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Vi finns. 
Vi finns här, mitt i vardagen och närmare än många tror. 
Vi är de unga, som var på väg ut i livet. 
Vi är vännerna, syskonen och föräldrarna. 
Vi är de som älskar. 
Vi är den oroliga själen som söker mening. 
Vi är axeln att luta sig emot. 
Vi finns när marken skakar och allt förändras. 
Vi faller tillsammans och vi lyfter tillsammans. 
Vi skingrar mörkret, tänder ljuset och väcker glädjen. 
Vi hittar hoppet, ställer in kompassen och håller varandra i handen.
Vi finns där, varje steg på vägen. 
Vi är de som lever med cancer. Och vi har något som ger 
kraften att fortsätta dag efter dag: vi har varandra. 
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1.OM UNG 
CANCER
Ung Cancer är en ideell, fristående 
organisation som är politiskt och religiöst 
obunden. Vi finns till för unga vuxna som 
själva drabbats eller lever nära någon som 
drabbats av cancer. Våra tusentals medlem-
mar är mellan 16 och 30 år och medlem- 
skapet är avgiftsfritt. Man kan fortsätta vara 
medlem hos oss till och  med det år man 
fyller 35 år. Ung Cancers uppgift är att unga 
vuxna cancerberörda ska få det stöd och 
bemötande de har rätt till och att ingen ung 
vuxen cancerberörd ska känna sig ensam.
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Ung Cancers uppgift
Skapa mötesplatser
Ung Cancer ska skapa mötesplatser för unga  
vuxna cancerberörda såväl online som genom 
fysiska möten. Genom mötesplatserna ska unga 
vuxna cancerberörda erbjudas möjlighet att dela 
sina upplevelser och prata om situationen de 
befinner sig i.

Informera
Ung Cancer ska på olika sätt och genom olika 
kanaler informera Ung Cancers olika målgrupper 
om cancer och hur det är att leva med eller nära 
cancer.

Debattera
Ung Cancer ska vara unga cancerberördas röst 
och driva frågor som är förenade med organisa-
tionens ändamål.

Rehabilitera
Ung Cancer ska bistå unga vuxna cancer- 
berörda i sin rehabilitering utifrån målgruppens 
och individens behov.

Ge personligt stöd
Ung Cancer ska uppmärksamma unga vuxna 
cancerberördas behov och stötta medlemmar i 
frågor och problem som rör deras vardag.

Insamling
För att möjliggöra detta bedriver vi insamlings-
arbete mot privatpersoner, företag och organisa-
tioner. Vi har också försäljning av olika gåvobevis 
och produkter via vår webshop samt söker olika 
bidrag. 
     Bland annat donerade i mars 2019 norska 
Kavlifondet en miljon norska kronor till vårt 
arbete med stipendier 2019–2020. Pengarna 
öronmärktes till stipendierna för ekonomiskt 
stöd och rehabilitering. Ytterligare summor från 
Kavlifondet kommer med att betalas ut under 
2020.
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2.FÖR UNGA
VUXNA
Att vara medlem i Ung Cancer kostar ing-
enting och man väljer själv hur aktiv man 
vill vara som medlem och vilka delar av vårt 
utbud man vill ta del av. 
     Som medlem kan man träffa och  
komma i kontakt med andra unga vuxna 
med liknande erfarenheter som en själv. 
Man kan få en samtalsvän, prata med andra 
över nätet, eller träffas genom Ung  
Cancers medlemsträffar och event.  
Vi anordnar också rehabiliteringsläger, 
en stor mötesplats och massor av andra 
aktiviteter för medlemmarna.
     Medlemmar kan också söka stipendium 
från Ung Cancer. Man kan ansöka om  
ekonomiskt stöd om man är sjuk och har 
svårt att få ihop vardagen ekonomiskt.  
Medlemmar kan också få stöd för att ägna 
sig åt den rehabilitering som man anser sig 
behöva eller för att prata med en psykolog.
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Mötesplatser
Ung Cancers
medlemmar
Ung Cancer hade vid årsskiftet 4182  
medlemmar, alla mellan 16-35 år. Totalt har 369 
nya medlemmar tillkommit under 2019. 184 
drabbade medlemmar och 182 närstående  
medlemmar. Vid årsskiftet avslutades medlem-
skapet för 139 medlemmar som överstigit Ung 
Cancers åldersgräns på 35 år, alltså medlemmar 
födda 1984. Under 2019 har 40-50 medlemmar 
också gått bort vilket också påverkar medlemsan-
talet. 

Medlemsträffar
Området ”Skapa mötesplatser” är en av Ung  
Cancers grundpelare och med hjälp av volontär- 
arbete från medlemmar har organisationen 
anordnat 184 medlemsträffar på 14 olika orter i 
landet, löpande under hela året.

