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Sedan 1988 är RJ en självständig finansiell aktör med en
egen intern finansförvaltning. Stiftelsen investerar i svenska
och internationella aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter samt i alternativa placeringar såsom hedgefonder och
fastighetsfonder. Tillgångarnas marknadsvärde var hösten
2012 cirka 10 miljarder kronor.
En placeringspolicy, vilken tas fram i samråd med fondens
finanskommitté och beslutas av styrelsen, sätter ramarna
för förvaltningen. För att möjliggöra en stabil och ambitiös
forskningsfinansiering är målsättningen att över tid uppnå
en genomsnittlig realavkastning om minst fyra procent per
år. RJ har historiskt haft en framgångsrik kapitalförvaltning
och de långsiktiga avkastningsmålen har överträffats.
RJ upprättar årligen ett stresstest för att bedöma den
påverkan som ett kraftigt värdefall på tillgångarna skulle ha
på stiftelsens framtida utdelningskapacitet.
Tillämpningen av RJ:s etiska principer för investeringar
innebär att vi avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter och arbetsrätten
samt företag som medverkar till allvarlig miljöskada och
stor klimatpåverkan.
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Finansiell förvaltning
– grunden för starkt forskningsstöd
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Riksbankens
Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
främjar och stödjer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Stiftelsen bildades genom ett beslut i
riksdagen 1962, då en donation från
Riksbanken godkändes. Den årliga avkastningen skulle användas till att stödja
vetenskaplig forskning med anknytning till
Sverige. I samband med upplösningen av
löntagarfonderna tillfördes RJ 1993 ytterligare 1,5 miljarder kronor.
RJ:s insatser ska bidra till att ny forskning kan komma till stånd, liksom till att
konsolidera och utveckla redan etablerad vetenskap. Målsättningen är att ge
svensk forskning inom RJ:s verksamhetsområde förutsättningar att nå en internationellt framträdande ställning. Årligen
(2012) beviljas cirka 380 miljoner kronor till
forskning.

RJ beviljar årligen cirka
miljoner kronor till forskning
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Stöd till framstående forskning
RJ finansierar forskning i olika former, allt från fleråriga
anslag åt större forskargrupper till bidrag för konferenser
och nätverksskapande aktiviteter. Dessutom gör RJ riktade
insatser mot forskningsområden som identifierats som särskilt angelägna.
Gedigen beredningsprocess
Urvalet görs i två steg. Inkomna ansökningar bedöms och
prioriteras först i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.
I var och en av dessa ingår ett antal nationella och internationella forskare samt riksdagsledamöter. I den andra
bedömningsomgången granskas ansökningarna av minst
två externa forskare inom eller utom landet.
Korta beslutsvägar
Som fristående stiftelse kan RJ arbeta probleminriktat och
flexibelt. För att kartlägga forskningsbehov och stimulera
till forskning och informationsutbyte har RJ inrättat så
kallade områdesgrupper. Dessa består av forskare och
företrädare för i sammanhanget viktiga samhällsintressen.
Grupperna har bland annat inriktat sig på säkerhetspolitik,
förmodernitet samt mål och resultat i offentlig verksamhet.
I programmet Flexit söker RJ i samarbete med näringslivet lösningar för att sprida humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och forskare utanför akademin.
Huvudsyftet är bygga broar mellan humaniora och samhällsvetenskap och den privata sektorn.
I forskningens framkant
RJ:s mål är att ge svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning förutsättningar att nå en internationellt
framträdande ställning. Exempel på sådan forskning är
”Quality of government” — Bo Rothsteins och Sören
Holmbergs forskning om inte fungerande offentliga institutioner, samt ”Avancerad andraspråksanvändning”, som
leds av Kenneth Hyltenstam.

Genom elitsatsningen Pro Futura ges forskare som är i
början av karriären möjlighet att under en längre tid ägna
sig åt fri forskning i en internationell miljö. Pro Futura är
ett spetsforskningsprogram för perioden efter doktorsexamen men före en professur som RJ genomför i samarbete
med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study).
För att göra forskningsresultaten fritt tillgängliga
finansierar RJ kostnader för open access-publicering samt
arbetar aktivt för att stödja och utveckla arbetet med open
access.
Internationella samarbeten
Det ligger i RJ:s uppdrag att stödja gränsöverskridande
forskningsprojekt, där forskare från olika länder, lärosäten och discipliner samarbetar. Stiftelsen engagerar sig i
internationell samverkan med en rad organisationer, till
exempel:
• Compagnia di San Paolo
• European Cultural Foundation
• Fondation Maison des sciences de l´homme (FMSH) i Paris
• Princeton Institute
• Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS)
• Wissenschaftskolleg i Berlin
Dessutom arbetar stiftelsen pådrivande med forskningsoch stiftelsefrågor inom ramen för European Foundation
Centre.
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