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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
& ÅRSREDOVISNING



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. 

                                                             Det är därför vi finns.

VERKSAMHESBERÄTTELSE & 
ÅRSREDOVISNINGFÖR UNG CANCER 
RÄKENSKAPSÅRET 2020

INNEHÅLL
Maja Frendin
Lovisa Sjögren
Emma Tonnes

GRAFISK FORMGIVNING
Fredrik Sandevärn

FOTO
Tove Mattsson
Fredrik Sandevärn
Tobias Annerfeldt

© Ung Cancer 2021



1.

INNEHÅLL:

1. Om Ung Cancer.................................4
2. För unga vuxna.................................6
3. Information och debatt....................14
4. Engagemang och insamling...............18
5. Ogranisation och utveckling.............24
6. Årsredovisning 2O2O........................28



20
20

2.



Varje år drabbas 800 unga vuxna av cancer. Ett stort antal unga vuxna vittnar om att behöva kämpa för 
att få en diagnos, och för många ser första mötet med vården liknande ut. Oro och smärtor tas inte på 
allvar, knölar och svullnader avfärdas. Många går länge med olika symtom och tvingas själva ta ansvar 
för att få den bedömning de har rätt till. Att sedan behöva gå igenom tunga behandlingar samtidigt som 
samhällets skyddsnät är otillräckligt är oacceptabelt. Unga vuxna närstående tvingas att stå starka när 
allting faller och deras nära inte längre orkar, men de får själva inget stöd att luta sig mot. Att drabbas 
av cancer eller tvingas se på när någon du älskar drabbas av sjukdomen sätter djupa spår.
 
Pandemin har visat sig förstärka många av de problem som unga vuxna cancerdrabbade och 
närstående står inför. Covid-19 har gjort att gruppen blivit ännu mer utsatt. Med inställda eller 
uppskjutna screenings, behandlingar och uppföljningar finns en risk att situationen förvärras ytterligare 
för gruppen. Att ta sig ut i arbetslivet är redan svårt för unga, men att försöka göra det som sjuk under 
en pandemi är ännu svårare. Både drabbade och närstående tvingas isolera sig själva och sina nära för 
att inte riskera att bli sjuk som infektionskänslig. Samtidigt som oron och utsattheten som unga vuxna 
cancerdrabbade och närstående upplever blir ännu starkare har också den stöttning som unga vuxna 
har rätt till blivit ännu mer svåråtkomlig.

Ung Cancers uppdrag är att förbättra unga vuxna 
cancerdrabbade och närståendes levnadsvillkor. 
Vi gör arbetar för att visa att gruppen unga vuxna, 
som i en tid då stöd behövs som mest, blir svikna både 
av sjukvården och samhället. Genom våra medlemmars 
egna erfarenheter och berättelser kan Ung Cancer öppna 
upp för att skapa en förändring. Ingen ung vuxen ska 
behöva gå igenom sin cancerresa ensam.

EMMA TONNES
Generalsekreterare
Ung Cancer

2020 inleddes som vanligt, men snart blev det tydligt 
att en omställning på grund av covid-19 var tvungen att 
ske för att kunna fortsätta erbjuda stöd till unga vuxna 
cancerberörda. Något som var särskilt viktigt då Ung 
Cancer jobbar med en riskgrupp som redan innan 
pandemin var utsatt och hamnar mellan många stolar i 
samhället. 2020 blev annorlunda. Men utifrån knappa 
resurser ställde vi om och tänkte nytt. Trots föränderliga 
och ovissa omständigheter har vi tillsammans på kansli och 
i styrelse, med medlemmar, givare och partners vuxit och 
utvecklats. Det här är vårt 2020.

>> Utdrag ur rapporten ”Pandemins påverkan” 2021. 3.
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Ung Cancers uppgift

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 medlemmar är 
mellan 16 och 30 år och medlemskapet 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.

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. 

5.
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Mötesplatser

Att vara medlem i Ung Cancer kostar ingenting 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, Kraftsamlingen och erbjuder 
stipendier för ekonomiskt och rehabiliterande stöd.

Ung Cancers
medlemmar
Ung Cancer hade vid årsskiftet 4516 medlem-
mar. Totalt har 312 nya medlemmar tillkommit 
under 2020. 172 drabbade medlemmar och 138 
närstående medlemmar. Vid årsskiftet avslutades 
medlemskapet för 189 medlemmar som överstigit 
Ung Cancers åldersgräns på 35 år, alltså medlem-
mar födda år 1985. Under 2020 har 57 medlem-
mar avlidit vilket också påverkar medlemsantalet.

Medlemsträffar
Mötesplatser är en av Ung Cancers grundpelare 
och med hjälp av volontärarbete från medlemmar 
skulle organisationen anordnat ett hundratal 
medlemsträffar på 14-20 olika orter i landet, lö-
pande under hela året. På grund av pandemin har 
tyvärr de flesta av årets planerade träffar blivit 
inställda, men många träffansvariga höll några 
mindre träffar utifrån rådande restriktioner. 
Totalt hölls cirka 40 medlemsträffar spridda runt 
om i landet under 2020.

7.

Under pandemin blev processen utdragen när jag 
utreddes för cancern. Efter de tuffa behandlingarna 
var jag infektionskänslig och isoleringen blev ett 
faktum. Jag är i riskgrupp och vet inte om jag kan gå 
ut, arbeta eller träffa andra. Hur ska jag leva? 

/Drabbadmedlem i Ung Cancer 
citat ur rapporten 

”Pandemins påverkan” 2021

”





Kraftsamlingen online

Men självklart ville vi fortsätta ge möjligheten att 
ses, om än inte fysiskt. Kraftsamlingen gjordes 
om till en onlineträff som kom att äga rum 
7-8 november 2020. En helg innehållande 
workshops, föreläsningar, panelsamtal, tränings-
pass och underhållning. Hela träffen sändes 
direkt från Posthotellet i Göteborg och leddes av 
kansliet. Totalt deltog 130 medlemmar via bild 
och chat med hjälp av dator eller telefon. Alla 

deltagare fick inför Kraftsamlingen en goodiebag 
hemskickad med allt som kom att behövas 
under helgen.
     Under lördagkvällen firade Ung Cancer 
tillsammans med medlemmar 10 år. Under en 
och en halv timmes firande bjöds festdeltagarna 
på tillbakablickar i Ung Cancers historia, 
intervjuer, hälsningar och musik från Oscar Zia. 
Kvällens konferencier var Clara Henry.

Ung Cancers största och nationella mötesplats går 
under namnet Kraftsamlingen och genomförs vanligen 
en gång per kalenderår. Under hela våren 2020 
planerade och hoppades vi kunna samlas fysiskt under 
ett och samma tak precis som vanligt. Men allt 
eftersom pandemin höll i sig blev det en omöjlighet 
att genomföra Kraftsamlingen som planerat.  

9.



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 strax över 170.000 kronor i stipendier 
till medlemmar som sökt stöd för rehabiliterande 
åtgärder. Vi har under 2020 ställt om till digitala 
alternativ när det kommer till rehabilitering.

Personligt & 
ekonomiskt stöd
Inom området Personligt Stöd har Ung Cancer 
tagit emot 84 ansökningar om stipendier för det 
som kallas ekonomiskt stöd. Ung Cancer har 
betalat ut strax över 800.000 kr i ekonomiskt 
stöd under 2020. Stipendierna betalas ut för att 
hjälpa medlemmar som har det ekonomiskt svårt 
på grund av sin eller närståendes sjukdom. Det 
kan handla om möjigheten att täcka kostnader 
för medicin, peruker, hjälpmedel eller liknande 
för att unga vuxna ska slippa använda sina 
besparingar eller låna pengar på grund av 
cancern.
     Utöver det ekonomiska stödet finns Ung 
Cancers medlemsansvarig- och koordinator till-
gänglig för frågor från medlemmar och vägleder 
dem via telefon, mejl och sociala medier. 

10.

Mitt under pandemin år 2020, så fick jag återfall igen. 
Förutom att gå runt och oroa mig över allt och att jag har 
livmoderhalscancer, så måste jag dagligen kämpa med min 
ekonomi. Den här stressen över att allt ska gå runt gör att jag 
mår ännu sämre. Just nu är jag sjukskriven och jag förväntas 
hitta jobba senare trots restriktionerna och mitt tillstånd. 
Har sjukpenning från Försäkringskassan men det är knappt. 
Det ekonomiska stödet skulle göra att jag för en stund kan 
andas ut och fokusera på att bli bättre.

