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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller 
organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, 
fostran och utbildning av barn och ungdom. 
 
Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens i 
första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja 
välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga 
kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 
 
Stiftelsen har främjat ändamålen på följande sätt: 
 
   
Ändamål 2016 2015- 
Vetenskaplig undervisning och forskning 80 634 66 983) 
(varav Crafoordpriset 14 000 6 000) 
Vård och fostran av barn och ungdom 8 304 8 756) 
Övriga ändamål 9 197 6 072) 
Totalt 98 135 81 811) 

   
 
Styrelsen har under året bestått av Ebba Fischer ordförande samt 
ledamöterna Ragnar Lindqvist, Måns Magnusson, Margareta Nilsson, Pär 
Omling, Hans Pålsson, Johan Wall, Lynn Åkesson och Lennart Nilsson, 
verkställande direktör.  
 
Hans Pålsson avgick ur styrelsen den 31 december 2016 och ersattes av 
Solfrid Söderlind från den 1 januari 2017. 
 
Stiftelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden, vartill 
kommer ett antal sammanträden med Stiftelsens ekonominämnd, dess 
bidragsnämnder och dess vetenskapliga råd. 
 
Resultatet av Stiftelsens verksamhet samt ställningen vid årets slut framgår 
av följande redovisning. 
 
Alla belopp i den följande texten är i tkr om inte annat särskilt anges.  
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Flerårsöversikt, mkr 
År 2016 2015 2014 2013 
Löpande avkastning 117 111 98 96 
Kostnader -6 -6 -6 -8 
Realisationsvinster 54 61 19 64 
Redovisat resultat 164 166 111 152 
Tillgångarnas marknadsvärde 3 135 2 917 2 732 2 559 
Beviljade anslag 98 82 83 73 
- Återförda anslag -8 -5 -2 -1 
   varav prioriterade ändamål (netto) 90 77 81 68 
   dito i % av nettoavkastning föregående år 86 84 92 77 
Totalavkastning m.h.t utdelade medel i % 11 10 10 20 
Rullande femårsmedeltal i % på beviljade anslag 84 81 84 85 
Beviljade anslag, antal mottagare 449 406 396  570 
   varav prioriterade ändamål 443 405 394 522 
 
 
Till styrelsens förfogande står: 
 kronor 
Från 2015 balanserade vinstmedel 296 935 554 
Kvarstående belopp utdelningskonto 2016 återförs 4 628 366 
Årets resultat 164 399 727 
Totalt 465 963 647 
 
Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt: 
 kronor 
Årets avsättning till fondkapitalet 53 000 000 
Till bidrag från Stiftelsen avsätts totalt 94 628 366  
I ny räkning balanseras 318 335 281 
Totalt 465 963 647 
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RESULTATRÄKNING 
 2016 2015 
Intäkter  
Ränteintäkter 34 547 31 640 
Aktieutdelningar 82 046 79 605 
Realisationsresultat 53 863 61 057 
Summa intäkter    170 456 172 302 
 
Kostnader   
Övriga kostnader  -2 063 -2 070 
Personalkostnader not 1 -3 903 -3 656 
Summa kostnader  -5 966 -5 726 
 
Resultat före avskrivningar  164 490 166 576 
 
Avskrivningar på fastighet not 2 -70 -70 
Avskrivningar på inventarier not 3 -20 -39 
Summa avskrivningar  -90 -109 
 
Årets resultat     164 400 166 467 
   



6 
 

BALANSRÄKNING 
 
Tillgångar  2016-12-31 2015-12-31 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Fastighet not 2 1 982 2 052 
Inventarier not 3 153 173 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier not 4 1 124 493 1 000 075 
Räntebärande värdepapper och 
strukturerade produkter not 5 525 175 604 900 
Summa anläggningstillgångar  1 651 803 1 607 200 
 
Omsättningstillgångar 
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 9 871 7 522 
Kortfristiga placeringar not 6 176 005 130 954 
Kassa och bank  65 253 86 958 
Summa omsättningstillgångar   251 129 225 434 
 
Summa tillgångar  1 902 932 1 832 634 
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Skulder och eget kapital  2016-12-31 2015-12-31 
Eget kapital not 7 
 
Bundet eget kapital 
Fondkapital  1 384 073 1 319 073 
Summa bundet eget kapital  1 384 073 1 319 073 
 
Fritt eget kapital 
Utdelningskonto  4 628 4 541 
Balanserade vinst  296 936 285 469 
Årets vinst  164 400 166 467 
Summa fritt eget kapital  465 964 456 477 
 
Summa eget kapital  1 850 037 1 775 550 
 
Långfristiga skulder 
Skuld till dotterbolag  101  101 
Beviljade bidrag  1 112 1 950 
Summa långfristiga skulder  1 213 2 051 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  157 79 
Övriga skulder  189 330 
Beviljade bidrag  50 977 54 282 
Upplupna kostnader  359 342 
Summa kortfristiga skulder  51 682 55 033 
 
Summa skulder och eget kapital  1 902 932 1 832 634 
 
Ställda panter 
Aktier och obligationer i depå  196 788 170 114 
   
Eventualförpliktelser  inga inga 
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Kassaflödesanalys 
  2016 2015 
 
Den löpande verksamheten 
   
Årets resultat  164 400 166 467 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 90 109 
Övriga justeringsposter  -303 552 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  164 187 167 128 
förändring av rörelsekapital 
 
Kassaflöde från förändringen av rörelsekapital 
 
Kortfristiga fordringar   -2 349 5 356 
Kortfristiga skulder exkl bidrag  -46 - 2 293 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 161 792 170 191 
 
Investeringsverksamheten 
 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Investeringar netto i värdepapper  -89 442 -50 715 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 442 -50 715 
 
Bidragsverksamheten 
 
Utbetalda bidrag  -95 198 -86 027 
Återbetalda bidrag  1 143 711 
 
Kassaflöde från bidragsverksamheten  -94 055 -85 316 
 
Årets kassaflöde  -21 705 34 160 
Likvida medel vid årets början  86 958 52 798 
Likvida medel vid årets slut  65 253 86 958 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
AALLMÄNNA REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
 
Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokförings-
nämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade från 
föregående år. 
 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat 
anges nedan. Genomsnittligt anskaffningsvärde har beräknats per aktieslag i 
respektive depå. Värdepapper förvaltas och värderas som en portfölj oavsett 
om tillgången i fråga är kortfristig eller långfristig. Portföljen värderas enligt 
lägsta värdes princip. 
 