Kraftsamlingen
Den nationella mötesplatsen återvände med ett 
nytt namn – Kraftsamlingen. Mötesplatsen är 
organisationens största medlemsevenemang och 
arrangerades i år på Clarion Hotel Sign i Stock-
holm. 137 drabbade- och närståendemedlemmar 
deltog under en hel helg.  För många av deltagar-
na var Kraftsamlingen den första kontakten med 
andra unga vuxna i liknande situation som de 
själva. Kraftsamlingen erbjöd ett brett utbud på 
aktiviteter och föreläsningar utifrån medlemmar-
nas önskan från tidigare års utvärderingar.  
Sammanlagt hölls sju föreläsningar såsom 
inspirationsföreläsning med Gustaf Ollas från 
ICIW och ”Sex och relationer” föreläsningen med 
Hanna Byström. Fem workshops som handlade 
om allt från ”Självmedkänsla” och Körsång till 
CV-workshop. 15 aktiviteter där medlemmarna 
kunde välja allt från olika yogapass, träningspass, 
dans, medlemsaktiviter och ett UC-torg. 
Kvällarna avslutades med gemensam 
middag med musik, stand-up, körsång, lekar 
och openstage.

60% av de tillfrågade i 
Ung Cancers medlemsundersökning 
har inte haft någon kontakt med 
andra unga vuxna cancerdrabbade 
under sin sjukhus-vistelse. Läs 
mer i Ung Cancers rapport ”De 
unga bakom cancern”.

5.



Rehabilitering & 
personligt stöd
Rehabiliterande stöd
Syftet med rehabiliterande stöd är att både när-
stående och drabbade ska kunna det få stöd de 
är i behov av i sin situation som själv drabbade 
av cancer eller närstående till någon som är det. 
Cancer drabbar oss fysiskt, psykiskt, existentiellt 
och socialt. Att då kunna erbjuda alla unga vuxna 
cancerberörda en rehabilitering ser vi som ett 
viktigt uppdrag som blir extra viktigt eftersom 
vård och samhälle inte erbjuder tillräckligt.
     Inom området för Rehabilitera har Ung Cancer 
betalat ut 104 318 kronor från eget kapital samt 
456 281 kronor från Kavlifondet i stipendier till 
medlemmar som sökt stöd för rehabiliterande 
åtgärder.
     I början av 2019 digitaliserades stipendie- 
ansökan för medlemmar i syfte att göra  
processen att ansökan om stipendium enklare 
samt bli mindre resurskrävande för Ung Cancer.

Läger och kurser
Ung Cancer har under 2019 anordnat ett rehabili-
teringsläger på hösten med inriktning på träning. 
Under 2019 så har vi tillsammans med Psykolog-
partners och medlemmar i Ung Cancer utvecklat 
en internetbaserad kurs för att lindra återfalls-
rädsla. Kursen är till för medlemmar som själva 
drabbats av cancer och som upplever rädsla för 
återfall. Kursen lanseras i början av 2020. 

Personligt & 
ekonomiskt stöd
Ung Cancer erbjuder möjligheten att även söka 
stipendium för ekonomikst stöd. Syftet är att 
kunna stötta cancerdrabbade medlemmar 
ekonomiskt för kostnader som uppstått i sam-
band med cancersjukdom när samhällets skydds-
nät inte gör det. Det betyder att innan man 
ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska 
man se till att ha ansökt om andra bidrag och 
ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis 
sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, 
socialbidrag eller a-kassa.
     Inom området ”Personligt stöd” har Ung  
Cancer tagit emot 83 ansökningar om stipendier 
för det som kallas ekonomiskt stöd. Ung Cancer 
har betalat ut 123 458 kronor från eget kapital 
samt 274 793 kronor från Kavlifondet.
     Förutom det besvarar Ung Cancer varje vecka 
frågor från medlemmar och vägleder dem via 
telefon, mejl och sociala medier. 
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Hälften av de 
tillfrågade i Ung Cancers 

medlemsundersökninghar 
fått försämrad ekonomi 

efter diagnosen.

Projekt för unga vuxna
minKod
Ung Cancer driver innovationsprojektet minKod 
tillsammans med Karolinska Universitetssjuk-
huset, GPCC samt flera andra aktörer med syfte 
att ta ett helhetsgrepp kring unga vuxna som 
drabbats av cancer, både i vården och i samhället. 
En förstudie har genomförts för att undersöka 
vilka nya innovativa lösningar som krävs för att 
möta just unga vuxnas behov både vad gäller 
tillgänglighet till vård och utformning av tekniska 
lösningar. Innovationsprojektet undersöker hur 
sjukvården kan förändras och skapa nya digitala 
mötesformer, så att unga vuxna lättare kan följa 
behandlingsplaner och få en vård som bättre pas-
sar just dem. Ytterst ska det leda till att öka väl-
mående och överlevnad. Projektet drivs utifrån 
ett personcentrerat perspektiv där patienten görs 
delaktig från start och genom hela processen. 
Unga vuxna som lever med cancer är anställda i 
projektet och tjänstedesignmetoder används för 
att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter 
genom hela innovationsprocessen, från att identi-
fiera behov till att ta fram lösningar. minKod har 
lagt stor vikt vid att förstå unga vuxnas situation 
under en period av svår sjukdom och som över-
levare. Grunden för arbetet i förstudien har varit 
att inte gå på potentiella lösningar för tidigt, utan 
att istället på djupet förstå målgruppens förut-
sättningar, önskemål, och behov. Parallellt med 
detta har många kontakter knutits med företag, 
myndigheter och politiker som visat sig vara 
relevanta för samverkan kring de utmaningar 
som identifierats. Redan befintliga lösningar, 
kombinerat med det minKod har identifierat 

som utvecklingsområden, ligger till grund för det 
arbetet som projektet ska arbeta med i steg 2.
     Att arbeta tillsammans med patienterna och 
låta dem styra morgondagens vård tror vi är 
framtiden.