”



Träning på dina villkor
Inom området Rehabilitera skapades och 
genomfördes under hösten 2020 Ung Cancers 
första digitala träningsprogram med fokus på 
fysisk träning, kost och mental hälsa - Träning 
på dina villkor. Programmet togs fram som en 
ersättning av det fysiska rehabiliteringsläger 
vi i vanliga fall erbjuder, men som på grund av 
covid-19 behövts ställas in. Syftet med program-
met är att både drabbade och närstående med-
lemmar i Ung Cancer ska få möjlighet att komma 
igång med sin fysiska rehabilitering. Detta helt 
utifrån deras egna förutsättningar, för att hitta 
balans i vardagen. 
     Programmet genomfördes tillsammans med 
företaget Athlética och pågick under sex veckor. 
Ahtlética bistod med expertis inom träning, yoga, 
mindfulness och kost till de 15 deltagare som 
blivit utvalda till programmet genom en ansök-
ningsprocess hos Ung Cancer. 
     Utvärderingen gjord av deltagarna samt mel-
lan Ung Cancer och Athlética gav väldigt goda 
betyg. Istället för att se Träning på dina villkor 
som en ersättning av det fysiska rehabiliterings 
lägret kan vi efter utvärdering istället se det 
digitala programmet som ett komplement. Med 
det digitala programmet når vi ut till en annan 
målgrupp och kan erbjuda ett helhetsperspektiv 
för balans i vardagen till de medlemmar som 
behöver extra stöd. 

Självomhändertagande
Under våren genomförde Ung Cancer två 
rehabiliteringsträffar online för närstående- 
medlemmar tillsammans med psykologer från 
Psykologpartners. Rubriken för träffarna var 
självomhändertagande och med utgångspunkt i 
detta hjälpte psykologerna till att vägleda 
närstående att hitta hjälpsamma förhållningssätt 
till den smärta, sorg och maktlöshet man kan 
uppleva när man står vid sidan av någon som har 
cancer. Fokus var på strategier för hur man kan 
ta hand om sig själv och hitta vägar för att leva 
sitt liv så rikt som möjligt när man fastnar i de 
utmaningar som det innebär att leva nära cancer.  

Läger & Kurser

CAROLINE
Drabbadmedlem
Ung Cancer

Programmet har hjälpt mig att 
ta mig ur den onda spiralen och 
gjort att jag förhoppningsvis inte 
hamnar där igen. Allt handlar om 
att göra det enkelt för sig, att få 
in träningen i vardagen, att inse 
att allt gills som träning och att 
även den kortaste promenad är 
bättre träning än ingen alls.

”
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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 sam- 
hället. Under 2019 genomfördes en förstudie 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. Strax innan årsskiftet 
och under hela 2020 har man gått in i fas 2 av 
MinKod där man arbetat vidare med fyra olika 
arbetspaket inom ramen för projektet. Dessa fyra 
arbetspaket ska bli skräddarsydda anpassningar 
i både vården och samhället. Tydligare fokus på 
och behovsstyrda och anpassade lösningar för 
unga vuxna i behandling ska bidra till att öka 
välmåendet och överlevnaden.
     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 metoder 
för tjänstedesign används för att ta tillvara på 
deras erfarenheter och synpunkter genom hela 
innovationsprocessen, från att identifiera behov 
till att ta fram lösningar. Projektet har lagt stor 
vikt vid att förstå̊ unga vuxnas situation under en 
period av svår sjukdom och som överlevare. Att 
arbeta tillsammans med patienterna och låta dem 
styra morgondagens vård tror vi är framtiden. 
MinKod har som läget är nu försenats med några 
månader pga pandemin. 

Resurs800
Resurs 800 är ett nytt projekt som vill förbättra 
stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra 
sjukvårdsregionen. Projektet vänder sig till unga 
vuxna mellan 16–30 år som lever eller har levt 
med cancer. Resurs 800 kommer att pågå i ett år 
framöver och är ett samarbete mellan Ung 
Cancer, Regionalt cancercentrum norr och 
Cancerforskningsfonden i Norrland. Projektet 
fick dock en långsam start då vården påverkades 
så mycket av pandemin.
     Resurs 800 har fått sitt namn i de 800 unga 
vuxna som varje år drabbas av cancer i Sverige, 
och förhoppningen med projektet är att kunna 
fungera både som en extra resurs och underlätta 
för sjukvården samtidigt som et är en extra resurs 
för unga vuxna cancerdrabbade som behöver 
stöttning efter sitt cancerbesked.

Projekt för unga vuxna

Unga vuxna cancerdrabbade hamnar 
lätt mellan stolarna, därför känns det 
viktigt och givande att kunna bidra till 
att utarbeta en stödfunktion till vår 
målgrupp i Norrland.

WANNES VAN ASSCHE
Projektkoordinator Resurs 800

”

12.



68%

EN 
AV 
TRE

Så stor 
andel av de 
tillfrågade 

cancerdrabbade 
menar att 

deras ekonomi 
påverkats på 

grund av 
pandemin.

80%
Så många av de drabbade har 
svarat att de påverkats av 
pandemin.

Så stor andel av de tillfrågade 
drabbadmedlemmarna känner ökad 
oro, ångest och psykisk ohälsa.

>> Utdrag ur rapporten 
”Pandemins påverkan” 2021.
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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. Under 2020 gjordes utöver löpande 
kommunikation ett boksläpp, kampanjer och en 
rapport om pandemins påverkan på unga vuxna 
cancerdrabbade och närstående påbörjades. 

Kampanjer
Youth cancer 
awareness week
I april gjordes en sociala mediekampanj för att 
uppmärksamma Youth Cancer Awareness week 
som infaller i början av samma månad. Kampan-
jen fokuserade på att lyfta den okunskap och de 
fördomar som unga vuxna cancerdrabbade och 
närstående möter, och fick fin respons. I sam-
band med kampanjen lyftes även covid-19 in som 
en faktor och Ung Cancer uppmuntrade allmän-
heten att stanna hemma och skydda riskgrupper i 
den mån som gick. 

Vi som står bredvid 
- En närståendekampanj
I september gjordes en kampanj som fokuserade 
på att lyfta unga vuxna närståendes upplevelser 
och behov, en grupp som ofta sätter sig själva i 
andra hand och som inte heller får det stöd de 
har rätt till. Kampanjen gjordes tillsammans med 
nio medlemmar som fick dela sina erfarenheter, 
som sedan publicerades i sociala medier tillsam-
mans med en native annons i Göteborgs-Posten. 
Även den här kampanjen mottog fin respons och 
har vidare lett till ett ökat medlemsantal bland 
närstående. 

Utdrag ur kampanjen ”Vi som står  bredvid”.



Jag, Din cancerkompis
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Den 4 februari på Världscancerdagen 2020 
lanserades boken Jag, din cancerkompis. Boken 
skildrar vardagen med cancer och allt vad det 
innebär för flera tusen unga människor. Den il-
lustreras av Louise Lindquist Sassene som svarta 
humor beskriver den råa verklighet som ett liv 
med cancer för med sig. Boken är lika mycket ett 
vittnesmål om hur det är att leva med cancer som 
ett uttryck som manar till förståelse och gemen-
skap. 
     Boken är är framtagen av Ung Cancer och 
Louise i kölvattnet av begreppet Cancerbaksmäl-
lan. Begreppet står för det fysiska, psykiska och 
sociala efterspel som kan följa ett cancerbesked, 
livet efter diagnosen. Vägen tillbaka från cancern 
är lång, särskilt för unga vuxna. När man förvän-

tas rivstarta sin karriär, vara sexuellt aktiv, som 
snyggast och äntligen bli självständig tvingar 
cancern en att dra i nödbromsen.
     För Louise, som själv fick diagnosen trippelne-
gativ bröstcancer, blev tecknandet hennes sätt att 
hantera sin cancerresa. I början av 2018 skapas 
instagramkontot @cancerkompisen. 
     Samarbetet med Ung Cancer började genom 
#cancerbaksmällan. Tillsammans medlemmen 
Johanna Pettersson tog Louise fram nio bilder till 
Ung Cancers Oktoberkampanj 2018 för att 
representera unga vuxna cancerdrabbade och 
närståendes cancerbaksmälla. Illustrationer som 
sedan blev hundratals och samlade i en bok. 
     Boken har delats ut gratis till Ung Cancers 
medlemmar samt till vården och bibliotek.

