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Hjärnfonden         Årsredovisning 2020 Generalsekreteraren har ordet

”Satsningar på forskning idag möjliggör en bättre vård i framtiden  
men vi behöver också se till att den kunskap som forskningen genererar 

når fram till individer och välfärdssystem idag.



Först vill jag rikta ett stort tack till alla som under året skänkt 
gåvor till Hjärnfonden. Tack vare er har vi samlat in 259 miljo-
ner, mer än under något annat år. Vi har fått många nya givare 
under det gångna året och det är glädjande att fler uppmärk-
sammar hjärnan och våra gemensamma utmaningar. De 
insamlade medlen går till att öka kunskapen om hjärnan och 
hjärnforskning vid svenska universitet som räddar liv, minskar 
lidandet och ger många fler möjligheten till ett bättre liv.

2020 var ett exceptionellt år. Coronapandemin slog hårt och 
skoningslöst mot många och satte sjukvården under stor 
press. Flera av ”våra” patientgrupper drabbades hårt. Många 
av våra äldre tvingades att sitta isolerade, ofta oroliga och 
frustrerade, medan deras anhöriga kände stor maktlöshet. 
Den allra värsta situationen vågar jag påstå var på Sveriges 
demensboenden, där coronaviruset tog väldigt många liv.

Förutom att covid-19 kan vara livsfarligt för vissa så 
ger sjukdomen också stort indirekt lidande. Jag tänker till 
exempel på den ALS-drabbade vars läkarbesök skjutits på 
framtiden. Strokepatienten som inte fått hela sin rehabilite-
ring. Och de som lider av psykisk ohälsa har plågats av ökad 
isolering och ensamhet.

Under pandemin har många barn och ungdomar farit illa 
när skolor och idrottsverksamheter ställts in och allt fler 
barn och unga rapporterar att de lider av psykisk ohälsa. 
Det är en utveckling vi tillsammans måste och ska bekämpa 
och där vårt samarbete med Team Rynkeby - God Morgon 
Skolloppet spelar en viktig roll. 

Lyckad insamling till forskning
Under en vecka i maj sprang över 125 000 barn från 469 
skolor runt om i Sverige Skolloppet till förmån för Barn-
hjärnfonden och hjärnforskningen. Jag besökte själv en 
skola och det var fantastiskt att se den entusiasm, glädje och 
stolthet som barnen visade över att vara med och samla in 
pengar. Tillsammans samlade de in mer än 5 miljoner till 
forskningen om psykisk ohälsa hos barn och unga. Sex vik-
tiga och lovande forskningsprojekt om bl a tvångssyndrom, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ätstörningar 
finansieras av medlen. 

Sjukskrivningar för arbetsrelaterad stress har ökat 
kraftigt de senaste tio åren. För den som är sjuk sätts livet 
på paus och hela tillvaron förändras i grunden. Jag har själv 
sett hur skör återgången är och hur mycket arbete som krävs 
för att bli en hel människa igen. De som jobbar inom skola, 
vård och omsorg är särskilt utsatta och coronapandemin 
har gjort deras arbetssituation än svårare. Hjärnfonden får 
stöd från Postkodlotteriet till specialprojektet Stresslarmet, 
för ett hållbart arbetsliv om kvinnors stress, en ojämlik och 
onödig sjukdom. Vi vill med projektet bidra till bestående 

förändringar som kan minska den stressrelaterade psykiska 
ohälsan i samhället. 

Pandemiåret till trots kan vi ändå glädjas åt ett rekordår 
när det gäller antalet gåvor. Den ökade insamlingen är ett 
resultat av ett långsiktigt målmedvetet arbete för att ge 
hjärnan den uppmärksamhet den förtjänar. Det är angeläget 
eftersom hjärnans sjukdomar och diagnoser dominerar sjuk-
domsbördan i Sverige. Trots det får hjärnforskningen inte de 
resurser som behövs och är underfinansierad. 

Vi har ambitionen att fortsätta att dela ut mer medel till 
forskningen men också att påverka så att hjärnforskningen 
får större tilldelning även från staten och andra finansiärer. 
Satsningar på forskning idag möjliggör en bättre vård i 
framtiden men vi behöver också se till att den kunskap som 
forskningen genererar når fram till individer och välfärds-
system idag. 

Hjärnfonden en kunskapskälla
Det är genom att ta insikterna från forskningen och sam-
manställa de senaste rönen som vi kan öka kunskapen,  
ge inspiration och skapa systemförändringar. Det är upp-
skattat, allt fler ser oss som en kunskapskälla och vi får 
uppmärksamhet av beslutsfattare i samhället.

Under 2020 delade vi ut hela 89,6 miljoner kronor till 
Sveriges mest lovande hjärnforskning, i år kommer vi att 
kunna dela ut ännu mer. Vi ser att forskningen ger resultat 
och gör nytta. Till exempel kan vi vara nära att få världens 
första läkemedel som kan stoppa Alzheimers sjukdom, ett 
nytt läkemedel mot migrän hjälper många av de som lider 
av denna svåra sjukdom och framsteg inom stamcellsforsk-
ningen ger hopp till både stroke- och Parkinsondrabbade.

Coronapandemin har också visat den potential och kraft 
som finns i forskningen. På rekordkort tid har viruset 
identifierats och flera effektiva vaccin har tagits fram. 
Tanken svindlar om vad som skulle kunna åstadkommas 
inom hjärnforskningen med samma fokus och ekonomiska 
förutsättningar.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att bidra till nya 
framgångar som räddar liv och ger en bättre livskvalitet. 
Tillsammans kan vi utveckla och driva svensk hjärnforsk-
ning framåt.

Anna Hemlin, Generalsekreterare

Ökad insamling trots pandemin
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren i Insamlingsstiftelsen 
Hjärnfonden, organisationsnummer 802017-8664,  
med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för  
verksamhetsåret 2020.

Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden har två uppdrag:
• Det ena uppdraget är att stödja forskning kring hjärnan 

och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, 
vilket Hjärnfonden gör i form av postdoktorala stipendier 
och forskningsbidrag.

• Det andra uppdraget, samhällsuppdraget, är att ta 
forskarnas insikter och kunskap vidare till individer och 
samhälle genom att: 
–  Ge korrekt information genom vår kunskapsbank, 

framför allt vår webbplats
–  Ge råd och stöd via telefon, webbplats, Facebook, 

Youtube, Instagram och nätverk
–  Minska stigman och utanförskap genom ökad kunskap 
–  Inspirera till livsstilsförändringar 
–  Arbeta för systemförändringar i samhället för bättre 

skola, vård och omsorg.

Verksamheten finansieras genom gåvor från privatpersoner, 
företag och organisationer. 

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdo-
mar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Det lång-
siktiga målet är att rädda liv, bekämpa hjärnans ohälsa och 
arbeta för att drabbade, familjer och anhöriga, ska få bättre 
behandlingar, ökad livskvalitet och mer tid tillsammans.

För att nå visionen krävs mer forskning på alla nivåer som 
bidrar till ännu större kunskap och förståelse för hjärnan, 
nervsystemet och dess ohälsa. Det är viktigt att forsknings-
framgångar når både sjukvård, omsorg och skola. 

Alzheimers sjukdom, epilepsi, autism, stroke, psykisk 
ohälsa, ALS, hjärntumör, schizofreni och ätstörningar. 
Dessa är bara några exempel på diagnoser som påverkar vår 
hjärna och som kan drabba oss under livets alla skeenden. 
Och alla känner vi någon i vår närhet som drabbats av hjär-
nans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. 

