
Årsredovisning
2020



Innehåll
Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 4

Balansräkning 5

Noter 6

Revisionsberättelse 11

Årsredovisning 2020         



 2  Årsredovisning 2020         

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 
organisationsnr 802017-9191, med säte 
i Stockholm inrättades i januari 1994 
efter beslut av riksdag och regering och 
erhöll då ett kapital på sex miljarder 
kronor. Stiftelsens ändamål är att stödja 
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk 
forskning genom att främja utvecklingen 
av starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse för 
utvecklingen av Sveriges framtida kon-
kurrenskraft.

Stiftelsens verksamhet ska bedrivas 
på grundval av dess egna, självständiga 
bedömningar. Forskningssatsningarna 
kan avse såväl ren grundforskning som 
tillämpad forskning samt områdena  
däremellan. Verksamheten får på sikt 
medföra att stiftelsens förmögenhet  
förbrukas.

Ändamålsuppfyllelse

Under 2020 har SSF betalat ut netto 
799 Mkr i forskningsbidrag, avseende 
innevarande och tidigare års beslut. Dessa 
fördelar sig på forskningsområde enligt: 
livsvetenskaperna 301 Mkr (varav medi-
cinsk teknik och teknik för livsvetenska-
perna 111 Mkr), informations-, kommu-
nikations- och systemteknik (ICT) 179 
Mkr, materialvetenskap och materialtek-
nologier 245 Mkr, beräkningsvetenskap 
och tillämpad matematik 42 Mkr och 
övrigt 32 Mkr.

SSF har beviljat nya forskningsbidrag 
under 2020 motsvarande 744 Mkr, 
inklu sive vd:s ram. Bidragen beviljades 
inom utlysningarna; Industridoktorand 
30 Mkr, Strategisk Mobilitet 15 Mkr, 
Beräkningskraft och hårdvara för IKT-
infrastrukturer 192 Mkr, SSF Agenda 
2030 Forskningscenter 200 Mkr, Fram-
tidens Forskningsledare 240 Mkr, Vd-
beslut 3 Mkr, Forskarhjälpen 4 Mkr 
samt inom utlysningen för forskningsut-

byte Sverige-Taiwan 60 Mkr, där utlys-
ningsramen utökades med 30 Mkr.  
Totalt 56 Mkr återfördes från tidigare 
års beslut. 

Nya program som beslutats utlysas 
under 2020 omfattar 207 Mkr. De pro-
gram som beslutades var; Adjungerad 
professor 15 Mkr, Industridoktorand 
30 Mkr, Strategisk Mobilitet 15 Mkr, 
Forskningsinstitutsdoktorand 20 Mkr 
samt SSF Bioteknik och växtförädling 
– mat, foder och skogsprodukter 120 
Mkr, Vd-beslut 3 Mkr samt Forskar-
hjälpen 4 Mkr.

Styrelse, revisorer  
och verkställande ledning

Enligt SSF:s stadgar ska styrelsen bestå 
av tio ledamöter. Två av dessa utses av 
regeringen och en av dessa två ska ha 
”relevant ekonomisk kompetens för sty-
relsearbetet”. Övriga ledamöter utses av 
styrelsen. Två av dessa utses efter förslag 
av myndighetscheferna för Vetenskaps-
rådet, Forte, Formas och Vinnova, två 
efter förslag från universitet och hög-
skolor, tre efter förslag av Kungl. Veten-
skapsakademien (KVA) och Kungl.  
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
och en av styrelsen. Styrelsen utser ord-
förande och vice ordförande inom sig.

Under 2020 hade styrelsen haft 
följande sammansättning:

Björn O Nilsson, ordförande, vd Ursus  
Innovation AB

Cecilia Holm Wallenberg, professor, Lunds 
universitet

Hans Rydstad, ph.d och senior advisor,  
Carnegie

Kerstin Johannesson, professor, Göteborgs 
universitet

Gösta Lemne, strategichef, Ericsson

Magnus Berggren, professor, Linköpings  
universitet 

Björn Ottersten, professor, Kungliga Tekniska 
Högskolan

Charlotte Brogren, CTO, Alimak Group AB

Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforsknings
sekreteriatet

Jörgen Hansson, ledamot till och med 14 
augusti 2020, professor, Högskolan i Skövde

Claes Wohlin, ledamot från och med 16  
oktober 2020, professor, Blekinge Tekniska 
Högskola

Styrelsen hade sex ordinarie sammanträ-
den under 2020.