Som kortfristiga placeringar redovisas räntebärande och strukturerade 
produkter som förfaller inom ett år. 
  
Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället. Bidrag som utbetalas inom ett 
år bedöms som kortfristiga. 
 
Realisationsvinster omföres till balanserade vinstmedel samt fondkapital 
enligt styrelsens beslut. 
 
Avsatt till bidragsgivning omförs till ett speciellt utdelningskonto som 
redovisas under eget kapital. Det kapital som ej utnyttjats återföres vid årets 
slut. 
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NNOTER 
 
Not 1: Personal och arvoden 
 
Antalet anställda uppgick till 3 (3) personer, motsvarande 2,0 (2,0) heltids-
anställda. I löner och arvoden har utbetalats till styrelse och verkställande 
direktör 1 640 tkr (f å 1 606 tkr) och till övriga anställda 1 149 tkr (f å 1 106 
tkr). Arvode till revisor 55 tkr (f å 44 tkr). 
 
Not 2: Fastighet 
 
Byggnaden avskrives med 2 % per år och markanläggning med 5 % per år. 
Mark avskrives ej. Fastigheten är ej åsatt taxeringsvärde. 
 

 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående anskaffningsvärde  3 382 3 382 
Utgående anskaffningsvärde  3 382 3 382 
 
Ingående avskrivningar  -1 330 -1 260 
Årets avskrivningar     -70 -70 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 400 -1 330 
Bokfört värde  1 982 2 052 
 
Not 3: Inventarier 
 
Inventarier avskrives med 20 % per år.  
  2016-12-31 2015-12-31 
Ingående anskaffningsvärde  1 956 1 956 
Årets anskaffningar  0 0 
Årets avyttringar/utrangeringar  -27      0 
Utgående anskaffningsvärde  1 929 1 956 
 
Ingående avskrivningar  -1 783 -1 744 
Årets avyttringar/utrangeringar  27 0 
Årets avskrivningar  -20 -39 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 776 -1 783 
 
Bokfört värde  153 173 
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Not 4: Aktier  
 2016-12-31 2015-12-31 
Anskaffningsvärde 1 124 493 1 000 075 
Bokfört värde 1 124 493 1 000 075 
Marknadsvärde 2 378 895 2 101 225 
 
I beloppet ingår det helägda vilande dotterbolaget Crafoord Invest AB  
(org nr 556068-2840) med 105 tkr. 
 
Not 5: Räntebärande värdepapper 
och strukturerade produkter 
  2016-12-31 2015-12-31 
Anskaffningsvärde  525 175 604 900 
Bokfört värde  525 175 604 900 
Marknadsvärde  520 992 604 453 
 
Not 6: Kortfristiga placeringar 
  2016-12-31 2015-12-31 
Anskaffningsvärde  176 005 130 954 
Bokfört värde  176 005 130 954 
Marknadsvärde  157 625 114 691 
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Not 7: Eget kapital 
 

 Fond-
kapital 

Utdelnings- 
kontot 

Balanserad 
vinst 

Årets 
resultat 

Vid årets början 1 319 073 4 541 285 469 166 467 
Återfört till utdelnings-
konto  -4 541 4 541  
Avsatt till fondkapitalet 65 000   -65 000 
Avsatt för 
bidragsgivning  94 541 -94 541  
Överfört till disponibla 
medel   101 467 -101 467 
Beslutade anslag  -98 135   
Återförda anslag  8 222   
Resultat 2016 ________ ______ _______ 164 400 
Vid årets slut 1 384 073 4 628 296 936 164 400 

 
Fondkapitalet består av såväl donationsmedel som avsättningar och 
realisationsvinster. Av Fondkapitalet utgör 21 040 tkr Anna-Greta Crafoords 
donation. En donation, vars avkastning ska gå till Crafoordpriset. 
 
 
 

Lund 2017-03-20 
 
 

Ebba Fischer 
ordförande 

 
    
 Ragnar Lindqvist  Måns Magnusson 
    
 Margareta Nilsson  Pär Omling  
    
 Solfrid Söderlind 

 
Lynn Åkesson 

 Johan Wall 
 
Lennart Nilsson 
Verkst direktör 

 
Min revisionsberättelse har avlämnats 2017-03-20 

 
Jakob Ekman 
aukt revisor 
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Revisionsberättelse 
  

Till styrelsen i Crafoordska stiftelsen 
Org.nr 845001-0668 

  
Rapport om årsredovisningen 
  
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Crafoordska 
stiftelsen för räkenskapsåret 2016. 
  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2016-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen.  
  
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
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felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
  
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
  
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
  
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 
  
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
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händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 
  
- utvärderar jag 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. 
  
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  
  
  
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
  
Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 
2016.  
  
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  
  
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen 
och stiftelseförordnandet.  
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande, eller 



16 
 

  
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
  
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 stiftelsen. 
  
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag 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 min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.  
  
