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Denna rapport riktar sig till givare, eldsjälar, allmänhet och andra som är 
intresserade av vårt arbete, våra värderingar bakom ändamålet och den 

nytta stiftelsen skapar.  
 

Ett stort varmt tack till alla som följer oss på resan att hjälpa idag och 
forska för framtiden! 
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Vad vill Cancer- och Allergifonden uppnå?  
Förekomsten av allergiska sjukdomar har tredubblats i Sverige på mindre än 30 år och idag lider 
närmare 3 miljoner svenskar av någon form av allergi. Detta innebär att var tredje person är drabbad 
eller kommer att bli drabbad någon gång under livet. Samtidigt diagnostiseras över 50 000 fall av 
cancer varje år i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Detta motsvarar folkmängden i en 
mellanstor svensk stad. Prognosen för 2020 tyder på att varannan svensk kommer att drabbas av 
cancer under sin livstid. Båda sjukdomarna orsakar stort lidande för de drabbade och deras anhöriga 
och innebär stora kostnader och andra negativa effekter för samhället i stort.   
 

Vi finns för att miljön är en gemensam nämnare för både cancer och allergi samt att båda dessa 
sjukdomar ofta har en koppling till immunförsvaret, vår kropps självförsvarssystem. När det gäller 
allergi blir immunförsvaret överkänsligt för ett specifikt ämne, t ex björkpollen, och dess celler 
överreagerar på ämnet, vilket orsakar en inflammation och allergiska symptom. När det gäller cancer 
reagerar ofta immunförsvaret inte tillräckligt starkt då cancerceller uppträder som vanliga 
kroppsceller med skadat DNA i motsats till angripare som bakterier eller parasiter. Flera studier har 
visat att ungefär hälften av cancer- och allergifall inte är ärftliga och skulle kunna förebyggas genom 
förändringar av livsstil, närmiljö och konsumtionsvanor. Därför inriktas forskningen vi stödjer mot att 
stärka och aktivera immunförsvaret. 
 
Vår vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens 
besvär och gåtor. Målet är att färre skall drabbas och att fler ska överleva. Det arbetar vi för genom 

att öka de sjukdomsdrabbades livskraft genom bidrag till behandling under återhämningsresan för 

att bli frisk. Samtidigt verkar vi för framtidstro genom att finansiera patientnära forskning som 
kartlägger cancer- och allergisjukdomars orsakssamband med närmiljö, livsstil och hälsa. 

Miljömedvetenhet är vår tredje ledstjärna. Genom att vi inriktar vårt stöd mot patientnära 
miljörelaterad cancer- och allergiforskning jobbar vi aktivt med att sprida viktig kunskap om 
förebyggande åtgärder för cancer- och allergi genom information på vår hemsida, sociala medier och 
till våra givare.   
 

 

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Cancer- och Allergifonden? 
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en oberoende organisation fullständigt finansierad 
av gåvor, främst från privatpersoner. Stiftelsens säte är i Stockholm, men i stort är Cancer- och 
Allergifonden verksam i hela Sverige, dvs. där de sjukdomsdrabbade finns samt på de 
universitetssjukhus där forskningen bedrivs.  
 

Externa sammanhang 
Länsstyrelsen är Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet som kontrollerar 
verksamheten i enlighet med Stiftelselagen och tillsammans med en auktoriserad revisor. Från och 
med oktober 2013 innehar Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden 90-konton och är därmed 
också kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. För våra givare är det ett intyg på att insamlingen 
bedrivs ansvarsfullt och att gåvorna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. För att kunna behålla 
ett 90-konto, godkänner Svensk insamlingskontroll att upp till 25 procent används i insamlings och 
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administrationsarbetet. Cancer- och Allergifonden jobbar kontinuerligt med att effektivisera 
verksamheten och att hålla kostnaderna nere. År 2015 gick 80 procent till ändamålet, vilket innebär 
att administrations- och insamlingskostnaden landade på 20 procent. 
 
Fonden ingår också i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII, en branschorganisation som 
arbetar för tryggt givande. FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete 
med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för 
insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. 
Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.   
 
