
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980

Årsredovisning 2018



2 

Innehåll 

INLEDNING 3 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 
RESULTATRÄKNING 6 
BALANSRÄKNING 7 

NOTER 9 
REVISIONSBERÄTTELSE 13 

DIAGRAM 17

BIDRAG 19 

ARTIKLAR: 30 
Handbollsskola för alla och Hållihopp 

3 

INLEDNING 
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Lennart för hans stora engagemang och 
fina arbete för Stiftelsen under sina år som VD. 
 
Lennart Nilsson har avgått som VD för Stiftelsen vid utgången av 2018 och 
efterträds av Leif Andersson. 
 
Lennart tillträdde som VD den 1 september 2004 och har således ansvarat för 
Stiftelsens verksamhet i mer än 14 år. Under hans tid har Stiftelsens 
förmögenhet ökat från 1,3 miljarder kronor till idag drygt 3 miljarder kronor. 
Samtidigt har Stiftelsens avsättning till bidrag ökat från 55 miljoner kronor 
per år till att idag vara 100 miljoner kronor per år. 
 
Förutom god kapitalförvaltning har Lennart även lett Stiftelsens verksamhet 
framåt när det gäller ansökningsprocesser och kvalitén på bidragsgivningen. 
Lennart har med sin erfarenhet både från näringslivet och sina uppdrag inom 
universitetsvärlden sett till att Stiftelsen har positionen som en av Sveriges 
största privata stiftelser. 
 
Lennart Nilsson fortsätter som styrelseledamot i Stiftelsen. 
 
 
Ordförande 
Ebba Fischer  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Ändamål 
 
Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna 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. 
 
Främjande av ändamålet 
 
Stiftelsen har främjat ändamålen genom att ha beviljat anslag enligt nedan: 
 
 
Område (tkr) 2018 2017 
 
Vetenskaplig undervisning och forskning  83 178 77 803 
   (varav Crafoordpriset 6 000 6 000) 
Vård och fostran av barn och ungdom 9 607 24 660 
Övriga ändamål 1 072 1 275 
Totalt 93 857 103 738 
 
 
Väsentliga händelser 
 
Lennart Nilsson har efter många år som VD i Stiftelsen överlämnat denna 
befattning till Leif Andersson fr o m 2019. 
 
 
 
 
För mer information hänvisas till Stiftelsens hemsida, www.crafoord.se 
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Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 
      
Stiftelsens intäkter 132 719 123 085 116 587 111 245 98 191 
Förvaltningsresultat 124 961 116 839 110 507 105 410 91 675 
Årets resultat 169 765 222 734 164 400 166 467 110 514 
      
Eget kapital 2 048 956 1 971 296 1 850 037 1 775 550 1 686 386 
Marknadsvärde 3 077 056 3 335 375 3 134 764  2 917 073  2 731 775  
Fritt eget kapital 505 883 534 223 465 964 456 477 387 313 
      
Beviljade anslag 93 857 103 738 98 135 81 811 83 203 
Beviljade anslag, antal 
mottagare 347 481 449 406 396 
      
Rullande femårsmedeltal 
i % på beviljade anslag 86 86 83 81 84 
 
 
 
Till styrelsens förfogande står Stiftelsens fria egna kapital som per 31 
december 2018 uppgår till 505 883 098 kr. 
 
 
Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt: 
 

 

 kronor 
Årets avsättning till bundet kapital 45 000 000 
Till bidrag från Stiftelsen avsätts totalt 103 549 090 
I ny räkning balanseras 357 334 008 
Totalt 505 883 098 
 
Stiftelsens resultat och ställning övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter. 
 
Alla belopp i den följande texten är i tkr om inte annat särskilt anges. 
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RESULTATRÄKNING 
   

 Not 2018 2017 
 1   
Stiftelsens intäkter    
Utdelningar   95 001  83 532 
Ränteintäkter   37 694  39 529 
Övriga intäkter   24 24 
Summa stiftelsens intäkter   132 719  123 085 
        
Stiftelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   -2 766 -2 300 
Personalkostnader inkl styrelsearvoden 2 -4 861 -3 821 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -131 -125 
Summa stiftelsens kostnader   -7 758 -6 246 
    
Förvaltningsresultat   124 961 116 839 
        
Finansiella poster       
Realisationsresultat   44 804 105 895 
Summa finansiella poster   44 804 105 895 
        
Årets resultat   169 765 222 734 
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BALANSRÄKNING 
 

  Not 2018-12-31 2017-12-31 
 1   
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnad och mark 3 1 875  1 928 
Inventarier 4 325 297 
Summa materiella anläggningstillgångar   2 200 2 225 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier i koncernföretag  105 105 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 016 582 1 944 919 
Summa finansiella anläggningstillgångar   2 016 687 1 945 024 
Summa anläggningstillgångar   2 018 887 1 947 249 
        