RCC norr och 
Ung Cancer
Under 2019 har en ansökan och en dialog på gått 
med Regionalt cancercentrum norr för att få till 
ett projekt där Ung Cancer vill anställa en 
projektkoordinator som arbetar för att skapa ett 
stöd för unga vuxna cancerdrabbade i hela norra 
sjukhus regionen. Detta lyckades och och 
Ung Cancer har fått ett bidrag från cancerforsk-
ningsfonden (Lions) i Umeå på 408 000 kr. 
Rekrytering har gjorts klar under 2019 och pro-
jektkoordinator startar 13 januari 2020.
Projektet kommer att vara i två år. 
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3.INFORMATION 
& DEBATT
Ett av Ung Cancers viktigaste uppdrag är att 
informerar om unga vuxna cancerberörda 
för att bekämpa fördomar, minska rädsla 
och inspirera till förändring. Vi debatterar 
frågor som berör vår målgrupp för att nå 
förändring i vården och i samhället. Något 
som även gjorts under 2019 genom bland 
annat ett rapportsläpp och kampanjer.
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De unga 
bakom 
cancern
Inom området Informera och Debattera har Ung 
Cancers rapport ”De unga bakom cancern” varit 
huvudfokus under året. Rapporten som gjordes 
är i särklass den största undersökningen som 
gjorts på målgruppen unga vuxna och gjorde 
tillsammans med Demoskop och två externa 
skribenter. Rapporten var klar redan i slutet 
2018 men lanserades inte förrän 6 februari 2019 
i och med försenad regeringsbildning. Rapporten 
skickades därefter till alla riksdagsledamöter. 
Rapportens lansering resulterade i stor media-
spridning med debattartikel i DI Debatt samt två 
artiklar från TT som lyftes i totalt 58 publikatio-
ner runt om i landet. Rapporten resulterade även 
i möten med flertalet beslutsfattare såsom Soci-
alminister Lena Hallengren, Socialförsäkrings-
minister Annicka Strandhäll samt ordförande för 
Socialutskottet Acko Ankarberg. 

Unga vuxna cancerberörda
är en grupp inom svensk 
cancervård som är speciellt 
utsatt, med en lägre 
överlevnad än barn som 
lider av samma diagnos. 
Det råder hårda medicinska 
kategoriseringar och en 
tydlig uppdelning mellan 
barn och vuxna. Detta gör 
att unga uxna faller mellan 
stolarna och personen 
bakom sjukdomen blir
sviken. En förändring måste 
ske. Cancerns unga röster 
måste höras och de måste 
tas på allvar.

”

EMMA TONNES
Generalsekreterare
Ung Cancer

ÖVER 
HÄLFTEN

Så många av de 
tillfrågade i
Ung Cancers 
medlemsundersökning 
uppger att 
rehabiliterings- 
insatserna varit 
dåliga eller 
mycket dåliga.
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Kampanjer och 
öppna mötesplatser
Men när får jag ligga 
igen?
I september gjordes en social mediekampanj 
om sex och cancer i syfte att lyfta problematiken 
inom sjukvården kring just sex och cancer, som 
blivit hyllad av både medlemmar och sjukvårds-
personal. Kampanjen gjorde tillsammans med 
sexologerna Hanna Byström och Else-Marie Ras-
musson som svarade på medlemmars frågor om 
sex i koppling till cancer. Under 2020 kommer en 
broschyr skickas ut till  sjukvården att ta del av, 
för att fortsätta öka dialogen kring just sex och 
cancer. I oktober återlanserades kampanjen  
Cancerbaksmällan för att upplysa om psykisk 
ohälsa kopplat till cancer. Vi användes oss av  
tidigare medlemmar som varit med för att lyfta 
hur cancerbaksmällan kan förändras. Informa-
tion om Ung Cancers målgrupp sprids också 
kontinuerligt under året via traditionella media, 
våra sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev. 

Pärldagar blir 
Ung Cancers turné
Under 2019 utvecklades Ung Cancers Pärldagar 
till Ung Cancers turné, under en kort period även 
kallat Fuck Cancer days. Detta för att Pärldagar-
na inneburit för stora kostnader och behovet av 
pärlade armband har gått ner. Ung Cancers turné 
är numera en mötesplats där gemenskapen står i 
centrum och vi tillsammans kan hjälpas åt för att 
göra skillnad för unga vuxna som lever med eller 
nära cancer. Mötesplatsen har erbjudit allt från 
medlemsföreläsningar och inspirationföreläs-
ningar, pingis och pärlning, samt möjligheten att 
fika och umgås. Syftet med turnén och nytt från 
tidigare år, är att besöka fler städer och orter runt 
om i landet där Ung Cancer tidigare inte varit på.
2019 arrangerades 10 turnéstopp och besöktes av 
sammanlagt 855 personer.

