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VISION  
ÄR ATT 
BESEGRA 
CANCER
TILLSAMMANS GÖR VI DET MÖJLIGT
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Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska  
drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forsknings- 
finansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden 
får inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor  
från privatpersoner och företag.

Forskningsfinansiering
Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder
kronor till svensk cancerforskning. Under samma period har antalet som
överlever cancer mer än fördubblats. Många av de förbättringar vi ser i 
dag, såsom effektivare diagnostik- och behandlingsmetoder, är resultat 
av forskning som inleddes för flera decennier sedan. För att våra barn 
och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg måste vi som lever i 
dag se till att forskningen har de resurser som krävs.

Kunskapsspridning
En tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas. En viktig uppgift är
därför att informera om hur var och en, genom kloka livsstilsval, kan
minska risken att drabbas. Genom kunskapsspridning vill vi också  
stärka patienter och närstående. De flesta mår bättre, känner sig  
tryggare och kan lättare navigera inom sjukvården om de har kunskap 
om cancer och hur den behandlas.

Påverkansarbete
Varje år får över 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre 
villkor – och öka deras chanser att överleva – arbetar vi med påverkans-
arbete genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande. Vi pekar ut 
brister och behov samt visar på möjliga lösningar, i syfte att bidra till för-
bättringar inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning.
 

Tillsammans kan vi besegra cancer

Det här är Cancerfonden
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Cancerfondens vision är att besegra cancer. Varje 
dag går jag till jobbet starkt förvissad om att 
att vi närmar oss den dag då visionen är en 
realitet. När de flesta som drabbas av cancer 
blir botade och de som inte blir det, ändå kan 
leva ett långt liv med god livskvalitet. 

Utmaningarna är svåra, men de är inte 
omöjliga. Forskning och vård utvecklas 
snabbt och desto fler som engagerar sig i 
kampen mot cancer, desto snabbare når vi 
dit. Nyckeln är forskning. Genom att finan-
siera den främsta cancerforskningen har 
Cancerfonden genom åren medverkat till 
att 65 procent av dem som fått en cancer-
diagnos i dag överlever. När Cancerfonden 
startade i början av 50-talet var motsva-
rande siffra 30 procent. 

Ett för Cancerfonden fantastiskt insam-
lingsår gör att vi går in i 2018 med stor till-
försikt, men också med stor ödmjukhet. Ett 
förtroende måste man förtjäna och det är 
förtroendet hos våra givare, privatpersoner 
och företag, som möjliggör att vi nu delar ut 
mer pengar än någonsin till svensk can-
cerforskning. Fantastiska, en halv miljard 
kronor. Samtidigt behöver vi samla in ännu 
mer pengar för att skynda på framstegen 
som leder till att färre drabbas, fler botas 
eller kan leva ett liv med god livskvalitet. 
Vårt långsiktiga mål är att dela ut 1 miljard 
kronor årligen till svensk cancerforskning.

Några insatser vill jag speciellt nämna.  
Man kan inte annat än att vara stolt över de 
94 000 personer som väljer att vara månads-
givare hos Cancerfonden. Genom tv-galan 
Tillsammans mot cancer kunde vi välkom-
na inte mindre än 28 700 nya månadsgivare. 
Och Rosa Bandet-kampanjen har allt mer 
utvecklats till en folkrörelse. Rekordsum-
man 86 miljoner kronor blev årets bidrag 
till svensk cancerforskning. 

Dagligen matar medierna oss med rappor-
ter om tillståndet i svensk sjukvård. Under 
2017 intensifierade vi vårt påverkansarbete 
inom vård, forskning och prevention. I 
Cancerfondsrapporten 2017 pekar vi på flera 
av cancervårdens utmaningar, exempelvis per-
sonalkris och de stora regionala skillnaderna i 
vårdkvalitet.  Vi tar även upp det inom vården 
allt bistrare forskningsklimatet. Den kliniska 
forskningen måste integreras tätare med den 
dagliga verksamheten, så att de som jobbar i 
vården får tid och resurser till att forska. 

Men den bästa cancerbehandlingen är den 
som inte behövs – en tredjedel av all cancer 
kan förebyggas. Cancerfonden har under 
året stegrat arbetet med att sprida kunskap 
om hur vi kan påverka den egna hälsan 
genom våra levnadsvanor. 

Även i vårt påverkans- och opinionsarbete 
har flera aktiviteter fokuserat kring vad 
våra politiker kan göra för att underlätta 
för medborgarna att göra livsstilsval som 
minskar risken för cancer. Exempelvis har 
vi uppmanat regering och riksdag att följa 
våra grannländer, Finland och Norge, och 
rösta för ett exponeringsförbud av tobak i 
butik. Och i samband med Rosa Bandet-
kampanjen drev vi frågan om att höja 
åldersgränsen för mammografi. Mer än  
var femte kvinna som drabbas av bröst-
cancer är äldre än 74 år. Trots det upphör 
mammografin efter 74-årsdagen. 

Avslutningsvis, tack alla ni som gjorde 2017 
till det bästa insamlingsåret i Cancerfondens 
historia – vi gör det här tillsammans!

Allt närmare dagen  
då vår vision är en realitet

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden
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Cancerfondens 
styrelse. Övre 
raden från väns-
ter: Elisabeth 
Falkemo, Klas 
Kärre, Henrik 
Ripa. Mellersta 
raden från väns-
ter: Christina 
Christoffers-
son, Richard 
Gröttheim, 
Kjell Asplund, 
Mats Liedholm, 
Gunilla Enblad. 
Nedre raden 
från vänster: 
Gail Dunberger, 
Ulf Edström, 
Lina Nordquist, 
Wanja Lundby-
Wedin. 

Saknas på 
bilden: Evert 
Karlsson.

Styrelsen har haft sex sammanträden och arbetsutskottet fem  
sammanträden under 2017. Närvaro redovisas inom parentes för 
de ordinarie ledamöterna. 
Ledamot som markerats med * är ny från och med huvudmannamötet den 23 maj 2017.
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Huvudmannamöte

Styrelse

Kansli ForskningsnämndFinansnämnd

Ordförande
 Wanja Lundby-Wedin

Generalsekreterare 
Ulrika Årehed Kågström

Ordförande 
Richard Gröttheim

  Ordförande 
Klas Kärre

Ulrika Årehed Kågström , 
generalsekreterare

Jeanette Sundin,  
chef kommunikation och 

marknad

Sofia Sjövall,  
hr-chef

Staffan Samuelson,  
chef ekonomi och  

samordning

Gazal Casselborg,  
chef verksamhet

Kicki Nordström, 
assistent till generalsekreteraren

Mikael Färjsjö,  
chef insamling- och  

engagemang

Huvudmannamötet är 
Cancerfondens högsta 
beslutande organ och hålls 
en gång om året. Vid mötet 
deltar Cancerfondens 28  
huvudmän som repre-
senterar stora delar av 
organisations-Sverige. Vid 
huvudmannamötet lämnar 
en valberedning förslag till 
beslut om tillsättning av 
styrelseordförande, styrelse-
ledamöter samt revisorer.

■ Barncancerfonden

■  Bröstcancerförbundet.

■ Cancerföreningen i Stockholm

■ Centerkvinnorna

■ Fredrika-Bremer-Förbundet 

■ ICA AB

■ ILCO Tarm- uro- och  
stomiförbundet

■ Konung Gustaf V:s  
Jubileumsfond

■ Kooperativa Förbundet, KF

■ Liberala Kvinnor 

■ Landsorganisationen i  
Sverige, LO 

■ Moderatkvinnorna

■ Mun- & Halscancerförbundet 

■ Pensionärernas Riks- 
organisation, PRO

■ Prostatacancerförbundet, PCF

■ Riksförbundet VISIR

■ Riksidrottsförbundet, RF

■ SPF Seniorerna 

■ Svensk Handel

■ Svenska Lottakåren 

■ Svenska Läkaresällskapet

■ Sveriges Kommuner  
och Landsting, SKL 

■  Sveriges Landsråd för alkohol-
och narkotikafrågor, SLAN

■ Sveriges läkarförbund

■ Sveriges Socialdemokratiska  
Kvinnoförbund

■ Sveriges Tandläkarförbund

■ Tjänstemännens Central- 
organisation, TCO 

■ Vårdförbundet
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer 
– är en fristående och ideell organisation 
som verkar för att bekämpa cancersjukdo-
marna i Sverige. Det sker huvudsakligen 
genom att föreningen stödjer och samordnar 
cancerforskning samt främjar utvecklingen 
av nya undersöknings-, behandlings- och 
omvårdnadsmetoder vid cancer. I samma 
syfte bedriver och stödjer Cancerfonden 
upplysning om cancerforskningens mål och 
medel samt informerar om cancersjukdomars 
förebyggande, symtom och behandling.  
Cancerfondens medel används inte till sjuk-
vård som stat och kommun ansvarar för. 
Cancerfonden är en ideell organisation utan 
statligt stöd. Cancerfonden är därför helt 
beroende av testamenten och gåvor från pri-
vatpersoner, företag och andra organisationer.

Huvudmannaorganisationer/medlemmar

Cancerfonden har 28 huvudmannaorgani-
sationer. Förutom dessa finns enskilda stöd-
medlemmar. Antalet registrerade stödmed-
lemmar uppgick 2017 till 15 258 (16 262). 
Ordinarie huvudmannamöte hölls den 23 maj 
2017 i Stockholm. Resultat- och balansräk-
ning fastställdes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsens sammansättning framgår av sidan 
4. Styrelsen har haft sex sammanträden och 
styrelsens arbetsutskott har haft fem sam-
manträden under 2017. 

Vision och mål

Cancerfondens vision är att besegra cancer. 

Målet är att färre ska drabbas och fler 
överleva. För att komma närmare visionen 
arbetar organisationen dels med forskningsfi-
nansiering, dels med kunskapsspridning och 
påverkansarbete. 

De två ändamålen betyder att organisationen
■ ger ekonomiskt stöd till högkvalitativ 
cancerforskning.
■ sprider kunskap till allmänheten om 
cancer och cancerprevention samt för dialog 
med politiska beslutsfattare i frågor som rör 
cancerforskningens villkor, cancerpreven-
tion och cancervård.

Väsentliga händelser under året 

■ Under året har en ny strategisk inriktning 
utarbetats och antagits som förtydligar  
cancerfondens inriktningsmål och strategi-
områden.
■ Under hösten antogs en ny strategisk plan 
för preventionsarbetet, för vård- och stödar-
betet samt för insamlingsverksamheten.
■ En ny organisationsstruktur trädde i 
kraft den 1 juni med färre avdelningar och 
tydligare ansvarsområden samt med en ny 
mindre ledningsgrupp.
■ Årets totala verksamhetsintäkter upp-
gick till 813 mkr (690), vilket är den högsta 
intäktsnivån någonsin.
■ Under 2017 avsatte Cancerfonden  
509 mkr (458 mkr) till svensk cancerforsk-
ning. Detta är det högsta belopp som  
någonsin har avsatts.
■ Utmärkelsen årets cancerforskare delas  
ut årligen och mottagaren utses av  
Cancerfondens forskningsnämnd.  
2017 mottog professor Lena Claesson-Welsh, 
Uppsala universitet, utmärkelsen.

Styrelsen för Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 december 2017, 
Cancerfondens 66:e verksamhetsår. Siffror inom parentes visar jämförbar 
siffra för 2016.

Förvaltningsberättelsen
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■ Under 2017 har en policy om oredlighet i 
forskning utarbetats av forskningsnämnden. 
Policyn omfattar forskare som söker eller 
uppbär forskningsanslag eller anslag för 
tjänst från Cancerfonden. 
■ Vid utgången av året var antalet månads-
givare till Cancerfonden 94 000 (77 000), en 
ökning under året med 22 procent. 
■ Under året har arbetet att öka tillgänglig-
heten via digitala kanaler fortsatt. I syfte att 
underlätta för givarna har betalningar via 
Swish införts samt möjlighet att bli månads-
givare via mobilt bank-id. Ökade resurser 
har tillförts webbplatsen cancerfonden.se i 
syfte att förbättra driftssäkerhet samt utgöra 
en effektivare kanal för insamling, informa-
tion och kunskapsspridning.

CANCERFONDENS ÄNDAMÅL I KORTHET
Genom att finansiera den främsta cancer-
forskningen har Cancerfonden medverkat 
till att 65 procent av dem som fått en cancer-
diagnos överlever i dag. När Cancerfondens 
verksamhet startade 1951 var motsvarande 
siffra 30 procent.

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden ansvarar för anslags-
utdelningen och har under 2017 haft två 
ordinarie sammanträden. Därtill har två 
extramöten genomförts, per capsulam, för 
beslut i ärenden som utretts i frågor som rör 
oredlighet i forskning. Nio av forsknings-
nämndens tio prioriteringskommittéer har 
berett ansökningar om forskningsprojekt 
och en prioriteringskommitté har berett an-
sökningar om forskarmånader för kliniskt 
verksamma. Förslagen från prioriterings-
kommittéerna granskades och modifierades 
av forskningsnämndens arbetsutskott, varefter 
beslut fattades av forskningsnämnden.

Kategorierna Planeringsgrupp och Forskar-
skola har bedömts av forskningsnämndens ar-
betsutskott före beslut av forskningsnämnden. 

Forskningsnämnden har även arbets-
grupper för beredning av ansökningar inom 

de fem kategorierna Senior Investigator 
Award, Junior Investigator Award, Senior 
Clinical Investigator Award, Junior Clini-
cal Investigator samt Postdoktortjänster. 
Dessutom har ansökningar om anordnande 
av kongress, resa (max tre månader) samt 
stipendier för vårdpersonal behandlats.  
Under året utlystes också två Fellowships  
för pankreascancerforskning. 

Forskningsfinansiering

För 2017 avsattes av Cancerfonden 509 mkr 
(458) till svensk cancerforskning. Forsk-
ningsnämndens övergripande strategi är 
att fördela pengarna i nationell konkurrens 
till de bästa projekten. Undantagsvis görs 
satsningar för specifika områden. Projekt-
anslagen fördelas enligt följande:  
45 procent (46) till preklinisk forskning, 
det vill säga forskning som har betydelse 
för cancerns grundläggande mekanismer 
och därmed bärighet för samtliga kliniska 
forskningsinriktningar, 34 procent (34) till 
translationell forskning, vilket är benämning 
på forskning som överbryggar grundforsk-
ning och klinisk forskning, 12 procent (11) 
till klinisk forskning, det vill säga forskning 
genom studier på patienter, 7 procent (7) 
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Ändamålen i förhållande till
verksamhetsintäkter 2013-2017

Till ändamålenVerksamhetsintäkter

0

200

400

600

800

1 Mkr

7



till epidemiologisk forskning, det vill säga 
forskning kring sjukdomsorsaker och risk-
faktorer och 2 procent (2) till vårdforskning.

Kunskapsspridning och påverkansarbete
Under 2017 avsattes 69 mkr (61) till kunskaps-
spridning och påverkansarbete. Genom arbetet 
med att sprida kunskap och påverka politiker 
främjar Cancerfonden preventiva åtgärder, 
tidig upptäckt av cancer och målsättningen att 
uppnå en bättre och jämlik cancervård.

Cancerfonden har bland annat:
■ Utgivit Cancerfondsrapporten för tolfte 
gången. Bland annat uppmärksammades 
den stora personalbrist som finns på landets 
onkologikliniker.  

■ I årets Rosa Bandet-kampanj lyft frågan 
om eventuell höjning av den 74-årsgräns 
för mammografi som finns i dag. Frågan är 
mycket relevant då var femte kvinna som 
drabbas av bröstcancer är över 74 år.

■ Fortsatt att träffa politiker och andra 
beslutsfattare på alla nivåer och diskuterat 
cancervården, forskningens förutsättningar 
och vikten av preventiva åtgärder. 

■ Medverkat i paneler och rundabords-
samtal under Almedalsveckan. I fokus var 
samtal om vikten av den patientnära forsk-
ningen och utvecklingen av cancervården. 

■ På den tobaksfria dagen den 31 maj pre-
senterat en ny beräkning av vad rökningsre-
laterade sjukdomar kostar samhället. Rap-
porten togs fram av Institutet för hälso- och 
sjukvårdsekonomi (IHE) och visade på kost-
nader på över 31 miljarder kronor om året. 

■ I debattartiklar lyft fram flera priorite-
rade frågor. Exempelvis frågan om expo-
neringsförbud av tobak tillsammans med 
Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking 
Generation och om den akuta personalbris-
ten inom cancervården på DN Debatt. 

■ Arrangerat ett kunskapsseminarium 
på temat ”Cancer och träning – vad säger 
forskningen?” Fokus för seminariet var 
fysisk aktivitet före, under och efter en  
cancerbehandling.

■ Informerat och stöttat cancerpatienter och 
närstående genom Cancerfondens informa-
tions- och stödlinje och de digitala kanalerna.

■ Utgivit fyra nummer av tidningen Rädda 
Livet. Olika broschyrer om cancersjukdo-
mar, behandlingar, känslomässiga reaktio-
ner och prevention gavs ut.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Verksamhetsintäkter 
Cancerfondens totala verksamhetsintäkter 
uppgick under året till 813 mkr (690), vilket 
är en ökning mot föregående år med hela 
18 procent. Det område som ökade mest 
var intäkter från testamenten och spontana 
gåvor. Testamenten ökade med 38 procent 
och spontana gåvor ökade med 34 procent.  
Även intäkter från såväl månadsgivare som 
engångsdonationer genererade väsentlig 
tillväxt jämfört med 2016. 

Rosa Bandet-kampanjen, som genom-
fördes under oktober månad genererade en 
total insamling om 86 mkr (81). Sponsorin-
täkterna inom Rosa Bandet uppgick till  
73 mkr (74).

Intäkter från minnesgåvor fortsatte att 
öka och uppgick till 82 mkr (80) under året, 
en ökning med 2,5 procent. 

Testamentsförordnanden uppgick  
till 317 mkr (229). Antalet inkomna  
testamentesärenden var 265 stycken.

Övriga gåvor, där bland annat webb-
insamlingar, månadsgivande, mindre 
kampanjer och insamlingsutskick ingår, 
uppgick till 231 mkr (199). Ökningen beror 
till största delen på satsningen på att attrahera 
månadsgivare och till viss del på att storle-
ken på spontana gåvor ökat. Under oktober 
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månad erhölls en större engångsgåva om 20 
mkr. Avkastningen från externa fonder och 
stiftelser uppgick till 19 mkr (19). Intäkterna 
från Cancerfondens Rikslotteri uppgick till 
33 mkr (37). 

Cancerfonden är förmånstagare i Svenska 
Postkodlotteriet sedan 2008. Av Postkodlot-
teriets utdelning till välgörenhetsorganisa-
tioner under året intäktsfördes 40 mkr (40). 
Medlemsavgifterna uppgick under 2017 till 
3 mkr (3). Övriga intäkter uppgick till  
2 mkr (2) och avser huvudsakligen intäkter 
för uthyrning av kontorsyta i egen fastighet 
och försäljning av olika informationsbroschy-
rer. Efter redovisningsperiodens utgång har 
förhandlingar inletts med hyresgäster om ett 
nytt hyresavtal som sannolikt kommer att in-
bringa högre hyresintäkter för kommande år.