Finansiär av svensk hjärnforskning
Hjärnfonden är Sveriges största insamlingsorganisation 
på hjärnans område och har i 26 år verkat för att bygga 
upp resurser för mer forskning och kunskap om hjärnan. 
Hjärnfonden bildades 1994 i samband med de stora tekniska 
genombrotten och de nya revolutionerade avbildningsmeto-
derna att kunna analysera gener, celler och hela vår aktiva 
hjärna. Det gav hjärnforskningen en rejäl skjuts framåt med 
många nya upptäckter och förvärvade kunskaper. Sedan 

1996 har vi finansierat drygt 1 400 forskningsprojekt i 
Sverige och delat ut cirka 845 miljoner till forskningen. Det 
har lett till många av de förbättringar vi ser inom diagnos-
tik- och behandlingsmetoder idag. Många fler överlever 
en stroke. Barn som föds för tidigt räddas till livet genom 
kylmetoden. Kunskapen om dopamin har gett bättre 
behandlingar för Parkinsonpatienter. Ett enkelt blodprov 
kan upptäcka Alzheimer. Det är några exempel på resultat 
av forskning som har pågått i decennier.

Hjärnfonden delar årligen ut forskningsbidrag och post- 
doktorala stipendier till de främsta forskarna i Sverige. 
Forskningsbidragen har ökat med 42 procent under de 
senaste fem åren.

Hjärnans ohälsa i samhället – sjukdomsbördan
Hjärnans sjukdomar och diagnoser dominerar sjukdomsbör-
dan i Sverige tillsammans med hjärt- och kärlsjukdomar och 
cancer visar data som Hjärnfonden sammanställt från forsk-
ningscentret och databasen IHME (The Institute for Health 
Metrics and Evaluation). Hjärnans diagnoser, hjärt- och 
kärlsjukdomar och cancer står för närmare en femtedel var 
av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Sjukdomsbördan 
är 4809, 4985 och 4850 DALY per 100 000 för respektive 
område (se figur). Vid hjärnans sjukdomar och diagnoser 

Utdelning av forskningsbidrag är beroende på antalet gåvor och insam-
lade medel men också utgifter och framtida insamlingsprognoser. Under 
2018 mottog Hjärnfonden ett exceptionellt stort testamente och kunde 
göra en större utdelning året därpå till forskningen om Alzheimers 
sjukdom. 
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utgörs sjukdomsbördan framförallt av förlorade levnadsår 
på grund av smärta eller nedsatt livsfunktion. 

Världshälsoorganisationen, WHO, tar regelbundet fram  
rapporter om hälsoläget i världen som innefattar data från 
195 länder. Rapporterna är baserade på ett samarbete 
mellan WHO och akademiska institutioner såsom IHME. 
WHO:s framtagna metod DALY, är ett mått på den över-
gripande sjukdomsbördan på befolkningsnivå. Genom att 
använda DALY kan man objektivt kartlägga, analysera, 
beskriva och kommunicera kring sjukdomsbörda mellan 
olika diagnosgrupper. Hänsyn tas till förlorade levnadsår 
på grund av för tidig död (YLL) och förlorade levnadsår på 
grund av funktionsnedsättning (YLD). En DALY motsva-
rar då ett förlorat levnadsår orsakat av för tidig död eller 
nedsatt livsfunktion.

Våra ändamål 
Forskningsfinansiering
Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag 
kunde Hjärnfonden dela ut 89 854 mkr till svensk hjärn-
forskning 2020 och därmed ge stöd åt forskningsprojekt 
vid landets universitet och högskolor. Många forskare har 

Hjärna och nervsystem inkluderar sammantaget: neurologiska  
sjukdomar, psykiatriska diagnoser och substansberoende. Stroke  
och tumörer i hjärna och nervsystem inkluderas inte i denna graf.  
Om stroke och hjärntumörer även inkluderas i hjärnans område  
har hjärna och nervsystem cirka 25 procents större sjukdomsbörda  
än cancer. 

Hjärta och kärl
Cancer

Hjärna och nervsystem

Muskel och skelettsjukdom

Olycksfallsolyckor

Kronisk luftv
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Diabetes och njursjukdom
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Sjukdomsbörda (DALY) för olika diagnosområden

fått chansen att arbeta vidare mot nya forskningsgenom-
brott som räddar liv, minskar lidandet och ger många fler 
möjligheten till ett bättre liv. Hjärnfonden kunde ge stöd 
till 86 forskningsprojekt och 10 postdoktorala stipendium 
under året och fortsätter därmed att vara en viktig finansiär 
av svensk hjärnforskning. Samtliga forskningsprojekt fick 
stöd i två år.

Årets utdelning har bland annat gått till forskningspro-
jekt inom barn- och ungdomshjärnan, beroendesjukdomar, 
depression, ALS, Parkinsons sjukdom, stroke och Alzhei-
mers sjukdom. Forskningsbidragen är ett- eller tvååriga och 
uppgår till minst 600 000 kronor per år.

Ett exempel på forskare som har fått 2020 års forsk-
ningsstöd är Niklas Marklund, professor vid Lunds univer-
sitet, som forskar om hjärnskador. Med hjälp av stödet från 
Hjärnfonden kommer Niklas att genomföra kliniska studier 
på personer som fått en svårare hjärnskada men också på 
idrottare som har fått flera hjärnskakningar. Hans forskar-
grupp använder experimentella och kliniska tekniker för 
att studera traumatisk hjärnskada, från de allra svåraste 
skadorna till de mer milda skadorna som kan ses exem-
pelvis efter hjärnskakning inom idrotten. En hjärnskada 
kan få stora konsekvenser och påverka hela livet för den 
som drabbats, från motoriska problem och hjärntrötthet till 
relationer med andra människor. Hjärnans egen förmåga 
till läkning är begränsad efter en hjärnskada.

I november delade vi ut postdoktorala stipendium till 10 
forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer 
kunna forska på heltid i två år om hjärnan och dess sjukdo-
mar. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år. Stipendi-
aterna kommer bedriva forskning om bland annat smärta, 
sömn, ADHD, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, 
schizofreni, hjärntumör och barnhjärnan.

Mikael Tiger är en av Hjärnfondens stipendiater. Hans 
forskning syftar till att med hjälp av PET-avbildning, öka 
kunskapen om vad som händer med ett specifikt äggvite-
ämne i hjärnan vid olika typer av behandling av depres-
sion. Den kunskapen kan utgöra ett underlag för utveck-
lingen av nya antidepressiva läkemedel med potentiellt 
snabbare effekt och med mindre biverkningar än de  
som används i dag. Målet är också att hitta biologiska 
markörer, som kan vägleda läkare i valet av behandling 
mot depression.

Bedömningen av forskningsansökningarna görs av 
Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd, som består av 23 av 
landets främsta neurovetenskapliga experter. De granskar 
och bedömer samtliga ansökningar. Vetenskaplig kvalitet, 
nytänkande och originalitet samt kompetens och genom-
förbarhet är avgörande bedömningsgrunder.

DALY per 100 000

Källa: IHME GDB toolbox 2019 data: http://ghdx.healthdata.org

  7

Hjärnfonden         Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse



Samhällsuppdraget 
Alla familjer drabbas någon gång i livet av hjärnans ohälsa. 
Har du drabbats av en hjärnrelaterad diagnos eller är närstå-
ende till en person som drabbats av en skada, sjukdom eller 
funktionsnedsättning i hjärnan vill du veta mer. Hjärnfon-
den är till för var och en av dessa och har en viktig upp-
gift att ge ökad kunskap och information om hjärnan och 
hjärnrelaterade diagnoser. Målet är att ge fler friskår, öka 
livskvaliteten och rädda liv genom att förebygga ohälsa. 

På hjarnfonden.se finns fakta om symtom och diagnoser, 
inblick i aktuell forskning och information om hur hjärnan 
fungerar. För närvarande har Hjärnfonden information och 
råd om drygt trettio diagnoser. 

Kunskap och inspiration sprids genom insamlingsbrev, 
nyhetsbrev, sociala medier, videofilmer, annonsering, press 
och PR-arbete. Vi gör intervjuer med forskare, drabbade och 
anhöriga som resulterar i många artiklar och ökad kun-
skap. Under året har vi haft drygt 2 miljoner besökare på 
vår webbplats. Det är en ökning med 16,8 procent jämfört 
med året innan. Vi hade 36 500 följare på Facebook vid 
årets slut och en daglig räckvidd på omkring 7 000 personer 
(betald annonsering ej inräknad). Drygt 11 000 följer oss på 
Instagram. Vi finns också på Twitter, LinkedIn och Youtube. 

