 296 155

UNIKA SIDVISNINGAR

unika
sidvisningar

Sedan 2017 satsar F&F på att publicera
forskningsnyheter varje dag. Satsningen
har gjort att antalet sidvisningar ökar
varje månad.

2 079 501

2019

användare på fof.se
under 2019.

2018

KÖNSFÖRDELNING 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

59,75 % 40,15 %
Kvinnor

2016

2017
2015

Män

TOPP 5
på fof.se
under 2019
1. Nobel 2019 – här är
årets pristagare (11/19)
2. Vad händer när det blir
lagligt att röka gräs? (8/19)
3. Neil Turok: Universum
är enklare än vi tror (9/19)
4. Tarmbakterier i hajpad
hälsotrend (5/19)
5. Varning för CSI-effekten
(11/19)

LÄSARE PÅ READLY
Förutom att Forskning & Framsteg kan läsas i digital form via den egna appen så
finns den även på Readly och Ztory. Antalet läsare ökar för varje år. Årets mest lästa
nummer handlade om lamor, tarmbakterier och löpning för ett friskare liv.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

NYA FÖLJARE!
Antalet följare på Twitter,
Facebook och Instagram ökar
hela tiden. Under 2019 var det
ett inlägg om saffranskrokusens ursprung som blev ett av
de mest uppmärksammade på
Twitter. På Facebook väckte
artiklarna ”Låt gräset bli äng”
och ”Stormansgrav funnen i
Uppsala” flest reaktioner.
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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. Under 2019 bestod
styrelsen av åtta personer. Styrelsens ordförande var Ann Fust och sekreterare var Viveka Ljungström.
Styrelsen sammanträdde fem 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 2019 har rådet sammanträtt två gånger. Ordförande var Malin Lindgren och sekreterare
var Eva Regårdh. Auktoriserad revisor var Josefine Fors, Grant Thornton Sweden AB
och förtroendevald revisor var Hermine Coyet Ohlén.
STIFTELSENS PERSONAL 2019
Chefredaktör och ansvarig utgivare samt kanslichef var Viveka Ljungström. Redaktörer vid utgången av
året var Anna Davour, Henrik Höjer, Jesper Nyström, Marie Alpman och Per Snaprud. Webb-redaktör var Sara
Peterssohn. Webbansvarig var Pär Dalhielm, Barbro Jonsson var ekonomiansvarig. Patric Vedin var tidningens
annonssäljare och Melina Göth hade hand om kundtjänst under Federica Palombos föräldraledighet.
Anna Lundin har tillsammans med medarbetare på Content Innovation svarat för tidskriftens formgiving.
Extern marknadsansvarig har varit Eva Bergström. Utöver det anlitar stiftelsen Johan Jarnestad för grafiken
i tidningen, Lili Guggenheimer för korrekturläsning samt ett litet antal frilansande
vetenskapsjournalister och fotografer.
STYRELSEN BESTOD UNDER 2019
AV FÖLJANDE PERSONER
Ann Fust (ordförande), David Broman, Sten Haage, Magnus Jacobsson,
Eva Krutmeijer, Olle Lidbom, Jesper Nyström,
Pär Svärdson

LEDAMÖTER I STIFTELSEN
FORSKNING & FRAMSTEGS RÅD 2019
AFA FÖRSÄKRING Frida Winnerstig
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 Eva Regårdh
SVENSKA AKADEMIEN Anders Olsson
SVERIGES UNGA AKADEMI Anna Wetterbom
VERKET FÖR INNOVATIONS SYSTEM, VINNOVA Daniel Holmberg
VETENSKAPSRÅDET, VR Mikael Jonsson
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Forskning & Framsteg, 802008-7246, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