Sammantaget resulterade den goda 
tillväxten under året i att Cancerfonden 
samlade in mer medel än någonsin tidigare.

Kostnader
Till ändamålen avsattes totalt 578 mkr (519) 
fördelat på 509 mkr (458) till området forsk-
ningsfinansiering samt 69 mkr (61) till kun-
skapsspridning och påverkansarbete. Övriga 
verksamhetskostnader uppgick till 123 mkr 
(98), varav insamlingskostnader 95 mkr (76) 
och administrationskostnader 10 mkr (7). 

Verksamhetskostnadernas utveckling är 
främst hänförbara till ökade satsningar inom 
marknadskommunikation och it-infrastruk-
tur. Härutöver uppgick kostnaderna för 
Cancerfondens Rikslotteri till 18 mkr (15). 

Cancerfondens finansnämnd
Finansnämnden har av styrelsen utsetts att 
ansvara för förvaltningen av placerings-
tillgångarna. Under året valdes Richard 
Gröttheim till ny ordförande. Nämnden har 
under året haft tio sammanträden.

Cancerfondens ändamål är långsiktigt och 
placeringstillgångarnas främsta uppgift är 
att säkerställa att Cancerfondens beslutade 
och planerade forskningsåtaganden tillsam-
mans med övriga ändamål kan verkställas 
även under tider av lägre insamling. Finans-
nämnden arbetar efter en placeringspolicy 
som årligen revideras av styrelsen. Enligt 
placeringspolicyn får aktieandelen maxi-

Testamenten 214
Större kampanjer 82
Minnesgåvor 78
Övriga gåvor 143
Fonder och stiftelser 17
Cancerfondens Rikslotteri 37
Postkodlotteriet 31

Medlemsavgifter 4
Övriga intäkter 3
Summa verksamhetsintäkter 609

229
81
80

199

19
37

40

3

2
690

317
86
82

231

19
33

40

3

2
813

Fördelning av intäkter                                                  2017      2016      2015
i miljoner kronor

Administrationskostnader 1 % (1 %)

Cancerfondens Rikslotteri 3 % (2 %)

Insamlingskostnader 13 % (12 %)

Kunskapsspridning och påverkansarbete 10 % (10 %)

Forskningsfinansiering 73 % (74 %)

Fördelning av kostnader 2017 (2016)
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malt uppgå till 60 procent av placeringstill-
gångarna. Finansnämndens förvaltning ska 
präglas av försiktighet. Policyn tillåter varken 
placeringar i värdepapper som utgivits av 
tobaksbolag eller placeringar i bolag med 
betydande intressen i tobaksbolag. 

Fondinvesteringar (eller eventuella 
direkta aktieinvesteringar) får endast göras 
i fonder som har en etisk inriktning (SRI). 
Investeringar ska endast ske i företag som 
följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Detta 
gäller även diskretionära uppdrag. Förval-
tarna ska årligen redovisa efterlevnaden av 
de etiska riktlinjerna till finansnämnden. 

Finansnämnden arbetar med aktiv för-
valtning främst genom allokering av olika 
tillgångsslag. Marknadsvärdet för place-
ringstillgångarna uppgick till 2 780 mkr  
(2 537) vid årets utgång. Avkastningen för 
placeringstillgångarna under 2017 uppgick 
till 3,6 procent (4,4). 

För femårsperioden 2013-2017 har mark-
nadsvärdet för placeringstillgångarna ökat 
med 44,2 procent (44,1), vilket överträffade 
genomsnittet för svenska blandfonder exklu-
sive generationsfonder.

Resultatet av finansiella investeringar 
Resultatet från de finansiella investeringarna 
uppgick till 24 mkr (126), varav direkta 
kostnader för förvaltningen uppgick till  
3 mkr (1). Ränteintäkterna låg på liknande 
nivå som föregående år och uppgick till  
5 mkr (4). Utdelningarna låg på samma nivå 
som föregående år och uppgick till 5,1 mkr 
(5,3). Realisationsresultatet är 101 mkr lägre, 
17,1 mkr (118,1). Anledningen till detta är att 
betydligt färre försäljningar av värdepapper 
gjordes under året jämfört med föregående 
år. Per den 31 december 2017 översteg 
marknadsvärdet på de finansiella tillgångarna 
det bokförda värdet med 314 mkr (246). 

Årets resultat 
Cancerfondens resultat uppgick till 136 mkr, 
vilket var 64 mkr lägre än för föregående 
år (200). Det lägre resultatet beror dels på 
mindre värdepappersförsäljningar, men 
är framförallt en konsekvens av de höjda 
forskningsanslagen. 

Kostnaderna för insamling och admi-
nistration uppgick till 13,0 procent (12,0) 
i förhållande till de totala intäkterna. Om 
kvoten överstiger 25 procent kan ideella or-
ganisationer mista rätten att inneha 90-kon-
to enligt Svensk Insamlingskontrolls regler. 
Cancerfonden ligger sålunda väl under det 
gränsvärdet. Orsaken till den något högre 
kvoten är strategiska satsningar på att förbättra 
stödfunktioner inom hr och it. Dessa funktio-
ner är i stort behov av att moderniseras för att 
säkerställa en fortsatt långsiktig tillväxt.

Mkr

Karolinska Institu
tet

Lunds universitet

Uppsala universitet 

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Stockholms universitet
Övriga

Fördelning av forskningsanslag 
vid olika lärosäten 2017
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71
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FINANSIERING
Cancerfonden har haft en mycket god  
finansiell utveckling de senaste fem åren. 

Cancerfondens uppgift är långsiktig. 
Placeringstillgångarna är ett buffertkapi-
tal, vars främsta uppgift är att säkerställa 
Cancerfondens såväl bindande som planerade 
forskningsåtaganden samt en tillfredsställande 
kommunikations- och kunskapsspridande 
verksamhet på lång sikt. Anslagen kostnads-
förs årsvis när avtal skrivs, dock har styrelsen 

preliminärt antagit forskningsanslagsramen 
för kommande fyra år. Första året är definitivt, 
och kommande tre år är preliminära där 
definitiva anslag beslutas årsvis. 

För 2018 har styrelsen beslutat att dela 
ut 600 mkr, och en preliminär anslagsram 
om 2 256 mkr har antagits, det vill säga att 
Cancerfonden preliminärt kommer att dela 
ut 2 856 mkr under åren 2018-2020. 

Årets resultat bidrar till ett starkt eget ka-
pital som uppgick till 2 243 mkr vid årets slut. 
Detta samtidigt som Cancerfonden delar ut 
mer pengar till forskning är någonsin tidigare. 

Med den preliminära anslagsram som nu 
är fastslagen är Cancerfonden på god väg 
att uppnå målet att dela ut 1 miljard kronor 
årligen till forskning.

Avkastning Cancerfondens
placeringstillgångar med jämförelser

Cancerfonden

2017
2013-2017

3,6 %
43,9 %

5,7 %
37,7 %

Svenska blandfonder 
2017 (Morningstar)
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Hållbarhetsrapport

12

I enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap 
§10 följer här Cancerfondens hållbarhetsrap-
port för 2017. Cancerfonden berörs av de nya 
reglerna kring hållbarhetsrapportering. 

Hela Cancerfondens uppdrag har ett tydligt 
hållbarhetsfokus och rapporten kan därför 
omfatta hela verksamheten. Initialt kommer 
dock hållbarhetsrapporten att vara tydligt 
avgränsad. Men i takt med att Cancerfondens 
mognadsgrad ökar när det gäller hållbarhets-
arbetet, vill vi vidareutveckla rapporten. 

 
Hållbarhetsrapporten som tas fram ska 
innehålla icke-finansiell information om 

■ miljöansvar 
■ sociala och personalfrågor 
■ mänskliga rättigheter 
■ anti-korruption.

VÅR SAMHÄLLSNYTTIGA ROLL  
OCH VÅRT ANSVAR 

Vision, inriktningsmål och strategi 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. 
Av den framgår tydligt varför det arbete vi 
gör är så värdefullt. Även om det i dag inte 
finns en detaljplan för hur visionen ska nås, 
kan Cancerfonden vara en pådrivare för att 
dag för dag komma lite närmare den. Visio-
nen driver oss alla, oavsett vilken roll vi har 
på Cancerfonden. Dessutom engagerar den 
vår omvärld och kan kännas giltig för var 
och en som vill delta i kampen mot cancer. 

För att komma närmare visionen behöver 
vi samla in ännu mer pengar till cancer-
forskningen. Cancerfonden vill kunna 

dela ut 1 miljard kronor om året till svensk 
cancerforskning och på så sätt skynda på 
framstegen som leder till att färre drabbas, 
fler botas eller kan leva ett långt liv med 
god livskvalitet. 2017 delade Cancerfonden 
ut drygt en halv miljard till cancerforskning.
Utmaningarna är många men inte omöjliga. 
Forskningen och vården utvecklas snabbt 
och Cancerfonden vill att framstegen ska nå 
fram till alla som drabbas. Därför arbetar vi 
för att Sverige ska ha en så god, effektiv och 
jämlik cancervård som möjligt. 

 Cancerfonden vill också vända den ne-
gativa utvecklingen med ökande antal can-
cerfall varje år. Vi vill öka kunskapen om att 
en tredjedel av all cancer kan förebyggas och 
bidra till att fler förändrar sina levnadsva-
nor. Cancerfonden arbetar bland annat för 
ett rökfritt Sverige. För att nå dit behöver 
andelen dagligrökare halveras och nyre-
kryteringen stoppas. Vi arbetar även för att 
fler ska vara fysiskt aktiva, ha hälsosamma 
kostvanor och en sund vikt genom livet. 

 För att göra den nödvändiga förflytt-
ningen och nå de långsiktiga målen har 
Cancerfonden beslutat att fokusera på ett 
antal strategiområden: 

■ Forskning 
■ Prevention 
■ Vård och stöd 
■ Intäkter, engagemang och givarrelation 
■ Kommunikation och varumärke 
■ Kultur, arbetssätt och organisation 

Det är utifrån dessa strategiområden vi 
har lagt upp vår hållbarhetsrapport. 
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Värderingarna visar vägen 

Allt i Cancerfondens verksamhet ska ha 
sin grund i Cancerfondens värderingar. 
De fungerar som vägvisare mot visionen.

■ Kunskap 
Vi är en ansedd och trovärdig källa till 
kunskap. 

■ Engagemang
Genom vårt engagemang gör vi skillnad. 

■ Uthållighet
Vi är och har varit uthålliga både vad gäller 
forskningsfinansiering och att driva igenom 
förbättringar inom cancerområdet.

■ Nytänkande  
Vi har mod att tänka nytt. Med ett kreativt 
nytänkande når vi nya landvinningar i  
kampen mot cancer. 

Intressenter påverkar och påverkas 

I och kring Cancerfonden finns individer 
och grupper av individer som påverkar eller 
påverkas av vår verksamhet. De är våra 
intressenter. Till intressenterna räknas både 
enskilda personer och hela organisationer.

Vi kan inte välja vilka som är våra intres-
senter, men vi kan välja vårt förhållningssätt till 
dem. Intressenterna ingår i vår inflytandesfär 
där vi har ett ansvar för vår samverkan och 
relation. Det är också vår skyldighet att styra re-
lationen i en positiv riktning. Vi väljer aktivt att 
arbeta med vårt inflytande och stärka relationen 
till våra intressenter, för tillsammans skapar vi 
bättre förutsättningar att besegra cancer. Vi har 
identifierat dem som är mest intresserade av 
att besegra cancer, de som är närmast i vår 
inflytandesfär. Vilka som är primär- eller 
sekundärintressenter kan skifta något över 
tid och beroende på ändamål. 

BESEGRA CANCER
Vård  och stöd

Kunskap     Engagemang     Nytänkande     Uthållighet

Intäkter, engagemang och givarrelation

Prevention Kommunikation och varumärke

Forskning Kultur, arbetssätt 
och organisation

Fler  botas eller kan leva ett långt liv 
med god livskvalitet

God, effektiv och jämlik cancervård

Minska cancerfallen genom 
hälsosamma levnadsvanor

Rökfritt Sverige

Dela ut en miljard årligen till forskning
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STRATEGIOMRÅDE FORSKNING 
 

Vårt arbetssätt inom forskning  

Vårt mål är att den som vill bidra med pengar 
till cancerforskning ska se Cancerfonden som 
det bästa alternativet. Därför är det viktigt att 
vår process för utdelning av insamlade gåvor 
har ett högt förtroende, både bland allmänhet 
och i forskarsamhället, samt att Cancerfonden 
kan visa givarna att de bidrar till forskningens 
framsteg.

Cancerfondens forskningsnämnd ansvarar 
för utdelningen av forskningsanslag. Nämn-
den beviljar anslag enligt Cancerfondens 
stadgar och med styrelsens godkännande.

Anslagen stödjer och utvecklar cancer-
forskning och angränsande forsknings-
områden av hög vetenskaplig kvalitet. 
Forskningsnämnden har fastställt besluts-
processer som säkerställer att dess uppgifter 
och instruktioner efterlevs, samt sker enligt 

gällande rätt och god forskningssed. Forsk-
ningsnämnden har även regler som förhind-
rar jäv och säkerställer oberoende när den 
bereder och beslutar om anslag, hanterar 
ärenden om oredlighet eller misstanke om 
oredlighet.

Styrning av verksamheten 

Cancerfonden har en väletablerad process 
för att hantera och bedöma ansökningar om 
forskningsmedel. Som stöd finns ärende-
hanteringssystemet Nova. Det är viktigt för 
kvaliteten i processen att vi undviker jäv, har 
hög kompetens i bedömningsgrupperna, har 
tidsbestämda mandatperioder, samt har en 
bred geografisk spridning och jämn köns-
fördelning bland ansökningarna. Jäv eller 
andra oegentligheter kan medföra att Can-
cerfondens trovärdighet ifrågasätts. Under 
2017 utarbetade forskningsnämnden en po-
licy om oredlighet i forskning som omfattar 

Patientorganisationer

Patienter

Närstående

Allmänhet

Privata givare

Företag

Forskare

Politiska 
beslutsfattare

Myndigheter

Internationella 
cancer-
organisationer

Insamlings-
organisationer

Branschorganisationer

Ideell sektor

Samverkans-
organisationer Huvudmän

Styrelse

Media

Finansnämnd

Medarbetare

Forskningsnämnd

Forsknings-
finansiärer

Sjukvården Universitet

Läkemedels-
industrin

Leverantörer

INTERNT

PRIMÄRINTRESSENTER

SEKUNDÄRINTRESSENTER
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forskare som har eller söker forskningsanslag 
eller anslag för tjänst från Cancerfonden. 
Forskningsnämnden har dessutom tillsatt en 
oredlighetsgrupp som kontinuerligt arbetar 
med frågan.

Hantering av misstänkt oredlighet i forskning

Forskningsnämnden har under 2017 hand-
lagt åtta ärenden där universiteten har inlett 
fördjupad utredning om misstänkt ored-
lighet i forskningen, vilket vanligen sker 
genom att universitetet  först begär yttrande 
från Centrala etikprövningsnämnden. Dessa 
ärenden berörde 13 olika forskare som har 
anslag från Cancerfonden. 

Sju av dessa ärenden gällde publicerade 
artiklar, och i en av dessa var en forskare 
med stöd från Cancerfonden huvudansvarig 
författare. I övriga fem ärenden var forskarna 
med stöd från Cancerfonden medförfattare 
i olika roller. I  två av ärendena (gällande 
sammanlagt två forskare) blev slutsatserna 
från respektive universitets utredning friande 
av både artikeln och de berörda författarna. 
I ett av ärendena blev artikeln fälld, men de 
två berörda medförfattarna med anslag från 
Cancerfonden friade. I ett av ärendena (gäl-
lande en forskare) fälldes artikeln och fors-
karen för oredlighet. För övriga fyra ärenden 
(gällande nio forskare) pågick fortfarande 
universitetets utredning vid årets utgång.

Sammanfattningsvis har under 2017 så-
ledes fyra forskare friats från misstankar om 
oredlighet, och en har fällts. Utredning pågår 
för nio forskare. Cancerfondens styrelse antog 
under 2017 en policy för hantering av miss-
tänkt oredlighet. I enlighet med denna har 
forskningsnämnden frusit utbetalningar av 
anslag och bordlagt ansökningar för forskare 
som är under fördjupad utredning, och sam-
tidigt engagerat sig i dialog med de berörda 
forskarna. Frysning och bordläggning har 
hävts vid friande slutsatser. I det enda fallet 
med fällande slutsats beslutade forsknings-
nämnden om inskränkning av forskarens 
möjlighet att söka anslag från Cancerfonden.

Forskningsnämnden bevakar de ären-
den där utredningarna ej är klara, liksom 
eventuella nya beslut om fördjupad utred-
ning. För att säkerställa att Cancerfonden 
uppdateras kring pågående och nya ärenden 
införs en rutin med kontaktperson rörande 
oredlighetsärenden på varje universitet.  

STRATEGIOMRÅDE PREVENTION 
 

Vårt arbetssätt inom prevention 

Antalet cancerfall fortsätter att öka, sedan 
1970-talet har de mer än fördubblats. År 
2015 ställdes cirka 65 000 cancerdiagnoser. 
I Cancerfondsrapporten 2017 konstaterades 
att om drygt 20 år beräknas 100 000 nya fall 
per år att diagnostiseras och kostnaderna  
för cancervården kommer nå närmare  
70 miljarder kronor årligen. Samtidigt vet vi 
att så mycket som en tredjedel av all cancer 
skulle kunna förebyggas med hälsosamma 
levnadsvanor. Insatser för att vända trenden 
är därför angelägna.

 Cancerfondens preventionsarbete 
leder till ett mer hållbart samhälle genom 
den kunskapsspridning och det påverkans-
arbete vi gör för att öka medvetenheten om 
livsstilsfaktorer som påverkar risken att få can-
cer. Arbetet riktar framför allt in sig på frågor 
som rör rökning, solvanor, hälsosamma mat-
vanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion. 
Den största chansen att dämpa den förvän-
tade ökningen av antalet cancerfall är genom 
att intensifiera det förebyggande arbetet.  

NYCKELTAL

RESULTAT

Antal inkomna ansökningar 
2017 (2016, 2015)

161 (167, 149) 59 (67,46)

264 (277, 287) 128 (114, 112)

425 (444, 436) 187 (114, 122)

Antal beviljade 
2017 (2016, 2015)

Kvinnor

Män

Totalt

Ansökningar om forskningsprojekt, antal inkomna och 
beviljade efter kön
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Cancerfonden samverkar med andra aktörer 
i civilsamhället, såsom exempelvis A Non 
Smoking Generation, Hjärt-Lungfonden 
och cancerprofilerade patientorganisationer 
både i kunskapsspridande och opinionsbil-
dande aktiviteter. Några exempel är att vi 
tillsammans med Hjärt-Lungfonden och A 
Non Smoking Generation opinionsbildar 
mot beslutsfattare för nödvändiga tobakspo-
litiska åtgärder samt medverkar i ett nätverk 
för kunskapsspridning om NCD (Non 
Communicable Diseases). 