  
Lund den 20 mars 2017 
  
  
_________________________________  
Jakob Ekman   
Auktoriserad revisor  
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Lunds universitet 
 

TEKNOLOGI 

Division of Fire Safety 
Engineering 

Forensic VR: Investigating human behaviour 
in fire with Virtual Reality 

1 045 

Matematikcentrum Tailored Time-Frequency Features for Robust 
Classification of Electrophysiological 
Correlates of Human Memory Retrieval 

300 

Förbränningsfysik Development of a novel technique for imaging 
through turbid media 

300 

Biomedicinsk teknik Imaging biomarkers to early identify impaired 
bone healing 

300 

LTH The minus carbon and plus energy refugee 
shelter 

200 

Immunteknologi The bone marrow as a source of molecular 
information on IgE 

300 

Kemiska institutionen Bio-based aliphatic- and aromatic building 
blocks for sustainable plastics 

200 

Teknisk mikrobiologi Metabol xylosreglering i industriell jäst för 
produktion av andra generationens bioetanol 

300 

MATEMATIK/FYSIK     

Matematisk Fysik Experimentella och teoretiska undersökningar 
av fasdiagram och dold ordning i frustrerade 
magneter 

200 

Fasta tillståndets fysik Modellering av nanotrådsväxt med Aerotaxi 200 

Kärnfysik Stable isotope and radiocarbon analysis in 
breast cancer research 

200 

Matematikcentrum Using LASSO to catch the best basis 300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Fysikum Organizational costs for hosting the Nanowire 
Week international conference 

250 

Matematikcentrum Snabba rekonstruktionsalgoritmer för 
tomografiska problem 

850 

Matematikcentrum Adaptive Diversifying Recommendations with 
Privacy 

300 

Matematikcentrum Fasövergångar i modellerna på slumpmässiga 
strukturer 

300 

KEMI     

Fysikalisk kemi Kontrollerad aktivering av immunceller med 
hydrodynamiska krafter 

700 

Teoretisk kemi Studier av täta suspensioner, struktur och 
dynamik 

1 200 

Kemiska institutionen Molecularly imprinted nanoparticles for “turn-
on” fluorescence assay of cancer biomarkers 

250 

Kemiska institutionen Skräddarsydda hyperförgrenade polymerer för 
att förbättra egenskaperna hos bioplaster 

1 200 

Kemisk fysik Electronic and vibrational two-dimensional 
spectroscopy using two photon excitation 

300 

Biokemi och 
Strukturbiologi 

Evolution of a protein capsid 300 

Bioteknik Enzymatic surfactant production from biomass 
byproducts 

250 

Kemicentrum Tvådimensionell Nanoscopi för Studier av 
Ljusinducerade Processer i Enstaka 
Nanostrukturer 

300 

Kemiska institutionen DNAJB6-proteinet - en effektiv 
skyddsmekanism mot amyloidogena peptider 

200 

Teoretisk kemi Proteins in Crowded Territory 300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Kemisk fysik Molekylära tidsmaskiner för att återbesöka 
urtidsdjur 

200 

Kemiteknik Etanololigomerisering till förnybar diesel 300 

Kemisk fysik Phonon as a tool for characterization at the 
nanoscale 

300 

Fysikalisk kemi Förståelse av växelverkan och funktion av 
antimikrobiella proteiner 

200 

BIOLOGI/GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Monitoring polyclonal selection throughout 
malaria infections 

300 

Biologiska institutionen Neuronal avkodning och representation av 
doft i bananflugans luktsinne 

300 

Biologiska institutionen Synekologi av indiska fluhundar - Pteropus 
giganteus 

200 

Biologiska institutionen Neutron-baserade studier av nya läkemedels-
kandidater för inhibering av humant 
karboanhydras IX 

200 

Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Planktonmetabolismens roll i sjöars kolcykel 340 

Biologiska institutionen Upprepar sig naturen? En studie av evolution 
via genutbyte 

500 

Biologiska institutionen Speciation: Genital divergence and the 
evolution of reproductive isolation 

500 

Biologiska institutionen Bygg ditt eget jordsystem – nya metoder för 
att undersöka mikro-skaliga jordstrukturers 
effekt på svampars kollagring och jakt på 
näringsämnen in marken 

300 

Bioteknik Utveckling av bioaktiva chitooligosaccharides 
och insikter om deras molekylära mekanismer 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Geologiska institutionen Targeted palaeomagnetic study to test 
geodynamo hypotheses 

1 200 

Naturgeografi o 
ekosystemvetenskap 

On-line Measurements of Stable Isotope 
Signature of Methane Emission from Northern 
Wetlands 

910 

Fysiska institutionen Partikelemissioner från sjöfart och påverkan 
på människors hälsa 

500 

Geologiska institutionen Tracing hypoxia during warm periods in the 
Baltic Sea – Skagerrak region using plasma 
analytical and synchrotron X-ray spectroscopy 
methods 

700 

Centrum för studier av 
uthållig 
samhällsutveckling 

Utsläppsneutrala jordbrukslandskap i Sverige 500 

JURIDIK     

Handelsrätt Globala kollektivavtal som instrument för 
etablering av rättigheter och skyldigheter på 
den globala arbetsmarknaden 

1 000 

EKONOMI     

Nationalekonomiska 
institutionen 

Local Conditions and Global Firms 600 

Ekonomisk-historiska 
institutionen 

Asian Exceptionalism? – The Institutional 
Impact of Japanese Colonial Extraction 

900 

SAMHÄLLSVETENSKAP 

Sociologiska 
institutionen 

Nation versus etnicitet: etniska minoriteter och 
utbildning i Sydvästkina 

650 

Lund University Centre 
for Sustainability Studies 
- LUCSUS 

Alternatives to the Current Model of 
Engagement between Large-scale Land 
Investors and Local Communities in Africa 

250 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Kulturgeografiska 
institutionen 

Forskningsinfrastruktur och komplexa 
geografier: Byggandet av komponenter, 
förmågor och samarbeten för ESS 

250 

Institutionen för 
psykologi 

Minnets temporala dynamik – hjärnaktivitet 
avslöjar när minnen väcks till liv 

330 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Social Policy Reforms in the Era of Expansion 650 

PREKLINISK MEDICIN     

Kliniska vetenskaper Nyupptäckta funktioner hos β-antithrombin III 
kan leda till nya terapier mot bakteriella 
infektioner 

300 

Kliniska vetenskaper Spelar amylin in vid den ökade risken för 
demens hos Typ 2 diabetes patienter? 