10 Antal stopp som
Ung Cancers turné
gjorde under 2019.

Under 2019 var ambitionen att översätta hem- 
sidan till engelska och arabiska för att öka till-
gängligheten för fler grupper i samhället. Innan 
en översättning kunde göras krävdes dock en 
revision av den tidigare hemsidan på grund av 
uteblivna uppdateringar av Wordpress och en 

svåröverskådlig hemsida. Med många undersidor 
skapade den otillgänglighet för både medlemmar 
och andra som sökte information om organisa-
tionen. Den tidigare hemsidan uppdaterades och 
fick ett nytt utseende tillsammans med webbyrån 
WTMG. Funktioner som UC Forum och samtals-
vän togs bort från hemsidan på grund av flera 
skäl, och samtalsvän komme istället tas fram 
genom andra plattformar. Arbetet för att översät-
ta hemsidan tog sedan vid under hösten 2019 och 
planeras att lanseras början 2020. 

Utveckling av
ungcancer.se
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      Därför pratar 
Ung Cancer om sex
Allt står inte rätt till inom cancervården 
för unga vuxna när det gäller kommunika-
tion, planering och åtgärder som berör 
sex och samliv. Enligt Ung Cancers 
medlemsundersökning 2018 verkar det vara 

vanligt att vårdpersonalen tassar på 
tå kring just dessa frågor. Det verkar 
fortfarande som att det är tabu kring frågor 
som rör sex och samliv och att det saknar 
kunskap om ämnet hos vårdpersonal. Det 
vill vi ändra på.
     Kampanjen gick bland annat som 
bildserie i sociala medier och lyftes under 
tre avsnitt i podcasten ”Alla våra ligg”.
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4.ENGAGEMANG 
OCH INSAMLING
Ung Cancer är på många sätt synonymt med 
Fuck Cancer-armbanden. Kopplingen visar 
hur vi ser på oss och på alla som är engage-
rade i vår verksamhet. Våra medlemmar är 
som pärlor, lika men ändå olika. Organisa-
tionen är tråden på vilken pärlorna samlas 
och håller ihop. Genom tråden får vi en 
möjlighet till styrka och gemenskap. För att 
vi ska bli ett band, så behövs en knut som 
ger stabilitet och som sluter cirkeln. Alla 
som engagerar sig för Ung Cancer, som på 
olika sätt stöttar och bidrar är den knuten. 
En otroligt viktig del i Ung Cancers verksam-
het och en förutsättning för att vi ska kunna 
fortsätta att skapa band till och mellan våra 
medlemmar. 
     År 2019 blev året då Ung Cancer verkligen 
tog ett stort steg i utvecklingen med 
insamlingsarbetet med stort fokus på 
månadsgivande och utveckling av nya 
företagspaket.
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Månadsgivande
& företagspaket
Månadsgivarkampanj 
och insamlingssystem
Ung Cancers verksamhet har tidigare framförallt 
finansierats av försäljning av Fuck Cancer-arm-
band. Men 2019 lades en större vikt vid att övergå 
till mer renodlad insamlingsornagisation och ett 
större arbete har lagts på månadsgivande.
     NGO PRO, en del av Bonigi AB, är det insam-
lingssystem som köptes in hösten 2017.  Tyvärr 
blev leveransen försenad vilket inneburit att 
igångsättandet och det aktiva arbetet i systemet 
blev fördröjt till november 2018. Som en följd av 
inköpet av organisationens insamlingssystem har 
Ung Cancer under 2019 genomfört ett utveck-
lingsarbete kring organisationens insamling. 
     Ung Cancer lanserade ett nytt kommunika-
tionskoncept och en månadsgivarkampanj 800 
drabbas i november 2019. Både filmer med 
medlemmar som berättar om sina cancerresor 
och ett nytt budskap och tonalitet skapades och 
implementerades. Tidigare under året har även 
andra insamlingsaktiviteter gjorts. En första må-
nadsgivarkampanj gjordes under våren med tre 
medlemmar, en kampanj som även utvecklades 
och användes även under sommaren. Totalt har 
knappt 200 personer under 2019 blivit månads-
givare till Ung Cancer.

Granskning
Ung Cancer har nu varit medlem i 90-kontot och 
Giva Sverige drygt två år och har genomgått vår 

första granskning utan anmärkningar. Genom att 
möta de höga krav som de två organisationerna 
ställer har vårt arbete med insamlingar kvalitets-
säkrats. Det visar att insamlingsarbetet bedrivs 
etiskt, professionellt och transparent.