 Som en följd av vårt engagemang i 
preventionsfrågan har vi även sett över våra 
företagssamarbeten. Utifrån denna översyn 
har Cancerfonden valt att i sina företags-
samarbeten lyfta fram produkter som ligger 
i linje med våra rekommendationer för en 
sund livsstil. Cancerfondens vetenskapliga se-
kretariat godkänner samtliga produkter där 
del av försäljning ska tillfalla Cancerfonden, 
bland annat för att säkerställa att europeisk 
kodex för cancerprevention följs.

Cancerfonden samarbetar följaktligen 
inte med företag som har intressen eller 
tillverkning inom tobaksindustrin.  
Cancerfondens samarbetspartner hjälper 
oss även via sina egna kanaler att förmedla 
kunskap om cancer och cancerprevention.

Vid direkta inköp, så som rosa bandet 
och julkampanjens nyårslyktor, ställer  
Cancerfonden tydliga rättvise- och miljö-
krav på leverantörer. Rosa bandet tillverkas 
i 100 procent återvunnen polyester medan 
nyårslyktorna är 100 procent nedbrytbara. 

Styrning av verksamheten 

Utifrån vår preventionsstrategi och vår kom-
munikationsstrategi planerar vi kommuni-
kationsinsatser och kunskapshöjande aktivi-
teter inom preventionsområdet. Cancerfonden 
har antagit ett intressepolitiskt program som 
innehåller ett antal politiska ståndpunkter. 
Programmet ligger till grund för det löpande 
påverkansarbetet under året.

 
 
 

STRATEGIOMRÅDE VÅRD OCH STÖD 
 

Vårt arbetssätt inom vård och stöd 

Cancerfonden kan inte nå visionen att 
besegra cancer utan att samverka med andra 
aktörer som arbetar mot samma vision. Där-
för är det viktigt för oss att stödja patienter, 
närstående och andra viktiga aktörer. Till-
sammans blir vi starkare. 

 Cancerfonden stöttar enskilda patienter 
och närstående främst genom Informa-
tions- och stödlinjen och genom att erbjuda 
information och kunskap i våra övriga 
kanaler. Patientorganisationerna har sedan 
1994 möjlighet till ekonomiskt stöd för 
verksamhetsutveckling samt projekt och 
aktiviteter. Dessutom bidrar Cancerfonden 
sedan många år med kunskap till patient-
organisationerna. Gentemot sjukvården 
arbetar vi tydligast genom påverkansarbete 
mot region- och landstingspolitiker. Dessut-
om erbjuder Cancerfonden stipendier för att 
öka vårdpersonalens kompetens för att höja 
kvaliteten inom cancervården och förbättra 
omhändertagandet av patienterna.

Genom att arbeta som en stödjande orga-
nisation inom vård och stöd kommer vi att 
kunna besegra cancer snabbare, främst med 
fokus på två av Cancerfondens långsiktiga 
mål: fler ska botas eller leva ett långt liv med 
god livskvalitet samt en god,  effektiv och 
jämlik vård.  

 

NYCKELTAL

Antal 
produkter 
märkta 
med Rosa 
Bandet som 
är godkända 
enligt 
vetenskapliga 
sekretariatet 
baserat på 
riktlinjer och 
kodex

100 procent av 
totalt 201 rosa 
produkter

100 procent 
av totalt cirka 
200 produkter

RESULTAT FOKUS 2018
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Styrning av verksamheten 

Under hösten 2017 antogs en strategi för hur 
Cancerfondens arbete inom områdena jämlik 
cancervård samt stöd till patienter och närstå-
ende ska utformas de närmaste åren. Imple-
menteringen av strategin påbörjas under 2018.  

 Vårt arbete inom vård och stöd syftar till 
ett mer hållbart samhälle bland annat ge-
nom att minska skillnader i cancervård 
baserat på socioekonomiska och geografiska 
skillnader. 

 Cancerfonden har haft en strategi för 
samarbete med patientorganisationerna och 
riktlinjer för ekonomiskt stöd till dessa som 
lett vårt engagemang i dessa frågor. Under 
2017 års strategiarbete gjordes ett större 
omtag kring varför och hur vi bör förhålla 
oss till patient- och närståendeorganisationer 
samt hur vi bäst kan stötta dem ekonomiskt. 
Arbetet med att implementera nya riktlinjer 
för ekonomiskt stöd och nya samarbetssätt 
påbörjas under 2018. 

 Ramar och policy för Informations- och 
stödlinjen finns när det gäller telefonsam-
tal och mejl. Vi kommer att göra en större 
genomgång av arbetssätt, bemötande och 
rutiner i samband med att strategin för stöd 
till patienter och närstående samt jämlik 
cancervård implementeras.  

STRATEGIOMRÅDE INTÄKTER, 
ENGAGEMANG OCH GIVARRELATION 

Vårt arbetssätt för intäkter, engagemang och 
givarrelation 

Cancerfonden är en fristående organisation 
som enbart finansieras av privatpersoner och 
företagssamarbeten. Att skapa, förvalta och ut-
veckla engagemang bland givare är avgörande 
för att säkra den framtida verksamheten och 
för att vi ska ta oss närmare vår vision. 

 Med allt större konkurrens från andra 
insamlingsorganisationer och allt större 
krav från privatpersoner och företag är 
ett hållbart arbetssätt en förutsättning för 
att kunna öka insamlingen. Vi har därför 
inlett samarbete med en leverantör som har 
spetskompetens för hantering av telefon- och 
mejlkontakt med givarna. Cancerfonden 
värnar om givarnas upplevelse genom att 
löpande kommunicera i olika kanaler för att 
tacka dem, beskriva hur deras gåvor används 
och visa vilken nytta de gör. 

 Gentemot privatpersoner hanterar vi ett 
antal olika gåvoformer: 
■ Testamente.  
■ Engångsgåvor som skänks i samband med 
begravning eller i samband med en kampanj 
som Cancerfonden genomfört mot befintliga 
och nya givare. 
■ Återkommande gåvor, det vill säga må-
nadsgivare, gör det möjligt att planera stödet 
till forskning på lång sikt, samtidigt som 
det minskar våra administrativa kostnader. 
Regelbundet givande är det mest kostnads-
effektiva sättet att stödja arbetet inom våra 
samtliga verksamhetsområden. 
■ Cancerfondens Rikslotteri.

 Gentemot företag erbjuder vi följande 
tjänster: 
■ Digitala marknadsföringspaket som 
företag kan teckna året runt eller i samband 
med en kampanj. 
■ Sponsringssamarbete som omfattar både 
varumärkesexponering och gemensamma 
aktiviteter. 

Två tredjedelar av de samtal som ringdes in till 
Informations- och stödlinjen under året besva-
rades, vilket var något lägre än 2016. Av de som 
inte besvarades antas en del ha ringt om vid 
senare tillfälle. Alla mejl och brev som inkommit 
har besvarats. Under 2018 kommer arbetet med 
att hitta effektivare verktyg för samtal och mejl 
att prioriteras. Samtidigt blir det ett tillfälle att se 
över vilka andra verktyg som skulle vara aktuella 
för oss att arbeta med, så som exempelvis chatt. 

ÅR SAMTAL MEJL BREV

2015

2016

2017

3689

3640

3642

1938

2267

2290

5

8

6

Antal kontakter med Informations- och 
stödlinjen
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■ Partnersamarbete med djupt och löpande 
partnerskap med både varumärkesexpone-
ring och gemensamma aktiviteter. 

 
Hållbara samarbeten  

Vår målsättning är att verksamheten ska 
minimera den negativa påverkan på miljön 
så långt det är möjligt. Då Cancerfonden 
inte har någon produktion eller annan 
verksamhet som har en väsentlig miljöpå-
verkan så blir vår viktigaste insats att sätta 
miljökrav vid inköp och företagssamarbeten. 
Vi ställer både miljökrav och etiska krav på 
leverantörerna och samarbetar i första hand 
med företag som stödjer internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter och 
miljöfrågor samt står för samma eller lik-
nande värderingar som Cancerfonden. 
 Cancerfonden söker samarbete med  
företag som
■ har en stabil och långsiktig ekonomisk 
varaktighet och stabilitet  
■ har ett hållbart perspektiv på såväl sam-
hälle som affärsverksamhet. 
 
Cancerfonden samarbetar inte med  
■ företag som har intressen eller tillverk-
ning inom tobaksindustrin.

 
Vid inköp för över 200 000 kronor beaktar 
vi, utöver kriterierna ovan, om någon på 
Cancerfonden har en personlig anknytning 
till leverantören, samt även leverantörens 
dokumentation av sitt hållbarhetsarbete. 
Vid beställning som innebär behandling 
eller överföring av personuppgifter ska även 
personuppgiftsombudet konsulteras. 

 Cancerfonden har rutiner för hur inköp 
och upphandlingar ska göras för att mini-
mera risken för oegentligheter, till exempel 
jäv, och för att skydda vår trovärdighet. 
Vi har också en automatiserad attestord-
ning, integrerad med ekonomisystemet 
för godkännande av fakturor och andra 
betalningar. 

Kapitalförvaltning 

Cancerfondens placeringstillgångar utgör ett 
buffertkapital vars uppgift är att säkerställa 
såväl bindande som planerade forskningså-
taganden samt en tillfredsställande kommu-
nikations- och kunskapsspridande verksam-
het på lång sikt. Cancerfonden vill bidra till 
en mer hållbar och rättvis omvärld genom 
att aktivt göra placeringar som har en etisk 
och hållbar inriktning. 

 Fondinvesteringar och direkta aktiein-
vesteringar får endast göras i fonder och 
företag som har en etisk inriktning. Inves-
teringar ska endast ske i företag som följer 
Internationella arbetsorganisationen (ILO), 
kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Detta gäller 
även diskretionära uppdrag. Förvaltarna ska 
årligen redovisa efterlevnaden av de etiska 
riktlinjerna till Cancerfondens finansnämnd. 
Cancerfondens placeringstillgångar var under 
2017 förvaltade på följande sätt:

 
SVENSKA HANDELSBANKEN

60 procent av placeringstillgångarna var in-
vesterade i fonder förvaltade av Svenska Han-
delsbanken i kategorin Criteria som exklude-
rar bolag inom följande sektorer:  

■ Tobak  
■ Alkohol  
■ Vapen  
■ Pornografi  
■ Spel  
■ Fossila bränslen  

 
LANCELOT ASSET MANAGEMENT   

Lancelot, som ansvarar för en del av den dis-
kretionära förvaltningen av Cancerfon-
dens placeringstillgångar, tillämpar GES 
Investment Services analysmodell som 
används för att granska hur företag följer in-
ternationella konventioner och riktlinjer inom 
miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. GES 
tillämpar bland annat internationella ramverk 
såsom FN:s principer för ansvarsfulla investe-
ringar, Principles for responsible investments 
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(UNPRI), vilket innefattar 6 principer för 
hållbar förvaltning samt FN:s Global Compact. 
Dessa ramverk baseras i sin tur på internatio-
nella normer för miljö, mänskliga rättigheter, 
arbete och korruption.  

NORDKINN OCH SEB  

17 procent av placeringstillgångarna var 
investerade i fonder förvaltade av Nord-
kinn Asset Management. De har underteck-
nat UNPRI och följer riktlinjer utfärdade av 
Standards Board of Alternative Investments 
(SBAI).   

Cancerfonden hade 12 procent av pla-
ceringstillgångarna hos SEB Dynamisk 
räntefond som i sin förvaltning tar hänsyn 
till hållbarhetsfrågor i sådan utsträckning att 
dessa beaktas i ekonomiska bolagsanalyser 
och investeringsbeslut, vilket påverkar men 
behöver inte vara avgörande för vilka bolag 
som väljs in i fonden.  

 
Styrning av verksamheten 

Utöver lagstiftningen förhåller sig Cancer-
fondens insamlingsverksamhet till ett antal 
regelverk. Ett av dem är Svensk Insam-
lingskontrolls anvisningar för 90-konto. 
De kontrollerar att offentliga insamlingar 
för humanitära, välgörande, kulturella och 
andra allmännyttiga ändamål inte belastas 
med oskäliga kostnader, att sunda mark-
nadsföringsmetoder används på insamlings-
området samt att ändamålsenliga metoder 
för insamlingskontroll utvecklas.  

  Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII) är en branschorganisation som arbetar 
för tryggt givande. FRII:s kvalitetskod är ett 
självregleringsinstrument och stöd i kvali-
tetsarbetet. Som medlem i FRII förpliktigar 
sig Cancerfonden att redovisa sin verksam-
het enligt riktlinjer från FRII. Vartannat år 
ska en extern revisor granska och intyga att 
organisationen efterlever koden. Kvalitetsko-
den ställer också krav på att Cancerfonden 
årligen upprättar en effektrapport utifrån 

FRII:s mall. Effektrapporten visar vilken 
nytta organisationen gör för givare, allmän-
heten och andra intressenter. Cancerfonden 
medverkar även inom FRII i arbetet med 
”Goda Testamentet” för att säkra att testa-
menten hanteras på ett etiskt och korrekt sätt.

Enligt FRII:s riktlinjer ska en insam-
lingsorganisations eget kapital inte uppgå till 
mer än ett belopp som motsvarar de senaste 
fem årens verksamhetskostnader. Dessutom 
ska även våra juridiskt bindande beslut om 
anslag i framtiden beaktas. Cancerfondens 
eget kapital ligger inom ramen för FRII:s 
riktlinjer. Eget kapital 2017 uppgår till 2 243 tkr, 
verksamhetskostnader för de fem senaste 
åren har uppgått till 3 046 tkr. 

 Cancerfonden är certifierad enligt 
ISO:9001 som är ett verktyg för effektiv kva-
litetsledning. Metoden går ut på att organisa-
tionen beskriver sin verksamhet processorien-
terat och dokumenterar hur man arbetar med 
kvalitetsfrågor som säkerställer att viktiga 
krav på verksamheten uppfylls. Syftet med 
vår certifiering är att få ett kvalitetslednings-
system som främjar effektivisering samt att 
våra intressenter sätts i fokus. 

Intern kontroll  

FRII:s och Svensk Insamlingskontrolls rikt-
linjer ovan är verktyg för att minska risken 
för oegentligheter i Cancerfondens orga-
nisation som kan orsaka ekonomisk skada 
och skada anseendet. Utöver dessa har vi en 
visselblåsartjänst som vi beskriver i strategi-
området kultur, arbetssätt och organisation. 

Cancerfondens interna kontroll utförs av 
styrelse, ledning och annan personal för att 
avgöra hur pass väl målen uppnåtts och hur 
lagar och regler följs.  

 Vi har rutiner för att följa upp och utvär-
dera resultat och måluppfyllelse i enskilda 
projekt, detta görs bland annat genom kon-
tinuerligt budget- och prognosarbete.    

Cancerfonden har externa revisorer som 
årligen granskar om den interna kontrollen 
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fungerar väl samt intygar för våra intres-
senter att Cancerfondens redovisning ger en 
rättvisande bild av verksamheten.  

 Revisionen är även en kvalitetssäkring av 
finansiella rapporter samt att stadgar, beslut, 
ansvarsfördelning och policys fungerar i or-
ganisationen. Årsbokslut och årsredovisning 
upprättas för varje räkenskapsår med revi-
sorernas kommentar i revisionsberättelsen. 
Cancerfonden följer redovisningsregelverket 
K3 för sin årsredovisning. 

 Vår insamlingspolicy styr all insamling 
som sker i organisationens namn och är 
anpassad efter de olika krav som policyn 
medför för privatpersoner respektive företag. 
Dessutom har vi en insamlingsstrategi för 
företagssamarbeten samt en inköpspolicy. 
Inköpspolicyn definierar processer, krav på 
underlag och attestvägar från upphandling 
till avtalsteckning. Den säkerställer att vi 
samarbetar med leverantörer som arbetar  
på ett hållbart sätt.

 
STRATEGIOMRÅDE KOMMUNIKATION 
OCH VARUMÄRKE 
 
Vårt arbetssätt inom kommunikation och 
varumärke 

I kontakten med omvärlden möter  
Cancerfonden utmaningar som på olika  
sätt ställer höga krav på hur vi agerar.  
Cancerfondens kommunikation med med-
arbetare, givare, forskare, huvudmän och 
andra intressenter är nödvändig för att vi ska 
utföra vårt uppdrag.  I all vår kommunika-
tion ska det vara tydligt vad Cancerfonden 
anser, där det är möjligt ska vår uppfattning 
bottna i forskning eller annan praxis. 

 Cancerfonden arbetar löpande med att 
utveckla verksamheten så att den bygger 
på våra värderingar kunskap, engagemang, 
uthållighet och nytänkande. Vi följer allmän-
hetens syn på oss genom att mäta vår trovär-

dighet, vårt anseende och rykte. Vid stora 
kampanjer mäts effekterna av dessa separat.  

 Personer med cancer och deras närstående 
lever ofta i påfrestande livssituationer med 
svåra känslor som oro, ångest, sorg, ilska och 
frustration. Det är viktigt att Cancerfondens 
kommunikation inte gör livet svårare för 
dessa personer. Cancerfonden har möjlighet 
att ge trygghet, kunskap och hopp om ett liv 
efter cancern.  
 Socioekonomiskt svagare personer har ofta 
sämre hälsa, troligtvis också vad gäller sådant 
som specifikt påverkar risken för cancer. Sam-
tidigt finns det rapporter som visar att vården 
inte erbjuds på lika villkor. Faktorer som 
exempelvis utbildning, inkomst och språkkun-
skap påverkar vilken vård som erbjuds.  
Cancerfondens ambition är att genom en 
inkluderande kommunikation och ett genom-
tänkt tilltal arbeta för att vår kommunikation 
inte ska förstärka de samhällsstrukturer som 
ger upphov till ojämlikheter.  

 Vi vet att fler kommer att få cancer, vil-
ket ställer stora krav på forskare, sjukvården  
och våra folkvalda. Det är ett långsiktigt 
arbete där dessa aktörer behöver veta och 
känna att Cancerfonden är en stabil och 
trygg samarbetspart med en trovärdig kom-
munikation. Cancerfondens agerande påver-
kar synen på civilsamhällets organisationer 
i allmänhet och även förtroendet, inte bara 
för den egna verksamheten, utan för alla 
organisationer som arbetar med insamling.   

 
 Styrning av verksamheten 

Cancerfondens arbete med kommunikation 
och varumärke förhåller sig till, och regleras 
av, bland annat styrande dokument för våra 
verksamhetsområden samt Cancerfondens 
varumärkesplattform och uppförandekod. 
Som en organisation som verkar i insam-
lingsbranschen är Cancerfondens verksamhet 
helt beroende av givarnas förtroende.  
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STRATEGIOMRÅDE KULTUR, ARBETS-
SÄTT OCH ORGANISATION 

 
Arbetsmiljöpolicy  

Cancerfonden har en arbetsmiljöpolicy som 
syftar till att skapa en arbetsmiljö som ger 
medarbetarna förutsättningar för att orka 
prestera, trivas och utvecklas under ett helt 
arbetsliv. Därför utmärks ledarskapet av en 
god dialog med medarbetarna, tidiga insat-
ser samt fokus på att förebygga ohälsa och ak-
tivt arbeta med friskfaktorer i organisationen.  