200 

Laboratoriemedicin Nya behandlingar mot metastaserande 
neuroblastom 

200 

Epilepsi Center On-demand optogenetisk genterapi mot 
epileptogenes genom manipulering av 
endogena GABA receptorer 

300 

Neuronano Research 
Center 

Anatomical and functional interrogation of 
intrinsic spinal monoamine-producing system 
in normal and injured spinal cord 

200 

Kliniska Vetenskaper Perturbations in autophagy - beta cell 
dysfunction and destruction in Diabetes 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Finjustering av en stamcells-transplantation 200 

Laboratoriemedicin Ansökan till medeldyr utrustning for isolering 
och genetisk analys av mycket sällsynta blod- 
och benmärgsceller 

300 

Infektionsmedicin Visualisering av de första sekunderna av 
infektionsprocessen 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Institutionen för 
laboratoriemedicin, Lund 

Molekylär patogenes av anaplastisk 
sköldkörtelcancer 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Polyfenoler – Livsmedelskomponenter med 
förmåga att skydda mot fetma och typ 2-
diabetes? 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Induction of Adaptive Immunity During 
Gastrointestinal Nematode Infection 

200 

Basala gangliernas 
patofysiologi 

Om hur olika celltyper i striatum bidrar till 
rörelserubbningar vid Parkinsons sjukdom 

200 

Infektionsmedicin Betydelse av kärnutsöndring i huden för 
inflammation och autoimmunitet 

200 

Kliniska vetenskaper  Karaktärisering och intervention av en unik in 
vitro modell för brosknedbrytning med mass- 
spektrometri 

200 

Lund University 
Diabetes Centre 

Kan GDF11 föryngra åldrade diabetiska 
insulinceller? 

200 

Kliniska vetenskaper Bakteriella hudfloran som en viktig hämmare 
av hudcancerutveckling 

200 

Kliniska vetenskaper Mot en ökad förståelse om åldrande och 
neurodegenerativa sjukdomar med hjälp av 
nya stamcells, reprogrammerings- och 
genmodifierande tekniker 

200 

Laboratoriemedicin IRXB-signalering i Wilms tumör - 
karaktärisering av nya behandlingsmål 

200 

Kliniska vetenskaper Molecular mechanisms involved in 
manipulation of host responses during 
invasive streptococcal infections 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Bacterial toxins: A novel player in metabolic 
disease 

200 

Kliniska vetenskaper HDAC7 som ny angreppspunkt för behandling 
av typ 2 diabetes 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Kliniska vetenskaper National Study of Adverse Health Outcomes in 
Offspring of Cancer Survivors 

200 

Oftalmologi Skräddarsydda reservdelar för att laga det 
skadade nervsystemet 

200 

Laboratoriemedicin Hypoxi och Hypoxi Inducerade Transkriptions 
Faktorers roll i bröstcancer 

200 

Kliniska vetenskaper Muscle biology and metabolic disease 300 

Laboratoriemedicin Betydelsen av mikroRNA i metastsering av 
prostatacancer 

300 

Kliniska vetenskaper Identifikation av nya sjukdomsbromsande 
molekyler för Parkinsons sjukdom 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Hjärnans neurofysiologiska tillstånd på 
systemnivå ger nya insikter om motorisk 
kontroll och Parkinsons sjukdom 

200 

Kemiska institutionen Predictive and prognostic metabolomics: 
Towards early detection, prognosis and 
personalized treatment of diabetes 

200 

Immunteknologi Nya strategier för effektiv behandling av 
allergiska luftvägssjukdomar 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Betydelsen av transkriptionsfaktor MKL2 för 
fettcellsfunktion 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Identifiering av genetiska riskfaktorer bakom 
nervcellsdöd och inflammation i Parkinsons 
sjukdom 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

The role of integrins in Chronic Lymphatic 
Leukemia 

200 

Lunds universitet Carbohydrate quality, microbiota and cardio-
metabolic diseases 

200 

Laboratoriemedicin Utveckling av riktad terapi mot akut leukemi 200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Studier av en ny mekanism för behandling av 
biverkningar vid Parkinsons sjukdom 

270 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Regulation of smooth muscle guanylyl cyclase 
by the notch patway 

200 

Molekylärmedicin o 
genterapi 

Nya sätt att bota svårbehandlad anemi 200 

Oftalmologi Återskapande av synförmåga på teknisk väg – 
utveckling av elektroder i nanoskala för 
intraokulära implantat 

200 

Kardiologi Funktionell genomik och proteomik för 
hjärtsvikt 

200 

Kliniska vetenskaper Identification of novel therapeutic and imaging 
targets in myocardial infarction and 
atherosclerosis 

200 

Laboratoriemedicin What drives fibrotic tissues - mechanisms 
behind formation of specific collagen cross-
links 

200 

Laboratoriemedicin  Characterization and targeting of a novel stem 
cell signaling pathway in glioma 

200 

Laboratoriemedicin Utveckling av nya behandlingsmetoder för 
blodcancer 

200 

Molekylär medicin och 
genterapi 

Nya sätt att upptäcka normala och maligna 
blodstamceller med hjälp av 
temperaturberoende proteinprofilering 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Lipid indigestion in the liver 200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Farmakologisk behandling av muskeldystrofi 200 

Laboratoriemedicin High Resolution Mapping of Fetal and Adult B 
Cell Fates during Ontogeny 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Lab f Exp Hjärnforskning Effekter av inflammatoriska kaskader på 
GABAerg neurotransmission att förbättra 
återhämtning efter stroke 

200 

KLINISK MEDICIN     

Kliniska vetenskaper 
sektionen för 
reumatologi 

mikroRNAs betydelse för småkärlssjukdom 
och kapillärregeneration vid systemisk skleros 