Stiftelsens revisorer har varit Ernst  
& Young AB med auktoriserade revisorn 
Jens Karlsson som huvudrevisor fram 
till och med 16 september 2020 då Jeff  
Erici tog över, med Jens Karlsson som 
suppleant. Sakrevisorer har varit profes-
sor Anders Flodström samt f.d. kam-
marrättslagman Annika Sandström som 
från och med 1 juli 2020 ersattes av 
Elisabeth Nilsson.

Den verkställande ledningen har  
utgjorts av vd Lars Hultman.

Verksamhetens styrning

Vd är verksamhets- och personalansvarig. 
I linjeorganisationen ingår programchef  
Joakim Amorim, kommunikationschef  
sedan 1 janauri 2021 Sofie Pehrsson  
under 2020 Eva Regårdh samt ekono-
michef  Lotta Thörn. Stiftelsens kansli 
har under 2020 bestått av i genomsnitt 
14 personer. Under året har fyra perso-
ner slutat och två personer anställts. 

Stiftelsen har fortsatt att arbeta enligt 
den 2016 fastställda forskningsstrategin 
för åren 2017–2021. Under 2020 fat-
tade styrelsen beslut om en modell för 
utbetalningar ur stiftelsen som säkrar 
stiftelsens överlevnad på lång sikt. Under 
2021 ska beslut fattas om en strategi uti-
från de nya förutsättningarna..

Kapitalförvaltningen

Stiftelsens kapital utgörs av de medel 
som genom regeringens beslut överfördes 
till stiftelsen 1994. Genom god förvalt-
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ning över åren var värdet av stiftelsens 
förvaltade kapital per den 31 december 
2020 11,3 miljarder kronor, efter att 
stiftelsen betalat ut forskningsbidrag  
om 15,7 miljarder kronor under åren 
1994–2020.

Det förvaltade kapitalet förräntades 
under 2020 till nominellt 6,7 procent.

Stiftelsens styrelse har det yttersta 
ansvaret för att förmögenheten förvaltas 
på ett betryggande sätt, så att riskerna 
begränsas och möjligheterna till god 
avkastning tillvaratas. På delegation har 
en kapitalförvaltningskommitté utsetts, 
som har till uppgift att värdera mark-
nader och investera stiftelsens kapital i  
enlighet med stiftelsens placeringspolicy. 

Under året har kapitalförvaltnings-
kommittén haft elva sammanträden och 
tre telefonmöten.

Kapitalförvaltningskommittén (KfK)  
har under 2020 haft följande samman-
sättning:

LEDAMÖTER
Per Afrell, ordförande och ledamot till och 
med 30 juni 2020, partner Profi Fastigheter

Ann Grevelius, vice ordförande till och med 
30 juni 2020 och ordförande från och med  
1 juli 2020, styrelseledamot Alecta och  
oberoende rådgivare

John Vivstam, vd Postens Pensionsstiftelse

Hans Rydstad, ph.d. och senior advisor  
(styrelsens representant)

Ulrika Lindén, räntechef Swedbank Robur

Ulrika Bergman, finanschef Nobelstiftelsen 

ÖVRIGA 
Lars Hultman, vd SSF och adjungerad av  
styrelsen

Lotta Thörn, ekonomichef SSF, kommitténs 
sekreterare och adjungerad av KfK

Magnus Jacobsson, portföljförvaltare SSF 
och adjungerad av KfK

Riskhantering och placeringspolicy

Förvaltningen av kapitalet ska bedrivas 
på ett balanserat sätt i syfte att säker-
ställa en tillfredsställande avkastning 
med låga förvaltningskostnader och hög 
administrativ effektivitet. Uttryckt i  
finansiella termer har målsättningen  

varit att tillgångarna över en femårscykel 
minst ska ge en sammanlagd real avkast-
ning på i genomsnitt 2,5–3 procent per 
år. Från och med 11 december 2020 
justerades målavkastningen från i genom-
snitt 2,5–3 procent per år, till i genom-
snitt 3,5–4,5 procent per år.

Stiftelsens styrelse fastställde den  
11 december 2020 en ny placerings-
policy för förvaltningen av stiftelsens 
förmögenhet. Tidigare övergripande mål 
för förvaltningen ändrades från att stif-
telsen fram till år 2030 ska kunna göra 
uttag från förvaltat kapital om 750 mil-
joner kronor årligen, till att stiftelsens 
beslut om uttag från förvaltat kapital 
ska kunna genomföras från en likvid del 
av investeringsportföljen.

Enligt placeringspolicyn får kapita-
let placeras i olika tillgångsslag som  
aktier, räntebärande värdepapper, fastig-
heter, alternativa investeringar och lik-
vida medel.