”Min cancerresa är inte din. Allas upplevelser är unika. Men, vissa saker 
delar vi: att relatera till döden, håravfall, cellgifter, operationer, ärr, 
strålning, rädsla för återfall och inte minst fertilitet. Kanske ska man 
relatera till cancer hela livet. Ibland, ganska ofta kan man känna sig 
ensam. Då finns jag, din cancerkompis.”

Utdrag ut boken 
”Jag, Din cancerkompis”
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Att drabbas av cancer när livet knappt hunnit 
börja är redan en svår uppgift, att leva som ung 
vuxen cancerdrabbad under en pågående 
pandemin är ännu svårare. Unga vuxna när- 
stående tvingas stå starka när deras nära inte 
längre orkar, men de får själva inget stöd att luta 
sig mot. Under 2020 påbörjades en undersök-
ning om hur unga vuxna påverkats av covid-19. 
En undersökning med efterföljande rapport som 
släpptes i början av 2021. Resultatet visar att 
stödet som redan varit bristfälligt från sjukvården 
och samhället nu är katastrofalt.
     undersökningen och rapporten visar att unga 
vuxna cancerdrabbade som börjat känna av 
konsekvenserna både fysiskt och mentalt på 
grund av utebliven rehabilitering och stöttning 
av sjukvården. Både drabbade och närstående 
tvingas isolera sig själva och sina nära för att inte 
riskera att bli sjuk som infektionskänslig. Sam-
tidigt som oron och utsattheten som unga vuxna 
cancerdrabbade och närstående upplever blir 
ännu starkare har också den stöttning som unga 
vuxna har rätt till blivit ännu mer svåråtkomlig.
     Flera unga vuxna vittnar om hur problemen 
inte bara beror på en pandemi och belastad 
sjukvård, utan om brister som redan existerade. 
Sjukvårdens förmåga att se personen bakom 
sjukdomen kan kännas nästintill obefintlig. Detta 
tar sig uttryck i avsaknaden av tydlig information 
och kommunikation om unga riskgrupper. Både 
för att som drabbad känna sig trygg i sin egen 
situation men också för att förtydliga det 
samhälleliga ansvaret. Bristerna blir särskilt 
påtagliga nu när uppföljningar, läkarbesök och 
rehabiliteringar flyttas fram eller ställs in.
     För närstående har pandemin väckt ännu fler 
bekanta tankar och känslor om döden hos många 
vars drabbade har avlidit i cancer. Att förlora 
någon i cancer är oerhört svårt och sätter djupa 
spår. Samtidigt som det funnits ett stort behov 

av professionellt samtalsstöd menar majoriteten 
att de inte fått stöd, där främsta orsaken är att de 
som närstående inte vet vart de ska vända sig.
     

Covid-19 har belastat sjukvården enormt och 
sättet som vårdpersonal har axlat den här 
pandemin är oerhört stark. De hinder som unga 
vuxna möter inom cancervården är inte heller 
nya problem. Men den vårdskuld som håller på 
att byggas upp kommer förvärra utsattheten för 
gruppen. Sveriges cancervård anses höra till de 
bästa i världen. Trots detta så finns det styrande 
faktorer inom välfärdssystemet som skapat en 
ojämlik vård. I synnerhet för unga vuxna cancer-
berörda. Sveriges beslutsfattare måste bekänna 
den befarade vårdskulden, men också unga 
vuxna som rättighetsbärare. Att som ung vuxen 
cancerdrabbad inte nås av vården på grund av sin 
ringa ålder eller regionala samt socioekonomiska 
indelningar måste få ett slut. 

  >> Läs hela rapporten på ungcancer.se

Pandemins påverkan
      En rapport om hur unga vuxna cancerdrabbade och 
närstående påverkats av covid-19 under 2020-2021

          Skenet bedrar, alla unga
människor har inte samma 
fysiska förutsättningar. Jag är 
en 29-årig kille på 190 cm som ser 
ut att leva sitt liv som alla andra, 
men min läkare kan ha sagt tre 
dagar tidigare att jag inte kan 
klara att få en infektion. Det 
känns lite talande för oss som 
får cancer när vi är unga. Det 
handlar inte bara om att överleva 
utan även om att få leva.

MICHAEL JESTIN
Medlem i Ung Cancer
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Precis som resterande verksamhet har även 
insamlingsarbetet påverkats av pandemin. Då vårt 
insamlingsarbete fortfarande anses vara i en upp-
startsfas kan vi se att möjligheten att växa och få in nya 
givare har varit svårare än innan pandemin. Befintliga 
givare har dock varit trogna och fortsatt att skänka 
under året. Våra fysiska event som naturligt inbringar 
vissa insamlade medel, precis som när vi medverkar 
tillsammans med andra aktörer, partners eller 
sponsorer försvann nästan helt under 2020. Trots 
detta gjordes ett löpande arbete under hela året för 
att ställa om planerade aktiviteter, för att på så sätt 
upprätthålla insamlingen samt lägga grunden för ett 
långsiktigt arbete framåt med fokus på digital insam-
ling.

Telemarketing
Under februari månad genomförde Ung Cancer 
sin första telemarketingkampanj tillsammans 
med en extern telemarketingbyrå. Syftet med 
kampanjen var att ringa och tacka organisa-
tionens befintliga månadsgivare, berätta mer 
om verksamheten och fråga givarna om de kan 
tänkas höja sitt månadsbelopp. Kampanjen togs 
emot väl hos organisationens månadsgivare och 
bidrog till fler långsiktiga intäkter till Ung Cancer. 

Adoveo
Under andra halvan av året inleddes och sjösattes 
ett arbete för att bli starkare på digital insam-
ling. Vi inledde en testperiod med den digitala 
plattformen Adoveo för att förenkla givandet, få 
bättre konvertering, bättre möjlighet till analys 
och öka intäkterna. Vi använde perioden oktober 
till december för att på riktigt testa plattformens 
olika tjänster och integrerade tjänsterna på olika 
sätt i redan planerade kampanjer. De insatser vi 
gjorde gav stor frukt både i intäkter, engagemang 
och bidrog till flera tusen nya givare. Givande via 
Adoveo möjliggör för oss att på ett GDPR-säkert 
sätt bearbeta givare för att på sikt få in fler in-
täkter och nya månadsgivare till organisationen, 
samt skapar bra förutsättningar för analys.

19.

Svart trådarmband >>
Ett av tre nya Fuck Cancer- 
armband som såldes under 2020. 
Läs mer på nästa sida eller
besök ungancer.se/shop.



Gåvoshop
Nytt medlemsarmband 
Trots pandemin har Ung Cancers webb- och 
gåvoshop fungerat precis som vanligt under hela 
året. Under året lanserades tre nya armband. 
Malins armband, designat och framröstat som 
årets medlemsarmband 2020, samt två styck-
en trådarmband som är helt olika de som sålts 
tidigare. Armbanden, som görs av vaxad bomull-
stråd och bokstavspärlor, såldes i färgerna svart 
och rosa. Totalt har Fuck Cancer-armbanden gett 
intäkter på 2,78 miljoner. Under slutet av 2020 
gjordes också valet att börja sälja ut stora delar av 
de avskrivna textilprodukter som funnits på lager 
och som tidigare framförallt sålts vid medverkan 
på fysiska event. En utförsäljning som inbringat 
närmare 110 000 kr.
     Under året har Ung Cancer fortsatt med 
återförsäljare av armband, men på grund av att 
många handlare själva drabbats hårt under 
pandemin, har utvecklingen gått långsammare 
än planerat.

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.

20.

Malin är skapare av Ung Cancers fuck 
cancer-armband 2020 och ung vuxen 
cancerdrabbad. Hon är 31 år och har 
nyligen börjat jobba igen efter två år som 
sjukskriven. För snart tre år sedan fick hon 
livmoderhalscancer. Sedan dess har hon 
haft två spridda återfall och blev cancerfri 
i oktober 2018. Men som för många andra 
innebär beskedet cancerfri att sjukdomen 
lämnat kroppen - men inte livet.
 
Andra återfallet krävde en operation som 
ledde till flera olika komplikationer på 
grund av svåra strålskador från tidigare be-
handlingar, och det kommande året spen-
derade Malin nästan 200 dagar på sjukhus. 
Infektioner, sepsisar, proppar, ileus och 
invärtes skador ledde till ytterligare fyra 
bukoperationer och otaliga antibiotika-
behandlingar, men emellan alla turer på 
sjukhus blev havet som en frizon där Malin 
kunde få vara sig själv igen.