200 

Laboratoriemedicin Systems biology of malignant blood disorders: 
modeling and modulating marrow misbehavior 

300 

Kliniska vetenskaper Hörsel, tinnitus och kognitiv prestation 200 

Pediatrik Behandling av övervikt hos barn med 
familjesamtal. En jämförelse mellan familjer 
behandlade i samtalsrum med samtal via 
internet-uppkoppling - TeleSoft 

450 

Hälsovetenskaper Flytta för att bo kvar? En studie om hur 
bostadsanpassningar och flytt inom det 
ordinära bostadsbeståndet kan minska 
behovet av flytt till särskilt boende bland äldre 

200 

Kliniska vetenskaper Obesity, Cholesterol, and Breast Cancer 300 

Kardiologi Improving safety and efficacy of catheter 
ablation for atrial fibrillation 

200 

Kliniska vetenskaper Kliniska och molekylära studier av Aerococcus 
urinae- en okänd men inte ovanlig orsak till 
allvarliga infektioner 

200 

Translationell medicin Improving Breast Cancer Screening 
Performance - The Malmö Breast 
Tomosynthesis Screening Trial 

200 

Kliniska vetenskaper Kartan av ön- morfologiska avvikelser av 
insula vid schizofreni 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Kliniska vetenskaper Behandlingslängd och överlevnad vid 
hemsyrgasbehandling: multicenter, fas III, 
register-baserad, randomiserad studie (R-
RCT) 

400 

Lund University 
Diabetes Center  

Sulforaphane och Mitokondrier Associated - 
endoplasmanätet membran i typ 2-diabetes 

300 

Kliniska vetenskaper The Study of Heart Failure and Cerebral 
Perfusion with Magnetic Resonance Imaging 
Methods – a HARVEST sub-study 

300 

Infektionsmedicin Neutrofiler och infektioner - nya mekanismer 
och biomarkörer 

200 

Kliniska vetenskaper Hjärnskador och neurologisk 
funktionsnedsättning hos nyfödda 

300 

Pediatrik Juvenil Idiopatisk Artrit - från makrofag till 
morbiditet 

200 

Lungmedicin och 
allergologi 

Betydelsen av de perifera luftvägarna vid 
allergisk astma – fortsatt studie av 
lungfysiologi och inflammatoriska biomarkörer 

500 

Kliniska vetenskaper  Blödnings- och blodproppskomplikationer vid 
behandling med mekaniska hjärtpumpar 

200 

Diagnostisk radiologi Multidimensional microstructure imaging for 
improved pre-operative imaging of brain 
tumors 

200 

Kliniska vetenskaper Svenskar med ursprung från mellanöstern, 
insulinresistens och tidigt vaskulärt åldrande 

300 

Kliniska vetenskaper Nya diagnostiska metoder och biomarkörer i 
kardiovaskulär dysautonomi: ortostatisk 
hypotoni och postural takykardisyndrom 

200 

Epigenetik och Diabetes Epigenetic factors regulating human 
metabolism – DNA methylation as a mediator 
of environmental influences 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

The causality dilemma of impaired anti-viral 
innate immunity and asthma 

200 

Hälsovetenskaper Träning för att förhindra artros i knäet 300 

Kliniska vetenskaper Jämförelse av antidepressiv effekt mellan 
ECT- och ketaminbehandling 

200 

Laboratoriemedicin The clinical impact of tumor heterogeneity in 
MLL-rearranged leukemia and the 
mechanisms behind clonal cooperation 

300 

Kliniska vetenskaper  Circulating cells in cardiovascular disease 200 

Kliniska vetenskaper A human model for identification of new T2D 
treatments 

300 

Diabetes och celiaki Celiaki Prevention med Probiotika (CiPP) 1 600 

Ortopedi Knee injury as a model of osteoarthritis - 
combining novel imaging techniques, 
molecular analysis and the patient perspective 
to investigate disease mechanisms 

400 

Klinisk neurofysiologi Mitokondriella sjukdomar hos barn - utveckling 
av ny diagnostik och specifik behandling 

350 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Modulation of microglial inflammation in 
Alzheimer's disease 

300 

Kliniska vetenskaper Leucopatch® in Diabetic Malleoli Ulcer Study 200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Jakt på nya växtfaktorer som kan vara viktiga 
för bildningen av den humana hjärnan 

300 

Kliniska vetenskaper  Icke-kodande RNA i langerhanska öar som 
terapeutiska mål och RNA i cirkulationen som 
prognostiska verktyg vid diagnos av typ 2 
diabetes och dess komplikationer 

250 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

ÖVRIG MEDICIN     

Medicinska fakulteten Forum Medicum vid Medicinska fakulteten i 
Lund 

5 000 

ODONTOLOGI     

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Antimikrobiella peptiden LL-37:s roll för 
tandlossningssjukdom 

200 

HISTORIA & FILOSOFI     

Historiska institutionen Subsidiesystemets tillbakagång: Sverige och 
Frankrike 1740-1790 

499 

Arkeologi och antikens 
historia 

Millenia of artistic expressions: digital 
documentation of Prehistoric Rock Art at 
Gebel el Silsila 

395 

Centrum för 
Mellanösternstudier 

Mänskliga rättigheter i Arabvärlden under 50 
år - forskning, påverkan och politik 

445 

SPRÅKVETENSKAP     

Språk- och 
litteraturcentrum 

Diskurs i tal och gest: Pragmatisk betydelse i 
tvärspråkligt och utvecklingsperspektiv 

250 

ÖVRIG HUMANIORA     

Centrum för teologi och 
religionsvetenskap 

Estetik, etik och kreativitet hos muslimska 
konstnärer och artister 

1 985 

Kulturvetenskaper Den post-antibiotiska eran: kulturella 
perspektiv på den globalt växande 
antibiotikaresistensen 