Hjärnfonden har också en viktig uppgift i att främja 
preventiva insatser och att öka allmänhetens kunskap om 
hjärnhälsans betydelse. Genom mer kunskapsspridning 
vill vi öka medvetenheten om hur vår livsstil kan stärka 
vår hjärna. Nya hjärnceller bildas ständigt men vi måste 
också vårda vår hjärna. Sömn, motion, återhämtning, kost 
och social stimulans har stor betydelse för att vi ska bli mer 
stresståliga, förbättra minne, må bra, få ökad koncentration 
och inte minst för att minska de processer som följer av 
stigande ålder. 

Under året har en ny broschyr om Alzheimers sjukdom 
riktad till anhöriga och drabbade tagits fram och finns 
tillgänglig på webbplatsen. Information om ångest, själv-
upplevd psykisk ohälsa för barn har spridits till dem som 
lever med eller nära dessa diagnoser. Ett lärarhandlednings-
material för skolundervisning om hjärnan och hjärnhälsa 
har tagits fram och spridits till grundskolor i samarbete med 
skolloppet Team Rynkeby – God morgon.

Råd och stöd kan man också få via våra slutna Facebook-
grupper. Ett exempel är Hjärnfondens grupp för närstående 
till patienter med Alzheimer sjukdom som har cirka 1 400 
medlemmar. Det finns också två facebookgrupper för de 
som lever med stress respektive anhöriga till de som är 
drabbade av psykisk ohälsa. Hjärnfondens givarservice ger 
stöd på olika sätt.

Hjärnfonden har en central roll att göra tydlig skillnad för 
drabbade och närstående på kortare sikt, genom aktiviteter 

som skapar förändring hos individ eller i samhällssystem. 
Många som drabbas av en hjärnrelaterad diagnos upplever 
en vardag som inte fungerar. Det kan handla om utanförskap 
eller brist på stöd, respekt eller bemötande från skola, vård 
eller omsorg. Det leder till att många mår sämre än de behö-
ver. Hjärnfonden driver på för att åstadkomma förbättringar 
för drabbade och anhöriga; prevention, bättre vård och stöd, 
generösare anhörigstöd och förbättrade attityder. Många är de 
som inte kan prata om sin utmattning, psykiska ohälsa eller 
Alzheimerdiagnos. Hjärnfonden vill minska stigma och utan-
förskap runt hjärnans diagnoser. Det gör vi genom påverkans-
arbete, skapa systemförändringar och ökad folkbildning. 

Parallellt med den långsiktiga kunskapsspridningen och 
påverkansarbetet har fokus under 2020 riktats mot psykisk 
ohälsa bland barn och unga. Det ligger inom ramen för 
Barnhjärnfonden, en ny satsning och en del av Hjärnfonden, 
där vi ser behov av mer forskning kring barnhjärnan. Den 
psykiska ohälsan har ökat och alarmerande siffror säger att 
den vanligaste dödsorsaken bland 0–24 år är självmord. För 
tio år sedan antog regeringen en nollvision mot självmord 
men antalet unga som begår suicid har inte nämnvärt minskat.  
Hjärnfonden vill därför se snabbare införande av åtgärder 
för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. 
Hjärnfonden efterlyser mer nationell samordning, mer forsk-
ning och fler samhällsinsatser för självmordsprevention. 
Hjärnfonden gick ut i sociala medier med en uppmaning 
att skriva på ett upprop till socialminister Lena Hallengren 
för att göra verklighet av nollvisionen mot självmord. Det 
genererade i ett stort engagemang och drygt 16 500 namn-

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin uppvaktar social-
minister Lena Hallengren med namnunderskrifter mot suicid.
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underskrifter. I oktober överlämnades namnunderskrifterna 
tillsammans med 168 ljus till ministern. Ljusen symboli- 
serar minnet av de 168 unga som tog livet av sig 2019. 

Hjärnfonden har under året även följt politiska utred-
ningar och bland annat lyft behovet av ökad kunskap i 
lärarkåren och skolan rörande barn och unga med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ett remissvar.

 
Betydande samarbeten
Hjärnfonden har sedan 2014 varit förmånstagare och fått 
finansiellt stöd från Postkodlotteriet. De utgör en viktig 
finansiär både när det gäller utdelning av forskningsme-
del och resurser till kunskapsspridning. Under 2020 har 
basstödet bland annat gått till finansiering av tio post-dok-
torala stipendium, vilket innebär möjlighet för unga lovande 
forskare att forska på heltid i två år. 

Postkodlotteriet delar också ut pengar till specialprojekt 
och ett exempel på sådant projekt är Stresslarmet, för ett 
hållbart arbetsliv om kvinnors stress, en ojämlik och onödig 
sjukdom. Det är ett arbete som löper över en treårsperiod. 
Idag är det många som drabbas av stressrelaterad psykisk 
ohälsa och mycket ligger på individens ansvar trots att sjuk-
domen till stor del är skapad av hur samhället och arbets-
platser är organiserade. Kvinnor är en speciellt utsatt grupp 
då de så kallade kontaktyrkena inom vård, skola och omsorg 
är extra hårt drabbade av ohälsosam stress. 

Syftet med specialprojektet är att minska den stressrela-
terade psykiska ohälsan och att drabbade får rätt stöd och 
hjälp. Målet med projektet är att synliggöra, engagera och 
sprida kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa. Målet 
är också att identifiera lösningar, utforma reformförslag, 
som utgår från de drabbades behov, ge aktuell kunskap 
och beprövad erfarenhet och att allt detta används och ger 
effekt i samhället. I en del av kampanjen är därför besluts-
fattare liksom arbetsmarknadens olika intressenter en viktig 
målgrupp så att frågan kommer högre upp på agendan. 
Hjärnfonden vill med stödet från Postkodlotteriet bidra till 
bestående förändringar som kan minska den stressrelaterade 
psykiska ohälsan i samhället. 

Ett annat betydande samarbete är Team Rynkeby – God 
morgon, som är en del av ett europeiskt välgörenhetsprojekt. 
Projektets engagerade deltagare cyklar varje år till Paris och 
samlar in pengar till barn med allvarliga sjukdomar. Team 
Rynkeby - God Morgon Skolloppet är ett ytterligare initiativ 
från deltagarna i cykelloppet som riktar sig till skolelever i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det är ett motions- 
och välgörenhetslopp där eleverna både springer och ansva-
rar för insamlingen till förmån för svårt sjuka barn. Trots 
pandemin kunde loppet arrangeras utspritt under en vecka 
i maj. Över 125 000 barn från 469 skolor runt om i Sverige 

sprang Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet till  
förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen. Det  
var femte året i rad som loppet genomfördes, och första  
året som Barnhjärnfonden stod som förmånstagare.  
Tema för loppet var psykisk ohälsa bland barn och unga 
vuxna.

Ett annorlunda år 
2020 har varit ett svårt år för många. Vi tänker på många 
äldre som suttit själva och alla som har mist en närstående 
i covid-19 och kanske inte har haft möjlighet att närvara 
och ta farväl i livets sista skede. Vi känner stor tacksamhet 
för all vårdpersonal som har kämpat och vars livsviktiga 
insatser har varit enastående under pandemin. Vi tänker 
också på hur det drabbat alla som har en hjärnrelaterad 
diagnos där behandling, uppföljning och diagnostisering 
har skjutits upp. Vi har inga uppgifter på hur många sjuk-
domsupptäckter som kan försenats. Men det finns en stor 
risk för att det finns många oupptäckta diagnoser och vård 
som har pausats. 