Cancerfondens arbetsmiljöpolicy innebär 
bland annat att:  

■ det råder nolltolerans mot mobbning, 
trakasserier, sexuella trakasserier, diskrimi-
nering eller kränkande särbehandling samt 
alkohol och droger på arbetsplatsen  

■ chefer och arbetsledare har/får rätt 
kunskaper, kompetens, resurser och befo-
genheter för att kunna verka för en bra och 
säker arbetsmiljö  

■ alla anställda får den introduktion 
och utbildning de behöver för att kunna 
arbeta säkert  

■ vi regelbundet, och vid förändringar, 
undersöker och riskbedömer såväl vår 
fysiska som vår organisatoriska och sociala 
arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder 
som behövs för att skapa en säker och trygg 
arbetsplats  

■ arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid 
alla typer av inköp  

■ vi lever upp till den lagstiftning som 
finns inom arbetsmiljöområdet.

 
Cancerfondens anställda omfattas av kol-
lektivavtal och Unionen finns representerad 
i en lokal fackklubb. 

Organisationsförändring 2017  

I samband med arbetet med att ta fram 
nya mål och strategier för Cancerfonden 
identifierade vi ett antal strategiområden 
som är kritiska för att vi ska kunna nå våra 
mål. Ett av dessa strategiområden är vår or-

ganisation, kultur och arbetssätt. Under 
2017 genomförde vi en organisationsföränd-
ring för att skapa en organisationsstruktur 
som stödjer verksamheten på bästa sätt. Stu-
dier visar att engagerade medarbetare och 
effektiva arbetsgrupper tillsammans med en 
stödjande arbetskultur och ledarskap skapar 
tillväxt och lönsamhet. 

För Cancerfonden är det viktigt att ar-
beta med samtliga av dessa områden, dels för 
att nå våra mål men också för skapa en 
arbetsplats som är attraktiv och hållbar. Under 
hösten skapade vi i workshop-format uppdrag 
för samtliga enheter inom organisationen. 
Syftet var att varje arbetsgrupp ska känna 
sig involverad och ta ägarskapet av enhetens 
uppdrag. Uppdragen ska också skapa tydlighet 
för övrig organisation kring vad varje enhet 
ansvarar för. Nästa led i arbetet med organi-
sationsutveckling blir att förtydliga roller med 
hänsyn taget till enhetens uppdrag.  

  
 CANCERFONDENS VISSELBLÅSARTJÄNST  

Cancerfonden vill att medarbetarna enkelt 
och anonymt ska kunna anmäla missförhål-
landen i organisationen, därför har vi en vis-
selblåsartjänst som revisionsbyrån PwC an-
svarar för. Medarbetarna kan anmäla 
om de misstänker att ledande befattnings-
havare bryter mot gällande uppförandekod 
samt andra regler eller lagar.

Syftet med tjänsten är att medarbetarna 
ska kunna vara anonyma i förhållande till 
den de anmäler och därmed inte behöva 
vara rädd för att drabbas av repressalier 
på grund av anmälan. 2017 avslutades ett 
ärende som inkom via visselblåsartjänsten 
2016. Inga nya ärenden inkom 2017. 

  
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 

Cancerfonden har en utmaning i att rekry-
tera män. Under hösten har vi arbetat med 
att åtgärda den obalans som finns, främst 
genom tydliga krav och  
önskemål till våra rekryteringspartner  
om en mer jämställd arbetsplats. 
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Historiskt har det varit en större andel kvin-
nor än män som söker de tjänster vi utly-
ser. Andelen män ökade mot föregående 
år, om än marginellt, så det var ett steg 
i rätt riktning mot en jämnare köns-
fördelning på Cancerfonden. Under 
2018 kommer vi att utarbeta en plan för 
att öka jämställdheten och mångfal-
den inom vår organisation, målet för 2020 
är att ha vi ska vara lika många män som 
kvinnor med en avvikelse om +/- 10 procent.

UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING  
FÖR MEDARBETARE  

För att nå Cancerfondens uppsatta mål 
krävs rätt kompetens hos medarbetarna. Det 
säkerställer vi genom kompetensutveckling 
av befintliga medarbetare samt nyrekryte-
ring. Kompetensutvecklingen ska vara lång-

siktig och utgå från verksamhetens behov samt 
bidra till att nå Cancerfondens mål och vision.    

ENGAGEMANGSUNDERSÖKNING  

Cancerfonden gjorde under hösten 2017 en 
undersökning för att mäta medarbetarnas 
engagemang samt deras uppfattning om or-
ganisationens effektivitet. Undersökningens 
resultat och förbättringsområden analysera-
des på avdelningsnivå. Vi påbörjade också 
arbetet med att skapa handlingsplaner för 
att förbättra resultaten och den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön. Under 2018 
kommer vi tillsammans arbeta med våra 
värderingar. Vi kommer även formulera en 
kulturvision som stödjer vårt arbetssätt för 
att nå våra mål och vår vision. 

Engagemangsundersökning 
Medarbetarundersökning utfördes hösten 2017. Resultatet visar  
följande styrkor och förbättringsområden:   

■ Engagemangsindex ligger precis över benchmark*. Medarbetarna 
har hög kännedom om Cancerfondens övergripande mål och hög stolt-
het över att jobba i verksamheten.  

■  Ledningen har höga resultat och är engagerad. Samtliga vill rekom-
mendera Cancerfonden som arbetsplats. Detta ger en god plattform 
för att driva verksamheten framåt.  Dock är diskrepansen är stor mel-
lan ledning och medarbetare. Medarbetarnas teameffektivitet liksom 
viljan att rekommendera sin arbetsplats (Employee Net Promoter 
Score) ligger långt under benchmark och behöver förbättras.

■ Ledarskapet och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är 
också under benchmark.   

■ Majoriteten förstår varför organisationsförändringen genomförs och 
tycker att den är positiv.   

■ Områden kopplade till struktur så som planering, arbetsfördelning, 
förväntningar och feedback har låga resultat. Hög andel ”ofokuserade” 
medarbetare med behov av ökad tydlighet.  

Under 2018 är fokus att följa de handlingsplaner som arbetades fram 
efter engagemangsundersökningen. En ny undersökning kommer att 
genomföras under hösten 2018 för att mäta resultatet av vårt arbete.  

* Benchmark är baserad på resultat från drygt 500 000 svar ifrån över 200 organi-
sationer (nordiska och internationella). 

Sjukfrånvaro
Resultat 2017      3,5%            
Mål 2018                 3,5%  

Ledningsgrupp 
6 (+1 assistent)   
Kvinnor 4 Män 2 
(+1 kvinna)     

Tjänstemän
61 totalt
Kvinnor 48  
Män 13  
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Tkr Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 3 152 3 388

Gåvor 1 773 742 647 963

Nettoomsättning 334 420

Cancerfondens Rikslotteri 33 324 36 772

Övriga intäkter 2 1 959 1 906

Summa verksamhetsintäkter 812 511 690 449

Verksamhetskostnader 3, 4, 9, 10, 11 & 16

Forskningsfinansiering 5 -508 795 -457 806

Kunskapsspridning och påverkansarbete 6 -69 156 -61 328

Insamlingskostnader -94 521 -76 247

Cancerfondens Rikslotteri -18 399 -14 627

Administrationskostnader -10 144 -6 703

Summa verksamhetskostnader -701 015 -616 711

Verksamhetsresultat 111  496 73 738

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 7 26 832 127 222

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 63 12

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 680 -1 447

Summa resultat från finansiella investeringar 24 215 125 787

Årets resultat 135 711 199 525

Resultaträkning
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Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

     - Aktiverade utgifter, system 9 272 3 536

Materiella anläggningstillgångar

     - Byggnad 10 52 801 53 737

     - Inventarier 11 263 585

Finansiella anläggningstillgångar

     - Aktier och aktiefonder 12 696 355 701 586

     - Obligationer och andra  
        räntebärande värdepapper

12 1 396 547 1 190 466

Summa anläggningstillgångar 2 146 238 1 949 910

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

     - Kundfordringar 4 215 8 237

     - Övriga fordringar 25 109 15 851

     - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 67 152 68 919

Kortfristiga placeringar 14 42 732 30 230

Kassa och bank 17 476 288 491 210

Summa omsättningstillgångar 615 496 614 447

Summa tillgångar 2 761 734 2 564 357

Eget kapital och skulder
Eget kapital

     - Långsiktig forskningsreserv 1 330 100 1 084 000

     - Balanserat kapital 776 995 823 570

     - Årets resultat 135 711 199 525

Summa eget kapital 2 242 806 2 107 095

Kortfristiga skulder

     - Leverantörsskulder 9 447 7 709

     - Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 495 729 442 153

     - Övriga skulder 1 941 1 003

     - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 11 811 6 397

Summa kortfristiga skulder 518 928 457 262

Summa eget kapital och skulder 2 761 734 2 564 357

Balansräkning
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Tkr

Långsiktig 
forskningsreserv

Balanserat  
kapital

 
Årets resultat

 
Totalt

Ingående balans 2017-01-01 1 084 000 823 570 199 525 2 107 095

Föregående års resultat 199 525 -199 525 0

Omfördelning av ändamålsbestämda medel 246 100 -246 100 0

Årets resultat 135 711 135 711

Utgående balans 2017-12-31 1 330 100 776 995 135 711 2 242 806

Långsiktig forskningsreserv består av:

Forskningsbeviljningsram för år 2018 597 100

Forskningsbeviljningsram för år 2019 700 000

Rekommenderade anslag för år 2020-2022 33 000

Summa långsiktig forskningsreserv 1 330 100

Tkr Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat efter finansnetto 135 711 199 525

Avskrivningar 4 587 4 680

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

140 298 204 205 

Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar 4 022 3 826

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar - 7491 -5 333

Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 1 738 63

Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 59 928 6 772

Kassaflöde från den löpande verksamheten  198 495 209 533

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella 
anläggningstillgångar

10 -65 -627

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 12 -727 035 -1 571 381

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 12 526 185 1 570 776

Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga  
finansiella placeringar

-12 502 -48 680

Kassaflöde från investeringsverksamheten -213 417 -49 912

Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel -14 922 159 621

Likvida medel vid årets början 491 210 331 589

Likvida medel vid årets slut 17 476 288 491 210

Förändringar av eget kapital

Kassaflödesanalys
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Tkr 2017 2016 2015 2014 2013

Verksamhetsintäkter

Gåvor inklusive lotteri 807 066 684 735 603 462 598 307 504 785

Medlemsavgifter och övriga intäkter 5 445 5 714 5 851 5 962 6 647

Summa verksamhetsintäkter 812 511 690 449 609 313 604 269 511 432

Verksamhetskostnader

Forskningsfinansiering -508 795 -457 806 -449 135 -429 896 -412 151

Kunskapsspridning och påverkansarbete -69 156 -61 328 -59 742 -49 948 -44 122

Insamlingskostnader -94 521 -76 247 -76 779 -66 177 -57 170

Lotterier -18 399 -14 627 -20 287 -18 370 -19 195

Administrationskostnader -10 144 -6 703 -8 724 -7 462 -8 950

Summa verksamhetskostnader -701 015 -616 711 -614 667 -571 853 -541 588

Verksamhetsresultat 111 496 73 738 -5 354 32 416 -30 156

Resultat från finansiella investeringar 24 215 125 787 170 384 70 809 98 650

Årets resultat 135 711 199 525 165 030 103 225 68 494

Eget kapital 2 242 806 2 107 095 1 907 570 1 742 540 1 639 315

Fem år i sammandrag
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med Årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3) samt FRII:s Styrande riktlinjer 
för årsredovisning. 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

 
INTÄKTSREDOVISNING
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar 
som Cancerfonden erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter redovisas till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gå-
van sakrättsligt är genomförd. Om tillgång-
en eller tjänsten erhålls därför att föreningen 
uppfyllt eller kommer uppfylla vissa villkor 
och om föreningen har en skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoret inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva. 

Cancerfonden har inga intäkter som klas-
sificeras som bidrag.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar gjorda inbetal-
ningar för medlemskap i Cancerfonden -  
Riksföreningen mot cancer. Medlemsavgif-
ter intäktsförs vid inbetalning från medlem. 

 
Gåvor

Som insamlade medel räknas mottagna 
gåvor från allmänhet och företag samt 
sponsring. Till gåvor räknas även intäkter 
från testamenten och donationer, avkast-
ning från stiftelser samt medel insamlade 
via galor och andra aktiviteter anordnade 
av organisationen. Gåvor som föreningen 
avser att stadigvarigt bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 

Med gåva avses tillgång som lämnats utan 
krav på ekonomisk motprestation. 

Gåvor i form av kontanter redovisas till 
nominellt belopp. Gåvor som utgörs av an-
nat än kontanta medel värderas till mark-
nadsvärdet vid gåvotillfället. För fastigheter 
används lägsta av aktuellt taxeringsvärde 
eller marknadsvärde. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas 
normalt vid försäljningstillfället. Hyresin-
täkter redovisas som intäkt den period som 
hyran avser.

Övriga intäkter inkluderar mindre försälj-
ningsintäkter, främst avseende informations-
material samt hyresintäkter av den externt 
uthyrda delen av Cancerfondens fastighet. 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner: ändamålskostnader, insamlings-
kostnader, Cancerfondens Rikslotteri samt 
administrationskostnader.

Gemensamma kostnader, som exempelvis 
lokalkostnader, systemstöd och allmänna 
kontorskostnader, har fördelats mellan 
ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader efter medelantal anställda. 

Ändamålskostnader 

Kostnader som har direkt syfte att uppfylla 
Cancerfondens stadgar klassificeras som 
ändamålskostnader. Hit räknas posterna 
Forskningsfinansiering samt Påverkansar-
bete och kunskapsspridning i resultaträk-
ningen. Kostnader för administration, som 
uppstår som en direktföljd av en aktivitet el-
ler ett projekt inom ändamålet, räknas också 
som ändamålskostnader. Den administrativa 
hanteringen vid beviljande av forsknings-
anslag är ett exempel på en sådan kostnad. 
Ändamålskostnaderna inkluderar inte bara 
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anslag till forskning utan också kostnader 
för informationsspridning, löner och sociala 
avgifter, utrustning och andra kostnader 
direkt hänförliga till ändamålet. 

När Cancerfonden har förpliktigat sig att 
utföra en viss åtgärd gentemot tredje man 
bokförs detta som en kostnad. För forsk-
ningsanslag uppkommer en förpliktelse när 
forskningsnämnden fattat beslut om anslag 
och detta meddelats mottagaren. 

Insamlingskostnader 

Insamlingskostnader är sådana kostnader 
vars syfte är att generera externa intäkter. 
Här ingår till exempel kostnader för an-
nonser, reklam och tackbrev, men också 
kostnader för löner och sociala avgifter för 
den personal som arbetar med insamlings-
verksamheten. Hit räknas också kostnader 
för varumärkesbyggande. 

Administrationskostnader 

Administrativa kostnader är sådana som 
behövs för att administrera och driva 
organisationen. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för 
givaren. Exempel på sådana kostnader är 
styrelsemöten, revision av själva organisatio-
nen och administrativa system. Om en kost-
nad varken avser ändamål, medlemsvård/ 
-värvning eller insamling hänförs den till 
administration. I administrationskostnader 
ingår även samkostnader.  

Administrationskostnader avser medel 
som använts för att administrera Cancer-
fonden. Ett visst mått av administration är 
ett led i att säkerställa en god kvalitet på 
Cancerfondens interna kontroll och rappor-
tering, såväl externt som internt. 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs 
i takt med att de anställda utför tjänster. 
Pensionsförpliktelser klassificeras som 
avgiftsbestämda och redovisas som kostnad 
det år pensionen tjänas in.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld.

 
Ersättningar vid uppsägningar

I den omfattning ersättningen inte ger Can-
cerfonden några framtida ekonomiska för-
delar, redovisas endast som en skuld och en 
kostnad när Cancerfonden har en legal eller 
informell förpliktelse att antingen 

■ avsluta en anställds eller en grupp av an-
ställdas anställning före den normala tidpunk-
ten för anställningens upphörande, eller

■ lämna ersättningar vid uppsägning 
genom erbjudande för att uppmuntra frivil-
lig avgång. Ersättningar vid uppsägningar 
redovisas endast när Cancerfonden har en 
detaljerad plan för uppsägningen och inte har 
någon realistisk möjlighet att annullera planen.

LEASINGAVTAL
Alla Cancerfondens leasingavtal redovisas 
som operationella, det vill säga leasingavgif-
ten (inklusive första förhöjd hyra) redovisas 
linjärt över leasingperioden. 

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR 
ENSKILDA BALANSPOSTER

 
Donerade tillgångar 

Tillgångar, främst fastigheter, aktier och 
andra värdepapper som doneras till Can-
cerfonden, värderas till verkligt värde vid 
gåvotillfället. Gåvan redovisas som en om-
sättningstillgång om tillgången ska avyttras 
snarast möjligt. Om syftet är att behålla 
tillgången redovisas den som en materiell 
eller finansiell anläggningstillgång. Intäkten 
redovisas i posten Insamlade medel. 

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. 
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Cancerfonden redovisar internt uppar-
betade immateriella anläggningstillgångar 
enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell anlägg-
ningstillgång aktiveras under förutsätt-
ningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda. 

 Immateriella anläggningstillgångar avser 
externa kostnader för utveckling av dator-
program. Dessa utgifter aktiveras från och 
med när systemet tas i bruk och skrivs av 
linjärt över bedömd nyttjandeperiod, som 
uppgår till 3 eller 5 år. 

 

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. 

 Aktivering av en anläggningstillgång 
sker vid anskaffning till högre belopp än  
10 000 kr.

 
Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats 
upp på komponenter när komponenterna 
är betydande och när komponenterna har 
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya kompo-
nentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgif-
ter för löpande reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader.

 Avskrivningar av Cancerfondens fastig-
het sker enligt komponentavskrivning. 
Fastighetens anskaffningsvärde har fördelats 
i komponenter och skrivs av separat över 
deras nyttjandeperiod. Följande avskriv-
ningstid på komponenter tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnad 

Byggnads- och markinventarier

Stomme

Yttertak, fasad, fönster

Våtutrymmen

Innertak inkl. piazzan

Elinstallationer och rörinstallationer i stammar (VVS)

Hiss

3-5 år
20-100 år

5 år

100 år

50 år
40 år

50 år

50 år

40 år
Hyresgästanpassningar

Ventilation Kylanläggning 

Övrigt

30 år

5 år

25 år
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FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas 
i balansräkningen när Cancerfonden blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balans-
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och Cancerfonden har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelser-
na har reglerats eller på annat sätt upphört.

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga innehav av aktier och andelar 
och andra räntebärande instrument värde-
ras till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde. Portföljmetoden tillämpas, 
det vill säga nedskrivningar görs inte för 
enskilda placeringar, om inte det verkliga 
värdet för hela aktieportföljen är lägre än 
anskaffningsvärdet. 