Stödföretag och 
ambassadörer
Vi har under 2019 fortsatt att starta upp samt 
utvecklat arbetet med samarbeten för att kun-
na generera så mycket nytta för organisationen 
som möjligt. Bland annat har de olika paketen 
för stödföretag arbetats om, bytt namn och 
förtydligats. Dessutom har en nivå lagts till som 
fått namnet Fuck Cancer-ambassadör, vilka är 
företag, organisationer eller personer som skapar 
nytta för Ung Cancer genom betydande synlighet 
och/eller insamlade medel och får använda sig 
av varumärket Fuck Cancer. Exempel på samar-
beten som startades upp under 2020 är: Brixtol 
Textilies, ICanIWill, Wangari Studios och MTR 
Express, Svenska Bordtennisförbundet, Truls 
Möregårdh,  STIGA SPORTS AB och Stockholm 
Comedy Club. Arbetet med företagssamarbeten 
kommer att fortsätta under 2020, där tanken är 
att aktivt söka efter fler liknande samarbeten där 
en partner aktiverar sig och gör saker till förmån 
för Ung Cancer.
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Gåvoshop
Nytt medlemsarmband 
I vår gåvoshop har vi under 2019 främst sålt arm-
band, vårt gåvobevis kopplade till vårt varumärke 
Fuck Cancer, men också andra produkter som är 
kopplade till Vi finns för att kunna skapa större 
informationsspridning.  
     Sedan 2012 har våra armband fått represen-
tera den frustration, sorg och ilska som cancer 
bär med sig. Men de har också representerat 
gemenskap, kärlek och stöd som varje människa 
visar genom att bära ett armband. De har repre-
senterat unga vuxna cancerberörda – men i år 
var det dags för de unga vuxna cancerberörda 
att få representera armbanden. Under 2019 har 
därför medlemmarna haft en mer betydande roll i 
utvecklingen av våra Fuck Cancer-armband. Ung 
Cancer tog fram ett armband där medlemmar 
själva fick designa ett armband och skickat in sin 
berättelse. Medlemmar fick sedan rösta på vilket 
armband som skulle få representera Ung Cancer 
2019. Det vinnande armbandet gjordes av Linnéa 
Hjort som både såldes i gåvoshopen och pärlades 
under Ung Cancers turné. 

Återförsäljare
Under 2019 påbörjades också ett arbete för att 
fysiskt lättare kunna erbjuda personer att ta del 
av Ung Cancers Fuck Cancer-armband. Detta 
genom att börja arbeta med återförsäljare. Under 
året har 17 olika företag valt att erbjuda armband, 
fördelat på totalt 23 olika försäljningsplatser med 
stor geografisk spridning, vilka utgörs av butiker, 
caféer eller restauranger. Bland dessa finns exem-
pelvis MTR Express tågcaféer och utvalda Twist 
& Tango-butiker. Arbetet med återförsäljare är 
planerat att fortsätta och förhoppningen är att 
fler företag ansluter sig under 2020.

Efter att ha spenderat flera år utomlands 
bestämde sig Linnéa att flytta hem till 
Stockholm igen. Under en längre period 
kände hon sig trött och hängig, hon fick 
ingen ny energi. December 2017 åkte hon 
in till sjukhuset för akut anemi. Någon 
månad senare diagnostiserades hon med 
bröstcancer. För Linnéa representerar 
armbandet flera saker. De olika färgerna 
har fått symbolisera olika typer av cancer 
– rosa står för bröstcancer, blå för testikel-
cancer och turkos för annan typ av cancer. 
Men färgerna har också fått representera 
det faktum att alla kan drabbas. Arm-
bandet är ett försök till att finna harmoni 
bland alla de känslor som uppstår kring en 
cancerdiagnos.

”Jag skulle vilja hylla harmonin som jag 
personligen tycker är svår att hitta i det 
kaos som cancern bär med sig men som 
jag ändå tror går att hitta, bland annat 
genom Ung Cancer. Tack vare dem har 
jag som drabbad en plattform där jag kan 
träffa andra i samma situation, något som 
ger mig någon slags ro, hopp och harmoni i 
detta elände.”

Linnéa Hjort, 
skapare av Fuck 
Cancer-armbandet 
2019

LINNÉA HJORT
Medlem i Ung Cancer
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”Samarbetet med Ung Cancer har inte bara varit relevant för oss som 
arbetar på ICANIWILL utan även alla kunder som har någon form av relation 
till Cancer. Vi har fått så mycket positiva meddelanden från kunder som kan 
relatera till kampen och uppskattar att vi använder vår reach att göra gott 
och sprida vetskapen om Ung Cancer. Vi känner oss otroligt stolta och 
glada att på våra sätt kunna hjälpa till.”

GUSTAV OLLAS
Grundare, ICANIWILL

Samarbetet mellan Ung Cancer 
och ICANIWILL inleddes redan un-
der sommaren 2018 med planer som 
samarbete inför Ung Cancers delta-
gande i Göteborgsvarvet i maj 2019.