Att vi under ett år har gått från identifiering av SARS-
CoV-2 till utveckling, testning, produktion och distribu-

125 000 barn sprang Skolloppet och samlade in 5.4 mkr till forskningen 
om barnhjärnan.
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tion av minst tre olika vaccin inger stor förhoppning och 
respekt för forskningen. Tack vare senare års vetenskap-
liga framsteg och förbättrade system och processer har 
det möjliggjort en allt snabbare utveckling av vacciner. 
Detta syns tydligt i arbetet med att ta fram ett vaccin mot 
covid-19.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pandemin har påverkat många av våra drabbade som lider av 
en hjärnrelaterad diagnos. Det har inneburit stora föränd-
ringar i vardagen för många. De som redan var hälsomässigt 
utsatta mår sämre och det inte minst av att man inte har kun-
nat träffas fysiskt. Det berör personer som lider av Alzhei-
mers sjukdom, stroke, stressrelaterade sjukdomar, depression 
eller annan psykisk ohälsa på samma sätt som neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar – för att nämna några. 

Vilka effekter pandemin har haft på insamlingen är svårt 
att säga då antalet gåvor och insamlingsmål har överskridit 
all förväntan. Marknadsaktiviteter har justerats och anpas-
sats till den aktuella situationen. Hjärnans Dag ställdes in 
men vi arrangerade ett webbinar istället under hösten. En 
hel del nytt material med stöd och råd under pandemin har 
tagits fram och samlats på webbplatsen. Det löpande arbetet 
på kansliet har säkerställts tack vare att alla medarbetare 
snabbt har anammat ett förändrat arbetsbeteende och vidta-
git försiktighetsåtgärder. De tekniska förutsättningarna var 
redan etablerade innan pandemin bröt ut och bidrog till en 
smidig övergång till distansarbete.

Tydlig målsättning och strategi 
2020 nådde insamlingen rekordnivån 259 Mkr, vilket är det 
högsta beloppet sedan Hjärnfonden grundades 1994. Det är 
resultatet av en ständig ökning i antalet givare, månadsgi-
vare, testamenten, donatorer och egna insamlare. Antalet 
givare under 2020 uppgick till 300 000 jämfört med 2019 då 
antalet givare var 230 000. Det är en ökning på 31 procent. 
Hjärnfonden växer och har tagit fram en tydlig målsättning 
och långsiktig strategi. Det handlar om it-utveckling, fler 
rekryteringar med nyckelkompetens, medarbetarnas person-
liga utveckling, strategisk insamlingsplan och nya insam-
lingserbjudanden samt bättre processer för uppföljning och 
resultat. Vi har också utvecklat ett mer projektorienterat 
synsätt, effektivare teambaserat arbetssätt med ett utvecklat 
ledarskap. 

I syfte att öka bidraget till att rädda liv, förbättra livs-
kvalitén och antalet friskår för de som drabbats av hjärnans 
ohälsa har Hjärnfonden etablerat en egen enhet för samhälls- 
uppdraget. Målsättningen med den nya satsningen är att 
genom kunskap, råd och stöd, attitydförändringar, inspi-
ration och politisk påverkan förhindra dödsfall och skapa 

en bättre vardag för alla med diagnoser och deras anhöriga. 
Under året har en samhällschef tillsatts och verksamheten och 
de drabbades behov har genomlysts och analyserats. Verk-
samheten har därefter planerats på både kort och lång sikt. 

Barnhjärnfonden är Hjärnfondens satsning med mål-
sättning att förändra förutsättningarna för barn och unga 
som har en hjärnrelaterad diagnos. Det finns ett stort behov 
av både mer forskning och samhällsförändringar för att 
förbättra situationen bland barn som drabbas av skador, 
funktionsnedsättningar eller sjukdomar i hjärnan. Under 
2020 har fokus varit på psykisk ohälsa bland unga och 
nollvisionen mot självmord där Hjärnfonden har uppvaktat 
politiker och jobbat med kunskapsspridning.

Hjärnfonden flyttade under året till nya lokaler för att 
säkerställa en bättre arbetsmiljö med ett flexibelt, aktivitets-
baserat och målstyrt arbetssätt. 

Samarbetet med Team Rynkeby – God Morgon, som är en 
del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt och Skolloppet där 
barn springer för andra barn i ett motions- och välgörenhets-
lopp, genererade 5,4 Mkr till forskningen om barnhjärnan.
Utvecklingen inom hjärnforskningen går framåt. 

Flera lovande forskningsprojekt 
Under 2020 kunde vi ta del av flera lovande forskningspro-
jekt. En forskargrupp i Lund har funnit en markör i blodet 
som mer exakt kan diagnostisera Alzheimers sjukdom i de 
tidiga stadierna av sjukdomen. Detta innebär att vården inom 
ett par år skulle kunna upptäcka sjukdomen genom ett enkelt 
blodprov 

Hortons huvudvärk är en extremt plågsam form av huvud-
värk som kommer i attacker. I Sverige räknar man med att 
det finns runt 5 000 – 10 000 individer som har sjukdomen. 
Forskare vid Karolinska Institutet letar efter förändringar 
i arvsmassan som skiljer sig åt i DNA från Hortonpatienter 
med DNA från kontrollindivider. Det ska bland annat  
leda till en ökad kunskap om de bakomliggande sjukdoms-
mekanismerna för att kunna utveckla nya och effektivare 
behandlingsstrategier baserade på individuella skillnader  
på gennivå.

Undvikande/selektiv ätstörning, även känd under sin  
engelska förkortning ARFID, Avoidant Restrictive Food 
Intake Disorder är en relativt ny diagnos och form av ätstör-
ning bland små barn som inte är kopplad till kroppsform 
och önskan om viktminskning. En studie där data samlas 
in på barn i 2,5- och 4-års åldern i samband med rutinkon-
trollerna på barnavårdscentralen (BVC) är väsentlig för 
att screening-, utrednings- och behandlingsinsatser inom 
barnhälsovården och barnsjukvården ska kunna byggas upp 
på ett lämpligt sätt.

Det finns en koppling mellan ADHD och matvanor. Det 
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visar forskning vid Örebro universitet. Forskare undersöker 
matvanor och ADHD för att bättre förstå varför det finns 
kopplingar. Det kan också hjälpa oss att förklara varför 
människor med ADHD har en högre risk att drabbas av 
somatiska sjukdomar som fetma. Det kan också generera  
nya hypoteser för genetiska studier och nya behandlings-
alternativ. 

Förväntad framtida utveckling 
Insamlingen förväntas växa och Hjärnfondens ekonomiska 
ställning bedöms fortsatt vara god. Sverige ska vara en 
stark forskningsnation och behovet är stort att skapa mer 
resurser till hjärnforskningen. Sjukdomsbördan för hjärnan 
är större än cancer och hjärt- och kärlsjukdomar när stroke 
och hjärntumör inkluderas. I takt med att vi lever längre 
kommer också fler drabbas av hjärnans ohälsa. Åldrandets 
hjärnsjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons 
sjukdom samt stroke drabbar individ och samhälle svårt. 

Neurologiska diagnoser som Alzheimers sjukdom är en av 
vår tids absoluta utmaningar när det kommer till forskning 
och läkemedelsutveckling. Där återstår det mycket arbete 
för att hitta en eller fler behandlingsformer som är riktigt 
effektiva. Vi har också ett samhälle där många blir sjuka av 
ohälsosam stress. Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på 
grund av stressrelaterad ohälsa och 75 procent av dem var 
kvinnor. Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk 
ohälsa. Antalet ungdomar i åldern 0–19 som har diagnosti-
seras med depression eller ångest har ökat de senaste åren. 
Deprimerade barn och tonåringar löper dessutom högre risk 
att drabbas av en rad andra sjukdomar senare i livet.
För att minska den socioekonomiska bördan av många 
hjärnsjukdomar måste vi förbättra förutsättningarna för 
preventiva åtgärder som berör både vård, skola och omsorg. 
Vi behöver också underlätta för forskningen att kunna 
arbeta ännu snabbare och effektivare med utveckling av nya 
behandlingar och diagnostik.