Obligationer förvärvade i syfte att 
innehas till inlösen värderas vid förvärvet 
till anskaffningsvärdet. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärde och inlösenvärde periodi-
seras så att den effektiva räntan vid förvär-
vet är konstant över innehavstiden. Övriga 
obligationer värderas till anskaffningsvärdet. 

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt 
att innehas kortsiktigt redovisas inlednings-
vis till anskaffningsvärde och i efterföljande 
värderingar i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde. 

 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Fordran på medlemsavgifter tas inte 

upp som fordran om det inte finns en legal 
fordran på medlemmen.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns 
indikationer på nedskrivningsbehov av 
någon av de finansiella anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning sker om värdened-
gången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 

 
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
I posten Ändamålsbestämda medel i eget 
kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor 
och andra ändamålsbestämda medel. Se 
även eget-kapitalrapporten.

 
 

BEVILJADE, EJ UTBETALDA ANSLAG
I de fall Cancerfonden fattat beslut om ut-
betalning av forskningsbidrag och meddelat 
mottagaren men inte verkställt utbetalningen 
redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

 
AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas när Cancerfonden 
har ett legalt eller informellt åtagande som 
en följd av inträffade händelser och där 
Cancerfonden förväntar sig att en utbetal-
ning kommer att krävas för att reglera 
åtaganden samt att en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. Avsättningen 
värderas till den bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att behöva erläggas.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras endast 
kassa- och banktillgodohavanden.
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NOT 1. GÅVOR (INSAMLADE MEDEL)

2017 2016

Gåvor från allmänheten 292 229 261 482

Testamentsförordnanden från allmänheten 316 577 229 136

Företag 105 890 98 447

Andra organisationer (Postkodlotteriet) 40 000 40 000

Externa stiftelser och fonder 19 046 18 898

Summa gåvor 773 742 647 963

NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER

2017 2016

Fastighetsintäkter 1 959 1 906

Summa övriga intäkter 1 959 1 906

NOT 3. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner och andra ersättningar 2017 2016

Styrelse  458 411

Generalsekreterare 1 144 1 190

Arvoden 2 791 3 680

Övriga anställda 29 917 27 270

Summa löner och andra ersättningar 34 310 32 551

Sociala kostnader 20 891 14 679

(varav pensionskostnader) (8 088) (3 636)

Summa 55 201 47 230

Av pensionskostnaderna avser 288 tkr (107 tkr) Cancerfondens generalsekreterare.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden 12 månader för generalsekreteraren.  
För övriga anställda gäller lagen om anställningsskydd. Cancerfonden tillämpar inte avgångsvederlag.

Medelantalet anställda 2017 2016

Kvinnor 48 47

Män 13 12

Summa 61 59

Könsfördelning inom Cancerfondens styrelse och ledning

Styrelsen består av 6 kvinnor och 5 män och 2 adjungerande som är män. 
Ledningsgruppen består av 5 kvinnor och 2 män.

(Tkr)
Noter



NCU Nordisk Cancer Union
UICC Union for International Cancer Control
EORTC European Organisation for Resesearch and Treatment 
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NOT 5. FORSKNINGSFINANSIERING

2017 2016

Forskningsanslag, bidrag och stipendier i Sverige 493 344 442 479

Nordisk verksamhet (NCU) 2 568 2 936

Internationell verksamhet (UICC och EORTC) 405 1 041

Forskningsadministration 12 478 11 350

Summa 508 795 457 806

NOT 4. LEASING

2017 2016

Cancerfondens leasingkostnader består av en leasingbil  
samt kaffe- och vattenautomat

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 301 173 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 264 301

Senare än ett år men inom fem år 532 504 

Senare än fem år 0 0

Summa 796 805 

NOT 6. KUNSKAPSSPRIDNING OCG PÅVERKANSARBETE

2017 2016

Informationskampanjer och -material 69 022 61 193

Internationellt samarbete (UICC och NCU) 134 135

Summa 69 156 61 328

NOT 8. ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2017 2016

Förvaltningskostnader 2 678 1446

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 2 1

Summa 2 680 1 447

NOT 7. RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017 2016

Ränteintäkter 4 627 3 859

Utdelningar 5 144 5 257

Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper 17 061 118 106

Summa 26 832 127 222

(Tkr)
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NOT 10. BYGGNAD

2017-12-31 2016-12-31

Tomträtten Österbotten 6, Stockholm

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 76 941 76 327

Årets förvärv 65 614

Utrangeringar under året 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 77 006 76 941

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -23 204 -22 215

Årets avskrivningar -1 001 -989

Utrangeringar under året 0 0

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -24 205 -23 204

Utgående restvärde enligt plan 52 801 53 737

Fastigheten har inte åsatts något taxeringsvärde 

NOT 11. INVENTARIER

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 11 335 11 321

Förvärv under året 0 14

Utrangeringar under året 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 11 335 11 335

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -10 750 -10 330

Årets avskrivningar -322 -420

Årets utrangeringar 0 0

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -11 072 -10 750

Utgående restvärde enligt plan 263 585

(Tkr)

NOT 9. AKTIVERADE UTGIFTER, SYSTEM

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 30 076 30 076

Årets förvärv 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 30 076 30 076

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -26 540 -23 276

Årets avskrivningar -3 264 -3 264

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -29 804 -26 540

Utgående restvärde enligt plan 272 3 536
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NOT 12. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 1 892 052 1 850 750

Förvärv under året 727 035 1 612 077

Försäljningar under året -526 185 -1 570 775

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 2 092 902 1 892 052

Redovisat värde vid årets slut                           2 092 902 1 892 052

Aktier och aktiefonder

Svenska aktier och aktiefonder 353 784 294 840

Utländska aktier och aktiefonder 342 571 406 746

Summa aktier och aktiefonder 696 355 701 586

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 396 547 1 190 119

Utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 347

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 396 547 1 190 466

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 892 052

Marknadsvärde 2 406 444 2 137 911

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.

NOT 13. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna intäkter 192 187

Övriga poster 66 960 68 732

Summa 67 152 68 919

NOT 14. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2017-12-31 2016-12-31

Statsskuldväxlar och likviditetsfonder 0 0

Fastigheter under försäljning 42 732 30 230

Summa kortfristiga placeringar 42 732 30 230

Marknadsvärde för statsskuldväxlar och likviditetsfonder 0 0

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.

(Tkr)

2 092 902
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NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Personalrelaterade kostnader 4 011 3 359

Övriga poster 7 800 3 038

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 811 6 397

NOT 16. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

2017-12-31 2016-12-31

Revisionsarvode, KPMG AB 378 312

Revisionsarvode, DNV GL 0 17

Arvode för revisionsnära konsulttjänster, KPMG AB 0 0

Arvode för skattekonsultationer, KPMG AB 0 0

Arvode för övriga uppdrag, KPMG AB 415 10

Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer 793 339

NOT 17. LIKVIDA MEDEL

2017-12-31 2016-12-31

Kassamedel 11 12

Banktillgodohavanden 79 318 67 930

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 396 959 423 268

Summa likvida medel 476 288 491 210

NOT 18. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

(Tkr)

■ TILLSAMMANS MOT CANCER, Cancerfondens direktsända tv-gala, gick av stapeln måndagen den 8 januari 2018 i TV4. 
Drygt 843 000 personer såg galan och närmare 25 700  personer hade anmält sitt intresse av att bli månadsgivare när 
lamporna släcktes kl 22. Ett viktigt tillskott för att säkra svensk cancerforskning på lång sikt.

■ VARUMÄRKESARBETE: I Cancerfondens strategiska plan har fem inriktningsmål satts för att nå visionen om att 
besegra cancer snabbare. Utifrån dessa har ett antal strategiområden identifierats som viktiga för att nå målen och driva 
mot visionen; att besegra cancer. Med dessa som utgångspunkt har en plan för varumärket arbetats fram. En plan som 
består av två delar; en positionering som fångar ”vad” vi vill få sagt om oss själva och ett ”hur” som beskriver vilket jobb 
själva kommunikationen ska göra för att underlätta resan mot att stötta strategierna och infria uppställda mål.

■ CANCERFONDSRAPPORTEN presenterar i år en rapport, framtagen av EY på uppdrag av Cancerfonden, som visar 
att närmare 3 000 liv skulle kunna räddas varje år om lågutbildade personer överlevde cancer i lika hög grad som 
högutbildade. Ett annat fokusområde i rapporten är det ökande antalet diagnoser av livmoderhalscancer och vad 
Cancerfonden anser behöver göras för att bromsa denna ökning.
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Vi som företräder Cancerfonden
Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår  

verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet  
med de syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska  

kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 april 2018.

■ TILLSAMMANS MOT CANCER, Cancerfondens direktsända tv-gala, gick av stapeln måndagen den 8 januari 2018 i TV4. 
Drygt 843 000 personer såg galan och närmare 25 700  personer hade anmält sitt intresse av att bli månadsgivare när 
lamporna släcktes kl 22. Ett viktigt tillskott för att säkra svensk cancerforskning på lång sikt.

■ VARUMÄRKESARBETE: I Cancerfondens strategiska plan har fem inriktningsmål satts för att nå visionen om att 
besegra cancer snabbare. Utifrån dessa har ett antal strategiområden identifierats som viktiga för att nå målen och driva 
mot visionen; att besegra cancer. Med dessa som utgångspunkt har en plan för varumärket arbetats fram. En plan som 
består av två delar; en positionering som fångar ”vad” vi vill få sagt om oss själva och ett ”hur” som beskriver vilket jobb 
själva kommunikationen ska göra för att underlätta resan mot att stötta strategierna och infria uppställda mål.

■ CANCERFONDSRAPPORTEN presenterar i år en rapport, framtagen av EY på uppdrag av Cancerfonden, som visar 
att närmare 3 000 liv skulle kunna räddas varje år om lågutbildade personer överlevde cancer i lika hög grad som 
högutbildade. Ett annat fokusområde i rapporten är det ökande antalet diagnoser av livmoderhalscancer och vad 
Cancerfonden anser behöver göras för att bromsa denna ökning.
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Cancerfonden-Riksföreningen mot 
cancer för år 2017 med undantag för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 12-23. 

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens fi-
nansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Våra ut-
talanden omfattar inte hållbarhetsrapporten 
på sidorna 12-23. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till fören-
ingen enligt god revisorssed i Sverige. Vi 
som auktoriserad revisor 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 generalsekreteraren som 
har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av sidorna 
12-23 av årsberättelsen (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 årsre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och över-
väga om informationen i väsentlig utsträck-
ning 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 informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
generalsekreteraren ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och generalsekreteraren 
för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och generalsekretera-
ren avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något rea-
listiskt alternativ till att göra något av detta.

Till föreningsstämman i Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer, org. nr 802005-3370
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Den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt 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 på fel. 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 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
■ identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar 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 oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.
■ skaffar vi oss en förståelse av den del av för-
eningens interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.
■ utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och generalsekrete-
rarens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

■ drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och generalsekreteraren använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vi 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 föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn 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 händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.
■ utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna 
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.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revi-
sionslagen och därmed enligt god revi-
sionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredo-
visningen ger en rättvisande bild av fören-
ingens resultat och ställning.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
SAMT STADGAR

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens 
och generalsekreterarens förvaltning för 
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer 
för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman bevil-
jar styrelsens ledamöter och generalsekrete-
raren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auk-
toriserad revisor 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.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar.

Det är styrelsen och generalsekreteraren 
som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller generalsekreteraren i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed 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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktori-
serade 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 förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt ut-
talande om ansvarsfrihet. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för håll-
barhetsrapporten på sidorna 12-23 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s 
rekommendation RevR 12 Revisorns ytt-
rande om den lagstadgade hållbarhetsrap-
porten. Detta innebär att vår granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inrikt-
ning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.                                                           

Stockholm den 11 april 2018

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Lars  Sundell
Förtroendevald revisor
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Tkr  Volym
2017-12-31

 Bokfört värde 
2017-12-31

 Marknadsvärde 

Svenska aktier och aktieinstrument 

Bank och finans 

Hoist Finance AB 581 000 38 583 53 597

Data 

IAR B Systems Group AB 39 001 4 230 7 371

Ericsson (B) 12 1 1

Telia Company AB 6 1 1

Fastighet och bygg 

Anders J Ahlström B 99 516 5 831 9 280

D Carnegie & Co AB D (B) 435 855 20 482 53 283

Investmentbolag 

Volati 36 149 2 097 2 286

Kemi & Läkemedel 

Alligator Bioscience 44 000 1 430 1 025

Bactiguard (b) 209 415 4 228 4 816

Bone Support AB 199 031 5 772 3 881

Camurus AB 15 500 1 054 2 108

Pledpharma AB 68 000 1 445 1 244

Medicover AB 106 755 5 978 6 726

Sedana Medical AB 72 878 1 421 2 769

Kraft 

PowerCell Sweden AB 56 360 1 888 2 142

Råvaror

MIPS AB 39 328 1 947 2 016

Tjänsteföretag

Capio 361 710 17 288 15 915

Ambea AB 35 218 2 641 2 597

Övrigt

Atvexa AB 109 528 5 476 6 024

Summa svenska aktier 121 794 177 083

Svenska aktiefonder 

SHB Sverige Index Criteria 1 316 274 216 759 330 174

Skandia Cancerfond 133 570 15 231 21 966

Summa svenska aktiefonder 231 990 352 140

Summa svenska aktier och aktiefonder 353 784 529 223

Specifikation till not 12

Bilaga 1 Värdepapper
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Utländska aktier 

American INT. GRP 14 100 4 416 6 871

Group 4 Securicor plc 191 000 3 873 5 642

ISS AS 12 400 2 975 3 936

Global Skipsholding 2 AB 2 750 41 6

Global Skipsholding 2 AB (b) 2 585 26 26

Nordic Secondary AB 3 372 49 69

Summa utländska aktier 11 380 16 550

Utländska aktiefonder 

SHB Global Index Criteria 1 478 866 269 244 364 259

SHB Global Sel Cri Inst 493 380 61 948 75 655

Summa utländska aktiefonder 331 191 439 914

Summa utländska aktier och aktiefonder 342 571 456 465

Total summa aktier och aktiefonder 696 355 985 687

Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper

FRN Balder 190312 5 000 000 5 000 5 059

FRN Bilia 210329 2 000 000 2 041 2 082

FRN Billerudkorsnäs 180327 3 000 000 3 010 3 015

FRN Ellevio AB 2020-02-28 11 000 000 11 035 11 078

FRN Getinge 180521 10 000 000 10 000 10 050

FRN Hexagon 191126 3 000 000 3 009 3 035

FRN Husqvarna 210503 2 000 000 1 994 2 066

FRN Intrum 190515 3 000 000 2 938 3 020

FRN Kinnevik 171212 2 000 000 1 989 2 028

FRN Klövern 211124 4 000 000 4 000 4 000

FRN Lifco 180403 3 000 000 2 997 3 008

FRN Nibe 2020-05-28 3 000 000 2 969 3 041

FRN Nordea 250917 4 000 000 3 936 4 078

FRN Sandvik 2020-01-14 3 000 000 2 913 3 038

FRN Scania 181203 8 000 000 7 950 8 007

 Volym
2017-12-31

 Bokfört värde 
2017-12-31

 Marknadsvärde 
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FRN SHB 271115 2 000 000 2 000 2 004

FRN Skanska 190408 5 000 000 5 000 5 038

FRN Tele2 190319 2 000 000 2 001 2 009

FRN ÅF 190321 3 000 000 2 997 3 028

Hufvudstaden 3 % 180122 5 000 000 5 001 5 149

SEB Dynamisk Räntefond 2 393 939 244 671 246 190

SHB Företagsobl Cri A1 2 985 838 299 439 301 570

SHB Långränta Criteria 1 203 437 130 223 139 370

SHB Multi Asset 25 A1 12 566 1 885 1 880

SHB Multi Asset 40 A1 10 381 1 059 1 055

SHB Multi Asset 50 A1 838 160 159

SHB Räntestrategi Criteria (A2) 2 193 710 225 000 225 842

Swedbank AIO 180618 Nr6 200 000 214 214

Swedbank AIO 190826 Nr6 200 000 213 212

Nordkinn Fixed income Mac 3 095 761 353 858 363 349

SHB Inst Kortränta Criteria (A4) 570 524 57 047 57 081

Summa svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 396 547 1 420 757

Utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 0

Summa utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 0

Total summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 396 547 1 420 757

 Kortfristiga placeringar  2017-12-31 2017-12-31

 Volym  Bokfört värde  Marknadsvärde 

Summa kortfristiga placeringar   0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 092 902 2 406 444

 Volym
2017-12-31

 Bokfört värde 
2017-12-31

 Marknadsvärde 
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ANSLAG 2017 FÖRDELADE PÅ ANSLAGSKATEGORIER Belopp i tkr

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt 445 750

Summa forskningsprojekt 445 750

Forskartjänster

Fellowship i pankreascancerforskningen 1 197

Forskarmånader för kliniskt verksamma 7 991

Junior Clinical Investigator Award 2 041

Junior Investigator Award 11 495

Klinisk cancerforskartjänst 334

Postdoktortjänst 7 229

Senior Clinical Investigator Award 2 771

Senior Investigator Award 9 192

Summa forskartjänster 42 250

Övriga forskningsanslag

Forskarskola 1 600

Kongress, anordnande av 125

Planeringsgrupp 3 060

Resa - tre månader eller kortare tid 434

Summa övriga forskningsanslag 5 219

Vårdutveckling

Stipendium för vårdpersonal 745

Summa vårdutveckling 745

Övriga anslag

Resurskompensation 3 258

Återbetalda anslag -3 880

Summa övriga anslag -622

TOTALSUMMA  493 342

Övrigt

Internationell verksamhet (UICC/ICRETT, EORTC, NCU) 2 975

Summa övrigt 2 975

TOTALT 496 317

Bilaga 2 Forskning och vårdutveckling
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Aaltonen, Lauri, 800 000, Karolinska institutet
Achour, Adnane, 800 000, Karolinska institutet
Ahlberg, Karin, 600 000, Göteborgs universitet
Ahlenius, Henrik, 800 000, Lunds universitet
Ahlström, Håkan, 1 000 000, Uppsala universitet
Ahnesjö, Anders, 600 000, Uppsala universitet
Aili, Daniel, 600 000, Linköpings universitet
Akusjärvi, Göran, 1 250 000, Uppsala universitet
Akyürek, Levent, 600 000, Göteborgs universitet
Albertsson, Per, 800 000, Göteborgs universitet
Aleman, Soo, 600 000, Karolinska institutet
Almståhl, Annica, 600 000, Göteborgs universitet
Alvarado-Kristensson, Maria, 800 000, Lunds universitet
Andersson, Anna, 800 000, Lunds universitet
Andersson, Göran, 500 000, Karolinska institutet
Andersson, John, 800 000, Karolinska institutet
Andersson, Tommy, 1 250 000, Lunds universitet
Andréasson, Claes, 600 000, Stockholms universitet
Angenete, Eva, 600 000, Göteborgs universitet
Antti, Henrik, 800 000, Umeå universitet
Arenas, Ernest, 600 000, Karolinska institutet
Arnberg, Niklas, 500 000, Umeå universitet
Arnér, Elias, 1 250 000, Karolinska institutet
Arnqvist, Anna, 600 000, Umeå universitet
Arsenian Henriksson, Marie, 1 000 000, Karolinska institutet
Askling, Johan, 800 000, Karolinska institutet
Aspenström, Pontus, 800 000, Karolinska institutet
Axelson, Håkan, 800 000, Lunds universitet
Baecklund, Eva, 500 000, Uppsala universitet
Bartek, Jiri, 800 000, Karolinska institutet
Beidong, Liu, 600 000, Göteborgs universitet
Bellodi, Cristian, 600 000, Lunds universitet
Belting, Mattias, 1 500 000, Lunds universitet
Benson, Mikael, 800 000, Linköpings universitet
Bergh Thoren, Fredrik, 800 000, Göteborgs universitet
Bergh, Anders, 1 750 000, Umeå universitet
Bergh, Jonas, 2 000 000, Karolinska institutet
Bergquist, Annika, 800 000, Karolinska institutet
Bergö, Martin, 1 750 000, Karolinska institutet
Bernhardt, Peter, 800 000, Göteborgs universitet
Betsholtz, Christer, 2 250 000, Uppsala universitet
Bexell, Daniel, 800 000, Lunds universitet
Bill-Axelson, Anna, 800 000, Uppsala universitet
Bjartell, Anders, 1 500 000, Lunds universitet
Björkhem Bergman, Linda, 600 000, Karolinska institutet
Björkholm, Magnus, 500 000, Karolinska institutet
Björklund, Peyman, 600 000, Uppsala universitet
Björkström, Niklas, 1 000 000, Karolinska institutet
Björnstedt, Mikael, 1 000 000, Karolinska institutet
Blom, Anna, 1 500 000, Lunds universitet
Blomgren, Klas, 1 000 000, Karolinska institutet