Omsättningstillgångar       
        
Kortfristiga fordringar       
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 293 12 219 
Summa kortfristiga fordringar   12 293 12 219 
        
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar 6 52 865 46 465 
Summa kortfristiga placeringar   52 865  46 465 
        
Kassa och bank       
Kassa och bank   47 507 45 161 
Summa kassa och bank   47 507 45 161 
Summa omsättningstillgångar   112 665 103 845 
        
Summa tillgångar   2 131 552 2 051 094 
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 Not 2018-12-31 2017-12-31 

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital 7     
Bundet eget kapital       
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början   1 437 073 1 384 073 
Förändringar av bundet eget kapital   106 000 53 000 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 543 073  1 437 073 
        
Fritt eget kapital       
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   534 223 465 964 
Överfört till och från bundet eget kapital   -106 000 -53 000 
Beviljade och återförda bidrag   -92 105  -101 475 
Årets resultat   169 765  222 734 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut   505 883  534 223 
Summa eget kapital   2 048 956  1 971 296 
        
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   101  101 
Beviljade ej utbetalda bidrag 8 21 175 9 390 
Summa långfristiga skulder   21 276 9 491 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   78 79 
Beviljade ej utbetalda bidrag   60 654  69 628 
Övriga skulder   226 218 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   362 382 
Summa kortfristiga skulder   61 320  70 307 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 131 552  2 051 094 
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NOTER 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i 
mindre företag (K2).  
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader  50 år 
Markanläggningar   20 år 
Inventarier   5 år 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat 
anges nedan. Värdepapper förvaltas och värderas som en portfölj oavsett om 
tillgången i fråga är kortfristig eller långfristig. I de fall portföljens totala 
bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 
 
Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som förfaller inom ett år. 
 
Tillgångarnas marknadsvärde 
Tillgångarnas marknadsvärde definieras som värdepapper upptagna till 
marknadsvärde och övriga tillgångar till bokfört värde.  
 
Beviljade ej utbetalda bidrag 
Beviljade bidrag skuldförs vid beslutstillfället. Bidrag som utbetalas inom ett år  
bedöms som kortfristiga. 
 
Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital.  
 
Bundet eget kapital utgörs av donationskapital (ursprungligt donationskapital 
och tillkommande donationer), realisationsresultat samt övriga 
kapitaliseringar enligt styrelsebeslut. Bundet eget kapital är ej tillgängligt för 
utdelning. 
 
Fritt eget kapital utgörs av kvarstående balanserade medel.  
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Not 2 Medelantalet anställda 
  2018 2017 
   

Medelantalet anställda 3 2 
 
Not 3 Byggnad och mark 
  2018-12-31 2017-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden 3 382 3 382 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 382 3 382 
      
Ingående avskrivningar -1 454 -1 400 
Årets avskrivningar -53 -54 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 507 -1 454 
      
Utgående redovisat värde 1 875 1 928 
  
Not 4 Inventarier 
  2018-12-31 2017-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden 2 030 1 929 
Inköp 106 215 
Försäljningar/utrangeringar 0 -114 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 136  2 030 
      
Ingående avskrivningar -1 733  -1 776 
Försäljningar/utrangeringar 0 114 
Årets avskrivningar -78 -71 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 811 -1 733 
      
Utgående redovisat värde 325 297 
 
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2018-12-31 2017-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden  1 944 919 1 672 057 
Investeringar 295 644 552 159 
Försäljningar -217 581 -386 342 
Omklassificeringar -6 400 107 045 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 016 582 1 944 919  
Utgående redovisat värde 2 016 582 1 944 919 
   
Realisationsresultat 44 804 105 895 
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 2018-12-31 2017-12-31 
   
Aktier   
Anskaffningsvärde 1 319 563 1 277 408 
Marknadsvärde 2 320 846 2 564 121 
 
Övriga värdepapper   
Anskaffningsvärde 697 019 667 511 
Marknadsvärde 637 757 664 630 
   
Summa anskaffningsvärde 2 016 582 1 944 919 
Summa marknadsvärde 2 958 603 3 228 751 
 
Not 6 Övriga kortfristiga placeringar 
 2018-12-31 2017-12-31 
      

Ingående anskaffningsvärden övriga värdepapper 46 465 153 510 
Omklassificeringar 6 400 -107 045 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 865 46 465 
 
Utgående redovisat värde 52 865 46 465 
   
Summa anskaffningsvärde 52 865 46 465 
Summa marknadsvärde 56 348 46 809 
 
Not 7 Eget kapital 
   Bundet eget Fritt eget Totalt 
   kapital kapital   
Belopp vid räkenskapsårets början 1 437 073 534 223 1 971 296 
Beviljade anslag   -93 857 -93 857 
Återförda anslag   1 752 1 752 
Årets resultat    169 765 169 765 
Omfört till/från bundet eget kapital 106 000 -106 000 0 
     