Cancer- och Allergifonden är dessutom medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande 
kraft för svenska stiftelseväsendet engagerad i bl.a. lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur 
ett europeiskt perspektiv.  

 

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål? 
Vi jobbar aktivt med tre strategier:  

 

Stöd till sjukdomsdrabbade – Hjälper idag 
o Vi ger stöd till dem som behöver det som mest, de sjukdomsdrabbade som fått sin 

ekonomi raserad av sjukdomen. Trots våra begränsade resurser är hjälpen mycket 
välkommen vilket vi får höra från de personer vi hjälper. Stöd i form av medicin, 
sysselsättningsmaterial, terapi eller en rehabiliteringsresa kan betyda oerhört mycket för 
att återfinna livskraften. 

Kunskapsbildning – Forskar för framtiden 
o Vi anser att investeringar i patientnära forskning bygger en stark framtidstro. I takt med 

att den genomsnittliga livslängden ökar kommer fler att drabbas av cancer. Genom att 
främst stödja den patientnära forskningen arbetar vi aktivt för att ännu fler cancer- och 
allergipatienter ska tillfriskna då den riktar sig mot bättre diagnostik genom tidigare 
upptäckt, effektivare behandlingsmetoder och ökade överlevnadschanser. Därför stödjer 
stiftelsen projekt som innehar en hög grad av patientnytta. I praktiken ansöker forskarna 
vid universitetssjukhusen genom en skriftlig ansökan, varefter bedömningen görs av en 
forskningskommitté bestående av 6 professorer som enskilt och opartiskt bedömer varje 
ansökan. Bedömningen resulterar i ett förslag till styrelsen. Cancer- och Allergifonden har 
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Miljörelaterad 
Cancer- och 

Allergiforskning
83%

Cancersjuka och 
allergiker som fått 

sin ekonomi raserad 
av sjukdomen

17%

som mål att ge ett täckande finansieringsstöd till forskningsprojekt. Vissa projekt kan 
genomföras helt med stiftelsens stöd medan andra projekt samfinansieras med andra 
organisationer. 

 

Nedan presenteras fördelningen av insamlade medel mellan livskraft och kunskapsbildning, de 
två stadgade ändamålen: 

 

Kunskapsspridning  
o Vi vet idag att en stor del av cancer- och allergifall skulle kunna förebyggas. Hälften av 

cancerfallen beror på närmiljö och livsstil, alltså relaterade till exempelvis rökning, kost, 

konsumtionsvanor, för mycket stillasittande mm. En del faktorer som människor inte ens 

är medvetna om utgör en risk för obalans i immunförsvaret - ämnen som kan dölja sig i 

närmiljön, i mat och dryck, i hygienprodukter, skönhetsmedel och plaster vi dagligen är i 

kontakt med. Det har även forskats om att cancerceller är socker och insulinberoende – 

då socker likt alkohol bidrar till kroppens försurning och skapar en miljö där mikrober 

samt cancercellen frodas. Dessutom borde man kanske mera tala om riskerna med 

lågfrekvent strålning från t.ex. mobiler och datorer och hur de kan påverka risken för 

cancer. 

 

Vi anser att spridning av kunskap om sjukdomsorsakerna och hur man stärker 

immunförsvaret och räddar liv på både kort och långt sikt är av stor vikt. Därför är en 

viktig deluppgift i vårt dagliga arbete att förmedla utvecklingen inom den förebyggande, 

miljörelaterade cancer- och allergiforskningen. Detta görs via våra ombud, infoblad, 

hemsida och sociala medier. 
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Styrelse 

Insamling Kansli  

Forskningskommitté 

Operativ ledning 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? 
Insamlingsresurser 
Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden hör till ”Nivå 1” insamlingsorganisationerna med totala 
intäkter lägre än 15Mkr, i enighet med FRII:s uppdelning.  Stiftelsen får inget statligt bidrag utan är 
beroende av gåvor från privatpersoner och företagssamarbeten. Gåvor från månadsgivare utgör den 
största givargruppen, med ungefär 80 procent. Resterande 20 procent av insamlade medel kommer 
från företag. 
 