Blomqvist, Anders, 1 000 000, Linköpings universitet
Borén, Thomas, 800 000, Umeå universitet
Borg, Åke, 1 500 000, Lunds universitet
Borgquist, Signe, 800 000, Lunds universitet
Botling, Johan, 600 000, Uppsala universitet
Bratt, Ola, 600 000, Göteborgs universitet
Brodin, Petter, 600 000, Karolinska institutet
Brun, Eva, 300 000, Lunds universitet
Brune, Mats,800 000, Göteborgs universitet
Bryceson, Yenan, 1 250 000, Karolinska institutet
Bryder, David, 1 250 000, Lunds universitet
Cammenga, Jörg, 600 000, Linköpings universitet
Cao, Yihai, 2 250 000, Karolinska institutet
Cardell, Lars Olaf, 600 000 ,Karolinska institutet
Cardell, Susanna ,800 000, Göteborgs universitet
Carén, Helena, 600 000, Göteborgs universitet
Carlson, Joseph, 800 000, Karolinska institutet
Carlsson Tedgren, Åsa, 600 000, Linköpings universitet
Carlsson, Peter, 1 000 000, Göteborgs universitet
Castelo-Branco, Gonçalo, 600 000, Karolinska institutet
Ceder, Yvonne, 600 000, Lunds universitet
Chabes, Andrei, 1 250 000, Umeå universitet
Chambers, Benedict, 800 000, Karolinska institutet
Chen, Changyan, 600 000, Göteborgs universitet
Claesson-Welsh, Lena ,2 000 000 , Uppsala universitet
Cohn, Marita, 500 000, Lunds universitet
Coquet, Jonathan, 800 000, Karolinska institutet
Crosetto, Nicola, 600 000, Karolinska institutet
Czene (Plna), Kamila, 1 750 000, Karolinska institutet
Dabrosin, Charlotta, 1 000 000, Linköpings universitet
Dahlman-Wright, Karin, 800 000, Karolinska institutet
Dahlstrand, Hanna, 800 000, Uppsala universitet
Dahm Kähler, Pernilla, 500 000, Göteborgs universitet
Dai, Qi, 800 000, Stockholms universitet
Dalianis, Tina, 1 500 000, Karolinska institutet
Damber, Jan-Erik, 800 000, Göteborgs universitet
Dantuma, Nico, 1 250 000, Karolinska institutet
de Boniface, Jana Marit, 600 000, Karolinska institutet
Del Chiaro, Marco, 600 000, Karolinska institutet
Dickman, Paul, 800 000, Karolinska institutet
Dillner, Joakim, 2 250 000, Karolinska institutet
Dimberg, Anna, 1 250 000, Uppsala universitet
Dobra, Katalin, 600 000, Karolinska institutet
Dumanski, Jan, 1 500 000, Uppsala universitet
Eberhard, Jakob, 600 000, Lunds universitet
Edwards, Katarina, 800 000, Uppsala universitet
Egevad, Lars, 800 000, Karolinska institutet
Einstein, Gillian, 600 000, Linköpings universitet
Ek, Sara, 500 000, Lunds universitet
Eklund, Martin, 600 000, Karolinska institutet
Ekman, Simon, 600 000, Karolinska institutet

Bilaga 3 Forskningsprojekt
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Ekstedt, Mirjam, 600 000, Linnéuniversitetet
Ekström Smedby, Karin, 800 000, Karolinska institutet
Ekwall, Karl, 1 500 000, Karolinska institutet
Elias, Per, 600 000, Göteborgs universitet
Elsasser, Simon, 600 000, Karolinska institutet
Enblad, Gunilla, 800 000, Uppsala universitet
Enge, Martin, 600 000, Karolinska institutet
Engström, Ylva, 800 000, Stockholms universitet
Eriksson, Ulf, 1 000 000, Karolinska institutet
Ernberg, Ingemar, 1 000 000, Karolinska institutet
Ernfors, Patrik, 1 500 000, Karolinska institutet
Espinosa, Alexander, 600 000, Karolinska institutet
Essand, Magnus, 1 000 000, Uppsala universitet
Fadeel, Bengt, 600 000, Karolinska institutet
Fahraeus, Robin, 600 000, Umeå universitet
Falkenberg, Maria, 1 250 000, Göteborgs universitet
Fall, Katja, 500 000, Örebro universitet
Fang, Fang, 800 000, Karolinska institutet
Farnebo (f Hammarsund), Marianne, 800 000,  
Karolinska institutet
Ferby, Ingvar, 600 000, Uppsala universitet
Fernandes, Aristi, 500 000, Karolinska institutet
Fernandez-Capetillo, Oscar, 800 000, Karolinska institutet
Fernö, Mårten, 1 000 000, Lunds universitet
Feychting, Maria, 600 000, Karolinska institutet
Finizia, Caterina, 800 000, Göteborgs universitet
Fioretos, Thoas, 1 500 000, Lunds universitet
Flygare, Johan, 600 000, Lunds universitet
Forsberg Nilsson, Karin, 600 000, Uppsala universitet
Forssell-Aronsson, Eva, 1 500 000, Göteborgs universitet
Foukakis, Theodoros, 600 000, Karolinska institutet
Fredlund, Erik, 500 000, Karolinska institutet
Friberg, Lena, 1 000 000, Uppsala universitet
Friedman, Ran, 600 000, Linnéuniversitetet
Frisan, Teresa, 600 000, Umeå universitet
Frisén, Jonas, 1 500 000, Karolinska institutet
Fuxe, Jonas, 1 000 000, Karolinska institutet
Gabrielsson, Susanne, 600 000, Karolinska institutet
Gekara, Nelson, 800 000, Umeå universitet
Gemzell Danielsson, Kristina, 600 000, Karolinska institutet
Genander, Maria, 600 000, Karolinska institutet
Genove, Guillem, 600 000, Karolinska institutet
Gerlach, Carmen, 800 000, Karolinska institutet
Girnita, Leonard, 800 000, Karolinska institutet
Gisselsson Nord, David, 1 250 000, Lunds universitet
Giwercman, Aleksander, 800 000, Lunds universitet
Glimelius, Bengt, 2 000 000, Uppsala universitet
Graf, Wilhelm, 500 000, Uppsala universitet
Grandér, Dan, 800 000, Karolinska institutet
Grantham, Julie, 600 000, Göteborgs universitet
Green, Henrik, 600 000, Linköpings universitet
Grundström, Thomas, 1 000 000, Umeå universitet
Gräslund, Torbjörn, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan

Gröbner, Gerhard, 600 000, Umeå universitet
Grönberg, Henri, 2 000 000, Karolinska institutet
Gullberg, Urban, 600 000, Lunds universitet
Gunhaga, Lena, 600 000, Umeå universitet
Gustafsson, Claes, 1 750 000, Göteborgs universitet
Gustafsson, Jan-Åke, 1 250 000, Karolinska institutet
Gustavsson, Bengt, 600 000, Göteborgs universitet
Gyllensten, Ulf, 1 500 000, Uppsala universitet
Göndör, Anita, 600 000, Karolinska institutet
Haghdoost, Siamak, 600 000, Stockholms universitet
Haglind, Eva, 800 000, Göteborgs universitet
Hall, Per, 1 500 000, Karolinska institutet
Hallberg, Bengt, 800 000, Göteborgs universitet
Hammarsten, Ola, 800 000, Göteborgs universitet
Hansson, Gunnar C., 1 250 000, Göteborgs universitet
Hansson, Johan, 1 250 000, Karolinska institutet
Hansson, Markus, 600 000, Lunds universitet
Hartman, Johan, 800 000, Karolinska institutet
Hedenfalk, Ingrid, 600 000, Lunds universitet
Hedman, Håkan, 500 000, Umeå universitet
Heindryckx, Femke, 600 000, Uppsala universitet
Heldin, Carl-Henrik, 800 000, Uppsala universitet
Heldin, Paraskevi, 500 000, Uppsala universitet
Helleday, Thomas, 2 250 000, Karolinska institutet
Hellstrand, Kristoffer, 1 000 000, Göteborgs universitet
Hellström, Mats, 800 000, Uppsala universitet
Hellström-Lindberg, Eva, 2 000 000, Karolinska institutet
Helou, Khalil, 600 000, Göteborgs universitet
Henter, Jan-Inge, 800 000, Karolinska institutet
Heuchel, Rainer, 800 000, Karolinska institutet
Hirschberg, Angelica Lindén, 600 000, Karolinska institutet
Holmberg, Johan, 500 000, Karolinska institutet
Holmberg, Lars, 800 000, Uppsala universitet
Holmdahl, Rikard, 800 000, Karolinska institutet
Holmgren, Arne, 1 500 000, Karolinska institutet
Holmgren, Lars, 1 750 000, Karolinska institutet
Holmin, Staffan, 800 000, Karolinska institutet
Hugosson, Jonas, 1 750 000, Göteborgs universitet
Hultcrantz, Rolf, 800 000, Karolinska institutet
Humphreys, Keith, 800 000, Karolinska institutet
Hägglund, Hans, 300 000, Uppsala universitet
Hällberg, Martin, 600 000, Karolinska institutet
Höglund, Mattias, 1 000 000, Lunds universitet
Höglund, Petter, 600 000, Karolinska institutet
Höög, Christer, 1 500 000, Karolinska institutet
Ibanez, Carlos, 1 500 000, Karolinska institutet
Ingelman-Sundberg, Magnu, 800 000, Karolinska institutet
Isaksson, Anders, 500 000, Uppsala universitet
Jakobsson, Johan, 800 000, Lunds universitet
Jakobsson, Per-Johan, 600 000, Karolinska institutet
Jemth, Per , 600 000, Uppsala universitet
Jerkeman, Mats, 600 000, Lunds universitet
Jernberg Wiklund, Helena, 800 000, Uppsala universitet
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Jernström, Helena, 1 250 000, Lunds universitet
Ji, Jianguang, 600 000, Lunds universitet
Johansson Lindbom, Bengt, 800 000, Lunds universitet
Johansson, Bertil, 1 750 000, Lunds universitet
Johansson, Erik, 1 750 000, Umeå universitet
Johansson, Karin, 800 000, Lunds universitet
Johansson, Malin, 600 000, Göteborgs universitet
Johansson, Martin, Eugén, 1 000 000, Lunds universitet
Johansson, Staffan, 600 000, Uppsala universitet
Johnsen, John Inge, 600 000, Karolinska institutet
Jonsson, Ann-Beth, 800 000, Stockholms universitet
Joseph, Bertrand, 1 000 000, Karolinska institutet
Juhlin, Christofer, 800 000, Karolinska institutet
Juliusson, Gunnar, 600 000, Lunds universitet
Järås, Marcus, 600 000, Lunds universitet
Jönsson, Göran, 1 000 000, Lunds universitet
Jönsson, Jan-Ingvar, 600 000, Linköpings universitet
Kanduri, Chandrasekhar, 1 250 000, Göteborgs universitet
Kanduri, Meena, 500 000, Göteborgs universitet
Karlsson, Anna, 1 000 000, Karolinska institutet
Karlsson, Göran, 500 000, Lunds universitet
Karlsson, Mikael, 800 000, Karolinska institutet
Karlsson, Per, 600 000, Göteborgs universitet
Karlsson, Stefan, 1 750 000, Lunds universitet
Kiessling, Rolf, 1 500 000, Karolinska institutet
Kjellén, Lena, 600 000, Uppsala universitet
Knutsson, Linda, 600 000, Lunds universitet
Kogner, Per, 600 000 Karolinska institutet
Kohwi-Shigematsu, Terumi, 600 000, Karolinska institutet
Kreuger, Johan, 800 000, Uppsala universitet
Kärre, Klas, 1 500 000, Karolinska institutet
Lagergren, Jesper, 1 750 000, Karolinska institutet
Lagergren, Pernilla, 800 000, Karolinska institutet
Lain, Sonia, 1 000 000, Karolinska institutet
Lambe, Mats, 600 000, Karolinska institutet
Lambert, Paul, 600 000, Karolinska institutet
Lampic, Claudia, 800 000, Karolinska institutet
Landberg, Göran, 1 750 000, Göteborgs universitet
Landström, Marene, 1 500 000 Umeå universitet
Langel, Ulo, 500 000, Stockholms universitet
Larsson Lekholm, Erik, 800 000 , Göteborgs universitet
Larsson Strömvall, Anne, 600 000, Umeå universitet
Larsson, Catharina, 1 250 000, Karolinska institutet
Larsson, Christer, 1 000 000, Lunds universitet
Larsson, Jan, 1 000 000, Umeå universitet
Larsson, Jonas, 800 000, Lunds universitet
Larsson, Lars-Gunnar, 1 250 000, Karolinska institutet
Larsson, Ola, 600 000 , Karolinska institutet
Larsson, Olle, 1 500 000, Karolinska institutet
Larsson, Rolf, 800 000, Uppsala universitet
Laurell, Göran, 600 000, Uppsala universitet
Leandersson, Karin, 600 000, Lunds universitet
Leandersson, Tomas, 800 000, Lunds universitet

Leeb-Lundberg, Fredrik, 600 000, Lunds universitet
Lehmann, Sören, 1 250 000, Uppsala universitet
Lehti, Kaisa, 1 000 000, Karolinska institutet
Lehtinen, Matti, 500 000, Karolinska institutet
Lehtiö, Janne, 1 000 000, Karolinska institutet
Lendahl, Urban, 1 500 000, Karolinska institutet
Lennartsson, Andreas, 1 000 000, Karolinska institutet
Lennartsson, Johan, 500 000, Uppsala universitet
Lewensohn, Rolf, 1 500 000, Karolinska institutet
Li, Jin-ping, 600 000, Uppsala universitet
Liao Persson, Jenny, 1 000 000, Umeå universitet
Liedberg, Fredrik, 1 000 000, Lunds universitet
Lilja, Hans, 1 500 000, Lunds universitet
Lindahl, Per, 800 000, Göteborgs universitet
Lindblad-Toh, Kerstin, 1 000 000, Uppsala universitet
Lindblom, Annika, 1 000 000, Karolinska institutet
Lindegren, Sture, 600 000, Göteborgs universitet
Linder, Stig, 1 000 000, Karolinska institutet
Lindh, Magnus, 600 000, Göteborgs universitet
Lindkvist (f Petersson), Karin, 800 000, Lunds universitet
Lindqvist, Arne, 500 000, Karolinska institutet
Linnarsson, Sten, 600 000, Karolinska institutet
Ljungberg, Maria, 500 000, Göteborgs universitet
Ljunggren, Hans-Gustaf, 1 500 000, Karolinska institutet
Loskog, Angelica, 1 000 000, Uppsala universitet
Luc, Sidinh, 800 000, Karolinska institutet
Ludvigsson, Jonas, 600 000, Karolinska institutet
Lui, Weng-Onn, 800 000, Karolinska institutet
Lundberg Giwercman, Yvonne, 1 000 000, Lunds universitet
Lundholm, Kent, 800 000, Göteborgs universitet
Lundmark, Richard, 800 000, Umeå universitet
Lundqvist, Andreas, 800 000, Karolinska institutet
Löfblom, John, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan
Lötvall, Jan, 800 000, Göteborgs universitet
Madsen, Chris, 600 000, Lunds universitet
Magnusson, Mattias, 600 000, Lunds universitet
Maier, Stephan, 800 000, Göteborgs universitet
Makinen, Taija, 1 250 000, Uppsala universitet
Malmberg, Karl-Johan, 1 250 000, Karolinska institutet
Malmström, Per-Uno, 800 000, Uppsala universitet
Maly Sundgren, Pia, 600 000, Lunds universitet
Mani, Katrin, 600 000, Lunds universitet
Manjer, Jonas, 800 000, Lunds universitet
Mannervik, Bengt, 600 000, Stockholms universitet
Mannervik, Mattias, 1 000 000, Stockholms universitet
Martinsson, Tommy, 800 000, Göteborgs universitet
Martling, Anna, 1 250 000, Karolinska institutet
Martner, Anna, 600 000, Göteborgs universitet
Massoumi, Ramin, 1 000 000, Lunds universitet
Masucci, Maria Grazia, 2 000 000, Karolinska institutet
McInerney, Gerald, 600 000, Karolinska institutet
Melin, Beatrice, 1 250 000, Umeå universitet
Mertens, Fredrik, 1 500 000, Lunds universitet
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Michaelsson, Jakob, 800 000, Karolinska institutet
Micke, Patrick, 800 000, Uppsala universitet
Miharada, Kenichi, 800 000, Lunds universitet
Mincheva-Nilsson, Lucia, 500 000, Umeå universitet
Mitelman, Felix, 500 000, Lunds universitet
Mjösberg, Jenny, 1 000 000, Karolinska institutet
Molin, Daniel, 500 000, Uppsala universitet
Molin, Mikael, 800 000, Göteborgs universitet
Moustakas, Aristidis, 1 000 000, Uppsala universitet
Muhr, Jonas, 600 000, Karolinska institutet
Månsson, Robert, 600 000, Karolinska institutet
Mårtensson-Bopp, Lill, 1 000 000, Göteborgs universitet
Nahi, Hareth, 800 000, Karolinska institutet
Naredi, Peter, 600 000, Göteborgs universitet
Nelander, Sven, 1 500 000, Uppsala universitet
Nestor, Colm, 600 000, Linköpings universitet
Nestor, Marika, 800 000, Uppsala universitet
Nielsen, Jens, 800 000 , Chalmers tekniska högskola
Nilbert, Mef, 2 000 000, Lunds universitet
Nilsson, Björn, 1 000 000, Lunds universitet
Nilsson, Gunnar, 1 250 000, Karolinska institutet
Nilsson, Jonas, 1 000 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Magnus, 800 000, Karolinska institutet
Nilsson, Mats, 600 000, Stockholms universitet
Nilsson, Mikael, 1 250 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Ola, 800 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Roland, 600 000, Karolinska institutet
Nilsson, Sten, 1 500 000, Karolinska institutet
Nistér, Monica, 1 000 000, Karolinska institutet
Norberg, Erik, 800 000, Karolinska institutet
Nordgren, Ann, 600 000, Karolinska institutet
Nordin, Karin, 600 000, Uppsala universitet
Nordling, Margareta, 500 000, Göteborgs universitet
Nordlund, Pär, 2 000 000, Karolinska institutet
Ny, Tor, 600 000, Umeå universitet
Nygren, Peter, 800 000, Uppsala universitet
Nyholm, Tufve, 600 000, Umeå universitet
Nylander, Karin, 1 000 000, Umeå universitet
Ohlsson, Rolf, 1 000 000, Karolinska institutet
Okret, Sam, 1 250 000, Karolinska institutet
Olsson, Anna-Karin, 1 000 000, Uppsala universitet
Olsson, Håkan, 1 500 000, Lunds universitet
Orlova, Anna, 1 000 000, Uppsala universitet
Palm, Stig, 500 000, Göteborgs universitet
Palmer, Ruth, 1 000 000, Göteborgs universitet
Palmgren, Juni, 600 000, Karolinska institutet
Palmqvist, Lars, 1 000 000, Göteborgs universitet
Palmqvist, Richard, 1 250 000, Umeå universitet
Panaretakis, Theocharis, 800 000, Karolinska institutet
Pan-Hammarström, Qiang, 1 750 000, Karolinska institutet
Pasternak, Björn, 600 000, Karolinska institutet
Paulsson, Kajsa, 600 000, Lunds universitet
Pawitan, Yudi, 600 000, Karolinska institutet