VERKSAMHETEN
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Stiftelsen har till ändamål att utge tidskriften Forskning
& Framsteg för att sprida information om forskning och
forskningsresultat samt forskningens roll i samhället. Ett
antal intressenter har gjort tidsbundna finansiella åtaganden
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
elva tryckta utgåvor av tidskriften Forskning & Framsteg,
varav ett temanummer om hjärnan. Varje utgåva finns även
att ta del av dels genom den egna appen och stiftelsens webbplats samt även genom fristående tjänster som Readly och
Ztory. Extra material utöver det som återfinns i den tryckta tidskriften publiceras löpande på stiftelsens webbplats.
Under året genomfördes liksom tidigare år kunskapsresor,
temadagar och kunskapskryssningar för tidskriftens läsare.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Upplagan, inklusive digital läsning på bland annat Readly,
uppgick 2019 till 26 200 exemplar per nummer, att jämföra
med 29 200 föregående år. Den prenumererade upplagan
uppgick till 18 300 exemplar.

Stiftelsens webbplats hade under 2019 drygt 2 miljoner användare, en ökning med knappt 30% jämfört med 2018 Webbplatsen hade under 2019 3,3 miljoner sidvisningar och en ökning
av genomsnittlig tid på sajten med knappt 2 %.
Totalt har tjugosex aktörer – intressenter samt andra organisationer – lämnat bidrag till stiftelsen. De enskilda bidragen
har varit av varierande storlek . Utan dessa vore en långsiktig
överlevnad för tidskriften inte möjlig.
Stort fokus har lagts på att analysera och reducera stiftelsens löpande kostnader, då de senaste åren uppvisat negativa
rörelseresultat. I linje med detta har personalen gått ner i
arbetstid, avtal med tredje part har setts över och sagts upp
och verksamheten har flyttat till mindre kontorslokaler vid
årsskiftet 2019/2020.
Under året har stiftelsen genom kanslichefen bistått Vetenskapsrådet i arbetet med en omfattande utredning om
forskningskommunikation och eventuella samverkansområden för ökad spridning till allmänheten och andra som har
behov av att ta del av resultat av svensk forskning.
Marknadsvärdet på stiftelsens finansiella tillgångar ökade
med 11,27 % under året. Ingen förändring har gjorts under
året avseende risken i portföljen, utan tillgångsfördelningen
ska generellt vara 35 % aktier, 60 % räntor och 5 % alternativa
investeringar.

Belopp i kr
FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i kr

Nettoomsättning och annonsintäkter
Resultat före finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

Balansomslutning

2019

2018

2017

2016

15 292 923

14 743 152

15 695 932

18 544 047

1 429 587

-504 324

-1 418 186

-648 932

1 831 809

945 699

-712 900

-345 904

22 048 412

19 372 325

21 033 948

21 471 269

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.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-01-

2018-01-01-

2019-12-31

2018-12-31

Nettoomsättning och annonsintäkter

15 292 923

14 743 152

Bidrag

4 958 467

4 497 073

669 600

618 100

20 920 990

19 858 325

Produktions- och distributionskostnader

-5 284 070

-6 426 783

Övriga externa kostnader

-7 963 847

-6 286 234

-6 167 435

-7 601 839

-76 051

-47 793

-19 491 403

-20 362 649

1 429 587

-504 324

407 196

1 468 342

-4 974

-18 319

Rörelseintäkter

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

Finansiella poster
Resultat från övriga
finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

402 222

1 450 023

Resultat efter finansiella poster

1 831 809

945 699

Årets resultat

1 831 809

945 699

Summa finansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

3

73 117

59 408

73 117

59 408

Andra långfristiga värdepappersinnehav

15 204 574

14 908 120

Summa finansiella anläggningstillgångar

15 204 574

14 908 120

Summa anläggningstillgångar

15 277 691

14 967 528

194 896

217 694

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

1 115 898

942 531

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

900 408

793 722

Summa kortfristiga fordringar

2 211 202

1 953 947

Kassa och bank
Kassa och bank

4 559 519

2 450 850

Summa kassa och bank

4 559 519

2 450 850

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6 770 721

4 404 797

22 048 412

19 372 325

10 262 753

9 317 054

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital

1 831 809

945 699

12 094 562

10 262 753

1 463 258

1 009 780

521 291

585 517

7 969 301

7 514 275

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 953 850

9 109 572

22 048 412

19 372 325
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

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 anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Datorer