ICANIWILL och Ung Cancer designade tillsam-
mans den löpartröja som Ung Cancers löpare fick 
att springa i under varvet 2019. Utöver tröjan de-
signades också en gympapåse och en shaker som 
varje löpare fick sponsrad av ICANIWILL under 
varvet. Kitet är en stark produkt för Ung Cancer 
att kunna erbjuda sina löpare och ger löparna en 
känsla av tillhörighet till oss. Många löpare bär 
med stolthet tröjan efter varvet och tröjan finns 
även till försäljning både hos Ung Cancer och hos 
ICANIWILL.
     Som ett led i att ICANIWILL gick in som part-
ner till Ung Cancer i samband med Göteborgsvar-
vet 2019 så valde också företaget att engagera sig 

ytterligare genom att bli Fuck Cancer-ambassa-
dör till Ung Cancer. Något som innebär att man 
fått tillåtelse att använda Fuck Cancer på produk-
ter, något som annars är varumärkesskyddat av 
Ung Cancer.  
     I början av 2019 släpptes en Fuck Cancer-kol-
lektion för både barn och vuxna, bestående av 
bland annat tights, t-shirts och sport-bh där en 
del av intäkterna på plaggen går till Ung Cancer. 
Totalt drog kollektionen in närmare 200.000 
kronor till Ung Cancer under 2019. Ung Cancer 
har dessutom fått en fantastiskt informations-
spridning i ICIW:s kanaler vilket innefattar 
närmare 400 000 följare i sociala medier och 
plaggen har dessutom självmant delats av 
flertalet influencers. 
     Vi är otroligt glada för vårt samarbete med 
ICANIWILL, vilket fortsätter även under 2020.

UNG CANCER x ICANIWILL
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Insamlingar och gåvor
Privata initiativ med 
stor påverkan
Inom insamlingsarbetet har flertalet större 
insamlingar startats av Ung Cancer över Face-
book, däribland för Morsdag och Farsdag samt 
en i samband med Cancerbaksmällan i oktober 
månad. 
     Under 2019 har Ung Cancer haft flera fram-
stående insamlingar som startats av privatper-
soner till förmån för organisationen. Detta i ett 
led av att Ung Cancer i september möjliggjort för 
privatpersoner och företag att starta insamlingar 
via plattformen BetterNow som ett komplement 
till det insamlingsverktyg som redan finns på 
Facebook samt vårt tidigare insamlingssystem på 
ungcancer.se. Exempelvis höll Robert Stenberg 
en insamling till förmån för Ung Cancer under 
våren 2019, där han genom att springa mellan 
Trollhättan och Stockholm för att sedan avsluta 
med att springa Stockholm Maraton, uppmanade 
sin omgivning till att hjälpa honom att samla in 
250 000 kr. Ett mål som också nåddes. Ett annat 
privat initiativ stod Ellen Flakk för som genom 
plattformen BetterNow höll en insamling där 
hon genom en egenskapad film om sin cancer-
resa uppmanade sin omgivning att skänka en 
gåva till Ung Cancer. På en vecka samlade Ellen 
in 110 000 kr till organisationen. Utöver dessa 
egna insamlingar har flertalet företagsinsamling-
ar, födelsedagsinsamlingar och andra typer av 
insamlingar startats av privatpersoner till förmån 
för Ung Cancer.  
     I december 2019 blev det också klart att 
Nordeas personal skänkte över 200 000 kr i jul-
gåva till Ung Cancer. 

Insamling vid event
Utöver det har vi deltagit vid flera olika event för 
att synas och skapa mötesplatser, till exempel 
Bokmässan, Göteborgs Handelshögskolas mässa 
Gadden samt Göteborgsvarvet där totalt 815 per-
soner köpte en plats till förmån för Ung Cancer 
och tillsammans spred Ung Cancers namn och 
varumärke genom att springa loppet i en speci-
aldesignad Ung Cancer-tröja. Flertalet personer 
startade dessutom egna löparinsamlingar till 
förmån för Ung Cancer på Facebook för att göra 
ännu större skillnad. Under mars 2019 var Ung 
Cancer välgörenhetspartner till Bordtennis SM i 
Eskilstuna där Eskilstuna Bordtennisklubb som 
arrangörer valde att köpa in och skänka ett Fuck 
Cancer-armband till besökarna istället för den or-
dinarie entrékostnaden. Ett initiativ som gav Ung 
Cancer synlighet, intäkter på närmare 50 000 kr 
och skapade förutsättningar för Ung Cancer att 
inleda ett samarbete med Svenska Bordtennisför-
bundet. Under Bordtennis SM genomfördes ock-
så flertalet föreläsningar om Ung Cancers arbete 
gentemot företag och skolelever från Eskilstunas 
högtstadie- och gymnasieskolor.

Sponsring
Under 2019 har Ung Cancer även mottagit 
sponsring och rabatter som underlättat 
vårt arbete. Under Ung Cancers turné har 
organisationen mottagit rabatter och sponsring 
för ett totalvärde på 907 755 kr och under 
Kraftsamlingen fick vi rabatter och sponsring 
för ett värde av 1 045 205 kr. Vi har även haft 
annonsering för vår insamlingskampanj, i flera 
olika tidningar och för ett värde av 85 000 kr.
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Efter sommaren 2019 hörde Ellen Flakk av 
sig till Ung Cancer för att berätta att hon 
höll på att producera en kortfilm. Filmens 
tema var hennes egen cancerberättelse och 
hur omgivningen påverkas när en närstående 
drabbas. 