”Mitt armband symboliserar 
havet. En tur till Västkusten mellan 
två cellgiftskurereller en båttur i 
Stockholms skärgård mellan två 
doser av IV-antibiotika. Havet är för 
mig frihet, hopp och en paus från 
allt ont.”

Malin Sundqvist, 
skapare av Fuck 
Cancer-armbandet 
2020

MALIN SUNDQVIST
Medlem i Ung Cancer



“Jag blev månadsgivare för att jag på nära håll sett hur viktig Ung Cancers 
verksamhet är för unga som drabbats. Gemenskapen med dem som verkligen 
förstår är guld värd och vill gynna verksamheten. Ung Cancer gör verkligen 
skillnad.” 

CHRISTINA FREIJ
månadsgivare till Ung Cancer

Christinas dotter Linda drabbades av 
cancer när hon var 18 år. Under sin 
tid som sjuk fick Linda stort stöd av 
Ung Cancer. Idag är Christina stolt 
månadsgivare till Ung Cancer då 
hon själv sett på nära håll hur viktig 
verksamheten är för unga vuxna som 
drabbas av cancer. 

Christina är 55 år och jobbar till vardags som 
textillärare. Hon har tre vuxna barn, Fredrik, 
Patrik och ängladottern Linda som blev 19 år. 
  Det var på Valborgsmässoafton 2014 som 
livet ställdes på ända när Linda fick åka in akut 
på grund av magsmärtor som efter flertalet 
undersökningar, ultraljud, röntgen och prov-
tagningar visade sig vara cancer. Efter det följde 
flera ångestfyllda månader med cellgifts- 
behandlingar, operation av tumören och 
fortsatta provtagningar. 
     “Jag kom i kontakt med Ung Cancer när min 
dotter fick sin diagnos. Insåg hur viktigt det var 
för henne att få prata med de som hade kunskap 
och förstod hennes mående. Så jag kontaktade 
Ung Cancer för stöd. Hon fick stöd på sjuk- 
huset av Ung Cancers aktivitetssamordnare och 
fick sedan en cancerkompis, Vendela, som hade 
liknande diagnos. De skrev en del till varandra.” - 
Christina.
Strax över ett år efter att tumören upptäckts tar 
Linda studenten. Hon får ok från sin läkare att 
gå på studentbalen, dock i en annan klänning 
än tänkt då kroppen, på grund av cancern, blivit 
extremt vätskefylld. Lagom till midsommar blev 
Linda inlagd för en ytterligare en behandling på 

Sahlgrenska i Göteborg, denna gång i ett rum 
som Ung Cancer gjort i ordning för unga vuxna 
cancerdrabbade. 
     Sommaren 2015 blev inte alls som tänkt då 
Linda plötsligt blev väldigt dålig, fick sämre 
värden och rasade i vikt. Sommardrömmar om 
att gå på festival ställdes in och cellgiftsbehand-
lingar sköts fram då Lindas kropp var för svag. 
Men mitt i allt sken Lindas personlighet med den 
hesa rösten och skrattet. Totalt låg hon på sjuk-
hus 46 dagar den sommaren. 

I oktober började Linda tillsammans med en 
präst planera sin egen begravning, endast 19 år 
gammal. Under hela sjukhusvistelsen var hon så 
mån om alla. Ingen fick hälsa på utan sällskap, 
för blev man ledsen skulle man inte åka hem 
själv.
     Kvällen den 6 oktober fick Christina tillåtelse 
att skjuta ihop sin säng med Lindas och innan 
hon somnade sa Linda sina sista ord: Jag älskar 
dig, mamma. Dagen efter somnade hon in och 
familjens liv skulle aldrig mer bli detsamma.
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       Christina blev månadsgivare för att 
ge andra unga vuxna samma möjlighet till 
stöd som dottern Linda



Insamlingar och gåvor
#jagspringerförungcancer

Ung Cancer har sedan flera år varit en av 
Göteborgsvarvets välgörenhetspartners. På 
grund av covid-19 ställdes Göteborgsvarvet 
2020 in med kort varsel vilket bidrog till att 
Ung Cancer plötsligt stod utan en av sina större 
intäktskällor för året. Ur denna situation föddes 
idén för en egen kampanj med fokus på rörelse 
och välgörenhet. 
     Kampanjens syfte var att inspirera människor 
till aktivitet samtidigt som man gör något bra 
för någon annan. Uppdraget till mottagarna var 
enkelt: spring eller gå ett valfritt antal kilometer 
för att stötta unga vuxna cancerberörda, under 
#jagspringerförungcancer i sociala medier. För 
varje kilometer de gick/sprang uppmanades de 
också skänka en gåva till Ung Cancer. 
     Kampanjen resulterade i stor spridning i 
sociala medier, framförallt på Instagram, mycket 
tack vare att vi lyckades engagera ett större antal 
Instagramkonton med idrotts-/träningsprofil 
men också för att budskapet var enkelt. På tre 
dagar samlade vi in 59 800 kr trots 0 kr i 
marknadsföring och fåtal arbetstimmar. Utöver 
det fick kampanjen spridning i traditionell media 
och den har gett ringar på vattnet och lagt grund 
för andra samarbeten under år 2021. 

Samarbeten och bidrag
I mars 2019 donerade norska Kavlifondet en mil-
jon norska kronor till vårt arbete med stipendier 
2019–2020. Pengarna öronmärktes till stipen-
dierna för ekonomiskt stöd och rehabilitering. 
Under 2020 har Ung Cancer delat ut 266 903 kr 
ur eget kapital för dessa stipendier. Detta samar-
bete avslutades dock inför 2021.
     Ung Cancer har även ett nära samarbete med 
Cancerfonden men är helt fristående. Dels sitter 
Ung Cancer i Cancerfondens kontor i Stockholm 
och Cancerfonden bidrar med ett sk. verksam-
hetsbidrag på 500 000 kr.

Öppenhet
Ung Cancer är medlem i 90-kontot och Giva 
Sverige sedan drygt fyra år tillbaka och har 
genomgått tre granskningar. Genom att möta de 
höga krav som de två organisationerna ställer har 
vårt arbete med insamling kvalitetssäkrats. Det 
visar att insamlingsarbetet bedrivs etiskt, profes-
sionellt och transparent.
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EXEMPEL PÅ 
ENGAGEMANG
UNDER 2020
Maltes knopar 
Malte, 9 år, är troligen Ung Cancers 
yngsta givare. Våren 2020 lärde han sig 
göra knopar bestämde han sig för att 
göra nyckelringar och sälja till förmån för 
Ung Cancer. Malte satte ett mål att samla 
in 5000 kr till Ung Cancer. Varje nyckelring 
sålde han för 25 kr och målet, det nådde 
han minsann utan problem.

LANTMÄNNEN
Under skördetiden 2020 har man runt 
om i landet kunnat se balar i färgerna 

rosa, blå och gul på Sveriges åkrar. Den 
gula färgen representerar Ung Cancer 

och unga vuxna cancerberörda. 
Engagemanget kommer från Lantmännen 

och genomförs tillsammans med Trioplast 
och lant-brukarna själva. Lantmännen 

vill att de färgade balarna ska skänka 
hopp. Att ingen kan göra allt men alla 

kan göra något är det budskap som 
Lantmännen hoppas kunna spridas 

tillsammans med Sveriges lantbrukare. 
Trioplast skänker de 5 kronor som det 

kostar extra att tillverka den färgade 
plasten. Bönderna och Lantmännen 
betalar vardera 5 kronor extra som 

donerats till Ung Cancer.
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Elsa startade en 
Facebookinsamling
till minne av Lussan
I januari 2019 fick Lussan sitt cancerbesked 
och bara tre månader senare dog hon. Elsa och 
Lussan var bästa vänner och till minne av Lussan 
startade Elsa en insamling i samband med sin 
födelsedag. Hon samlade in 15 200 kr tillsam-
mans med sina Facebookvänner. 
     
“Jag hann knappt komma över chocken över att 
hon var sjuk innan hon var borta, det blev både 
utdraget och plötsligt. Ibland känns det som att 
ha varit med om en olycka”
     Elsa vill ge andra unga vuxna möjlighet till 
det stöd som hon fått av Ung Cancer, men som 
Lussan tyvärr inte hann få.
     “Jag var på Kraftsamlingen med några vänner 

i höstas, där fick jag se vad för stöd Ung Cancer 
bistår med. Inte bara till drabbade, utan även till 
oss anhöriga. Min sorg fick ett sammanhang, det 
blev en plats där alla förstod vad som skedde 
i en, ingen var ensam. Att få se det stöd som 
Lussan hade kunnat få blev en liten tröst i allt 
det nattsvarta, och att få stöd själv gav mig 
andrum.”