3

Övriga inventarier

5

Not 2 Medeltalet anställda
2019-01-01-

2018-01-01-

2019-12-31

2018-12-31

Stiftelsen Forskning & Framsteg

7

8

Summa

7

8

2019-12-31

2018-12-31

- Vid årets början

1 224 668

1 194 938

- Nyanskaffningar

89 760

29 730

1 314 428

1 224 668

-1 165 260

-1 117 467

-76 051

-47 793

-1 241 311

-1 165 260

73 117

59 408

Not 3 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på stiftelsens
resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Marknadsvärdet avseende
stiftelsens finansiella tillgångar kan komma att understiga det bokförda värdet. Därutöver kan
annonsintäkterna påverkas negativt, då flera av annonsörerna återfinns inom resebranschen.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Ann Fust
Styrelseordförande

David Broman

Sten Haage

Eva Krutmeijer

Olle Lidbom

Jesper Nyström

Pär Svärdson

Peter Werme

Våra revisionsberättelser har lämnats den 29 maj 2020

Josefine Fors
Auktoriserad revisor

Hermine Coyet Ohlén
Sakkunnig revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Forskning och Framsteg
Org.nr. 802008-7246
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Forskning och Framsteg för år 2019. Stiftelsens årsredovisning
ingår på sidorna 9–15 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen och min
revisionsberättelse avseende denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det
mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
ST YRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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

14

Verksamhetsberättelse 2019

bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
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.
REVISORNS ANSVAR

Mina 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, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. 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 professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
l identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 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 oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
l 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.
l utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
l 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 händelser 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 revi-
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sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, 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.
l utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat 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 identifierat.

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.
Stockholm den 29 maj 2020

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE

Josefine Fors

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Forskning
och Framsteg för år 2019.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Auktoriserad revisor

GRUND FÖR UTTALANDE

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
ST YRELSENS ANSVAR

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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
l företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
l 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

Sakrevisionsrapport 2019
År 2019 har 11 nummer av tidskriften Forskning & Framsteg
kommit ut, ett av dem har varit ett specialnummer om Hjärnan. Forskning & Framsteg har också givits ut i digital form
via tidskriftens egen app samt via Ztory och Readly och som
taltidskrift för synskadade.
På fof.se har man engagerat läsarna med gamla och nya artiklar från tidningen samt med extra material. Forskning &
Framsteg har också varit aktiva på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.
Event och läsarresor har arrangerats i samarbete med utomstående företag och ett samarbete har inletts med nyhetsappen och sajten Upday.
Redaktionen har skapat en tidskrift med bredd och djup
och med tonvikt på svenska forskare och svensk forskning.
Jag bedömer att Forskning & Framsteg i alla väsentliga delar producerats i överensstämmelse med riktlinjerna både i
tryckt och i digital form.
Stockholm den 29 maj 2020

Hermine Coyet Ohlén

Sakkunnig revisor
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INTRESSENTER
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.
AFA Försäkring
AFA Försäkring ägs av
arbetsmarknadens parter, dvs
Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. Kommuner och regioner är de
största uppdragsgivarna. AFA Försäkring försäkrar anställda i den privata
sektorn, kommuner och regioner
genom kollektivavtal. 9 av 10 är
försäkrade genom jobbet och omfattas
av minst en av deras försäkringar. AFA
Försäkring förebygger arbetsskador
och sjukfrånvaro genom att stödja
forskning och utveckling inom
arbetsmiljö och hälsa med ca 150
miljoner kr per år. Forskningen ska
komma till praktisk nytta och omsättas
i åtgärder som förbättrar arbetsmiljö
och främjar hälsa – se: fou.afaforsakring.se. www.afa.se
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
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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 Lantbruksakademien (KSLA)
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 allmänhetens 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
Kungl. Vetenskapsakademien stiftades
år 1739 och är en

oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna
och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av
högsta kvalitet genom att stimulera
till utveckling och förnyelse av svensk
forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska
dem ur ett vetenskapligt perspektiv
och kommunicera resultatet samt
medverkar i samarbetet kring globala
frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar
utveckling.
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 myndighetsfunktioner och utan statlig finansiering.
Akademien består av två klasser, en
historisk- antikvarisk och en filosofiskfilologisk. Akademiens uppgift är att
främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, 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 akademiens verksamhetsområde.
www.vitterhetsakademien.se
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är central
förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för
all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige
vad gäller FoU. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i
internationellt samarbete, främst inom
ramen för europeiska rymdorganet
ESA, samt genom bilateralt samarbete.
Rymdstyrelsen är kontaktorgan för
internationellt rymdsamarbete. Rymdstyrelsens ansvarsområde innefattar
bl.a. rymdforskning, där Rymdstyrelsen i egenskap av forskningsråd ger
forskningsanslag till institut, universitet och högskolor. Aktiva rymdforskningsgrupper finns bland annat inom
områdena astrofysik, magnetosfär- och
jonosfärfysik.
www.rymdstyrelsen.se
Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning
Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning,
Mistra, stöder forskning av strategisk
betydelse för en god livsmiljö och
hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja
utvecklingen av starka forskningsmiljöer 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 forskargrupper 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 forskning inom naturvetenskap,

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
framstående forskare, med tonvikt
på de yngre. Några områden som vi
stöder är livsvetenskap, bioteknik,
materialutveckling, informationsteknik
och beräkningsvetenskap.
www.stratresearch.se
Svenska Akademien
Svenska Akademien
instiftades 1786 av Gustaf
III. Akademiens främsta
syfte är att arbeta ”uppå Svenska
Språkets renhet, styrka och höghet”.
Senare åtog sig Akademien utdelandet av det litterära Nobelpriset. Akademien bedriver ett flertal
projekt, dels permanenta, dels mer
tidsbegränsade. Till de förra hör
Svenska Akademiens ordbok (SAOB),
en omfattande historisk ordbok.
Tillsammans med bland andra Kungl.
Vitterhetsakademien, Kungl. Biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs
universitet driver Akademien projektet
Litteraturbanken, en webbresurs
för forskning, undervisning och
folkbildning.
www.svenskaakademien.se
Sveriges unga akademi
Sveriges unga
akademi är en tvärvetenskaplig akademi
för ett urval av de
bästa yngre forskarna i Sverige, med
en verksamhet som vilar på fyra ben:
forskningspolitik, internationalisering, 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 disciplingränser
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 innovationsmyndighet. 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 identifierar utvecklingsområden där våra
satsningar kan göra skillnad och vi
skapar möjligheter och drivkrafter
för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. 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 Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för
forskning och innovation. Vi är också
regeringens expertmyndighet inom
det innovationspolitiska området. Vi är
drygt 200 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, med filialer i
Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.
www.vinnova.se
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är Sveriges
Vetenskapsrådet största statliga forskningsfinansiär och stödjer
forskarinitierad grundforskning inom
alla områden. Myndigheten fördelar
omkring 7 miljarder kronor varje år till
forskning vid svenska lärosäten och till
forskningsinfrastruktur i Sverige och
internationellt. Vetenskapsrådet arbetar
för ett effektivt forskningssystem med
goda förutsättningar 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 områden, forskningskommunikation och etikfrågor.
www.vr.se

Verksamhetsberättelse 2019

17

ANDRA
STÖDJANDE
ORGANISATIONER

högsta vetenskapliga kvalitet och av
samhällsrelevans för Formas ansvarsområden. Formas får också finansiera
utvecklingsverksamhet i begränsad
omfattning. Formas verksamhet är
uppdelad i tre delar; forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt forskningskommunikation.
www.formas.se

vetenskaplig forskning inom främst
företagsekonomi, nationalekonomi
och ekonomisk historia. De anslagstyper som finns är Program, Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier,
Browaldhstipendier samt Forskarutbyte och spridning.
www.forskningsstiftelserna.
handelsbanken.se