Vi behöver underlätta för forskare att kunna arbeta ännu effektivare med utveckling av nya behandlingar och diagnostik.
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Långsiktig plan
Hjärnfonden har därför tagit fram en långsiktig plan som 
fastställdes 2019 och som innefattar en rad insatser som vi 
räknar med ska ge mer medel till forskningen och kunna 
öka antalet beviljade forskningsbidrag. Det sker i kombina-
tion med mer kunskap och påverkansarbete som leder till 
bättre hälsa och stora samhällsvinster. 

Hjärnfondens utdelning till forskningen har ökat med  
42 procent under de senaste fem åren. Vi ser en fortsatt 
positiv utveckling att dela ut ännu mer pengar framöver. 
I vår strävan att kunna ge de bästa förutsättningarna för 
forskningen är vårt mål att öka utdelade forskningsbidrag 
med både högre belopp och längre bidragsperioder under 
2021, där treårsbidrag kan komma ifråga till de projekt som 
bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. Under 2020 
delade vi ut 89,8 miljoner till sammanlagt 96 forsknings-
projekt. 

I Hjärnfondens långsiktiga plan finns satsningen på den 
kunskapsspridning som förväntas bidra till att rädda liv och 
öka livskvaliteten på kortare sikt. Det ska komplettera vårt 
ändamål att dela ut forskningsbidrag och stipendier som 
bidrar till att rädda liv på längre sikt. Hjärnfonden ska ge 
värde för drabbade och anhöriga. Det innefattar bland annat 
kunskapsspridning, preventiv hjärnhälsosam livsstil samt 
råd och stöd. Attitydförändringar och systemförändringar 
inom vård, skola och omsorg är övriga viktiga verksamheter 
för informationsuppdraget. Arbetets resultat mäts genom 
vedertagna effektmätningar och metoder.

Den långsiktiga planen innefattar också utveckling av nya 
insamlingsmöjligheter, mer utåtriktade aktiviteter, utveckla 
processer och automatisera kommunikation, it-system som 
är givaranpassade, rekrytering av mer personal, utveckling 
av vårt varumärke och ett förtydligat samhällsuppdrag.

Organisation och förvaltning 
Hjärnfondens kansli ligger i Stockholm och har 25 medarbe-
tare som arbetar med kommunikation, insamling, dona-
torsprogram, samhällskontakter, svarar på givares frågor, 
företagskontakter, ekonomi, it-frågor samt forskning och 
administration. Generalsekreterare är Anna Hemlin som 
leder arbetet på kansliet.

Hjärnfonden har ett förvaltningsråd som utgörs av styrel-
seordförande Peter Thelin, styrelseledamot Else Ingeborn, 
generalsekreterare Anna Hemlin och administrativ chef 
Patrick Larsson.

Styrelse
Hjärnfondens styrelse består av sju personer. Styrelsen har 
haft fyra protokollförda sammanträden under året. Styrelsen 
ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande 

förvaltningen. De ansvarar för att bokföring och övriga 
ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera och bedöma 
stiftelsens ekonomiska situation. Minst 75 procent av 
intäkterna ska användas till stiftelsens ändamål, om det inte 
finns synnerliga skäl. Styrelsearvoden utgår ej.

Mål och inriktning beslutas årligen av styrelsen liksom 
strategi och direktiv inför kansliets framtagande av verk-
samhetsplan för kommande år. Styrelsens arbete för året 
ska utvärderas mot bakgrund av det långsiktiga målet och 
antagen inriktning. Styrelsen följer även upp effektiviteten 
i Hjärnfondens administration. Hjärnfondens styrelse har 
en bred erfarenhet, omfattande nätverk och stor samlad 
kompetens inom forskning, näringsliv och insamling.

Styrelsens medlemmar
Peter Thelin, partner i Brummer & Partners AB.
Louise Westerberg, grundare och styrelseordförande i 
stiftelsen Viktor Rydberg skolor.
Lars Olson, professor i neurobiologi och leder en forsk-
ningsgrupp vid Institutionen för Neurovetenskap, Karolin-
ska Institutet. Lars har varit engagerad i Hjärnfonden sedan 
dess tillkomst och var 2010–2015 fondens ordförande.
Fredrik Adolfsson, tidigare regionsutvecklingsdirektör, 
Västra Götalandsregionen. Har ett förflutet inom IKEA 
och Naturskyddsföreningen.
Karsten Dalgaard, partner i McKinsey & Company. 
Else Ingeborn, t o m 2020 Global Client Executive Large  
Corporates SEB, tidigare Swedbank och styrelseledamot i 
BRIS.

89,8 mkr
Under 2020 delade vi ut 89,8 mkr  
till forskningen

96
lovande forskningsprojekt fick  
finansiering under 2020

12  

Hjärnfonden         Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse



Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Avgick i december 2020.

Hedersordförande
Kjell-Olof Feldt, är hedersordförande, medverkade från 
starten när Hjärnfonden bildades och var styrelsens ordfö-
rande under 1994–2009.

Hedersmedlem
Per Nydahl, engagerad i Segulah AB och tidigare styrelse-
medlem i Hjärnfonden.

Scientific Advisory Board
Styrelsen utser även ett ”Scientific Advisory Board” vars 
uppgift är att stödja styrelsen framförallt rörande de veten-
skapliga frågorna. För arbete i Scientific Advisory Board 
utgår inget arvode.
Här ingår;
Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus vid Institutio-
nen för Neurovetenskap Uppsala universitet.
Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi vid Institutionen 
för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Karolinska Institutet.
Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid institutionen 
för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet.
Torsten Wiesel, professor i neurofysiolog och läkare. 1981 
tilldelades han Nobelpriset i medicin.
Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi Göteborgs 
universitet.
Jonas Frisén, professor vid Institutionen för cell- och mole-
kylärbiologi Karolinska Institutet.

Vetenskapliga nämnden
Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd representerar de sex 
större medicinska fakulteterna runtom i landet. De gör 
en noggrann, sakkunnig samt oberoende granskning och 
bedömning av det forskningsprojekt som ansökan gäller. 

Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är 
stor, både klinisk forskning och grundforskning finns repre-
senterad. Genom sitt stora antal och med både bred och lång 
erfarenhet är de den mest kompetenta grupp av experter 
som går att samla. Hjärnfondens styrelse eller tjänstemän 
påverkar inte bedömningen.

Nämnden som utses av styrelsen består av 23 av landets 
främsta neurovetenskapliga experter. De garanterar att de 
insamlade pengarna går till forskningsprojekt inom den 
främsta hjärnforskningen. Arvode utgår till Vetenskapliga 
nämndens ledamöter. Vetenskapliga nämnden har också en 
viktig roll för de givare eller filantroper som går med i dona-
torsprogrammet eller som vill vara med i den nya satsningen 
att stödja stora forskningsområden. Nämnden parar ihop 
givarens intresse med lämpligt forskningsämne och fors-
kargrupp samt garanterar att finansieringen stödjer kvalitet, 
nytänkande och originalitet inom svensk hjärnforskning.

Användning av finansiella instrument
Hjärnfonden har under året tillsatt ett förvaltningsråd med 
syfte att investera medlen i enlighet med en ny strategi för 
placeringar och i linje med att Hjärnfonden växer. Portföl-
jen har också anpassats efter rådande osäkra marknadsläge 
och beslut har fattats att byta extern part för den diskretio-
nära förvaltningen. 

Hjärnfonden har en placeringsinriktning där en majoritet 
av tillgångarna i ett normalläge ska vara placerade i räntebä-
rande tillgångar. Övergripande för alla placeringar är att 
etisk hänsyn skall tas, det vill säga en etisk och miljömässig 
bedömning skall göras av bolag innan investering sker. 