      Att se någon jag älskar så högt 
tyna bort framför mina ögon gav mig 
en förlamande känsla av maktlöshet. 
Jag tror många kan känna igen sig i 
det, att man vill så gärna göra något 
för att hjälpa till. Det fanns inget jag 
kunde göra för henne när hon var 
sjuk, men att starta en insamling 
får mig att känna att jag åtminstone 
bidrar med något.

/ Elsa Paulson, medlem i Ung Cancer.
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Ung Cancer är en ideell, fristående patient- 
organisation 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. 

Organisation, ledning
och förvaltning
Styrelsen
Styrelsen utgör föreningens högsta ledning 
mellan årsmötena. Styrelsen 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 tre 
ledamöter, varav en är sammankallande, valda 
av årsmötet. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 
så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra 
veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas 
mandattid som utgår vid mötets slut och om de 
vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 
två veckor före årsmötet ska valberedningen 
meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
Styrelsen består fortsatt av 6 stycken, efter års-
mötet i maj 2020. 

Kansli
Under 2020 påverkades Ung Cancer så pass av 
pandemin att vi pausade rekrytering av ny per-
sonal under ett halvår. De tre som slutade under 
2020 ersattes inte omedelbart utan vi inväntade 
pandemins påverkan innan ny medlemskoordi-
nator och ekonom rekryterades. En 50% tjänst 
togs dock bort.
      Ung Cancers kansli är beläget i Göteborg och i 
Stockholm där arbetet leds av Generalsekreterare 
Emma Tonnes. Ung Cancers kansli består av en 
rad olika kompetenser för att nå de olika mål som 
sätts upp. Det finns en medlemsansvarig och en 
medlemskoordinator, en ansvarig för insamling 
och företag, en projektledare för aktiviteter och 
event, en marknadsansvarig, en kommunikatör 
samt även en ekonom.
     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.
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Framtida utveckling
Framtida projekt
Under 2021 införs återkommande digitala akti-
viteter för Ung Cancers medlemmar. En gång i 
månaden kommer dessa möten hållas med olika 
teman varje gång. 
     2021 års Kraftsamling är framflyttat till våren 
2022 för att på så sätt försäkra oss om att vi 
kommer att kunna hålla den fysiskt samt att vi 
byter period från hösten till våren för att jämna 
ut arbetsbelastningen. 
     Ung Cancer kommer släppa en rapport om 
hur covid-19 har påverkat unga vuxna drabbade 
och närstående under 2020. Rapporten släpps i 
mars 2021.
     Under hösten 2021 släpper Ung Cancer en 
digital “kurs” för närståendemedlemmar till- 
sammans med Psykologpartners. 
     Många av de digitala alternativen som har 
arbetats fram under pandemin kommer att finnas 
kvar som ett alternativ till befintlig verksamhet. 
Vi på Ung Cancer har märkt att vi blir än mer 
tillgängliga med detta tillägget i paletten. 

Kampanjer och 
evenemang
2021 lanserar Ung Cancer sitt första egna digital 
lopp tillsammans med RaceOne. Detta är en kon-
sekvens av att Göteborgsvarvet ställdes in 2020 
och även att det skjutits fram till hösten 2021. 
Ung Cancer-milen har sprungit ur den sociala 

medie-kampanj som genomfördes under våren 
2020 under namnet #jagspringerförungcancer. 
Under 2021 kommer även en förnyelse av kam-
panjen Kolla Bollarna göras tillsammans med 
Svenska Golfförbundet, MoreGolf Mastercard 
Tour och Volt.
     Fokus för insamlingsarbetet 2021 ligger i 
långsiktighet. Detta innebär att vi fortsätter med 
aktiviteter som i första hand ger nya givare och 
på sikt även leder till att dessa blir regelbundna 
givare till organisationen. Det telemarketingarbe-
te som inleddes under 2020 fortsätter och utökas 
under 2021 för att öka andelen månadsgivare till 
Ung Cancer, något som gör att vi säkrar regel-
bundna gåvor på ett bättre sätt. 
     Arbetet med befintliga företagspartners 
fortsätter under 2021 och möjligheten till sam-
arbeten med nya företagspartners arbetas med 
löpande. 

Pandemins påverkan på 
verksamheten

Pandemin fortsätter påverka verksamheten 
under 2021 och det står inte klart hur mycket 
ännu. Ung Cancer gör dock allt för att digitalisera 
det som går att digitalisera och på så sätt utöka 
stödverksamheten för unga vuxna cancerberörda. 
De ekonomiska konsekvenserna går inte ännu 
att analysera men att insamling blivit tuffare står 
klart och tydligt i och med pandemin.
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       Pappa fick inte 
ta emot besök hans 
sista vecka i livet och 
då var han i kritiskt 
tillstånd. Han dog 
utan oss.
KITTY
Medlem i Ung Cancer,
medverkande i rapporten
Pandemins påverkan

      Varje behandling 
kunde någon vara med 
henne. Bara tanken av att 
hon skulle behöva vara helt 
isolerad och gå igenom det 
här ensam känns hemskt.
KARLA
Medlem i Ung Cancer,
medverkande i rapporten
Pandemins påverkan

      Min första tanke var: 
vad innebär egentligen 
det här för mig med 
nedsatt lungkapacitet?
MICHAEL
Medlem i Ung Cancer,
medverkande i rapporten
Pandemins påverkan

>> Utdrag ur rapporten ”Pandemins påverkan” 2021.
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Org.nr 802456-7763 
 
 
Styrelsen och Generalsekreteraren för Ung Cancer får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation grundad 2010. 
Organisationens medlemmar är unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år. 
Medlemmarna består av två kategorier där den ena är medlemmar som själva varit sjuka i 
cancer och kallas för drabbade medlemmar. Den andra kategorin är människor som levt nära 
någon som är eller varit sjuk i cancer och kallas för närstående medlemmar. Det är gratis för 
medlemmar att vara med. Organisationen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län. Men har även kontor i Stockholm sen 2018. 
 
Organisationens syfte 
Ung Cancers vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år ska få det stöd 
och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam. 
Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fem huvudsakliga verksamhetsområden: 
 
a. skapa mötesplatser 
b. informera 
c. debattera 
d. rehabilitera 
e. ge personligt stöd 

 
a. 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. 
 

b. 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. 
 

c. Debattera 
Ung Cancer ska vara unga vuxna cancerberördas röst och driva frågor som är förenade med 
organisationens ändamål. 
 

d. Rehabilitera 
Ung Cancer ska bistå unga vuxna cancerberörda i sin rehabilitering utifrån målgruppens och 
individens behov. 
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e. Ge personligt stöd 
Ung Cancer ska uppmärksamma unga vuxna cancerberördas behov och stötta medlemmar i 
frågor och problem som rör deras vardag. 
 
För att möjliggöra detta bedriver Ung Cancer insamling från privatpersoner, företag och 
organisationer, bedriver försäljning av olika produkter via vår gåvoshop samt ansöker om 
olika bidrag.  
 
Samarbeten 
I mars 2019 donerade norska Kavlifondet en miljon norska kronor till vårt arbete med 
stipendier 2019–2020. Pengarna öronmärktes till stipendierna för ekonomiskt stöd och 
rehabilitering. Under 2020 har Ung Cancer delat ut 266 903 kr ur eget kapital för dessa 
stipendier. Detta samarbete avslutades dock inför 2021. 
 
Ung Cancer har även ett nära samarbete med Cancerfonden men är helt fristående. Dels 
sitter Ung Cancer i Cancerfondens kontor i Stockholm och Cancerfonden bidrar med ett sk. 
verksamhetsbidrag på 500 000 kr.  
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och påverkan av Covid-19  
 
2020 inleddes med att som som vanligt utgå från våra fem ben, men snart blev det tydligt att 
en omställning på grund av covid-19 var tvungen att ske. Detta för att snabbt kunna fortsätta 
erbjuda stöd till Ung Cancers medlemmar och unga vuxna cancerberörda. Detta var särskilt 
viktigt då Ung Cancer jobbar med en riskgrupp som redan innan pandemin var utsatt och 
hamnar mellan många stolar i samhället.  
 