Hon berättade också att hon ville samla in 
pengar till Ung Cancer. Mer info gav hon 
inte, ett kortfattat mail som kunde vara ett 
av många initiativ som inte blir av. Men i 
början på oktober releasade hon filmen och 
i samband med detta startade hon sin egen 
insamling för Ung Cancer med ett mål på att 
samla in 50 000 kr på 3 dagar. Allt genom att 
sprida filmen i sitt eget nätverk. På bara två 
dygn hade Ellen nått sitt mål, reaktionerna 
strömmade in och på ytterligare några dagar 
hade insamlingen nått hela 112 000 kr. Vad 
som är fantastiskt roligt är att filmen och 
insamligen framförallt engagerat unga vuxna, 
en annars inte lika framstående grupp i 
insamlingssammanhang.
     Den insamlade summan motsvarar 
exempelvis kostnaderna för ett rehabilite-
ringsläger med fokus träning där unga vuxna 
cancerberörda får möta andra i en liknande i 
situation men också får hjälp och verktyg av 
experter med sin fysiska rehabilitering och 
möjlighet att få hjälp med sin kost genom att 
träffa en dietist. Verktyg som kan vara 
avgörande för att komma vidare.
 

Ellens film blev 
en viral succé

      Jag lovade att följa mina 
drömmar och skapa helhjärtat. 
Det har gått mer än en månad 
sedan jag började skissa på ett 
projekt som kändes så jäkla 
självklart. Nu står jag här med 
färdigt material som kommit 
rakt från mitt hjärta. Känns både 
häftigt och läskigt på samma 
gång. Men nu kör vi!

Ellen Flakk om sitt engagemang 
vid filmlanseringen >>

EXEMPEL PÅ
ENGAGEMANG
UNDER 2019
Wangari 
sålde specialdesignade hals- och 
näsdukar under kollektionsnamnet 
”Feed my flame” som inbringade 
10 500 kronor till Ung Cancers 
verksamhet.

Guldsmed 
Jonas Nilsson 
Jonas Nilsson har sedan många år 

stöttat Ung Cancer genom att hjälpa oss 
göra silversmycken. 2019 var inget 

undantag och Jonas smycken drog in 
närmare 76 000 kronor till Ung Cancer.

BRIXTOL
TEXTILES
Har under 2019 sålt specialdesignade
jackor till förmån för Ung Cancer, där 
bådeplagget och taggar är starkt 
sammankopplade med Ung Cancers 
grafiska uttryck och varumärke. 
Samarbete som fortätter under
2020 med en ny kollektion.

NORDNET
BURPEE-

CHALLANGE
NordNet bank utmanade sina anställda 

att göra burpees under april månad. 
För varje burpee skänktes 1 krona för 

Ung Cancer. Totalt gjordes 18 265 
burpees, vilket innebar samma summa

till Ung Cancer. Bra jobbat NordNet!   
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5.ORGANISATION 
OCH 
UTVECKLING
Ung Cancer är en ideell, fristående 
patientorganisation som är politiskt och 
religiöst obunden. Ung Cancer styrs av en 
styrelse som väljs utav medlemmarna själva. 
Den löpande verksamheten och det dagliga 
arbetet sköts av Ung Cancers kansli som 
sedan 2018 är delat mellan Stockholm och 
Göteborg.
     Sedan 2017 är vi godkända för 90-konto 
samt medlemmar i organisationen GIVA 
Sverige, Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd. Båda garanterar att pengar 
som skänks till Ung Cancer används på
ett rättvist och kontrollerat sätt. 
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Organisation, ledning
och förvaltning
Styrelsen
Styrelsen utgör föreningens högsta ledning
mellan årsmötena, företräder föreningen,
bevakar dess intressen och har hand om dess
angelägenheter. Styrelsen har valt att skänka sitt
arvode tillbaka till Ung Cancer.
     Valberedningen i Ung Cancer består av minst 
tvåoch högst tre ledamöter, varav en
sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ord- 
föranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Valberedningen ska senast fyra
veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill
kandidera för nästa mandatperiod. Senast två
veckor före årsmötet ska valberedningen 
meddelaröstberättigade medlemmar sitt förslag.
Styrelsen består fortsatt av 8 stycken, efter
årsmötet i maj 2019.