Aktierisk omfattar aktiekursrisk, likviditetsrisk samt 
motpartsrisk. Med aktiekursrisk avses risken för värde-
minskning på grund av förändringar i kurser på aktiemark-
naden. I syfte att begränsa och kontrollera de risker som 
är förknippade med värdpappersförvaltning har styrelsen 
i placeringspolicyn fastställt de ramar som ska gälla för 
placeringar i aktier och aktierelaterade instrument som till 
exempel aktiefonder. Regler är också antagna som avgör med 
vilka motparter affärer kan göras. Placeringsresultatet och 
likviditet följs löpande upp på stiftelsens styrelsesamman-
träden. Hjärnfondens kapital förvaltas till största delen dis-
kretionärt av en extern part, vilket innebär att Hjärnfonden 
ej själv fattar de löpande placeringsbesluten utan överlåtit 
detta åt förvaltaren. Förvaltaren har att förhålla sig till den av 
styrelse beslutade placeringspolicyn.

Marknadsvärdet av innehavet av långfristiga värdepap-
per uppgick vid årets slut till 224 Mkr (199). Vid årets slut 
var fördelningen, beräknad på marknadsvärdet 100 procent 
(84) i räntebärande tillgångar respektive 0 procent (16) i 
aktierelaterade tillgångar.

Vetenskapliga nämnden garanterar att bidragen går till forskningsprojekt 
inom den främsta hjärnforskningen. Generalsekreterare Anna Hemlin 
tillsammans med 13 av dem.
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Hållbarhetsupplysningar
Villkor för Hjärnfondens medarbetare regleras enligt, för  
tiden gällande kollektivavtal mellan Fremia och Unionen. 
(Fremia är arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak 
inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och sam-
hällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag).

Medarbetarnas utveckling och hälsa prioriteras genom  
flera olika insatser.

För att uppmuntra till en balanserad hälsa och livsstil 
erbjuder Hjärnfonden de anställda friskvårdsbidrag och en 
arbetstimme per vecka för motionsaktiviteter och subventio-
nerad lunch via Rikskortet samt uppmuntrar till återhämtning 
och vila dagligen. För bästa välmående har medarbetarna 
tydliga mål och täta avstämningar med sina chefer.

Hjärnfonden arbetar efter en arbetsmiljöpolicy och har 
styrande dokument som bland annat beskriver relationen 
mellan arbetstagaren och organisationen. Den understryker 
bland annat vikten av självledarskap, personlig utveckling och 
utvecklande feedback. 

Hjärnfonden arbetar aktivt med inköp utifrån etiskt age-
rande och intern kontroll, respekt för miljön och klimatet samt 
ur ett ekonomiskt perspektiv och förtroende som givarna har 
gett Hjärnfonden. Hjärnfondens kapital förvaltas av extern 
diskretionär förvaltare i enlighet med Hjärnfondens kapital-
placeringspolicy och som reglerar långsiktighet, låg risk och 
utifrån etik-, miljö- och socialt ansvar.

Resutat och ställning
Tack vare gåvor från många engagerade privatpersoner och 
företag kunde Hjärnfonden 2020 samla in 258,8 Mkr (185,8) 
till livsviktig forskning och information om hjärnan. Av 
detta belopp uppgår testamente till 68,8 Mkr (27,8).
Insamling (exklusive testamenten och bidrag) ökade med 
32,0 Mkr (28,9) eller med 20,0 procent (22).

Under året har Hjärnfonden fördelat 156,9 Mkr (187,6) till 
ändamålen, forskning och information, där forskningskost-
naderna uppgick till 90,4 Mkr (136,9) och kostnaderna för 
informationsändamålet uppgick till 66,6 Mkr (50,6).

Projektbidraget från Postkodföreningen som utbetalades i 
december 2017, för projektet ”Kvinnor och stress: en ojäm-
lik och onödig folksjukdom” har under året nyttjats med  
2 094 (1 398). Det som återstår av bidraget är 1 686 (3 780).

Flerårsöversikter
Kostnadsfördelning, % 2020 2019 2018 2017 2016
Administrationskostnader/  
Verksamhetsintäkter 1 1 2 2 3
Insamlingskostnader/  
Verksamhetsintäkter 12 14 11 11 27
Ändamålskostnader/ 
Verksamhetsintäkter 60 100 57 62 83

Sammanställning  
i 3 årsperioder

2018  
–2020

2017  
–2019

2016  
– 2018

2015  
– 2017

2014  
– 2016

Verksamhetsintäkter, Mkr 671 551 457 330 300
Ändamålskostnader, Mkr 472 402 292 260 244
Ändamålskostnader/ 
Verksamhetsintäkter, % 70 73 64 79  81

Flerårsöversikten är upprättad i enlighet med Svensk Insamlings-
kontrolls definitioner.

Kommentarer till årets resultat och ställning
Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 pro-
cent av insamlade medel under en treårsperiod delas ut till 
ändamålen. För den senaste treårsperioden har 70 procent 
(73) fördelats till ändamålen.

Hjärnfonden har vuxit snabbt varje år sedan några år till-
baka och vi är angelägna om att så snart som möjligt fördela 
de medel vi får från generösa givare. Men forskning är en 
långsiktig investering. Fördelningen till forskargrupperna 
sker med stor noggrannhet och i ansökningsprocesser varför 
tilldelning sker en gång per år. Medel som samlas in år 1 
fördelas ut år 2. Vi har också medel (från testamenten) som 
avsatts för långsiktig (5 år) investering i forskningen enligt 
styrelsebeslut. Dessa medel syns inte som ändamålskostnad 
av redovisningstekniska skäl. Medlen har placerats med låg 
risk till de fördelas enligt plan. Det är anledningen till att 
nyckeltalet för 2020 inte uppnås till fullo.
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Kontakter
• Hjärnfonden är innehavare av 90-konto och står  

därmed under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. 

• Hjärnfonden har:  
Bankgironummer 901–1255 
Plusgironummer 90 11 25–5  
Swishnummer 123–9011255

• Hjärnfonden är medlem i Giva Sverige – bransch- 
organisation för tryggt givande. För mer information  
om Giva:s rekommendationer och etiska regler – se  
givasverige.se. Hjärnfonden följer Giva:s kvalitetskod  
och har upprättat en effektrapport.

• Hjärnfonden gör varje år en Effektrapport som beskriver 
hur Hjärnfonden uppnår den samhällsnytta och de effekter 
vi har som målsättning att bidra till. Effektrapporten finns 
tillgänglig på Hjärnfondens webbplats, hjarnfonden.se

• Hjärnfonden har ett medlemskap i European Brain  
Council, en ideell organisation baserad i Bryssel, vars 
huvudsakliga uppdrag är att främja hjärnforskning med 
det yttersta målet att förbättra livet för de beräknade 
179 miljoner européer som lever med hjärnrelaterade 
diagnoser, både mentala och neurologiska. 

• Förutom på hjarnfonden.se vi finns också på Facebook, 
Instagram, Twitter och Linkedin. 

• Ansvarig för stora givare och donatorskontakter är  
Eva Lagercrantz, som nås på mailadressen 
eva.lagercrantz@hjarnfonden.se

• Generalsekreterare Anna Hemlin nås på  
anna.hemlin@hjarnfonden.se
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Alla känner vi någon i vår närhet som  
drabbats av hjärnans sjukdomar, skador 
och funktionsnedsättningar. 
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Resultaträkning
 

Tkr Not 2020 2019
Verksamhetsintäkter  3   
Gåvor 258 835 185 858

Bidrag 2 094 1 398

Summa  260 929 187 256

Verksamhetskostnader 4   
Ändamålskostnader 5 -156 991 -187 612
Insamlingskostnader 6 -31 490 -26 948
Administrationskostnader 7 -3 329 -2 619
Summa  -191 810 -217 179

    
Verksamhetsresultat  69 119 -29 923
    
Resultat från finansiella poster 8   
Resultat från finansiella investeringar  1 918 14 316
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  85 0
Summa  2 003 14 316
Resultat efter finansiella poster  71 122 -15 608
    
Årets resultat  71 122 -15 608

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat  71 122 -15 608
Avsättning ändamålsbestämda medel av givaren  -38 933 -24 533
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  54 856 58 500
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  87 044 18 360
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Balansräkning
 