Nedan följer ett axplock av den verksamhet som skett under 2020:  
 
Mötesplatser  
 
Mötesplatser är en av Ung Cancers grundpelare och med hjälp av volontärarbete från 
medlemmar skulle organisationen anordnat ett hundratal medlemsträffar på 14-20 olika orter i 
landet, löpande under hela året. På grund av pandemin har tyvärr de flesta av årets planerade 
träffar blivit inställda, men många träffansvariga höll några mindre träffar utifrån rådande 
restriktioner. Totalt hölls cirka 40 medlemsträffar spridda runt om i landet under 2020.  
 
Ung Cancers nationella mötesplats Kraftsamlingen ställdes snabbt om till en digital 
produktion. Vi ville ändå kunna erbjuda ett sammanhang och en gemenskap som under 
pandemin blir än viktigare. Kraftsamlingen 2020 online skapades och ägde rum för första 
gången någonsin i oktober. Från att ha varit ett fysiskt event med hundratals deltagare blev det 
en helg online med ca 130 deltagare.  
 
I december 2020 fyllde Ung Cancer tio år. Detta jubileum firades på det digitala 
medlemsevenemanget Kraftsamlingen 2020 online. 
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Ung Cancers turné blev tyvärr inställd under 2020 pga pandemin. Även alla deltaganden som 
i vanliga fall brukar ske på mässor, konferenser eller liknande ställdes in under 2020.  
 
 
Kommunikation 
 
Den 4 februari på Världscancerdagen 2020 lanserades 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 
kampanjen Cancerbaksmällan. Boken har delats ut gratis till Ung Cancers medlemmar samt 
till vården och bibliotek. 
 
I april gjordes en sociala mediekampanj för att uppmärksamma Youth Cancer Awareness 
week som infaller i början av samma månad. Kampanjen fokuserade på att lyfta den okunskap 
och de fördomar som unga vuxna cancerdrabbade och närstående möter, och fick fin respons. 
I samband med kampanjen lyftes även covid-19 in som en faktor och Ung Cancer 
uppmuntrade allmänheten att stanna hemma och skydda riskgrupper i den mån som gick.  
 
I september gjordes en kampanj som fokuserade på att lyfta unga vuxna närståendes 
upplevelser och behov, en grupp som ofta sätter sig själva i andra hand och som inte heller får 
det stöd de har rätt till. Kampanjen gjordes tillsammans med nio medlemmar som fick dela 
sina erfarenheter, som sedan publicerades i sociala medier tillsammans med en native annons 
i Göteborgs-Posten. Även den här kampanjen mottog fin respons och har vidare lett till ett 
ökat medlemsantal bland närstående.  
 
Under året har även information om Ung Cancer och målgruppen spridits kontinuerligt via 
traditionella media, våra sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev.  
 
Rehabilitering 
 
Inom området för Rehabilitera har Ung Cancer betalat ut 170 887 kr i stipendier till 
medlemmar som sökt stöd för rehabiliterande åtgärder. Vi har under 2020 ställt om till 
digitala alternativ när det kommer till rehabilitering. 
 
Inom området Personligt Stöd har Ung Cancer tagit emot 84 ansökningar om stipendier för 
det som kallas ekonomiskt stöd. Ung Cancer har betalat ut 807 326 kr i ekonomiskt stöd 
under 2020. Stipendierna betalas ut för att hjälpa medlemmar som har det ekonomiskt svårt på 
grund av sin eller närståendes sjukdom. Förutom det besvarar vi varje vecka frågor från 
medlemmar och vägleder dem via telefon, mejl och sociala medier.  
 
Inom området Rehabilitera skapades och genomfördes under hösten 2020 Ung Cancers första 
digitala träningsprogram med fokus på fysisk träning, kost och mental hälsa - Träning på dina 
villkor. Programmet togs fram som en ersättning av det fysiska rehabiliteringsläger vi i 
vanliga fall erbjuder, men som på grund av covid-19 behövts ställas in. Syftet med 
programmet är att både drabbade och närstående medlemmar i Ung Cancer ska få möjlighet 
att komma igång med sin fysiska rehabilitering. Detta helt utifrån deras egna förutsättningar, 
för att hitta balans i vardagen. Programmet genomfördes tillsammans med företaget Athlética 
och pågick under sex veckor. Ahtlética bistod med expertis inom träning, yoga, mindfulness 
och kost till de 15 deltagare som blivit utvalda till programmet genom en ansökningsprocess 
hos Ung Cancer. Utvärderingen gjord av deltagarna samt mellan Ung Cancer och Athlética 
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gav väldigt goda betyg. Istället för att se Träning på dina villkor som en ersättning av det 
fysiska rehabiliterings lägret kan vi efter utvärdering istället se det digitala programmet som 
ett komplement. Med det digitala programmet når vi ut till en annan målgrupp och kan 
erbjuda ett helhetsperspektiv för balans i vardagen till de medlemmar som behöver extra stöd.  
 
Under våren genomförde Ung Cancer två rehabiliteringsträffar online för 
närståendemedlemmar tillsammans med psykologer från Psykologpartners. Rubriken för 
träffarna var självomhändertagande och med utgångspunkt i detta hjälpte psykologerna till att 
vägleda närstående att hitta hjälpsamma förhållningssätt till den smärta, sorg och maktlöshet 
man kan uppleva när man står vid sidan av någon som har cancer. Fokus var på strategier för 
hur man kan ta hand om sig själv och hitta vägar för att leva sitt liv så rikt som möjligt när 
man fastnar i de utmaningar som det innebär att leva nära cancer.   
 
Samverkansprojekt:  
 
Ung Cancer driver innovationsprojektet MinKod tillsammans med Karolinska 
Universitetssjukhuset, GPCC samt flera andra aktörer med syfte att ta ett helhetsgrepp kring 
unga vuxna som drabbats av cancer, både i vården och i samhället. Under 2019 genomfördes 
en förstudie 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. 
Strax innan årsskiftet och under hela 2020 har man gått in i fas 2 av MinKod där man arbetat 
vidare med fyra olika arbetspaket inom ramen för projektet. Dessa fyra arbetspaket ska bli 
skräddarsydda anpassningar i både vården och samhället. Tydligare fokus på och 
behovsstyrda och anpassade lösningar för unga vuxna i behandling ska bidra till att öka 
välmåendet och överlevnaden. 
 
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 metoder 
för tjänstedesign används för att ta tillvara på deras erfarenheter och synpunkter genom hela 
innovationsprocessen, från att identifiera behov till att ta fram lösningar. Projektet har lagt 
stor vikt vid att förstå̊ unga vuxnas situation under en period av svår sjukdom och som 
överlevare. Att arbeta tillsammans med patienterna och låta dem styra morgondagens vård 
tror vi är framtiden. MinKod har som läget är nu försenats med några månader pga pandemin.  
 
Under 2020 har projekt Resurs800 lanserats tillsammans med Regionalt Cancercentrum Norr 
och Cancerforskningsfonden i norr med en projektkoordinator vid namn Wannes Van Assche. 
Projektet går ut på att skapa ett stöd för unga vuxna cancerdrabbade i hela norra 
sjukhusregionen. Hela projektet fick dock en långsam start då vården påverkades så mycket 
av pandemin. 
 
 
Insamling 
 
Precis som resterande verksamhet har även insamlingsarbetet påverkats av pandemin. Då vårt 
insamlingsarbete fortfarande anses vara i en uppstartsfas kan vi se att möjligheten att växa och 
få in nya givare har varit svårare än innan pandemin. Befintliga givare har dock varit trogna 
och fortsatt att skänka under året. Våra annars fysiska event brukar naturligt inbringa vissa 
insamlade medel, precis som när vi medverkar tillsammans med andra aktörer, partners eller 
sponsorer. Något som näst intill helt försvann under 2020. Trots detta gjordes ett gediget och 
löpande arbete under hela året för att ställa om planerade aktiviteter, för att på så sätt 
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upprätthålla insamlingsverksamheten samt lägga grunden för ett långsiktigt arbete framåt med 
fokus på digital insamling. 
 