Belopp vid räkenskapsårets slut 1 543 073 505 883 2 048 956 
  
Not 8 Långfristiga skulder 
  2018-12-31 2017-12-31 
      

Beviljade ej utbetalda bidrag som förfaller efter fem 
år från balansdagen 1 760 0 
  1 760 0 
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 Lund den 21 mars 2019 
 
 
 
 

 
 

 Ebba Fischer  
 ordförande  
   
 
 

Ragnar Lindqvist 

 
 

 
 

Måns Magnusson 
   
   
 
 

Lennart Nilsson 
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Solfrid Söderlind 

  
 

Johan Wall 
   
   
 
 

Lynn Åkesson 

  
 

Leif Andersson 
  VD 
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Jakob Ekman 
Auktoriserad 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 2018. 
  
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 2018-12-31 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
  
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 misstag. 
  
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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
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vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 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 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 misstag, 
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 misstag, 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 händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
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på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
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årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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- 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 
eventuella 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 2018.  
  
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 
  
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen. 
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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 21 mars 2019 
  
  
_________________________________  
Jakob Ekman   
Auktoriserad revisor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

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 21 mars 2019 
  
  
_________________________________  
Jakob Ekman   
Auktoriserad revisor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

DIAGRAM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FÖRMÖGENHETSUTVECKLING 

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN SEDAN STARTEN 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Mkr

Ackumulerade bidrag, netto, vänster axel Bidrag per år, netto, höger axel

2019-05-03G:\PRESENTATIONSMATERIAL\Tryckmaterial ÅR\2018\Förmögenhetsutveckling

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mkr



18 

 
 

  

 
BIDRAGSFÖRDELNING 2018 PÅ ÄNDAMÅL 
 

19 

BIDRAG  
 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   

Lunds universitet 

TEKNOLOGI 
  

Maskinteknologi Avancerad optisk mikroskopi för materialforskning  400 
Energivetenskaper Innovativ mikro- och nano-porösa ytor för hållbar 

energiomvandling 
200 

Bygg- och miljöteknologi Understanding moisture uptake in acetylated 
wood 

1 200 

Hållfasthetslära X-ray Characterization of Electromigration in 
Electronic Interconnects 

200 

Hållfasthetslära Computational design of tailored materials 200 
Fysiska institutionen External Quantum Efficiency equipment for 

spectral evaluation of solar cells 
300 

Matematikcentrum Röstbaserad upptäckt av återkommande 
stämbandscancer 

200 

Biomedicinsk teknik Enhanced sedimentation in acoustic fields by 
optically generated temperature gradients 

300 

MATEMATIK / FYSIK 

Astronomi och teoretisk 
fysik 

Vintergatans tillblivelse och utveckling i nytt ljus 300 

Astronomi och teoretisk 
fysik 

Detecting antibiotic resistance genes on plasmids 
using high-throughput and cell-phone microscopy 
based optical DNA mappings 

300 

Fysiska institutionen State-of-the-art detektor som möjliggör utveckling 
av UVC-lysdioder för vattenrening 

200 

Fysiska institutionen Laser och optisk diagnostik för studier av 
ytrelaterade processer 

200 

Fysiska institutionen Lundium bortom de supertunga grundämnena 1 200 
Fysiska institutionen Imaging ultrafast dynamics in molecules and liquid 

chemistry 
200 

Synkrotronljusfysik Functionalized 2D material chemistry: Atomic level 
understanding by in-situ x-ray characterization 

1 200 

Matematikcentrum Plug and Play Data Science 300 

KEMI 

Fysiska institutionen Kemin i luften vi andas - Modellering av reaktiva 
luftföroreningar i stadsmiljö 

400 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Fysiska institutionen Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från? 400 
Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Jämförelse av varma regn och iskristallprocesser 
för nederbördsproduktion och åska i kalla moln 

500 

Biologiska Institutionen Uppbyggnaden av skillnader under 
artbildningsprocessen 

200 

Translationell 
cancerforskning 

The evolutionary challenges to animal life in the 
oxic realm 

1 200 

Biologiska institutionen Telomeras-oberoende alternativ förlängning av 
telomerer (ALT). 