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 forskning”. Stiftelsen ger även ut tidskriften
Axess (se www.axess.se), anordnar seminarier och producerar vetenskapliga
tv-program. Stiftelsen grundades 1947
av generalkonsul Axel Ax:son Johnson
tillsammans med hans fru Margaret.
www.axsonjohnsonfoundation.org

Hasselbladsstiftelsen
Hassebladstiftelsen är
en icke-vinstdrivande
stiftelse som bildades
1979 av Erna och Victor Hasselblad,
paret bakom den världsberömda Hasselbladkameran. 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
Hasselblad Center. En viktig del är det
årliga utdelandet av det internationella
Hasselbladpriset.
www.hasselbladfoundation.org

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 ekologi och
att stödja undervisning och utbildning inom ekonomiska, teknologiska
och jordbrukstekniska områden.
Stiftelsen ska också stödja kulturella
och konstnärliga värden inom svensk
heminredningstradition. Stiftelsens
största anslagsmottagare är Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien, som är en av världens ledande
institutioner för ekologisk forskning.
En annan stor mottagare av anslag
är Beijerlaboratoriet vid Uppsala
universitets biomedicinska fakultet.
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 ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap,
biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska
tillämpningar. 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, viltforskning samt instrumentutveckling för kemisk analys,
mätteknik, energi- och materialteknik
liksom inom allmän fysik.
www.carltryggersstiftelse.se
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande
Formas är en statlig myndighet som får anslag från
Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet. 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
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IngaBritt och Arne Lundbergs
Forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne Lundbergs
Forskningsstiftelse donerar medel
till medicinsk vetenskaplig forskning
rörande cancer, njursjukdomar och
ortopedi. Stiftelsen prioriterar inköp
av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Lundbergs Forskningsstiftelse
grundades 1982 av IngaBritt Lundberg
till minne av hennes make affärsmannen Arne Lundberg, född 1910 i Göteborg där han också verkade. Stiftelsen
har sedan starten delat ut mer än
900 miljoner kronor i anslag. Några
större bidrag har lämnats bland annat till ett njurforskningslaboratorium
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-

Magnus Bergvalls stiftelse
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning
genom anslag till svenska vetenskapsmän 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 huvudsakliga ändamål, må även lämnas
understöd åt allmänna eller enskilda
svenska hjälporganisationer av olika
slag för främjande av deras arbete.
www.magnbergvallsstiftelse.nu
O.E. och Edla Johanssons
vetenskapliga stiftelse
O.E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse tillkom genom donation
av makarna Johansson 1974. Stiftelsen delar ut stipendier för forskning,
företrädesvis inom naturvetenskap,
teknik och medicin. 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

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
Lars J. Hierta var
industriman, publicist, bokförläggare, riksdagsman. Han
grundade bland annat Liljeholmens
stearinfabrik, Munksjö pappersbruk,
Nya Ångslupsbolaget och tidningen
Aftonbladet. Vid sin död var han en
av Sveriges rikaste personer. Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda
forskare inom alla ämnesområden.
För närvarande 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. Det kan till exempel
gälla undervisningsmetoder, skrifter
eller studieresor.
www.larshiertasminne.se

nat 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
anslagstilldelningen har under senare
år legat runt 37 miljoner kronor.
www.ake-wiberg.se

Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse
bildades år 1960 av makarna Torsten
och Wanja Söderberg. Stiftelsen möjliggör sedan dess forskningssatsningar
och enskilda projekt inom medicin,
ekonomi och rättsvetenskap men
också inom andra områden ofta med
humanioraanknytning. Stiftelsen har
tagit initiativ till flertalet professurer 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
överintendenten Åke Wiberg. Den
har under sin existens gett anslag till
vetenskaplig forskning och till vård
och utbildning av barn och ungdom.
Av hävd har Stiftelsen framför allt stött
medicinsk forskning men även forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa anslag har utdelats till
enskilda forskare. Genom anslag till
olika organisationer har Stiftelsen kun-
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