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 9 2 797 0
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga värdepappersinnehav 10 222 483 195 290
Summa anläggningstillgångar  225 280 195 290
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  473 964
Fastigheter avsedda för försäljning 11 4 600 4 260
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 892 635
Summa kortfristiga fordringar  5 965 5 859
    

Kassa och bank  39 350 20 618
Summa omsättningstillgångar 45 315 26 477
SUMMA TILLGÅNGAR  270 595 221 767

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital    
Bundet eget kapital  420 420
Ändamålsbestämda medel 16 11 578 27 500
Balanserat kapital  198 670 111 625
Summa eget kapital  210 668 139 545
    
Långfristiga skulder    
Beslutade ej utbetalade stipendier/forskningsbidrag 13 0 10 000
Summa långfristiga skulder 0 10 000
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  4 274 3 005
Beslutade ej utbetalade stipendier/forskningsbidrag 13 50 622 62 522
Skuld avseende beslutade ej utbetalda bidrag 14 1 686 3 780
Övriga skulder  447 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 898 2 631
Summa kortfristiga skulder  59 927 72 222
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  270 595 221 767

Hjärnfonden         Årsredovisning 2020
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Förändring av eget kapital
 

Tkr
Stiftelse 

kapital
Ändamåls- 
best. medel

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2020-01-01 420 27 500 111 625 139 545
Balanserat vinst     
Ändamålsbestämt av givaren  38 933 -38 933  
Utnyttjande  -54 856 54 856
Årets resultat   71 122 71 122
Eget kapital 2020-12-31 420 11 578 198 670 210 668

En specifikation över ändamålsbestämda medel finns i not 18.
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Kassaflödesanalys
 

Tkr Not 2020 2019
Den löpande verksamheten 
Årets resultat efter finansnetto 71 122 -15 608

Avskrivningar 430 – 

Fastighet som erhållits i gåva -340 -3 510

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

71 213 -19 118

Ökning (-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 235 123
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 1 268 -2 607
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder -23 564 35 719
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 152 14 117

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 227 – 
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 12 -156 730 -227 155
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 12 129 537 160 708
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 420 -66 447

Ökning (+) / Minskning (-) av likvida medel 18 732 -52 205
Likvida medel vid årets början 20 618 72 823
Likvida medel vid årets slut 39 350 20 618
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Hjärnfondens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen BFNAR 2012:1 
(K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovis-
ning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

 
Hjärnfondens intäkter
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och 
bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Om bidrag avser en bestämd tidsperiod periodi-
seras bidraget över denna period.

 
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de  
erhållits. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som 
en tillgång eller kostnad beroende på om gåvan förbrukats 
direkt eller inte. Gåvor som Hjärnfonden avser att stadig-
varande bruka i verksamheten redovisas som anläggnings-
tillgång. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgång.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall Hjärnfonden lämnar en ersättning för att erhålla 

gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, 

företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder, 
stiftelser samt sponsring.

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

 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 
till dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovi-
sas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång 
minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till verkligt värde av den tillgång 
som organisationen fått eller kommer att få.

 
Hjärnfondens kostnader
Verksamhetskostnader
Hjärnfondens kostnader delas upp i ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader. Fördelning görs i enlighet 

med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar. Detta innebär 
att kostnader som har ett direkt samband med ändamålsupp-
fyllelse eller insamling redovisas under respektive kostnads-
slag. I de fall det finns gemensamma kostnader i form av 
till exempel lokaler och personal sker en fördelning på de 
olika kostnadsslagen efter skälig grund. Kostnad som varken 
bedöms vara hänförlig till ändamålet eller insamling redovi-
sas som administrationskostnad. Kostnad för forskningsbi-
drag och stipendier bokförs när beslut om tilldelning sker och 
Hjärnfonden förpliktigat sig att utge bidrag eller stipendier.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga 
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden. 

 
Ersättning till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför 
tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänats in. 

 
Inkomstskatt
Hjärnfonden har ett allmännyttigt ändamål och är därmed 
inskränkt skattskyldig, vilket innebär att stiftelse inte är 
skattskyldig för verksamhetsintäkter och kapitalintäkter. 
När stiftelsen erhåller rörelseinkomster är dock dessa skatte-
pliktiga. 

 
Tillgångar och skulder
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

 
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över nyttjandeperioden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider
Inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.

Noter Tkr
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Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värde-
papper, som doneras till Hjärnfonden värderas till verkligt 
värde vid gåvotillfället. Gåvan bokförs som en omsättnings-
tillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om 
syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell 
eller finansiell anläggningstillgång. Intäkter som uppstår vid 
värdering till marknadsvärde redovisas bland Hjärnfondens 
intäkter. 

I den mån det uppkommer en realisationsvinst/- förlust 
vid avyttringen redovisas denna också i posten Gåvor om 
tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits. Om gåvan 
är av finansiell karaktär och Hjärnfonden väntat med försälj-
ning i avsikt att erhålla ett bättre pris redovisas realisations-
resultatet som en finansiell post. 

 
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och verkligt värde (marknadsvärde).

Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller 
gåva värderas till verkligt värde (ofta börskursen) vid gåvo-
tillfället.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i 
en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post 
vid värdering enligt lägsta värdets princip vid nedskriv-
ningsprövning.

 

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu ej förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även Eget kapital noten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall Hjärnfonden fattat beslut om utbetalning av 
forskningsbidrag/stipendier och meddelat mottagaren men 
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld. 

 
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell  
prövning beräknas bli betald. 

 
Skuld för erhållna ännu ej utnyttjade bidrag
I de fall stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt 
villkoren redovisas bidraget som en skuld. 

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

Som likvida medel klassificeras endast kassa- och bank-
tillgodohavanden. 
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Not 3. Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen, Tkr 2020 2019
Allmänheten 146 295 129 623
Företag 7 746 3 358
Svenska Postkodlotteriet/Postkodföreningen 17 649 14 411
Andra organisationer 6 752 1 082
Stiftelser och fonder 11 570 9 556
Testamenten 68 823 27 827
Övriga verksamhetsintäkter  1
Summa 258 835 185 858

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen   
Annonser 1 000 2 056

IT-tjänster 40 40
Summa 1 040 2 096

Privaträttsligt bidrag som redovisats som intäkt 2 094 1 398

Summa insamlade medel 261 969 189 352

Det är svårt att värdera vissa gåvor. För Hjärnfondens del 
gäller detta till största del annonsering (så kallade plug-
gannonser – i mån av plats). För att ge en förenklad bild av 

dessa gåvor har ovanstående värden schablonmässigt beräk-
nats. Utöver detta har Hjärnfonden främst erhållit hjälp från 
föreläsare och rabatterade IT-tjänster. 

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedöm-
ningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 

de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

I årets finansiella rapporter har inga väsentliga uppskatt-
ningar och bedömningar gjorts.
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Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Tkr 2020 2019
Medelantalet anställda   
Kvinnor 18 15
Män 7 5
Summa 25 20
   
Löner och andra ersättningar   
Styrelsen 0 0
Vetenskapliga nämnden 731 834
Generalsekreterare 1 073 1 090
Övriga anställda 10 984 8 819
Summa 12 788 10 743
   
Sociala kostnader och pensioner   
Sociala kostnader 3 373 3 499
Pensioner och löneskatt 1 931 1 692
Summa 5 304 5 191
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 18 092 15 934
   
Varav avser Generalsekreterare   
Pensionskostnader 444 426
Särskild löneskatt 108 103
 552 529

% 2020 2019
Könsfördelning inom ledning och styrelse   
Andel kvinnor i styrelsen 29 29
Andel män i styrelsen 71 71
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 50
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 50

Avtal om avgångsvederlag
Inget avgångsvederlag finns beslutat för generalsekreteraren.