Trots pandemin har Ung Cancers webb- och gåvoshop fungerat precis som vanligt under hela 
året har. Under året lanserades tre nya armband. Malins armband, designat och framröstat som 
årets medlemsarmband 2020, samt två stycken trådarmband som är helt olika de som sålts 
tidigare. Armbanden, som görs av vaxad bomullstråd och bokstavspärlor, såldes i färgerna 
svart och rosa. Totalt har Fuck Cancer-armbanden gett intäkter på 2,78 miljoner. Under slutet 
av 2020 gjordes också valet att börja sälja ut stora delar av de avskrivna textilprodukter som 
funnits på lager och som tidigare framförallt sålts vid medverkan på fysiska event. En 
utförsäljning som inbringat närmare 110 000 kr. 
 
Under februari månad genomförde Ung Cancer sin första telemarketing kampanj tillsammans 
med en extern telemarketingbyrå. Syftet med kampanjen var att ringa och tacka 
organisationens befintliga månadsgivare, berätta mer om verksamheten och fråga givarna om 
de kan tänkas höja sitt månadsbelopp. Kampanjen togs emot väl hos organisationens 
månadsgivare och bidrog till fler långsiktiga intäkter till Ung Cancer.  
 
Under andra halvan av året inleddes och sjösattes ett arbete för att bli starkare på digital 
insamling. Vi inledde en testperiod med den digitala plattformen Adoveo för att förenkla 
givandet, få bättre konvertering, bättre möjlighet till analys och öka intäkterna. Vi använde 
perioden oktober till december för att på riktigt testa plattformens olika tjänster och 
integrerade tjänsterna på olika sätt i redan planerade kampanjer. De insatser vi gjorde gav stor 
frukt både i intäkter, engagemang och bidrog till flera tusen nya givare. Givande via Adoveo 
möjliggör för oss att på ett GDPR-säkert sätt bearbeta givare för att på sikt få in fler intäkter 
och nya månadsgivare till organisationen, samt skapar bra förutsättningar för analys.  
 
Ung Cancer har sedan flera år varit en av Göteborgsvarvets välgörenhetspartners. På grund av 
covid-19 ställdes Göteborgsvarvet 2020 in med kort varsel vilket bidrog till att Ung Cancer 
plötsligt stod utan en av sina större intäktskällor för året. Ur denna situation föddes idén för en 
egen kampanj med fokus på rörelse och välgörenhet. Kampanjens syfte var att inspirera 
människor till aktivitet samtidigt som man gör något bra för någon annan. Uppdraget till 
mottagarna var enkelt: spring eller gå ett valfritt antal kilometer för att stötta unga vuxna 
cancerberörda, under #jagspringerförungcancer i sociala medier. För varje kilometer de 
gick/sprang uppmanades de också skänka en gåva till Ung Cancer. Kampanjen resulterade i 
stor spridning i sociala medier, framförallt på Instagram, mycket tack vare att vi lyckades 
engagera ett större antal Instagramkonton med idrotts-/träningsprofil men också för att 
budskapet var enkelt. På tre dagar samlade vi in 59 800 kr trots 0 kr i marknadsföring och 
fåtal arbetstimmar. Utöver det fick kampanjen spridning i traditionell media och den har gett 
ringar på vattnet och lagt grund för andra samarbeten under år 2021.  
 
 
Förändringar i verksamheten 
Under 2020 genomfördes en flytt av kontoret i Göteborg. Nu har Ung Cancer ett kontor i 
Stockholm där vi sitter tillsammans med Cancerfonden och ett kontor i Göteborg där vi sitter i 
ett kontorshotell med andra företag. Detta är följden av ett kontinuerligt arbete i att 
effektivisera alla kostnader som Ung Cancer har.  
 
Ung Cancer har nu varit medlem i 90-kontot och Giva Sverige drygt fyra år och har 
genomgått tre granskningar. Genom att möta de höga krav som de två organisationerna ställer 
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har vårt arbete med insamling kvalitetssäkrats. Det visar att insamlingsarbetet bedrivs etiskt, 
professionellt och transparent.  
 
Ung Cancers hemsida fick en översättning till arabiska under våren 2020 och resulterade i ett 
ökat inflöde av utlandsklingande namn bland nya medlemmar. Detta är ett första litet steg i att 
bli mer tillgängliga och göra det vi kan för att öka den etniska mångfalden inom cancerfrågan. 
Ung Cancer är långt ifrån bra på detta men vi vill försöka samarbeta och hela tiden tänka på 
vår representation då cancer drabbar alla.  
 
 
 
Medlemmar 
Ung Cancer hade vid årsskiftet 4516 medlemmar. Totalt har 312 nya medlemmar tillkommit 
under 2020. 172 drabbade medlemmar och 138 närstående medlemmar. Vid årsskiftet 
avslutades medlemskapet för 189 medlemmar som överstigit Ung Cancers åldersgräns på 35 
år, alltså medlemmar födda år 1985. Under 2020 har 57 medlemmar avlidit vilket också 
påverkar medlemsantalet.  
 
 
Organisation, ledning och förvaltning 
Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena. Styrelsen 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 tre ledamöter, varav en är sammankallande, valda av 
årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 
så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas 
mandattid som utgår vid mötets slut och om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 
två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 
Styrelsen består fortsatt av 6 stycken, efter årsmötet i maj 2020.  
 
Under 2020 påverkades Ung Cancer så pass av pandemin att vi pausade rekrytering av ny 
personal under ett halvår. De tre som slutade under 2020 ersattes inte omedelbart utan vi 
inväntade pandemins påverkan innan ny medlemskoordinator och ekonom rekryterades. En 
50% tjänst togs dock bort. 
  
Ung Cancers kansli är beläget i Göteborg och i Stockholm där arbetet leds av 
Generalsekreterare Emma Tonnes. Ung Cancers kansli består av en rad olika kompetenser för 
att nå de olika mål som sätts upp. Det finns en medlemsansvarig och en medlemskoordinator, 
en ansvarig för insamling och företag, en projektledare för aktiviteter och event, en 
marknadsansvarig, en kommunikatör samt även en ekonom. 
 
Övrig icke-finansiell information 
 
Ung Cancer har kollektivavtal. 
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Framtida utveckling 
Framtida kampanjer och evenemang 
2021 lanserar Ung Cancer sitt första egna digital lopp tillsammans med RaceOne. Detta är en 
konsekvens av att Göteborgsvarvet ställdes in 2020 och även att det skjutits fram till hösten 
2021. Ung Cancer-milen har sprungit ur den sociala medie-kampanj som genomfördes under 
våren 2020 under namnet #jagspringerförungcancer. Under 2021 kommer även en förnyelse 
av kampanjen Kolla Bollarna göras tillsammans med Svenska Golfförbundet, MoreGolf 
Mastercard Tour och Volt. 
 
Insamlingsarbetet fortsätter 
Fokus för insamlingsarbetet 2021 ligger i långsiktighet. Detta innebär att vi fortsätter med 
aktiviteter som i första hand ger nya givare och på sikt även leder till att dessa blir 
regelbundna givare till organisationen. Det telemarketingarbete som inleddes under 2020 
fortsätter och utökas under 2021 för att öka andelen månadsgivare till Ung Cancer, något som 
gör att vi säkrar regelbundna gåvor på ett bättre sätt.  
 
Arbetet med befintliga företagspartners fortsätter under 2021 och möjligheten till samarbeten 
med nya företagspartners arbetas med löpande.  
 
Digitala aktiviteter 
Under 2021 införs återkommande digitala aktiviteter för Ung Cancers medlemmar. En gång i 
månaden kommer dessa möten hållas med olika teman varje gång.  
 
Kraftsamlingen 2021 är framflyttad 
2021 års Kraftsamling är framflyttat till våren 2022 för att på så sätt försäkra oss om att vi 
kommer att kunna hålla den fysiskt samt att vi byter period från hösten till våren för att jämna 
ut arbetsbelastningen.  
 
Rapport om Covid-19 påverkan på Ung Vuxna Cancerberörda 
Ung Cancer kommer släppa en rapport om hur covid-19 har påverkat unga vuxna drabbade 
och närstående under 2020. Rapporten släpps i mars 2021. 
 
Digital kurs för närstående 
Under hösten 2021 släpper Ung Cancer en digital “kurs” för närståendemedlemmar 
tillsammans med Psykologpartners.  
 
Digitala alternativ 
Många av de digitala alternativen som har arbetats fram under pandemin kommer att finnas 
kvar som ett alternativ till befintlig verksamhet. Vi på Ung Cancer har märkt att vi blir än mer 
tillgängliga med detta tillägget i paletten.  
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Pandemin fortsätter påverka verksamheten under 2021 och det står inte klart hur 
mycket ännu. Ung Cancer gör dock allt för att digitalisera det som går att 
digitalisera och på så sätt utöka stödverksamheten för unga vuxna 
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cancerberörda. De ekonomiska konsekvenserna går inte ännu att analysera men 
att insamling blivit tuffare står klart och tydligt i och med pandemin.  
 
