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Förvaltningsberättelse för 
Världsinfektionsfonden 2019 
 

Styrelsen för insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden (802424–8224) avger härmed följande 

redovisning för räkenskapsåret 2019: 

 

Stiftelsens ändamål 
Världsinfektionsfonden (Vif) är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse vars syfte 

är att vara en betydande resursbas för främjande av forskning om och utveckling av bättre medel 

och metoder i kampen mot fattigdomens infektionssjukdomar, samt en stark röst i Sverige för att 

öka förståelsen för infektionssjukdomarnas effekter på de fattiga folkens hälsa och utveckling. 

 

Strategiskt arbete 
Under 2019 inleddes en ambitiös och nödvändig vitalisering av Vifs strategiska arbete. Det 

skedde genom att knyta strategisk kompetens till vårt arbete, något som blev möjligt genom bl.a. 

ett ideellt stöd från en designkonsultfirma och rekrytering av strategisk rådgivare pro bono till 

styrelsen. Utgångspunkt för arbetet är de utmaningar som vår förstudie synliggjorde. En 

övergripande verksamhetsstrategi är nu framtagen och kommer att lanseras under första 

kvartalet 2020. Strategin är noggrant författad utifrån vår tidigare analys och kommer innan 

lanseringen att kalibreras mot våra strategiska mål och genom feedback från svenska forskare. 

 

Tidigt under året etablerades en helt ny volontärverksamhet i form av en redaktion som tar hand 

om Vifs redaktionella arbete. Tre volontärer rekryterades och i samband med detta inrättades nya 

arbetssätt med hjälp av digitala verktyg för att möjliggöra effektiva processer och få fram snabba 

resultat som enkelt kan följas upp. Inledningsvis har detta visat på goda effekter: Vif har erhållit 

sponsorskap från Dropbox och vår kommunikation utåt har ökat avsevärt, både i mängd och i 

form av flera media. 

 

Ändamålsuppfyllelse 
Vifs huvudsakliga mål är att påverka möjligheten till framsteg inom forskning kring 

infektionssjukdomar genom att främja en stark resursbas för främst unga forskare på svenska 

universitet. Vi vill att forskare ska uppleva – med hjälp av Vifs stöd – förbättrade möjligheter 

och villkor för etablering, samt att vårt uppdrag och arbetsmodell ska vara synlig för svenska 

forskare och läkarstudenter. Därför har vi även under 2019 i samarbete med Svea Vaccin utdelat 

resestipendium till Senait Ashenafi vid Addis Ababa University i Etiopien som forskar på 

tuberkulos. 

 

Vif har även etablerat ett samarbete med Sidas enhet för forskningssamarbete. Detta samarbete 

innebär tillgång till helt nya kanaler och kompetenser och under hösten 2019 kunde vi med hjälp 

av Sida inleda en analys av sjukdomsbördan bland jordens allra fattigaste länder och 

befolkningar.  
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Tidigare forskningsinsatser, med stöd av Vif, har visat på möjligheterna att radikalt begränsa 

spridning av malaria och minska barnadödlighet. 

 

Det under 2015 tecknade avtalet med Svea vaccin med syfte att genom insamling bland kunder 

och personal stödja forskning för ett nytt tuberkulosvaccin har, av tekniska skäl, inte kunnat 

förverkligas. Någon annan lösning stod inte heller till buds. Företaget Svea vaccin har dock, även 

under 2019, valt att stödja arbetet för ett nytt tuberkulosvaccin.  

 

Vif har också under året fortsatt arbetet tillsammans med Fjärilshuset för att utveckla en 

utställning om ”världens farligaste djur” myggan. Produktionen är nu avslutad. Förhoppningen 

är att samarbetet också ska utvecklas till att omfatta insamling av medel till forskning. 

 

Opinionsbildning 
I samband med UD:s och Sidas rapport “Sveriges hälsobistånd” har styrelseledamot Gunilla 

Källenius under 2019 lett ett projekt med en egen diskussionsström om infektionssjukdomar. 

Genom detta har vi lyckats sprida ett större ljus över våra kärnfrågor. Att Vif nu kontinuerligt 

blir inbjudet att tala på Utrikesdepartementets aktörsmöten där Sveriges representanter från 

global hälsa finns samlade är ett gott bevis på att flera år av idogt arbete har lönat sig. Vifs 

inflytande syns bland annat i att Sida i sina årliga rapporter nu äntligen redovisar andelen av det 

svenska hälsobiståndet som går till forskning. 

 

Tillsammans med studenter och deltagare från läkarkåren, näringsliv och techindustrin deltog Vif 

på ett hackathon arrangerat av Läkare Utan Gränser för att bistå med kompetens och generera 

idéer kring malariabekämpning. I samband med Världstuberkulosdagen var Vif medarrangör till 

en workshop tillsammans med Kandidat- och underläkarföreningen i Svenska Läkaresällskapet. 

Även under Världsmalariadagen deltog Vif i ett symposium arrangerat av Karolinska Institutet. 

 

Fyra av de sjukdomar som Vif fokuserar på uppmärksammas varje år genom varsina temadagar. 

Under 2019 har Vifs närvaro och aktivitet under dessa dagar ökat. Vif har författat debattartiklar 

som har publicerats i Omvärlden och Metro, hållit föreläsningar och lanserat en informationsfilm 

om tuberkulos. 

 

Framtida utsikter 
Vif har under året startat en analys av sin verksamhet för att se vilka områden vi ska prioritera. 