300 

Arkeologi och antikens 
historia 

Den Gröna Rikedomen- agrara resurser och 
konsumtion i järnålderns Uppåkra 

950 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Linnéuniversitetet 
 

    

TEKNOLOGI     

Kemi och biomedicin Kovalenta modifieringar av icke-katalytiska 
aminosyror i proteiner för utveckling av nya 
läkemedel 

400 

Skogsbruk och träteknik Environmental friendly wood composites with 
bio-based additives 

300 

Faculty of Engineering Glass surface modification by aerosol 
technique 

200 

BIOLOGI/GEOVETENSKAP 
 

Biologi och 
miljövetenskap 

Hur virus förändrar bakteriers funktionalitet, 
vilket påverkar globala närings- och kolcykler 

400 

Biologi och miljö Poxvirus och papillomvirus hos fåglar som 
modellsystem för värd-parasit-interaktioner 

500 

SAMHÄLLSVETENSKAP 

Psykologi När skadar respektive gynnar intuition 
rekryteringsbeslut? Betydelsen av expertis 

900 

Statsvetenskap Minskad ideologisk polarisering och konflikt i 
Västeuropa? En komparativ studie av tio 
partisystem 

300 

KLINISK MEDICIN     

Kemi och biomedicin Struktur-aktivitetssamband mellan nemertid 
alfa-1 och jonkanaler 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
 

BIOLOGI/GEOVETENSKAP 

Växtförädling Transcriptional regulation of oil in wheat 300 

Växtförädling Identifiering av nya gener för gulrost resistens 
hos höstvete 

200 

Växtskyddsbiologi Mikrobiomet hos den invasiva skadeinsekten 
Drosophila suzukii – möjlighet att påverka 
sexuell kommunikation, beteende och 
reproduktion? 

500 

Sydsvensk 
skogsvetenskap 

Svampkemikalier mot almsjuka 300 

Biosystem och teknologi  N dynamics in a perennial cereal (Kernza) for 
future sustainable production systems 

300 

Växtskyddsbiologi Does plant resistance improve pollination at 
the population level? - Part II 

400 

ÖVRIG FORSKNING     

Landskapsarkitektur, 
planering och förvaltning 

Nature Based Solutions och dess potential att 
främja den urbana människans välbefinnande 
och hälsa 

400 

Malmö högskola 
 

    

KEMI     

Biomedicinsk vetenskap LCAT-catalyzed maturation of HDL particles – 
implications of early stages of atherosclerosis 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

SAMHÄLLSVETENSKAP 

Fakulteten för lärande 
och samhälle 

Effekter av globalisering och migration i 
utbildning - ett forskarutbyte mellan 
Universitetet i Wisconsin-Madison och Malmö 
högskola 

250 

ÖVRIG HUMANIORA     

Fakulteten för lärande 
och samhälle 

Förlängningsansökan: Inlevelsens dialektik. 
Om litteraturvetenskapliga och vardagliga 
läspraktiker i det nya medielandskapet 

500 

Övriga högskolor/Ej högskola 
 

KLINISK MEDICIN     

Insamlingsstiftelsen för 
Reumatologisk forskning  

Detection and prediction of disease course in 
symptomatic knee osteoarthritis - A study of 
osteoarthritis phenotypes and their biomarkers 

200 

ÖVRIG FORSKNING     

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Stöd till Crafoordpriset 14 000 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Ombyggnad av webbplatsen crafoordprize.se 300 

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP 

Föreningen Åhuslägret Ledaromkostnader samt stöd till familjer på 
Åhuslägret 2017 

230 

ÖVRIGT IDROTTSSTÖD, GRUPP, UNGDOM 

OV Helsingborg HK Handbollsskola för alla 750 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr

HUMANITÄR HJÄLP, GRUPP 

Clownronden Verksamhetsbidrag  100 

Lunds Fontänhus Verksamhetsbidrag  500 

Diakonicentralen Verksamhetsbidrag 150 

Diakonin i Lunds stift Bidrag till Diakonin för humanitära ändamål för 
individer 

2 000 

KULTURSTÖD, SKÅNE, GRUPP 

Båstads 
Kammarmusikförening 

Kammarmusikfestival 2017 100 

Lunds 
Kammarmusiksällskap 

Verksamhetsbidrag - Kammarmusik i Lund 100 

Stråkorkester 
Ensemble11 

Ensemble 11 tre konsertprojekt 2017-2018 100 

Kammarmusik på gong Kammarmusik på Saltimporten 2017-2018 100 

Ribbingsbergs 
Kulturförening 

Musik på Ribbingsberg 100 

Föreningen 
Kulturmejeriet 

Mejeriet 30 år: Kulturens värde i 30 dagar för 
varje år och in i framtiden 

150 

Universitetsbiblioteket i 
Lund 

Jubileumsutställning om Hasse & Tage 2017 600 

We Have A Dream Projektet We Have A Dream 985 

Universitetsbiblioteket i 
Lund 

Dokumentärfilm om Ravensbrück-arkivet 1 000 

Ulla o Gustav Kraitz 
insamlingsstiftelse 

Uppförande av Ravinen Kulturcentrum i 
Norrviken, Båstad 

5 000 
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WE HAVE A DREAM 
 

 
Malala Yousafzai  Foto: Albert Wiking 
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Den 28 augusti 1963 höll den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King 
talet ”I have a dream”, där han drömde om en värld fri från rasism, maktmissbruk och 
ojämlikhet. I rakt nedstigande led från denna vision föddes vår idé till projektet We Have A 
Dream. 

Vi kände frustration över att varje dag ta del av nyheter om alla orättvisor och grymheter 
som både människor, djur och natur utsattes för. Vi kände oss illa berörda av detta och ville 
bidra med något utöver att skänka pengar till organisationer som Amnesty International, 
Rädda Barnen, Läkare utan gränser m.fl. Det räckte inte för oss utan vi ville vara med och 
påverka, inspirera och aktivt bidra med något som kunde generera insikt, inspiration och 
förhoppningsvis action och förändring. 