Vid 2020 års utgång utgjordes stif-
telsens portfölj av cirka 14 procent 
svenska aktier, 19 procent utländska 
aktier, 30 procent räntebärande värde-
papper, 17 procent alternativa investe-
ringar och 20 procent fastigheter.

Skattefrågor

Begränsad skattskyldighet enligt inkomst-
skattelagen (7 kap 3 §) förutsätter att tre 
krav är uppfyllda, ändamåls-, verksam-
hets- och fullföljdskraven. Stiftelsen upp-
fyller alla tre kraven och beskattas därför 
inte för kapitalinkomster.

Resultat och ställning

Redovisat årsresultat för 2020 uppgår 
till 664 Mkr. Under året har projekt-
bidrag beviljats för 744 Mkr. Balanse-
rat resultat har minskat med 24 Mkr 
till 2 673 Mkr. Det egna kapitalet upp-
går vid årets slut till 8 673 Mkr, varav 
allt är disponibelt kapital.

Förändring eget kapital (kkr)
Stiftelse-

kapital
Balanserat

resultat
Totalt

eget kapital

Ingående balans 6 000 000 2 696 493 8 696 493

Redovisat årsresultat 663 942 663 942

Återförda projektbidrag 56 550 56 550

Beviljade projektbidrag –744 302 –744 302

Utgående balans 6 000 000 2 672 683 8 672 683

De finansiella tillgångarna redovisas till marknadsvärde och orealiserade övervärden i värdepapper 
uppgår till 2 057 225 kkr och ingår i det totala egna kapitalet. För räkenskapsåret 2019 var mot
svarande värde 2 220 376 kkr. Se upplysningar under redovisningsprinciper.

Flerårsöversikt (miljoner kronor) 2020 2019 2018 2017 2016

Beviljade bidrag 744 383 899 935 1 032

Uttag ur förvaltat kapital 842 721 825 670 667

– varav kassaflöde 
bidragsverksamheten 799 670 780 626 621

Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar (not 6) 730 763 523 986 353

Resultat före marknadsvärdering 828 846 634 1 168 514

Förändring orealiserat resultat 
finansiella tillgångar –164 831 –492 –494 293

Årsresultat 664 1 676 143 674 807

Eget kapital till marknadsvärde 8 673 8 696 7 380 8 119 8 375

Förvaltat kapital till marknadsvärde* 11 348 11 489 10 470 11 109 10 997

* Avser marknadsvärde på värdepapper samt upplupna räntor och likvida medel inom portföljerna.
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Resultaträkning (kkr) Not 2020 2019

Stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar 35 116 40 720

Ränteintäkter 2 112 673 91 787

Övriga intäkter 0 9

Summa intäkter 147 789 132 516

Stiftelsens kostnader

Finansiella omkostnader –13 175 –6 229

Övriga externa kostnader 3 –16 357 –20 268

Personalkostnader 4 –20 648 –23 175

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 5 –201 –145

Summa kostnader –50 381 –49 817

Stiftelsens finansiella poster  
Resultat från övriga finansiella tillgångar 6 730 092 763 205

Orealiserat resultat finansiella tillgångar      7, 8, 9, 11 –163 558 830 560          

Summa finansiella poster 566 534 1 593 765

REDOVISAT ÅRSRESULTAT   663 942 1 676 464

Resultaträkning
(belopp i kkr)
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Balansräkning (kkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 525 415

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andra andelar 7 7 509 935 6 979 310

Obligationer 8 3 057 177 3 887 821

Långfristiga fordringar 9 467 862 466 900

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 034 974 11 334 031

Summa anläggningstillgångar 11 035 499 11 334 446

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 10 6 509 4 346

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 886 13 413

Summa kortfristig fordringar 19 395 17 759
Kortfristiga placeringar 11 31 379 31 183

Kassa och bank 266 784 104 925

Summa omsättningstillgångar 317 558 153 867

SUMMA TILLGÅNGAR 11 353 057 11 488 313

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Stiftelsekapital 6 000 000 6 000 000

Balanserat resultat 2 672 683 2 696 493

Summa eget kapital 8 672 683 8 696 493

Långfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda projektbidrag 12 1 787 670 1 896 741

Summa långfristiga skulder 1 787 670 1 896 741

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 766 1 219

Beviljade ej utbetalda projektbidrag 887 330 889 370

Övriga skulder 955 879

Upplupna kostnader 3 653 3 611

Summa kortfristiga skulder 892 704 895 079

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 353 057 11 488 313

Balansräkning 
(belopp i kkr)
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
BFN AR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), om inget annat framgår 
av nedanstående. 
För att ge en mer rättvisande bild har resultaträkningens uppställningsform anpassats 
till stiftelsens verksamhet. Stiftelsens redovisningsvaluta är SEK.