För att lyckas med insamling jobbar vi aktivt för att behålla vårt höga givarförtroende och att vara bra 
på att visa hur insamlade medel används och vilken nytta de gör. Det mest kostnadseffektiva stödet 
till oss är att bli månadsgivare via autogiro och på så sätt erbjuda och möjliggöra stiftelsen för ett 
långsiktigt engagemang. I början på året slopades möjligheten till skattereduktion vilket var negativt 
för både oss och våra givare. Effekten är inte så påtaglig under 2015, men vi ser en risk för avhopp 
framöver när givare börjar känna av avdragsändringen.  Därför återstår som utmaning att 
kommunicera vårt arbete, bevara givarförtroendet och öka gåvor från privatpersoner och samtidigt 
öppna för nya möjligheter för gåvor från företag och företagssamarbeten som hjälper oss med medel 
för att på bästa sätt uppnå vårt ändamål.    
 

Individresurser 
Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden har inga ägare och leds av en styrelse vars uppgift är 
att fatta de beslut som krävs för att stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål. Styrelsen består av fem 
ledamöter: Magnus Montgomery, Mikael Björnstedt, Jörgen Borgsved, Anneli Uhlin och Dan 
Haneklint. 
 
Vi utarbetar våra mål utifrån vision, värderingar och ändamål. Målen visar vad organisationen ska 
uppnå på kort sikt och omsätts i verksamheten genom aktiviteter. Kvartalsvis, vid varje styrelsemöte 
utvärderas verksamheten gentemot den fastställda verksamhetsplanen och budgeten samtidigt som 
planeringen fastställs för det kommande halvåret. På detta sätt följer styrelsen upp den operativa 
verksamheten och uppmärksammar de önskade framsteg som görs.  
 

Själva organisationen består av en operativ ledning som utarbetar och följer upp strategier som 

främjar stiftelsens framtida utveckling; insamlingsverksamhet som informerar potentiella givare 

om Cancer- och Allergifondens verksamhet och på det sättet samlar in medel till ändamålet; kansli 

som handlägger gåvor, forsknings- och privata bidragsansökningar, samt en forskningskommitté 

bestående av 6 professorer som agerar externt och enskilt genom att utvärdera och bedöma 

mottagna forskningsansökningar och föreslå vilka ansökningar som bör beviljas anslag.  

Sedan skall vi inte glömma att nämna en viktig 

kärna som möjliggör vår verksamhet - alla 

engagerade eldsjälar, forskare, givare och 

sjukdomsberörda privatpersoner som ger glöd 

och inspiration till det arbete vi bedriver 

dagligen. 
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Hur vet ni om er organisation gör framsteg  

och vad har ni åstadkommit så här långt? 

Ett sätt att mäta effekt är att ställa sig frågan – vad hade hänt om vi inte gjorde det vi gör? 
Under de 22 år vi verkat hade svensk forskning gått miste om ca 300 forskningsprojekt. De som 
drabbats av svår sjukdom och ekonomisk utsatthet hade saknat en hjälpande hand vid mer än 5000 
tillfällen. Utan de 250Mkr vi samlat in under åren och haft förmånen att dela ut hade det ovan 
nämnda inte varit möjligt.  
 
Vår stiftelse bildades, och fortsätter att arbeta för, att det råder ett stort stödbehov till de som 
genomgår sitt livs stora kamp och inte har råd att ta hand om sin hälsa. Vi finns även för att det är 
viktigt att möjliggöra kunskapsinsatser för en friskare morgondag och framtid. Det finns mycket kvar 
att göra, men varje strå till stacken – vare sig det är ett lovande projekt eller tackbrev från personer 
vi hjälpt - ser vi som ett bevis på att vårt arbete behövs och att vi skapar en positiv skillnad. 
 