 
 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetsintäkter 7 795 8 284 11 714 14 071 18 137 
Ändamålskostnader -8 051 -7 493 -6 874 -11 465 -10 280 
Insamlingskostnader -1 231 -1 873 -929 -1 582 -2 895 
Administrationskostnader -1 212 -1 589 -2 555 -2 590 -3 875 
Resultat -2 700 -2 671 1 229 -1 620 1 048 
Balansomslutning 11 328 15 023 16 622 16 191 17 240 
Insamling- och  
Administrationskostnader 
i förhållande till totala 
verksamhetsintäkter (%) 30 42 32 36 37 
 
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. 
 
 
  

Assently: 275c2262ea2d392ef93273b6c96e81626275643ffff815e171c05c34926f18684e9c1091c02e293e6d18881a20ae7ea319b14e72c21211eff4b9812c2fbfa3e7



38.

Ung Cancer 9(15) 
Org.nr 802456-7763 
 
Förändring av eget kapital (Tkr) 
 
 Ändamålsbestämda  Balanserat Årets  Totalt 
2019-01-01  medel  resultat resultat  
Belopp vid årets ingång  25 000  14 225 649 1 229 228  15 479 877 
Omföring årets resultat    1 229 228 -1 229 228  0 
Ändamålsbestämt av Kavlifonden 1 077 357     1 077 357 
Utnyttjande av 
Ändamålsbestämda medel  -810 454     -810 454 
Årets resultat     -2 671 464  -2 671 464 
Belopp vid årets 
Utgång 2019-12-31  291 903  15 454 877 -2 671 464  13 075 316 
 
 
 
 
 Ändamålsbestämda  Balanserat Årets  Totalt 
2020-01-01  medel  resultat resultat  
Belopp vid årets ingång  291 903  15 454 877 -2 671 464  13 075 316 
Omföring årets resultat    -2 671 464 2 671 464  0 
Utnyttjande av 
Ändamålsbestämda medel   -268 013     -268 013 
Omföring av 
Ändamålsbestämda medel  -23 890  23 890   0 
Årets resultat     -2 698 114  -2 698 114 
Belopp vid årets 
Utgång 2020-12-31  0  12 807 303 -2 698 114  10 108 435 
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RESULTATRÄKNING Not 2020-01-01 2019-01-01 
  -2020-12-31 -2019-12-31 
 
Verksamhetsintäkter 
Gåvor  5 978 824 8 574 997 
Bidrag  1 241 334 750 000 
Nettoomsättning  533 065 18 000 
Förändring av lagervärde  - -1 058 004 
Övriga rörelseintäkter  42 237 - 
Summa verksamhetsintäkter  7 795 460 8 284 993 
 
Verksamhetskostnader 
Råvaror och förnödenheter  -158 671 -684 865 
Övriga externa kostnader 2 -5 663 296 -4 793 471 
Personalkostnader 3 -4 559 987 -5 351 642 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 4 -101 957 -124 236 
Summa verksamhetskostnader  -10 483 911 -10 954 214 
Verksamhetsresultat  -2 688 451 -2 669 221 
 
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  -978  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 685 -2 242 
Summa finansiella poster  -9 663 -2 242 
Resultat efter finansiella poster  -2 698 114 -2 671 464 
 
 
Årets resultat  -2 698 114 -2 671 464 
  

Assently: 275c2262ea2d392ef93273b6c96e81626275643ffff815e171c05c34926f18684e9c1091c02e293e6d18881a20ae7ea319b14e72c21211eff4b9812c2fbfa3e7



40.

Ung Cancer 11(15) 
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 4 17 993 153 355 
Summa materiella anläggningstillgångar  17 993 153 355 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager 
Handelsvaror  602 756 602 756 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  33 880 794 829 
Övriga fordringar  177 154 92 546 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  190 590 280 544 
Summa kortfristiga fordringar  401 624 1 167 919 
 
Kassa och bank   
Kassa och bank  10 305 786 13 098 937 
 
Summa omsättningstillgångar  10 707 410 14 869 612 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  11 328 159 15 022 967 
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Balanserat resultat  12 806 549 15 746 781 
Årets resultat  -2 698 114 -2 671 464 
Summa eget kapital  10 108 435 13 075 317 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  429 097 831 261 
Övriga skulder  319 360 188 216 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  471 267 928 173 
Summa kortfristiga skulder  1 219 724 1 947 650 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 328 159 15 022 967 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2012:1). 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. Gåvor och insamlingar är i form av kontanter i första hand från privatpersoner 
och redovisas normalt enligt kontantprincipen. Sponsring och donation som i första hand 
kommer från företag redovisas normalt i den period som inbetalning sker. I de fall det på 
balansdagen finns avtal, men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. 
 
Avskrivning 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken, programvaror 3 år 
Inventarier, verktyg och installationer   3-5 år 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Ändamålskostnader 
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med Ung  
Cancers uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår också lönekostnader och administrativa 
kostnader för den personal som arbetar med dessa verksamheter. 
 
Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till 
givare, dvs kostnader som uppmanar människor att bidra till Ung Cancer. 
 
Administrationskostnader 
Till Administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att 
administrera organisationen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till 
insamlingsarbetet och verksamheten. Till administrationskostnad hör lönekostnader för 
administrativ personal, redovisning och revisonskostnader. 
 
 
Not 2 Leasingavtal 
 
 2020 2019 

Kostnadsförda leasingavgifter -470 698 -344 000 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 
 
 2020 2019 

Medelantalet anställda 7 9 

Löner och andra ersättningar 

Generalsekreterare 807 485 763 456 

Övriga anställda 2 416 919 3 012 426 

Summa 3 224 404 3 775 882 

 

Sociala kostnader 1 166 486 1 529 221 

(Varav pensionskostnader) 330 155 324 667 

 

Not 4 Materiella anläggningstillgångar 
 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Ingående anskaffningsvärden 508 277 508 277 
Nyanskaffningar - - 
Utrangeringar och avyttringar -229 301 - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 278 976 508 277 
 
Ingående avskrivningar -354 922 -230 686 
Utrangeringar och avyttringar 195 896 
Årets avskrivningar -101 957 -124 236 
Utgående ackumulerade avskrivningar -260 983 -354 922 
 
Utgående redovisat värde: 17 993 153 355 
 

 
Not 5 Varulager 
 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Ingående anskaffningsvärden 1 808 002 1 808 002 
Ingående nedskrivningar -1 205 246 -205 246 
Årets nedskrivningar  -1 000 000 
Nyanskaffningar   
Utgående lagervärde 602 756 602 756 
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Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
 
 
 
 
Peter Hesslin  Dona Hariri 
Ordförande  Vice Ordförande 
 
 
 
 
Mikael Engdahl  LisaKarin Bergström 
 
 
 
 
Rickard Villard  Roger Henriksson   
 
 
 
 
Emma Tonnes 
Generalsekreterare 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
 
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Monica Hedberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsmöte i Ung Cancer, org.nr 802456-7763 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ung Cancer för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat 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 Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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 
föreningens 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 föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.  

Revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. 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 oegentligheter 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 
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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 professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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 oegentligheter 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 föreningens 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 effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens 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 föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland 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 Ung 
Cancer för år 2020. 

Vi tillstyrker att årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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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 föreningen 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen.  

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

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 granskningsåtgärder 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 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Monica Hedberg 
Auktoriserad revisor 
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POSTADRESS
David Bagares gata 5
111 387 Stockholm

BESÖKSADRESSER
David Bagares gata 5 / Stockholm
Norra Allégatan 7 / Göteborg

E-POST
info@ungcancer.se

HEMSIDA
ungcancer.se
GÅVOSHOP
ungcancer.se/shop

SOCIALA MEDIER
ungcancer

BG/SWISH
90 05 745

ORG NUMMER
802456-7763

Swisha din gåva till 90 05 745 
eller besök ungcancer.se för 
fler sätt att ge ditt stöd.
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-04-2613:46:39
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-2613:46:39
                    Monica Hedberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-2618:32:08
                    Monica Hedberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-2618:33:11
                    Monica Hedberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-2618:33:11
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1813154/8b05d5f643fe4eae701bf9e1a39444cedf735cb2/?asset=verification.pdf