Intäktsredovisning
Intäkter har värderats till verkligt värde, till de belopp som har erhållits eller kommer 
att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde
larna kommer att tillfalla stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, såval finansiella som operationella, har redovisats som opera
tionella leasingavtal. Operationella leasingavtal har redovisats som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som har lämnats till anställda. 
Ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersätt
ningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. 
Ersättningar till anställda efter anslutad anställning avser avgifts eller förmånsbe stämda 
pen sionsplaner. Som avgiftsbestämd plan klassificeras plan där fastställda avgifter beta
las och det inte finns några förpliktelse, vare sig legala eller informella, att betala något 
ytterligare utöver erlagda avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kurs
vinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder har redovisats i 
rörelseresultatet och kursförluster på finansiella fordringar och skulder har redovisats 
som finansiella poster.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Följande avskrivningstider 
har tillämpats:
Datorer 3 år
Maskiner och Inventarier 5 år

Beviljade ej utbetalade projektanslag
Kortfristig del av beviljade, ännu ej utbetalda bidrag, avser den del av beslutade bidrag 
som beräknas utbetalas under 2021.

Övriga tillgångar och skulder
Finansiella instrument har redovisats och värderats till verkligt värde. Kundfordringar 
och övriga kortfristiga fordringar har redovisats till det lägsta av anskaffningsvärde och 
det belopp varmed de beräknas bli reglerade, det vill säga med avdrag för befarade 
förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder har redovisats till det 
belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
har efter första redovisningen värderats till upplupet anskaffningsvärde.

Noter
(belopp i kkr)
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Finansiella instrument
I enlighet med ÅRL kap.4 sker redovisning av finansiella instrument till verkligt värde. 
Noterade innehav har värderats till balansdagens kurs, fastighetsinnehav har värderats 
till andel av eget kapital och övriga onoterade innehavs värdering har baserats på 
värdering erhållen från motparten eller annan extern part, där senast tillgängliga 
värdering justerats för eventuella kassaflöden fram till och med balansdagen. 
Kortfristiga placeringar avser placeringar som fyller samma funktion som, och har 
likviditetsrisk lika, kassa och bank. Kortfristiga placeringar har värderats till 
balansdagens kurs.

Anslag
Beviljade anslag har redovisats direkt mot eget kapital och skuldförts vid beslutstill
fället. Upplysningar om beslutade ramanslag utan slutlig mottagare lämnas i not 14.

Not 2 Ränteintäkter 2020 2019
Penningmarknadsinstrument 53 60
Obligationer 73 345 39 530
Övriga investeringar 39 275 52 197
Summa 112 673 91 787

Not 3 Övriga externa kostnader
Arvoden arbetsgrupper och 
utvärderare 3 926 4 942 
Övriga kostnader för utvärdering 163 2 156
Lokalkostnader   4 952 4 706
Forskningskommunikation 3 105 2 465
Revision och konsultation 346 368
Övriga konsulttjänster 1 740 2 167
Resor och traktamenten 278 557
Övrigt 1 847 2 907
Summa 16 357 20 268

Not 4 Anställda och personal-
kostnader 2020 2019

Styrelse och företagsledning Antal Antal
Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 4 6 4 6
Företagsledning 0 1 0 1
Medelantalet anställda
Kvinnor 59 % 8,2 54 %  8,1 
Män 41 % 5,6 46 % 6,8
Totalt 13,8 14,9

Medelantalet anställda är beräknat på antal årsarbetare. Normal årsarbetstid 
är 1 946 (1 938) tim.
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Not 4 
forts.

Anställda och personal  - 
kostnader 2020 2019

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 2020 2019

Styrelsen och verkställande direktören
– löner och ersättningar 2 963 2 949
– sociala avgifter 1 001 1 070
– pensionskostnader 627 635

4 591 4 654
Vd är förordnad vid stiftelsen sedan 1 juni 2013. Anställningsavtalet kan sägas 
upp med ömsesidig uppsägningstid om sex månader från endera parten.

Individuell tjänstepension har tecknats för vd. Försäkringen omfattar ålders 
och efterlevandepension samt sjukförsäkring.