Vi satte igång arbetet för över ett decennium sedan utan att ha någon organisation i ryggen 
och med bara en enkel kamera och en hotmailadress började vi samla in röster från 
världens alla hörn. Vi bestämde oss för att välja personer med olika erfarenheter och 
berättelser vars liv och insatser haft betydelse på både mikro- och makronivå. 

We Have A Dream skulle handla om människor som inte låtit sig besegras och som visat att 
ingenting är omöjligt. We Have A Dream är ingen berättelse om helgon eller superhjältar, 
här är ingen ofelbar. Det enda som skiljer dessa människor från vem som helst är att de en 
gång lämnat sin trygghetszon och gått ut för att skapa förändring. 

Med projektet ville vi skapa både en vandringsutställning och en bok med ett inkluderande 
pedagogiskt material. Grundidén var att sammanställa röster och berättelser som kunde 
beröra och inspirera andra, och främst ungdomar, i vår tids viktigaste frågor. Mänskliga 
rättigheter, civilkurage och respekt för andra människor är det återkommande temat för 
We Have A Dream. Det var viktigt för oss att göra ungdomar medvetna om att de har en 
röst, men också att de har en skyldighet. 

Att samla alla medverkande och deras starka berättelser har varit mödosamt, en stor 
ekonomisk utmaning och egentligen ett alldeles omöjligt projekt. Det är som att lyckas ta 
sig in i Pentagon flera gånger om. Man har förvånats över att vi lyckats tränga igenom höga 
murar för att nå fram till en speciell person. Ibland kunde det ta åratal att jaga en sådan 
person som vi valt ut för att just dennes berättelser och engagemang berört oss. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan Crafoordska stiftelsen. Stiftelsens engagemang 
och stöd har haft en helt avgörande betydelse för att We Have A Dream skulle kunna 
förverkligas. 

Malala Yousafzai är We Have A Dream personifierat. Att få med Malala var i princip 
omöjligt. Den unga Malala som 2012 utsattes för mordförsök utfört av talibantrogna har 
tilldelats otaliga utmärkelser för sin kamp för flickors rätt till utbildning i Pakistan. Hon fick 
Nobels fredspris 2014 som den yngsta någonsin. Genom att lokalisera människor i Malalas 
närhet lyckades vi ta oss igenom nålsögat efter flera års relationsskapande. Hennes 
assistent berättade att Malala via sin stiftelse tackat nej till hundratals förfrågningar i 
veckan. Av tiotusentals förfrågningar under åren, har Malala i princip tackat nej till allt, från 
invigning av OS till att tala i FN. Trots detta beslöt Malala att göra ett undantag för oss, 
vilket var ett enormt förtroende och även en surrealistisk upplevelse. 

Under fotograferingen pratade Malala med sin pappa via mobiltelefon och rådfrågade 
honom om vår bildidé var lämplig.  Skulle hon som muslim kunna blotta sin underarm för 
att parafrasera på den ikoniska posen från affischen ”We can do it!” från 1943, som 
manade kvinnorna att upprätthålla arbetsmoralen under andra världskriget. Vi väntade 
sedan i flera veckor på att Malalas stiftelse skulle fatta sitt känsliga och svåra beslut att 
bilden fick visas offentligt. 
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Malalas orädda och målmedvetna arbete för flickors rätt att gå i skolan fångas i fotot, som 
auktionerades bort under 2016 års upplaga av Musikhjälpen med temat ”Rättigheten att gå 
i skola för barn i krig”. Hennes porträtt visades i TV dagligen under veckan som insamlingen 
pågick. Vi fick på plats i TV-studion berätta om projektet. Det var naturligtvis värdefullt att 
kunna berätta för Malala att hennes porträtt hade inbringat över 50 000 kr till insamlingen 
för barns rätt att gå i skolan. 

Inte nog med att det varit mycket besvärligt att nå fram till våra medverkande via 
svårgenomträngliga filter utan tiden för intervjuerna och porträtteringarna har varit ytterst 
begränsad och de har ofta tvingats ske på helt hopplösa och ovärdiga platser. 

Det är en bekräftelse och ett erkännande att så många velat medverka som förebilder i vår 
strävan att påverka och bidra. Det är något fint i detta – vi gör det tillsammans. Det känns 
också fantastiskt att kunna lyfta fram exempelvis femtonåriga Ida Engblom som blivit 
mobbad under nästan hela sitt liv och som idag själv jobbar med att bekämpa mobbning. 
Att få ge henne ett erkännande som förebild sida vid sida med Malala var precis så som vi 
ville att vårt projekt skulle gestalta sig. Att Idas röst är lika mycket värd och hennes insatser 
för människor lika viktiga. För oss kändes det fantastiskt att få ge Ida detta. 

 
 
Vår styrka är att vi väldigt snabbt får förtroende hos personerna vi porträtterar. Då tiden 
ofta är extremt kort så gäller det att få till en personlig kontakt direkt. Den första barriären 
är passerad när vi träffas efter otaliga kontakter via mail och annan korrespondens. 

Svårigheten har varit att få människor att berätta så personligt som möjligt för att 
betraktaren/läsaren ska beröras av deras livsberättelser. Vi har ofta bara enkel rekvisita 
med oss och vi har sällan kunnat välja eller påverka vare sig miljö eller plats för 
porträtteringen och intervjuerna. Ofta har vi varit hänvisade till hotellrum vilket har ställt 
ännu högre krav på fantasi för att med små medel kunna nå en människas inre och gestalta 
något som berör och skapar nyfikenhet, inspirerar eller provocerar. Bilderna av de 
porträtterade vill gärna visa ett allvar i kombination med en glimt av lekfullhet. 