Pejler, Gunnar, 1 250 000, Uppsala universitet
Percipalle, Piergiorgio, 800 000, Stockholms universitet
Pereira , Filipe , 800 000, Lunds universitet
Petzold, Katja, 600 000, Karolinska institutet
Phillipson, Mia, 800 000, Uppsala universitet
Pietras, Alexander, 600 000, Lunds universitet
Pietras, Kristian, 1 000 000, Lunds universitet
Pilon, Marc, 800 000, Göteborgs universitet
Pivarcsi, Andor, 500 000, Karolinska institutet
Planck, Maria, 600 000, Lunds universitet
Poellinger, Lorenz, 1 000 000, Karolinska institutet
Ponten, Fredrik, 500 000, Uppsala universitet
Påhlman, Sven, 1 500 000, Lunds universitet
Qian, Hong, 800 000, Karolinska institutet
Quiding-Järbrink, Marianne, 800 000, Göteborgs universitet
Rantalainen, Mattias, 800 000, Karolinska institutet
Reilly, Marie, 600 000, Karolinska institutet
Renné, Thomas, 600 000, Karolinska institutet
Riesbeck, Kristian, 600 000, Lunds universitet
Roberg, Karin, 600 000, Linköpings universitet
Rolny, Charlotte, 800 000, Karolinska institutet
Rosén, Anders, 800 000, Linköpings universitet
Rosenquist Brandell, Richard, 1 500 000, Karolinska institutet
Rovira, Carlos, 600 000, Lunds universitet
Rydén, Lisa, 600 000, Lunds universitet
Rönnstrand, Lars, 800 000, Lunds universitet
Saal, Lao, 800 000, Lunds universitet
Samakovlis, Christos, 1 250 000, Stockholms universitet
Sandberg, Johan, 800 000, Karolinska institutet
Sander, Birgitta, 800 000, Karolinska institutet
Sangfelt, Olle, 1 000 000, Karolinska institutet
Scheding, Stefan, 800 000, Lunds universitet
Schlisio, Susanne, 600 000, Karolinska institutet
Schulte, Gunnar, 1 000 000, Karolinska institutet
Schwartz, Stefan, 1 000 000, Lunds universitet
Schwartz, Yuri, 600 000, Umeå universitet
Schüler, Herwig, 800 000, Karolinska institutet
Selivanova, Galina, 1 750 000, Karolinska institutet
Shoshan, Maria, 600 000, Karolinska institutet
Sigvardsson, Mikael, 1 750 000, Linköpings universitet
Simon, Andras, 1 000 000, Karolinska institutet
Sitnicka, Ewa, 1 000 000, Lunds universitet
Sjöberg, Britt-Marie, 800 000, Stockholms universitet
Sjöblom, Tobias, 800 000, Uppsala universitet
Sjögren, Camilla, 1 250 000, Karolinska institutet
Sjölander, Anita, 800 000, Lunds universitet
Skogseid, Britt, 800 000, Uppsala universitet
Smith, Edvard, 1 250 000, Karolinska institutet
Solinas, Giovanni, 800 000, Göteborgs universitet
Sparén, Pär, 800 000, Karolinska institutet
Staaf, Johan, 600 000, Lunds universitet
Stattin, Pär, 800 000, Uppsala universitet
Steineck, Gunnar, 800 000, Göteborgs universitet
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Stenerlöw, Bo, 600 000, Uppsala universitet
Stenman, Göran, 1 500 000, Göteborgs universitet
Stenmark, Pål, 800 000, Stockholms universitet
Stocks Charles, Tanja, 800 000, Lunds universitet
Strand, Sven-Erik, 1 500 000, Lunds universitet
Strandell, Annika, 600 000, Göteborgs universitet
Ström, Lena, 800 000, Karolinska institutet
Strömberg, Ulf, 600 000, Göteborgs universitet
Ståhl, Stefan, 800 000, Kungl Tekniska Högskolan
Ståhlberg, Anders, 600 000, Göteborgs universitet
Ståhlberg, Freddy, 600 000, Lunds universitet
Stål, Olle, 1 000 000, Linköpings universitet
Stål, Per, 800 000, Karolinska institutet
Sun, Xiao-Feng, 800 000, Linköpings universitet
Sund, Malin, 600 000, Umeå universitet
Sundfeldt, Karin, 800 000, Göteborgs universitet
Sunnerhagen, Maria, 1 500 000, Linköpings universitet
Sunnerhagen, Per, 500 000, Göteborgs universitet
Svanborg, Catharina, 1 500 000, Lunds universitet
Swartling, Fredrik, 500 000, Uppsala universitet
Svensson, Peter, 600 000, Karolinska institutet
Sverremark-Ekström, Eva, 800 000, Stockholms universitet
Syvänen, Ann-Christine, 1 000 000, Uppsala universitet
Sällberg Chen, Margaret, 500 000, Karolinska institutet
Sällberg, Matti, 1 250 000, Karolinska institutet
Söderkvist, Peter, 500 000, Linköpings universitet
Sörensen, Jens, 800 000, Uppsala universitet
Taipale, Jussi, 2 250 000, Karolinska institutet
ten Dijke, Peter, 500 000, Uppsala universitet
Teneberg, Susann, 600 000, Göteborgs universitet
Thor, Stefan, 1 500 000, Linköpings universitet
Tiensuu Janson, Eva, 600 000, Uppsala universitet
Tolmachev, Vladimir , 800 000, Uppsala universitet
Treuter, Eckardt, 800 000, Karolinska institutet
Uhlén, Per , 600 000, Karolinska institutet
Uhrbom, Lene, 1 000 000, Uppsala universitet
Ullén, Anders, 600 000, Karolinska institutet
Ulvmar, Maria, 600 000, Uppsala universitet
Ungerstedt, Johanna, 600 000, Karolinska institutet
Wadelius, Claes, 600 000, Uppsala universitet
Wahlin, Björn, 600 000, Karolinska institutet
Wai, Sun Nyunt, 800 000, Umeå universitet
Valdimarsdottir, Unnur, 800 000, Karolinska institutet
Walfridsson, Julian, 500 000, Karolinska institutet
Van Guelpen, Bethany, 800 000, Umeå universitet
Welén, Karin, 800 000, Göteborgs universitet
Welsh, Michael, 600 000, Uppsala universitet
Wengstrom, Yvonne, 500 000, Karolinska institutet
Wermeling, Fredrik, 800 000, Karolinska institutet
Westerberg, Lisa, 600 000, Karolinska institutet
Westerlund, Fredrik, 800 000, Chalmers tekniska högskola

Westermark, Bengt, 1 500 000, Uppsala universitet
Wick, Mary Jo, 500 000, Göteborgs universitet
Wickström Näsman, Malin, 800 000, Karolinska institutet
Widengren, Jerker, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan
Widmark, Anders, 1 000 000, Umeå universitet
Vihinen, Mauno, 600 000, Lunds universitet
Wiklund, Fredrik, 600 000, Karolinska institutet
Wikström, Pernilla, 600 000, Umeå universitet
Wilhelm, Margareta, 600 000, Karolinska institutet
Williams, Cecilia, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan
Wiman, Klas, 1 250 000, Karolinska institutet
Visa, Neus , 800 000, Stockholms universitet
Wittung-Stafshede, Pernilla, 800 000, Chalmers tekniska högskola
Wolk, Alicja, 800 000, Karolinska institutet
von Essen, Louise, 800 000, Uppsala universitet
von Hofsten, Jonas, 800 000, Umeå universitet
Woods, Niels-Bjarne, 800 000, Lunds universitet
Wright, Anthony, 600 000, Karolinska institutet
Xu, Dawei , 1 000 000 , Karolinska institutet
Ye, Weimin, 800 000, Karolinska institutet
Yrlid, Ulf, 500 000, Göteborgs universitet
Yuan, Joan, 800 000, Lunds universitet
Zackrisson, Björn, 600 000, Umeå universitet
Zackrisson, Sophia, 800 000, Lunds universitet
Zaphiropoulos, Peter, 800 000, Karolinska institutet
Zhivotovsky, Boris, 1 000 000, Karolinska institutet
Zhu, Changlian, 1 000 000, Göteborgs universitet
Åman, Pierre, 800 000, Göteborgs universitet
Årestedt, Kristofer, 500 000, Linnéuniversitetet
Åström, Stefan, 1 000 000, Stockholms universitet
Öhlund, Daniel, 800 000, Umeå universitet
Öllinger, Karin, 600 000, Linköpings universitet
Önfelt, Björn, 800 000, Kungl Tekniska Högskolan
Österborg, Anders, 600 000, Karolinska institutet
Östman, Arne, 1 750 000, Karolinska institutet
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FELLOWSHIP I PANKREAS-
CANCERFORSKNING
Bojmar, Linda, Karolinska institutet
Öhlund, Daniel, Umeå universitet

FORSKARMÅNADER FÖR 
KLINISKT VERKSAMMA
Albertsson, Per, Göteborgs universitet
Andersson, Per-Ola, Göteborgs universitet
Björkhem Bergman, Linda,  
Karolinska institutet
Bratt, Ola, Göteborgs universitet
Brorson, Håkan, Lunds universitet
Brun, Eva, Lunds universitet
Brune, Mats, Göteborgs universitet
Dahlstrand, Hanna, Uppsala universitet
Del Chiaro, Marco, Karolinska institutet
Foukakis, Theodoros, Karolinska insti-
tutet
Glimelius, Ingrid, Uppsala universitet
Helgadottir, Hildur, Karolinska institutet
Herold, Nikolas, Karolinska institutet
Jerkeman, Mats, Lunds universitet
Johansson, Karin, Lunds universitet
Molin, Daniel, Uppsala universitet
Nyström, Hanna, Umeå universitet
Pettersson, Andreas, Karolinska institutet
Planck, Maria, Lunds universitet
Rodriguez Wallberg, Kenny Alexandra, 
Karolinska institutet
Sundfeldt, Karin, Göteborgs universitet
Ullén, Anders, Karolinska institutet
Zedenius, Jan, Karolinska institutet

FORSKARSKOLA
Axelson, Håkan, Lunds universitet
Grandér, Dan, Karolinska institutet

JUNIOR CLINICAL  
INVESTIGATOR AWARD
Juhlin, Christofer, Karolinska institutet
Hartman, Johan, Karolinska institutet
Ungerstedt, Johanna, Karolinska institutet

JUNIOR INVESTIGATOR AWARD
Bellodi, Cristian, Lunds universitet
Borgquist, Signe, Lunds universitet
Eklund, Martin, Karolinska institutet
Farnebo (f Hammarsund), Marianne, 
Karolinska institutet
Genander, Maria, Karolinska institutet

Järås, Marcus, Lunds universitet
Karlsson, Göran, Lunds universitet
Kasper, Maria, Karolinska institutet
Mjösberg, Jenny, Karolinska institutet
Månsson, Robert, Karolinska institutet
Nelander, Sven, Uppsala universitet
Nestor, Marika, Uppsala universitet
Swartling, Fredrik, Uppsala universitet
Wilhelm, Margareta, Karolinska institutet
Yuan, Joan, Lunds universitet

KLINISK 
CANCERFORSKARTJÄNST
Scheding, Stefan, Lunds universitet

KONGRESS, ANORDNANDE AV
Höglund, Petter, Karolinska institutet
Rosqvist, Fredrik, Uppsala universitet

PLANERINGSGRUPP
Ahlberg, Karin, Göteborgs universitet
Ahnesjö, Anders, Uppsala universitet
Björk-Eriksson, Thomas,  
Göteborgs universitet
Borgquist, Signe, Lunds universitet
Cohn Cedermark, Gabriella,  
Karolinska institutet
Forssell-Aronsson, Eva,  
Göteborgs universitet
Frisell, Jan, Karolinska institutet
Hansson, Johan, Karolinska institutet
Hellström-Lindberg, Eva,  
Karolinska institutet
Henriksson, Roger, Umeå universitet
Höglund, Martin, Uppsala universitet
Jerkeman, Mats, Lunds universitet
Kristoffersson, Ulf, Lunds universitet
Lind, Pehr, Karolinska institutet
Lui, Weng-Onn, Karolinska institutet
Martling, Anna, Karolinska institutet
Molin, Daniel, Uppsala universitet
Nilsson, Gunnar, Karolinska institutet
Nyman, Jan, Göteborgs universitet
Pan-Hammarström, Qiang,  
Karolinska institutet
Rosenquist Brandell, Richard,  
Karolinska institutet
Wikström, Pernilla, Umeå universitet
Zedenius, Jan, Karolinska institutet
Åvall Lundqvist, Elisabeth,  
Linköpings universitet

POSTDOKTORTJÄNST
Das, Srustidhar, Karolinska institutet
Herrera, Mercedes, Karolinska institutet
Hultcrantz, Malin, Karolinska institutet
Keszei, Marton, Karolinska institutet
Lemmens, Bennie, Karolinska institutet
Marco, Gerling, Karolinska institutet
Radulovic, Visnja, Lunds universitet
Sjödahl, Gottfrid, Lunds universitet
Somasundaram, Rajesh,  
Linköpings universitet
Vacanti, Nathaniel, Karolinska institutet
Wanrooij, Paulina, Umeå universitet
Wiel, Clotilde, Göteborgs universitet

RESEBIDRAG
Abramenkovs, Andris, Uppsala universitet
Bhoi, Sujata, Uppsala universitet
Brorson, Håkan, Lunds universitet
Buchli, Christian, Karolinska institutet
Cancer, Matko, Uppsala universitet
Cedervall, Jessica, Uppsala universitet
Chen, Lei, Uppsala universitet
Claesson-Welsh, Lena, Uppsala universitet
Crona, Joakim, Uppsala universitet
Djureinovic, Dijana, Uppsala universitet
Emma, Gordon, Uppsala universitet
Fotaki, Grammatiki, Uppsala universitet
Foukakis, Theodoros, Karolinska institutet
Gabrielson, Marike, Karolinska institutet
Hedén, Lena, Högskolan i Borås
Johansson, Pegah, Göteborgs universitet
Karlsson, Mikael, Karolinska institutet
Keszei, Marton, Karolinska institutet
Kling, Teresia, Göteborgs universitet
Lagergren, Pernilla, Karolinska institutet
Laia, Caja Puigsubira, Uppsala universitet
Lin, Chun-Yu, Ludwiginstitutet,  
Uppsala
Ma, Jing, Uppsala universitet
Miliara, Sophia, Karolinska institutet
Mortensen, Anja Charlotte,  
Uppsala universitet
Niklasson, Maria, Uppsala universitet
Nordling, Margareta,  
Göteborgs universitet
Palmer, Gabriella, Karolinska institutet
Rendo, Veronica, Uppsala universitet
Rosenquist Brandell, Richard,  
Karolinska institutet
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Sanjiv, Kumar, Karolinska institutet
Selivanova, Galina, Karolinska institutet
Sommarin, Mikael, Lunds universitet
Spiegelberg, Diana, Uppsala universitet
Spyrou, Argyris, Uppsala universitet
Toskas, Konstantinos,  
Karolinska institutet
Tsioumpekou, Maria, Uppsala universitet
Uhrbom, Lene, Uppsala universitet
Valerie, Nicholas, Karolinska institutet
Waraky, Ahmed, Karolinska institutet
Venkatraman, Lakshmi, Uppsala universitet

SENIOR CLINICAL  
INVESTIGATOR AWARD
Hansson, Markus, Lunds universitet
Micke, Patrick, Uppsala universitet

SENIOR INVESTIGATOR AWARD
Bill-Axelson, Anna, Uppsala universitet
Bryceson, Yenan, Karolinska institutet
Dimberg, Anna, Uppsala universitet
Nelander, Sven, Uppsala universitet
Nilsson, Jonas, Göteborgs universitet
Paulsson, Kajsa, Lunds universitet
Uhrbom, Lene, Uppsala universitet
Wikström, Pernilla, Umeå universitet

STIPENDIER FÖR VÅRDPERSONAL
Alm, Charlotta, Rättvik
Alpenberg, Sara, Jönköping
Alriksson Bergvall, Magdalena, Borlänge
Aminoff, Anettte, Täby
Andersson, Ebba, Hisings Backa
Andersson, Amanda, Hisingsbacka
Bergström, Ann-Mari, Hässleholm
Bertlind, Gunilla, Strängnäs
Björk, Teres, Finspång
Björnsdotter, Lotta, Eskilstuna
Boström, Carina, Uddevalla
Bäckersten, Carl, Göteborg
Carlenfelt, Martina, Malmö
Carling, Linnéa, Göteborg
Carlsson, Susanne, Eskilstuna
Dahl, Regin, Arvika
Dahlberg, Jerry, Göteborg
Damgaard, Susanne, Göteborg
Ekström, Suzanne, Göteborg
Eriksson, Camilla, Finspång
Esborn, Gunilla, Göteborg
Eurenius, Margareta, Härnösand
Flores Delgado, Andrés, Uppsala
Fredriksson, Kristina, Kristianstad