Vid uppsägning från arbetsgivaren sida är uppsägnings-
tiden 9 månader för generalsekreteraren. Uppsägning 
från generalsekreterarens sida 6 månader. För övriga 

anställda gäller lagen om anställningsskydd vid uppsägning 
från arbetsgivaren sida. Egen uppsägning följer tecknat 
kollektiv avtal.
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Not 5. Ändamålskostnader
Tkr 2020 2019
Forskning   
Under året beslutade stipendier  6 000  7 200 
Återförda bidrag/stipendier  -638  -1 138 
Bidrag till forskningsprojekt  83 854  129 670 
Kostnader för Vetenskapliga nämnden  1 168  1 215 
Summa  90 384  136 947 
   
Information   
Kommunikationskostnader  48 855  39 855 
It för information  4 189  
Personalkostnader  10 412  8 490 
Övriga externa kostnader (it, hyra, telefon, porto mm)  3 151  2 320 
Summa  66 607  50 665 
   
Summa ändamålskostnader  156 991  187 612 

Not 6. Insamlingskostnader 
Tkr 2020 2019
Tryck och marknadsföring 21 797 17 676
It för insamling 1 092 1 384
Personalkostnader 5 281 5 431
Övriga externa kostnader (hyra, telefon, tackbrev mm) 3 320 2 457
Summa 31 490 26 948
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Not 7. Administrationskostnader
Tkr 2020 2019
Personalkostnader 1 877 1 628
Externa kostnader (it, hyra, revision, mm) 1 452 991
Summa 3 329 2 619

Not 8.  Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 

Tkr 2020 2019
Erhållna utdelningar 1 783 2 538
Räntor 85 3
Resultat vid avyttringar 135 11 775
Summa 2 003 14 316

Under året har förändringar skett i den finansiella  
portföljen. Se vidare under not 10 och i bilaga 1.

Not 9. Inventarier
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 431 431
Inköp 3 227  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 658 431

Netto anskaffningsvärde 3 658 431
   
Ingående avskrivningar -431 -431
Årets avskrivningar -430  
Utgående ackumulerade avskrivningar -861 -431
   
Utgående redovisat värde 2 797 0

Hjärnfonden         Årsredovisning 2020

26  

Noter



Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  195 290  128 843 
Förvärv under året  61 611  220 037 
Försäljning under året  -129 537  -160 708 
Placering i depålikvid  95 119  7 118 
Utgående anskaffningsvärde vid årets slut  222 483  195 290 
   
Bokfört värde vid årets slut  222 483  195 290 

Likviditetsfond  88 218  68 007 
Aktier och aktiefonder –  32 133 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  32 027  88 032 
Depålikvid  102 237  7 118 
Summa finansiella anläggningstillgångar  222 483  195 290 

Marknadsvärde  223 551  198 769 

Under året har Förvaltningsrådet beslutat att sälja av samt-
liga aktiefonder och räntefonder hos Swedbank och endast 
placera i en likviditetsfond och enskilda obligationer och 
räntebärande värdepapper. Styrelsen har också fattat beslut 
att överföra en viss del av den diskretionära förvaltningen 

hos Swedbank till SEB. Den totala likviden som överförts 
är 100.000 tkr och ligger per årsskiftet på ett depåkonto för 
vidare placering under 2021. 

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.
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Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intä
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyror 429 69
Övriga förutbetalda kostnader 265 526
Upplupna intäkter 198 40
Summa 892 635

Not 11. Fastigheter avsedda för försäljning

Fastigheter som erhållits som testamentsgåva och där  
försäljning ännu inte är genomförd värderas till verkligt 
värde på balansdagen.

Tkr
Bokfört värde

2020-12-31
Bokfört värde

2019-12-31
Fastigheter till försäljning 4 600 4 260
Summa 4 600 4 260
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Not 13. Beslutade ej utbetalade stipendier / forskningsbidrag
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Tidigare år ännu ej utbetalade stipendier 7 960 6 222
Under året beslutade stipendier 6 000 7 200
Beslutade bidrag till forskningsprojekt ännu ej utbetalade 36 662 59 100
Summa 50 622 72 522

De beslutade bidragen till forskningsprojekt kommer i sin 
helhet att betalas ut under 2021.

Not 14. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 3 780 5 178
Erhållet under året 0 0
Ianspråktaget under året -2 094 -1 398
Kvarstående bidrag att utnyttja under projektperioden 1 686 3 780

Postkodföreningen beviljade Insamlingsstiftelsen Hjärn-
fonden ett projektbidrag om 6 Mkr, vilket utbetalades i 

slutet av december 2017, för projektet ”Kvinnors stress: en 
ojämlik och onödig folksjukdom”.

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 1 842 1 598
Övriga poster 1 056 1 033
Summa 2 898 2 631
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Not 16. Ändamålsbestämda medel
Tkr 2020-12-31 2019-12-31
Adhd 458 0
ALS 2 753 329
Alzheimer/övrig demens 2 828 16 473
Cerebral pares 49 0
Dyslexi 1 112
Huntington 887
Hjärntumör 2 858 3 163
MS 632
Narkolepsi 57
Stress 23
Stroke 843 6 494
Övriga forskningsområden 45 74
Summa 11 578 27 500

Not 17. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Coronapandemin har fortsatt stor påverkan i samhället. 
Hjärnfonden har gjort många förändringar av arbetssätt 

under 2020 vilket gjort att insamlingen och arbetet med våra 
ändamål kunnat fortgå och gör så även under början av 2021. 
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Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, 
org.nr 802017-8664

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insam-
lingsstiftelsen Hjärnfonden för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansva-
ret 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 nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och generalsekreteraren för bedömningen av stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt 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 misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekre-
terarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, 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 iakttagel-
ser under revisionen, däribland eventuella betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftel-
sen Hjärnfonden för år 2020.

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

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

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

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 31 maj 2021

Ulrika Granholm Dahl Veronica Carlsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Tkr Bokfört värde  Marknadsvärde 
Räntefond
Swedbank Robur Ränta Kort Plus 88 218 483 89 107 653
Totalt Räntefond 88 218 483 89 107 653

Tkr Nominellt Bokfört värde Marknadsvärde
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Akelius Residential 2 000 000 2 000 000 1 994 600
Castellum AB 2 000 000 2 000 000 2 040 600
Electrolux AB 2 000 000 2 017 980 2 018 880
Ellevio AB 1 000 000 999 660 1 033 730
FAST. AB Balder MVR 240306 2 000 000 2 002 830 2 031 960
FAST. AB Balder MVR 241206 2 000 000 2 000 000 1 976 600
Hemso Fastighets AB 2 000 000 2 000 000 2 049 360
Hexagon AB 2 000 000 2 000 000 2 006 740
Nobina AB 2 000 000 2 000 000 2 039 220
Resurs Bank AB 2 000 000 2 000 000 1 983 060
SBAB Bank AB 2 000 000 2 000 000 2 009 120
Scania CV AB 2 000 000 2 000 000 2 022 340
Sparbanken Skåne 2 000 000 2 000 000 2 004 540
SV Fastighetsfin 2 000 000 2 000 000 1 977 880
TELIA Co AB 1 000 000 1 006 619 1 021 250
Trelleborg Treasury 2 000 000 2 000 000 1 992 100
SCA 2 000 000 2 000 000 2 003 940
Totalt obligationer och andra räntebärande värdepapper 32 000 000 32 027 089 32 205 920

Tkr Bokfört värde  Marknadsvärde 
Depålikvid
SEB 100 000 000 100 000 000
Swedbank 2 236 960 2 236 960
Totalt depålikvid 102 236 960 102 236 960

Summa finansiella anläggningstillgångar 222 482 532 223 550 533

Bilaga 1  – Värdepapper
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H.K.H. Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Hjärnfonden

 Hjärnan och dess sjukdomar är 
ett viktigt forskningsområde. 

Många av oss berörs, eftersom mer än var 
tredje svensk någon gång i livet drabbas  
av hjärnsjukdom – såsom stroke, demens, 
migrän, depression eller beroende.

,,
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08-40 60 800, hjarnfonden.se, facebook.com/hjarnfonden

Gåva: 020–523 523
Plusgiro: 90 11 25–5
Bankgiro: 901–1255
Swish: 123 901 12 55