Ida Engblom  Foto: Albert Wiking 
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Vi brukar öppna med en fråga om barndomen, oavsett om det är Richard Branson eller 
Patti Smith. För är det något som är gemensamt för oss alla så är det att vi alla föds och att 
vi alla ska dö – och däremellan kan vi drömma … 

Processen från en bandad intervju till transkribering, översättning, textbearbetning, språk- 
och faktagranskning, korrekturläsning är omfattande. Turer fram och tillbaka med de 
medverkande har också varit mycket tidskrävande. Vi tog kontakt med journalisten och 
författaren Daniel Rydén som blev en del i denna process och som bidragit med kortare 
förord till varje porträtterad person för att skapa en inramning till personens berättelse vad 
gäller historik och kontext. 

Etthundrafjorton personer, aktivister, fredspristagare, artister, författare, politiker m.fl. har 
valt att medverka i We Have A Dream för att inspirera andra att förverkliga sina drömmar 
och visioner. Projektet är unikt i sitt slag. Aldrig tidigare har okända ungdomar som Ida 
Engblom och Abbas Ahmadi stått sida vid sida med Nelson Mandela, Malala Yousafzai, 
Mikhail Gorbachev, Desmond Tutu, Patti Smith, Ai Weiwei, Pussy Riot, Richard Branson, 
Annie Lennox och Dalai Lama. Och aldrig tidigare har så många personligheter samlats i ett 
och samma projekt. Här är alla röster lika mycket värda. 

Både vi och de medverkande är övertygade om att konsten är en viktig potential när det 
gäller att påverka – en människa i taget. Vår dröm är att varje betraktare ska bära 
berättelserna vidare och själv inspireras till handling – som förändrar. Vi tror att det varit 
en fördel att vi inte haft en organisation, ett land eller en statsminister i ryggen. Det är 
något som de medverkande har fascinerats av. 

Utställningen We Have A Dream hade sin premiärvisning i december 2016 på Fotografiska i 
Stockholm där den blev en stor succé. Utställningen har rönt stor uppmärksamhet i press 
och media. Uppmärksamheten på sociala medier har varit massiv. På Fotografiska har man 
varit helt överväldigad över den positiva responsen från både de medverkande i projektet 
och besökare på utställningen som lockade 84 750 besökare. 

Utställningen We Have A Dream består av ett urval av etthundrafjorton fotografier 
på några av världens mest inflytelserika personer sida vid sida med ungdomar och 
vardagshjältar. Intill varje porträtt presenteras citat och utdrag från intervjuerna som finns 
att läsa i boken We Have A Dream. Intervjutexterna i sin fulla längd finns även tillgängliga i 
en audioguide på svenska. Utställningen har en specialkomponerad ljudkuliss av 
kompositören Henrik Lörstad med invävda citat från intervjuerna med de medverkande. 

I en tid då världen slits sönder i konflikter är gemenskap över gränser viktigare än någonsin. 
Tillsammans kan vi rasera osynliga barriärer, krossa glastak och gå i täten för det vi tror på. 
Många av dem vi mött har fått utstå hot, våld och förföljelse för sitt mod. Därför är We 
Have A Dream inte bara en utställning – det är en uppmaning till alla att göra sin röst hörd. 
Likt en sten kastad i vattnet kan en ensam människa skapa ringar som sträcker sig oändligt 
långt. 

We Have A Dream har haft ett mycket lyckat samarbete med bl.a. Fryshusets 
högstadieelever i Stockholm, som med utgångspunkt i och inspiration av projektets 
pedagogiska material, bok och utställning skapade en egen stark och imponerande 
utställning om sina drömmar i Fryshusets foajé. 

Ett annat viktigt exempel är samarbetet med ComUng i Lund. ComUng är en 
verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning 
kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, 
det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med 
gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna. 
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Ungdomarna på ComUng får skriva om sina personliga drömmar som kommer att 
presenteras i anslutning till utställningen We Have A Dream på Lunds Konsthall i mars 2017. 

Ett utskick har gjorts till samtliga skolor i Lunds kommun med information om 
utställningen. Lärare kan få inspiration att ha temaveckor om projektets värdegrunder 
genom det pedagogiska material som finns tillgängligt att ladda ner för alla elever. 

Skolor runt om i landet har redan valt att låta sina elever arbeta med utgångspunkt i 
utställningen och boken We Have A Dream samt det pedagogiska materialet. 

På initiativ av Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm diskuterar vi i skrivande stund ett 
eventuellt samarbete. Teatern önskar dramatisera We Have A Dream i någon form för att 
locka en ny och yngre publik till huvudscenen. 

Hittills är utställningen We Have A Dream planerad och kontrakterad att visas på följande 
platser i Sverige fram till slutet av 2018: Lunds Konsthall, Lund, Västerbottens Museum, 
Umeå, Jönköpings Läns Museum, Jönköping, Värmlands Läns Museum, Karlstad, samt 
Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg. 

Betydelsen av Crafoordska stiftelsens stöd för projektet We Have A Dream kan inte nog 
betonas. Det är med stor tacksamhet som vi nu ser att projektet går vidare och sprider 
budskapet att det aldrig är för sent att förverkliga sina drömmar och att en röst kan göra 
skillnad. 

Tillsammans med Crafoordska stiftelsen och de medverkande har vi lyckats skapa något 
viktigt och angeläget med betoning på ordet vi. Det har varit en ynnest att få stiftelsens 
förtroende och stöd att genomföra projektet We Have A Dream. Även de medverkande – 
kända som okända – har uttryckt sin glädje och stolthet över att ha fått vara en del i ett 
unikt tidsdokument. 

Albert Wiking & Oscar Edlund 

 

Bilder från vernissagen i Lund den 17 mars 2017 

 
 Yeonmi Park, Ebba Fischer och Sakdiyah Ma`ruf  Foto: Henrik Karström 
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Albert Wiking och Margareta Nilsson  Foto: Henrik Karström 

Foto: Henrik Karström
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