Arbetet omfattar såväl vårt deltagande i opinionsbildning som insamlingsverksamheten. Våra 

intäkter måste öka och bli mer regelbundna samtidigt som kostnader för strategiska insatser ska 

vara möjliga utan att de resulterar i underskott på driftbudgeten. I dagsläget kan kostnaderna inte 

bli mindre utan det är intäkterna som måste bli större. Vi behöver också utveckla den berättelse 

som Vif står för: en värld fri från fattigdomens infektionssjukdomar. Berättelsen ska genomsyra 

all vår opinionsbildning men också vår stödverksamhet. Allt kommer att samlas i vår strategiska 

plan som också kommer att innehålla arbetssätt och metoder för att främja de mål vi sätter upp. 
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Ekonomi 
Vif har under året erhållit bidrag om totalt 46 470 kr från privatpersoner och 10 000 kr från 

föreningar och företag. Stöd till verksamheter inom ändamålet har betalats ut med 38 000 kr 

under 2019. 

 

Efter administrativa kostnader och insamlingskostnader på 27 124 kr slutar årets resultat med ett 

minus på 13 337 kr. 

 

Förändring av eget kapital 
  Balanserat Totalt eget 
  kapital kapital 
Ingående balans  201 153 263 686 
Årets resultat  -13 337 -62 533 
Utgående balans  187 815 201 153 
 

Flerårsöversikt 
(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
 
Insamling från allmänheten 46 33 29 42 39 
Övriga bidrag och gåvor 10 10 211 18 0 
Eget kapital 188 201 264 312 318 
Ändamålskostnader 43 56 231 45 0 
Fullföljdsgrad 76 130 96 72 0 

 
Fullföljdsgrad definieras som ändamålskostnaders andel av bidrag och gåvor samt räntor 

 

Världsinfektionsfondens styrelse  

Claes Ånstrand, VD, Världsinfektionsfondens ordförande  

Olle Terenius, Docent, Generalsekreterare 

Anders Björkman, Professor i infektionssjukdomar 

Per-Olof Edin, Professor, f.d. chefsekonom LO  

Gunilla Källenius, Professor i klinisk mikrobiologi 

Amir Mohseni, Advokat 

David Samuelson, Strategisk rådgivare 

 

Vinstdisposition: 
Styrelsen har beslutat att årets resultat ska balanseras i ny räkning. 
 
Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning    

Belopp i kr Noter 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetsintäkter 2   

Gåvor  46 470  32 650  

Bidrag  10 000  10 009  

Summa verksamhetsintäkter  56 470  42 659  

    

Verksamhetskostnader 3   

Ändamålskostnader  -43 325  -56 250  

Insamlingskostnader  -6 397  -5 000  

Administrationskostnader  -20 727  -44 499  

Summa verksamhetskostnader  -70 449  -105 749  

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och andra liknande resultatposter  642  723  

Räntekostnader och andra liknande resultatposter  0  -167  

Summa resultat från finansiella poster  642  556  

    

Summa resultat efter finansiella poster  -13 337  -62 533  

    

Årets resultat  -13 337  -62 533  

    

    

Balansräkning    

Belopp i kr Noter 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Interimsfordringar  0 0 

    

Kassa och bank  235 815 211 152 

    

Summa omsättningstillgångar  235 815 211 152 

    

Summa tillgångar  235 815 211 152 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Balanserat kapital  187 815 201 152 

  187 815 201 152 
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Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  0 0 

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 4 38 000 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 10 000 10 000 

  48 000 10 000 

    

Summa eget kapital och skulder  235 815 211 152 

    

    

    

Noter    

    

Not 1 Redovisnings- och Värderingsprinciper   

    

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och  

FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning    

    

Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren 

är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag. Världsinfektionsfonden använder sig av 

redovisningsprincip sedan tidigare så ingen ändring av principer har skett. 

    

    

Resultaträkningen    

    

Verksamhetsintäkter    

    

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 

att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.    

    

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som  

erhållits eller kommer att erhållas.    

    

Verksamhetskostnader    

    

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamål-, insamlings- och 

administrationskostnader. Ändamålskostnader är sådana kostnader som hänföras till 

organisationens uppdrag enligt stadgarna. Insamlingskostnaderna består av de  

kostnader organisationen haft för att samla in medel, som kostnad för hemsida 

och redovisningstjänster som kan hänföras till insamling. Administrationskostnader 

består av de kostnader som behövs för att administrera organisationen såsom 

kostnader för övriga redovisningstjänster och revision.   

    

    

Balansräkning    

    

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
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Not 2 Verksamhetsintäkter  2019-12-31 2018-12-31 

    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen    

Insamlade medel    

Allmänheten  46 470  32 650 

Ideell förening & företag  10 000  10 009  

Summa  56 470 42 659 

    

    

Bidrag som redovisats som intäkt    

Offentliga bidrag    

Radiohjälpen  0 0 

  0 0 

    

    

Totala insamlade medel består av följande    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen  56 470 42 659 

Bidrag som redovisats som intäkt  0 0 

Summa insamlade medel  56 470 42 659 

    

    

Not 3 Medeltalet anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

    

Stiftelsen har under verksamhetsåret inte haft några anställda och inte betalat något 

arvode till styrelsen.    

    

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

    

 År 2019 År 2018 

    

Styrelseledamöter 8 varav män 7 8 varav män 7 

    

    

Not 4 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag  

    

Beslutat resebidrag till Senait Ashenafi Betemariam 38 000 0 

  38 000 0 

    

    

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

    

Upplupet revisionsarvode  10 000 10 000 

  10 000 10 000 
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Stockholm den                        2020    

    

    

    

Claes Ånstrand  Olle Terenius 

Ordförande  Generalsekreterare 

    

    

    

Anders Björkman  Per-Olof Edin 

    

    

    

Gunilla Källenius  Amir Mohseni 

    

    

    

David Samuelson   

    

    

    

    

    

    

Min revisionsberättelse har avgivits i Stockholm den                          2020 

    

    

    

Olle Alexandersson    

Auktoriserad revisor    
 