Kansli
Under 2018 genomgick Ung Cancer stor
personalomsättning. Under slutet 2018 och
början 2019 fått fyra nya medarbetare, samtidigt

som två stycken tjänster valdes att inte ersättas.   
     Ung Cancer startades i Göteborg, men kansliet 
har sedan 2018 varit fördelat mellan Göteborg 
och Stockholm. Under 2019 har vi fortsatt arbetet 
med det nya kontoret i Stockholm, nu bestående 
av fem personer. Vi sitter fortsättningsvis tillsam-
mans med Cancerfonden i deras lokaler för att 
fortsätta gynna samarbete. Kontoret i Göteborg 
är numera fyra personer och under 2020 
kommer även kontoret i Göteborg byta lokaler.
     Alla Ung Cancers nio anställda innehar alla en 
rad olika kompetenser för att nå de olika mål som 
sätts upp. Det finns en verksamhetsutvecklare 
och en medlemskoordinator, en projektledare för
insamling och företag, en projektledare för
aktiviteter och event, en marknadsansvarig, en
kommunikatör samt även ekonomiansvarig och
administratör. Arbetet leds av generalsekreterare 
Emma Tonnes.
     Inom ramen för arbetsmiljöarbetet 
utförs också kontinuerliga medarbetarsamtal,
avstämningsmöten samt en medarbetarenkät.
Det är Ung Cancers generalsekreterare som
ansvarar för att en medarbetarenkät årligen
genomförs.
     Ung Cancer har kollektivavtal.
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Framtida utveckling*
Framtida projekt
December 2020 fyller Ung Cancer tio år. Detta
jubileum planeras att firas på något sätt men har
ännu inte planerats. Både Ung Cancers turné och
medlemsevenemanget Kraftsamlingen är tillbaka
2020 och kommer genomsyras av jubileet.
     Under 2020 planeras ett rehabiliteringsläger 
med fokus på träning för drabbade samt ett
närståendeläger med fokus samtalsstöd. I början
av året kommer även en utbildning för
medlemsträffsansvariga samt medlemsföreläsare.
     Som nämnt tidigare så kommer Ung Cancer 
att digitalisera samtalsstöd för våra medlemmar
tillsammans med Psykologpartners. Kursen för
återfallsrädsla lanseras i januari 2019.
     Hemsidan fortsätter översättas till 
arabiska och kommer lanseras under januari
2020. Under 2020 är ambitionen att även
översätta hemsidan till engelska.
     Den 13 januari 2020 startar Ung Cancers 
tvååriga projekt tillsammans med RCC norr. Ett 
projekt som går ut på att bygga upp ett stöd för 
unga vuxna cancerdrabbade inom Norra Sveriges
sjuhusregion. Projektkoordinator Wannes Van
Assche är rekryterad. Finansiering står Ung
Cancer för tillsammans med Cancerforsknings-
fonden i Norrland.
     Under 2020 kommer Ung Cancer lansera ett 
nytt medlemsarmband. Årets vinnande armband 
är skapat av Malin Sundqvist och kommer säljas i

gåvoshopen samt pärlas under Ung Cancers
turné. Ambitionen är även att ta in ett
jubileumsarmband för att fira 10 år.

Kampanjer och 
evenemang
2020 är Ung Cancer för 5:e året i rad 
välgörenhetspartner till löpartävlingen 
Göteborgsvarvet. Det innebär i korthet ett nära
samarbete med Göteborgsvarvet under våren,
samt donationer av i nuläget okänd storlek. I och
med att Göteborgsvarvet öppnat upp för fler
välgörenhetsorganisationer har läget ändrats från
tidigare år och för 2020 är satsningen endast att
få in löpare och egna insamlingar. Under hösten
2019 öppnades det upp för löpare att starta en
egen insamling till förmån för Ung Cancer i
samarbete med Göteborgsvarvet och BetterNow.
Tillsammans med att sälja löparplatser kommer
de egna löparinsamlingarna att kunna bidra till
mer insamlade medel till organisationen.
     Den 4 februari på Världscancerdagen 2020
lanseras boken Jag, din cancerkompis som Ung
Cancer gjort tillsammans med illustratören
Louise Lindquist Sassene. Några av
illustrationerna har tidigare varit med på Ung
Cancers sociala medier i samband med
Cancerbaksmällan.

*Se förändringar i planerad verksamhet med 
anledning av Covid-19 på nästa sida. 
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Både under och 
efter min behandling 
kände jag mig väldigt 
ensam och det stöd 
jag fick, det var från 
min familj.

”
CHRISTIAN
Medlem i Ung Cancer,
medverkande i kampanjen 800.

Med anledning av rådande situation kring 
Covid-19 har Ung Cancer tvingats revidera både 
vår intäktsbudget och kostnadsbudget för att 
på ett ansvarsfullt sätt ta oss an framtiden och 
säkerställa att Ung Cancer har möjlighet att 
fortsätta finnas. 

Vi planerar om så mycket av verksamheten vi 
kan för att hitta digitala lösningar som fungerar 
för vår målgrupp, såsom en digital närstående- 
träff och digitala lösningar för Ung Cancers 
turné. Eftersom Göteborgsvarvet ställs in, 
planeras istället en digital insamling till den 
16-17/5 för att engagera Sverige till röresle på 
distans och för att på bästa sätt nå den från 
början förväntade intäkten.

På grund av Covid-19 kommer vi även pausa 
rekryteringar av de nya tjänsterna, vilket också 
kommer påverka verksamheten.

Förändringar i 
verksamheten 
med anledning 
av Covid–19
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6.ÅRS- 
REDOVISNING
FÖR UNG
CANCER 2019
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