Nedan presenteras stiftelsens kostnadsfördelning från de senaste 5 åren. Under åren har vi lyckats 
öka andelen utdelade medel i förhållande till insamlings- och administrationskostnader - en 
utveckling vi hoppas kunna se även i framtiden. 
 

                                  
 

 
Cancer- och Allergifonden får ofta tackbrev från personer som vi gett stöd under 
rehabiliteringen. Det är en bekräftelse på att vårt engagemang att hjälpa trots 
begränsade resurser kan åstadkomma en viktig skillnad i mångas kamp mot cancer 
och/eller allergi. Nedan citeras några brevutdrag som kommit in under 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Tack så mycket 

för bidraget – blev 

så otroligt glad! 

Barnen är också 

väldigt glada och 

längtar att åka till 

fjällen till Jul!” 

”För mig har de här 

timmarna varit ett 

läkande rum där jag 

fått utforska och vårda 

det som är friskt i 

mig…” 

”Hela familjen 

hoppar och 

skuttar! Det här 

är precis vad vi 

behöver efter en 

tung vinter” 

Livskraft 
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Personal 

Forskningsexperter 

Givare 

Engagerade eldsjälar 

Informationskanaler 

 

Insamling till 
ändamålet 

Behandling av: 
-ca. 230 mottagna 
ansökningar från 
privatpersoner  
-60  mottagna 
forsknings-
ansökningar 

Informations- och 
kunskapsspridning 
 

 

10.15 Mkr insamlade 
medel till ändamålet 

 

212 individer hjälptes 
med rehabiliterings-
kostnader 

28 forskningsprojekt 
stöddes 

2 forskare utmärktes 
och belönades med 
Miljömedicinska 
priset 

 

 

En bättre vardag pga. 
stöd till kroppslig 
och/eller själslig 
rehabilitering  

Mindre ansträngd 
ekonomi och 
utsatthet under 
sjukdom 

Ökad kunskap om 
orsakerna till cancer- 
och allergisjukdomar 
samt positiv påverkan 
på livsstilsval- och 
vanor  

Nya forsknings-
upptäckter som 
räddar liv och bryter 
stigande sjukdoms-
trender genom 
tidigare upptäck, 
bättre diagnostik och 
effektivare 
behandling  

Miljö-

medvetenhet 

Det årliga utfallet av forskningsresultaten är svårare att mäta, då forskning är 
långsiktig och kan sträcka sig över många år. Trots att både cancer- och 
allergisjukdomar ökar i samhället, är överlevnads- och behandlingsutsikter av 
cancer- och allergidrabbade statistiskt mycket bättre idag än det var när Cancer- 
och Allergifonden grundades 1994. Denna positiva utveckling kan tillskrivas 
framgångsrik svensk och internationell forskning som inriktar sig mot bättre 
diagnostik genom tidigare upptäckt, effektivare behandlingsmetoder och ökade 
överlevnadschanser.               

 
Dessutom fungerar Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris som ett forskningsforum där 
forskare träffar varandra och utbyter kunskap och erfarenheter. Detta har historiskt också öppnat för 
nya forskningsbanor och samarbeten där flera forskningsinriktningar sammanförts och skapat nya 
konstellationer och synergier.  

 
Innan 2015 arbetade Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden med 
kunskapsspridning främst via insamlingsombud och det tryckta infobladet som 
går ut 2 ggr/år. Under året intensifierades även online-satsningar med 
uppdateringar av hemsidan (mobilanpassning samt byte av hemside- och 
insamlingsplattform), uppstart av stiftelsens Instagram konto och 
vidareutveckling av Facebook-sidan vilken vid årets början hade 153 följare som 
blev 252 vid årets slut. En annan nyhet för 2015 var det digitala nyhetsbrevet – 
där ett första utskick nådde 167 nya prenumeranter.  
 

Nedan summeras aktiviteter, resultat och effekter under 2015. 
 
 
 
 

 

Resurs Aktivitet Prestation 
Direkt 
Effekt 

Önskad 
Effekt 

Framtidstro 

 

Tack för din uppmärksamhet! 

Vill du veta mer? 

Besök oss på www.coaf.se 

 