Gejhed, Linda, Lund
Gille Holmström, Åsa, Västerås
Glanberg Persson, Gunhild, Luleå
Gonzalez Lindh, Margareta, Gävle
Gunnarsson, Yvonne, Norrköping
Gutierrez Liljestrand, Tania, Lund
Göras, Catarina, Falun
Hahne, Pia, Sollentuna
Halvarsson, Britt-Mari, Täby
Hedengren, Frida, Eskilstuna
Hedlund, Linda, Rättvik
Hellström, Caroline, Umeå
Henell Eriksson, Jeanette, Ljungby
Heyman, Andrea, Enskededalen
Hjälm, Maria, Sundsvall
Holmgren, Rebecka, Helsingborg
Husu, Ulrika, Göteborg
Högfors, Laina, Linköping
Högsberg, Marie, Västerås
Johansson, Eva, Kristianstad
Leandersson, Eva, Göteborg
Ljungqvist, Elin, Göteborg
Lundberg, Linnea, Sundsvall
Mikalajuniene, Oksana, Rimbo
Mollstedt Nagy, Ann, Göteborg
Niskanen, Maria, Sundsvall
Norberg, Malin, Falun
Nordin, Jennie, Lund
Nordström, Eva, Stockholm
Nuse, Carina, Stockholm
Nyblom, Stina, Göteborg
Olofsson, Annelie, Falun
Olsson, Britt-Marie, Kristianstad
Persson, Sofia, Umeå
Pettersson, Linda, Solna
Preinitz, Susanne, Uppsala
Rasmussen, Victoria, Linköping
Rilemark, Chatarina, Göteborg
Samuelsson, Per Henrik, Ystad
Sandell, Maria, Vällingby
Sangevie, Karin, Stockholm
Sebbfolk, Emmy, Umeå
Setterlund, Monica, Borlänge
Sidebäck, Johanna, Göteborg
Siksjö, Sigrun, Täby
Sjölund, Anette, Uddevalla
Sonesson, Emma, Falun
Svensson, Robert, Umeå
Turup, Eva, Uppsala
Uggla, Matilda, Stockholm
Wallin, Ulrika, Kristianstad
Vallner, Sofia, Finspång

Webers, Sylvia, Jönköping
Wyke, Magdalena, Kristianstad
Zachrisson, Åse, Västra Frölunda
Zetterqvist, Eva, Sundsvall
Zettersköld, Annika, Kristianstad
Åberg, Mari, Lund
Åkeflo, Linda, Göteborg
Åström, Anna, Strängnäs
Åström, Eva, Ludvika
Öfverström, Eva, Lund
Öhrling, Charlotta, Göteborg
Örjes, Marit, Falun
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STYRELSELEDAMÖTER
Wanja Lundby-Wedin, ordförande,  
f d ordförande i LO 
Elisabeth Falkemo, vice ordförande, jur kand
Kjell Asplund, professor emeritus i medicin 
Christina Christoffersson, specialistsjuksköterska 
Gail Dunberger, lektor
Ulf Edström, fil kand
Gunilla Enblad, professor/överläkare
Evert Karlsson, f d direktör
Mats Liedholm, civilekonom MSc
Lina Nordquist, fil dr i fysiologi, forskare
Henrik Ripa, försäljningsingenjör

Ledamöter utan rösträtt
forskningsnämndens och finansnämndens  
ordförande  
Klas Kärre, professor
Richard Gröttheim, vd AP7

ARBETSUTSKOTT
Wanja Lundby-Wedin 
Elisabeth Falkemo
Ulrika Årehed Kågström 
Klas Kärre, adjungerad
Richard Gröttheim, adjungerad

VALBEREDNING FÖR STYRELSEN
Marianne af Malmborg, ordförande  
Göran Edbom
Anders Ekbom
Lena Lageson
Birgitta Lindholm

REVISORER
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Lars Sundell, civilekonom

REVISORSSUPPLEANTER
Anders Taaler, auktoriserad revisor 
Brith Holm, leg sjuksköterska
 
KANSLIETS LEDNINGSGRUPP
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare  
Sofia Sjövall, hr-chef
Mikael Färjsjö, chef insamling och engagemang
Jeanette Sundin, chef kommunikation och marknad
Staffan Samuelson, chef ekonomi och samordning
Gazal Casselborg, chef verksamhet
Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren

FORSKNINGSNÄMNDEN
Klas Kärre, ordförande

FINANSNÄMNDEN
Richard Gröttheim, ordförande 
Dan Andersson
Marie Giertz 
William af Sandeberg

Bilaga 5 Styrande organ med mera
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CANCERFONDENS FORSKNINGSNÄMND
2017-04-01 – 2018-03-31

Ordinarie ledamöter   

Klas Kärre, ordförande, Karolinska institutet  
Sund, Malin vice ordf, Umeå universitet 
Arsenian Henriksson, Marie, Karolinska institutet  
Cardell, Susanna, Göteborgs universitet  
Dabrosin, Charlotta, Linköpings universitet
Edström, Ulf, styrelserepresentant  
Fernö, Mårten, Lunds universitet    
Fioretos, Thoas, Lunds universitet 
Forssell-Aronsson, Eva, Göteborgs universitet 
Hallberg, Bengt, Göteborgs universitet 
Lagergren, Pernilla, Karolinska institutet 
Landström, Marene, Umeå universitet 
Lundeberg, Joakim, Kungl 
tekniska högskolan 
Manjer, Jonas, Lunds universitet  
Nilsson, Sten, Karolinska institutet 
Nordquist, Lina, styrelserepresentant 
Severinson, Eva, Stockholms universitet 
Sigvardsson, Mikael, Linköpings universitet 
Sjöblom, Tobias, Uppsala universitet 
Skogseid, Britt, Uppsala universitet  
Stenman, Göran, Göteborgs universitet 
Wikström, Pernilla, Umeå universitet

Suppleanter

Andersson, Gerhard, Linköpings universitet
Essand, Magnus, Uppsala universitet
Gisselsson Nord, David, Lunds universitet
Martling, Anna, Karolinska institutet
Melin, Beatrice, Umeå universitet
Åman, Pierre, Göteborgs universitet
Dunberger, Gail, styrelserepresentant

AuA Forskningsnämndens arbetsutskott

Kärre, Klas, ordförande, Karolinska institutet
Wikström, Pernilla, Umeå universitet Pk A1
Landström, Marene, Umeå universitet Pk A2
Lundeberg, Joakim, Kungl Tekniska högskolan Pk B1
Hallberg, Bengt, Göteborgs universitet Pk B2
Cardell, Susanna, Göteborgs universitet Pk C

Skogseid, Britt, Uppsala universitet Pk D
Forssell- Aronson, Eva, Göteborgs universitet Pk E
Manjer, Jonas, Lunds universitet Pk F
Lagergren, Pernilla, Karolinska institutet Pk G

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat 2017

Kärre, Klas, Forskningsnämndens ordförande,  
Karolinska institutet, Professor
Karlsson, Anna, Vetenskaplig sekreterare,  
Karolinska institutet, Professor
Brandberg, Yvonne, Biträdande vetenskaplig  
sekreterare, Karolinska institutet, Professor
Jernberg Wiklund, Helena, Biträdande vetenskaplig 
sekreterare, Uppsala universitet, Professor,  
från och med 2017-04-01
Wieslander, Lars, Biträdande vetenskaplig sekreterare, 
Stockholms universitet, Professor,  
till och med 2017-03-31
Zedenius, Jan, Biträdande vetenskaplig sekreterare, 
Karolinska institutet, Professor

Valberedningen för forskningsnämnden  
2017-04-01 - 2018-03-31

Dabrosin, Charlotta, ordförande, Linköpings universitet
Palmqvist, Richard, Umeå universitet
Sjöblom, Tobias, Uppsala universitet

Extern valberedning för utseende av forskningsnämndens 
ordförande 2017-04-01 - 2018-03-31

Hellström-Lindberg, Eva, ordförande,  
Karolinska institutet 
Christer Betsholtz, Uppsala universitet
Landberg, Göran, Göteborgs universitet
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FORSKNINGSNÄMNDENS 
PRIORITERINGSKOMMITTÉER 2017
Mandattid  2017-04-01 – 2018-03-31

Pk A 1 Cellbiologi, genetik, translationell forskning 

Wikström, Pernilla ordförande, Umeå universitet
Grandien, Alf, vice ordförande, Karolinska institutet
Bergh Thorén, Fredrik, Göteborgs universitet
Blomqvist, Anders, Linköpings universitet
Forsberg-Nilsson, Karin, Uppsala universitet
Gisselsson Nord, David, Lunds universitet
Nilsson, Mikael, Göteborgs universitet
Nordgren, Ann, Karolinska institutet

Pk A 2 Patologi, translationell forskning

Landström, Marene, ordförande, Umeå universitet
Pietras, Kristian, vice ordförande, Lunds universitet           
Fernö, Mårten, Lunds universitet
Moustakas, Aristidis, Uppsala universitet
Nilsson, Jonas, Göteborgs universitet
Selivanova, Galina, Karolinska institutet
Söderberg-Nauclér, Cecilia,  
Karolinska institutet
Uhrbom, Lene, Uppsala universitet

Pk B 1 Genreglering, biokemi, strukturbiologi

Lundeberg, Joakim, ordförande, Kungl Tekniska hög-
skolan
Ringnér, Markus, vice ordförande, Lunds universitet
Antti, Henrik, Umeå universitet
Arnér, Elias, Karolinska institutet
Blom, Anna, Lunds universitet
Dantuma, Nico, Karolinska institutet
Ekwall, Karl, Karolinska institutet
Pilon, Marc, Göteborgs universitet

Pk B 2 Modellorganismer utvecklingsbiologi, systembiologi

Hallberg, Bengt, ordförande, Göteborgs universitet
Mårtensson Bopp, Lill, vice ordförande, Göteborgs 
universitet
Jönsson, Göran, Lunds universitet
Naredi, Peter, Göteborgs universitet
Samakovlis, Christos, Stockholms universitet
Simon, Andras, Karolinska institutet
Sjölander, Anita, Lunds universitet
Tuck, Simon, Umeå universitet

Pk C Immunologi, mikrobiologi och celltransplantation

Cardell, Susanna, ordförande, Göteborgs universitet
Sällberg, Matti, vice ordförande, Karolinska institutet
Grundström, Thomas, Umeå universitet
Heyman, Birgitta, Uppsala universitet
Höglund, Petter, Karolinska institutet
Leandersson, Tomas, Lunds universitet
Malmberg, Karl-Johan, Karolinska institutet
Teneberg, Susann, Göteborgs universitet

Pk D Klinisk cancerforskning, farmakologi 

Skogseid, Britt, ordförande, Uppsala universitet
Hansson, Johan, vice ordförande, Karolinska institutet
Green, Henrik, Linköpings universitet
Liedberg, Fredrik, Lunds universitet
Melin, Beatrice, Umeå universitet
Stål, Olle, Linköpings universitet
Sund, Malin, Umeå universitet
Sundfeldt, Karin, Göteborgs universitet

Pk E Klinisk cancerforskning, radiologi, strålningsbiologi

Forssell-Aronsson, Eva, ordförande, Göteborgs univer-
sitet
Martling, Anna, vice ordförande, Karolinska institutet
Ahlström, Håkan, Uppsala universitet
Björnstedt, Mikael, Karolinska institutet
Hammarsten, Ola, Göteborgs universitet
Nestor, Marika, Uppsala universitet
Sundgren-Maly, Pia, Lunds universitet
Tolmachev, Vladimir, Uppsala universitet

Pk F Klinisk cancerforskning, epidemiologi, biostatistik

Manjer, Jonas, ordförande, Lunds universitet
Törnberg, Sven, vice ordförande, Karolinska institutet
Bill-Axelsson, Anna, Uppsala universitet
Jernström, Helena, Lunds universitet
Jonsson, Håkan, Umeå universitet
Nelander, Sven, Uppsala universitet
Strömberg, Ulf, Göteborgs universitet
Wiklund, Fredrik, Karolinska institutet

Pk G Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap 

Lagergren, Pernilla, ordförande, Karolinska institutet 
Andersson, Gerhard, vice ordförande, Linköpings 
universitet
Johansson, Karin, Lunds universitet
Lampic, Claudia, Karolinska institutet
Rydén, Lisa, Lunds universitet
Tydén, Tanja, Uppsala universitet 
Årestedt, Kristofer, Linnéuniversitetet 
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FORSKNINGSNÄMNDENS SAKKUNNIG- 
GRUPPER
Ledamöter i bedömningsgrupper  
2017-04-01 – 2018-03-31

Bedömningsgrupp Postdoktor

Axelson, Håkan, ordförande, Lunds universitet
Bergh, Anders, Umeå universitet
Bergö, Martin, Karolinska institutet
Dalianis, Tina, Karolinska institutet
Dimberg, Anna, Uppsala universitet
Naredi, Peter, Göteborgs universitet

Bedömningsgrupp Junior Investigator Award

Palmer, Ruth, ordförande, Göteborgs universitet
Fioretos, Thoas, Lunds universitet
Johansson, Erik, Umeå universitet
Lindblom, Annika, Karolinska institutet
Westermark, Bengt, Uppsala universitet

Bedömningsgrupp Senior Investigator Award

Hellstrand, Kristoffer, ordförande, Göteborgs universitet
Borg, Åke, Lunds universitet
Ekström Smedby, Karin, Karolinska institutet
Visa, Neus, Stockholms universitet
Östman, Arne, Karolinska institutet

Bedömningsgrupp Junior/Senior Clinical Investigator 
Award

Palmqvist, Richard, ordförande, Umeå universitet
Enblad, Gunilla, Uppsala universitet
Zackrisson, Sophia, Lunds universitet
Haglind, Eva, Göteborgs universitet

Bedömningsgrupp Särskild satsning 
Pankreascancerforskning

Pietras, Kristian, ordförande, Lunds universitet
Mårtensson-Bopp, Lill, Göteborgs universitet
Melin, Beatrice, Umeå universitet

Bedömningsgrupp Forskarmånader för kliniskt verksamma

Blomgren, Klas, ordförande, Karolinska institutet
Angenete, Eva, Göteborgs universitet
Borgquist, Signe, Lunds universitet
Holmberg, Lars, Uppsala universitet
Nilbert, Mef, Lunds universitet
Stattin, Pär, Umeå universitet
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■ BLI MÅNADSGIVARE
Som månadsgivare ger du cancerforskningen de 
allra bästa förutsättningarna. Dina regelbundna  
gåvor håller nere våra administrativa kostnader 
samtidigt som forskarna lättare och mer lång- 
siktigt kan planera sitt arbete. Bli månadsgivare 
på cancerfonden.se eller ring 020-59 59 59.

■ GE EN GÅVA
På cancerfonden.se kan du enkelt ge en gåva med 
ditt betalkort eller via din internetbank. Du kan 
också sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1986-0, 
bankgiro 901-9514 eller via Swish 123 901 95 14.

■ GE EN MINNESGÅVA
Hedra minnet av en avliden med en minnesgåva. 
När du skänker en minnesgåva får de anhöriga ett 
vackert minnesblad med en personlig hälsning.  
På cancerfonden.se skänker du enkelt din minnes-
gåva eller engagerar familj och vänner genom att 
starta en minnesinsamling. Du kan även ringa in 
din minnesgåva på 020-59 59 59.

■ TESTAMENTERA
Att testamentera till Cancerfonden är att ge en 
gåva för livet. Ett testamente till Cancerfonden kan 
omfatta alla slags tillgångar. Eftersom Cancerfonden är 
skattebefriad kan vi avyttra de värdepapper, fastigheter 
och bostadsrätter vi ärver utan att behöva betala kapi-
talvinstskatt. Som testamentstagare tar vi ansvar för att 
testamentet verkställs på ett respektfullt sätt.

■ BLI STÖDMEDLEM
Ett stödmedlemskap i Cancerfonden kostar 200 
kronor per år. Som stödmedlem får du varje år  
fyra nummer av tidningen Rädda Livet och kan 
där följa Cancerfondens verksamhet och  
forskningens framsteg.

■ KÖP LOTTER I VÅRT RIKSLOTTERI
Cancerfondens Rikslotteri är ett skraplotteri där 
hela överskottet går till Cancerfonden. Lotterna 
köper du på vår webbplats, cancerfonden.se.

■ STARTA EN INSAMLING
Privatpersoner kan samla in pengar till Cancer-
fonden och genomföra olika insamlingsaktiviteter.  
De insamlade pengarna redovisar man på sin egen  
insamlingssida på cancerfonden.se. Där finns också 
tips på hur man kan gå tillväga för att driva sin insam-
ling och information om vilka riktlinjer som gäller när 
man samlar in pengar till förmån för Cancerfonden.

■ BLI SAMARBETSPARTNER TILL 
CANCERFONDEN
Som företag kan ni göra stor skillnad i vår gemen-
samma kamp mot cancer – i dag och i framtiden. 
Samarbetspartner till Cancerfonden arbetar aktivt 
med samhällsengagemang i en fråga som berör 
många. Detta ger unika möjligheter att öka värdet 
på ert varumärke och att få fler lojala kunder och 
medarbetare. Samarbetet ger er som företag en 
plattform att bygga er egen marknadsföring och 
kommunikation på, både internt och externt.

■ BLI FÖRETAGSVÄN
Välj mellan olika marknadsföringspaket, som 
gäller i ett år, från 5 000 kr. Som företagsvän får 
ni bland annat banners till er webbplats och vårt 
digitala nyhetsbrev. Beställ direkt på cancerfonden.se 
/foretagsvan eller ring 020-59 59 59. 

■ KÖP LOTTER I SVENSKA 
POSTKODLOTTERIET
Cancerfonden är förmånstagare till Svenska 
Postkodlotteriet. Lotteriets vision är att bidra till 
en bättre värld för människor, djur och miljö. Som 
förmånstagare får Cancerfonden ta emot medel 
som går till vår verksamhet.

■ FONDSPARA
Skandia Cancerfonden skänker årligen 2 procent 
av fondens värde till Cancerfonden. Genom ett 
sparande i Skandia Cancerfonden stödjer du vår 
verksamhet samtidigt som du ger dig själv ett 
långsiktigt sparande med möjlighet till betydande 
avkastning.

TRYGGHET FÖR GIVAREN
Cancerfonden 
– har 90-konto och övervakas av  
Svensk Insamlingskontroll

– är medlem i FRII  
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd)

– är certifierad enligt den internationella  
kvalitetsstämpeln ISO 9001:2000

Så här kan du bidra
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Cancerfonden 101 55 Stockholm  |  Besök: David Bagares gata 5  
Telefon 020-59 59 59  |  Plusgiro 90 1986-0  |  Bankgiro 901-9514   
cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå  
dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering,  
kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden 
är en ideell organisation utan statligt stöd. 
Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från 
privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande 
finansiär av svensk cancerforskning och finansierar  
varje år närmare 500 forskningsprojekt.