 

Övriga anställda
– löner och ersättningar 9 049 9 780
– sociala avgifter 3 403 3 954
– pensionskostnader 3 605 4 787

16 057 18 521
Stiftelsen totalt 20 648 23 175

Not 5 Inventarier 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 6 620 6 569
Årets anskaffningar 311 284
Årets försäljningar 0 –233
Utgående anskaffningsvärden 6 931 6 620

Ingående avskrivningar –6 205 –6 293
Årets försäljningar 0 233
Årets avskrivningar –201 –145
Utgående avskrivningar –6 406 –6 205
Bokfört restvärde enligt plan 525 415

Not 6 Resultat från övriga finansiella 
tillgångar 2020 2019

Vinster Vinster
Obligationer 28 989 12 236
Aktier 301 932 1 223
Fondandelar 426 814 391 307
Alternativa investeringar 26 535 101 785
Summa 784 270 506 551

Förluster Förluster
Obligationer –8 370 –12 359
Aktier 0 –342
Fondandelar –3 192 –16 647
Alternativa investeringar –44 132 0
Summa –55 694 –29 348
Valutakursresultat, netto 1 516 286 002
Summa 730 092 763 205

Noter forts.
(belopp i kkr)
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Not 7 Aktier och andelar 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 4 810 105 5 180 650
Årets anskaffningar 1 644 634 2 137 758
Årets försäljningar –977 364 –2 508 303
Utgående anskaffningsvärden 5 477 375 4 810 105
Orealiserad värdeförändring 2 032 560 2 169 205
Utgående bokfört värde 7 509 935 6 979 310

Svenska
Anskaffat 

värde
Bokfört  

värde
Aktier 298 807  955 559
Fondandelar 2 354 011 3 525 048

Utländska
Fondandelar 2 824 557 3 029 328
Summa aktier och andelar 5 477 375 7 509 935

Not 8 Obligationer 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 3 836 452 2 575 998
Årets anskaffningar 3 545 912 6 948 817
Årets försäljningar –4 349 907 –5 688 363
Utgående anskaffningsvärden 3 032 457 3 836 452
Orealiserad värdeförändring 24 720 51 369
Utgående bokfört värde 3 057 177 3 887 821

Anskaffat 
värde

Bokfört  
värde

Obligationer 3 032 457 3 057 177
Summa obligationer 3 032 457 3 057 177

Not 9 Långfristiga fordringar 2020 2019
Aktieägarlån Fastighets AB Stenvalvet 467 862 466 900

Not 10 Övriga fordringar 2020 2019
Sålda ej likviderade värdepapper 1 989 84
Betald preliminär skatt 1 390 1 390
Övriga fordringar 3 130 2 872
Summa 6 509 4 346

Not 11 Kortfristiga placeringar Anskaffat 
värde

Bokfört  
värde

Penningmarknadsinstrument 31 434 31 379

Not 12 Beviljade ej utbetalda 
projektbidrag 2020 2019
Utbetalning beräknas ske år 2–5 1 682 974 1 779 580
Utbetalning beräknas ske efter 5 år 104 696 117 161

Summa 1 787 670 1 896 741

Not 13 Eventualförpliktelser 2020 2019

Investeringsåtaganden i finansiella
anläggningstillgångar 1 248 088 947 996
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Not 14 Utlysningar, ej fördelade     2020 2019

Ej fördelade utlysningar     326 865 842 029

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Budgeten för nya utlysningar för forskning 2021 är beslutad till 300 Mkr, ett beslut  
i linje med styrelsens beslut under 2020 att verka för stiftelsens överlevnad och 
verkan på längre sikt.

Noter forts.
(belopp i kkr)

Stockholm den 15 april 2021

Björn O Nilsson  Cecilia Holm Wallenberg Hans Rydstad
Ordförande Vice ordförande 

Kerstin Johannesson Gösta Lemne Magnus Berggren

Björn Ottersten Charlotte Brogren Katarina Gårdfeldt 

Claes Wohlin Lars Hultman 
 Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2021

Anders Flodström  Elisabeth Nilsson 
Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor

Ernst & Young AB 

Jeff Erici 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för Strategisk Forskning, org.nr 8020179191 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för 
Strategisk Forskning för år 2020.

Enligt vår 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 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi-
so rernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
De auktoriserade revisorernas ansvar samt De förtroendevalda reviso rer nas 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revi-
sorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av verksamhetsberättelsen men innefattar inte årsredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över-
väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun - 
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rap-
portera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
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 och 
verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser 
att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
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 vi professio-
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nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:   
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings åtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra 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, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller  
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi teten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fort - 
sätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rim-
lig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen för Strategisk 
Forskning för år 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte hand-
lat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller års-
redovisningslagen.

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. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stif-
telselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stif-
telsen.

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stif-
telseförordnandet 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 försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär  
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där av-
steg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftel-
sens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB 
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Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Elisabeth Nilsson
Förtroendevald revisor
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