200 

Fysiska institutionen Karakterisering och hälsokonsekvensbedömning 
av partikulära luftföroreningar i Öresundsregionen 

300 

Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Storskaliga markförvärv och dess inverkan på 
mark-vatten-mat-nexus i Kambodja 

400 

Biologiska institutionen Diversification of butterflies and moths from the 
time of dinosaurs to present day: a supertree 
approach 
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Biologiska institutionen Anpassning av växters blomningstid till 
klimatförändringar i ljuset av livshistorieteori och 
molekylär genetik 

200 

Geologiska institutionen Vetenskap möter konst - när utdöda djur väcks till 
liv 

350 

JURIDIK 

Juridiska fakulteten Challenges for Health, Healthcare and Law in a 
Dynamic Society 

7 000 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Riskhantering och 
samhällssäkerhet 

Gendered mainstreaming: Exploring perception of 
gender mainstreaming in climate change 
adaptation among Swedish professionals 

450 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

A price on carbon emissions: What makes states 
adopt carbon pricing policies? 

250 

Psykologi Att lyckas i skolan genom att må bättre: en 
longitudinell interventionsstudie 

1 300 

Psykologi Politisk orientering och hot: Upplever högern och 
vänstern samhällsrelaterade hot på olika sätt? 
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Nationalekonomiska 
institutionen 

Foreign investors, structural change, and firm 
boundaries 
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Sociologiska 
institutionen 

Ecology and governance of collaborations 
between patient organisations and the 
pharmaceutical industry in Sweden 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper  Does socioeconomic inequality in mortality vary 

with the business cycle? Evidence from Swedish 
administrative data. 

420 

Ekonomisk historia Energianvändning och ekonomisk tillväxt i Europa: 
1870-2013 

370 

Informatik Shifting the balance of power towards individuals 
in Big Data Analytics Era 

250 

Sociologiska 
institutionen 

Ansökan om anslag för delfinansiering av en 
postdoc-tjänst vid sociologiska institutionen, Lunds 
universitet inom ramen för Rädda bildarvet. 

450 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Enhanced Infrastructure and Research Resources 
at the Psychotherapy 

5 000 

MEDICIN / ODONTOLOGI 

Laboratoriemedicin Protein and DNA adducts of nitro-PAHs as 
biomarkers for diesel and biodiesel exposure 

800 

Kliniska vetenskaper The diabetes metabolome: From biomarkers of 
disease processes to molecular mechanisms 

300 

Laboratoriemedicin Genetic and cellular heterogeneity in KMT2A-
Rearranged leukemia 

500 

Laboratoriemedicin HIV-2 infection: a systems virology model for a 
functional HIV-1 cure 

300 

Kliniska vetenskaper Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome - 
hereditära, inflammatoriska och immunologiska 
faktorer bakom en ny kardiovaskulär epidemi 

300 

Kliniska vetenskaper Nyupptäckta funktioner hos -antithrombin III kan 
leda till nya terapier mot bakteriellainfektioner 

200 

Laboratoriemedicin Betydelsen av kromatinstruktur i barnleukemi 300 
Onkologi och patologi Modeling of estrogen receptor mutants protein 

interactions in endocrine therapy resistant breast 
cancer 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Presymptomatic protein aggregation related to 
Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Amyloid-β, 
tau or α-synuclein: who’s first to blame? 

300 

Kliniska vetenskaper Hörsel, tinnitus och kognition 300 
Kliniska vetenskaper N1-methylnicotinamide - ett nytt muskelhormon 

och en tidig markör för metabol sjukdom 
300 

Translationell medicin Ta reda på den underliggande mekanismen för 15-
PGDH immunmodulerande effekt i koloncancer 

300 

23 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper Removal of middle molecules during hemodialysis 

with Medium-Cut-Off-filter compared to 
Hemodiafiltration with standard filter. 

300 

Laboratoriemedicin In vivo imaging system för prekliniska och kliniska 
studier 

500 

Kliniska vetenskaper Evaluation of the impact of pharmaceutical policy 
interventions in musculoskeletal disorders: An 
application of interrupted time series analysis 

321 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Investigating the state of alpha-synuclein protein 
aggregation in synucleinopathies 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Cerebellar involvement in ADHD and autism 800 

Kliniska vetenskaper Genomiska markörer och nya mekanismer för DNA 
reparations defekter i trippelnegativ bröstcancer 

200 

Kliniska vetenskaper Mikrobiotan som ett kritiskt skydd mot oxidativ 
stress på huden 

300 

Laboratoriemedicin Förståelse av NK-cellsutveckling för bättre NK-
cellbaserade terapier mot leukemi 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Targeting the Hippo-signalling pathway in smooth 
muscle to combat vascular disease states 

200 

Avd för Pediatrik, IKVL Juvenil Idiopatisk Artrit - från makrofag till 
morbiditet 

300 

Kliniska vetenskaper Förbättrad diagnostik av CNS skador och yrsel 
genom ny teknologi för mätning av ögonmotorik 

394 

Translationell medicin Nya intracellulära roller för C3 vid patogen 
detektion och homeostas 

250 

Kliniska vetenskaper Kan specifika lipidprofiler förbättra 
riskprediktionen av kardiometabol sjukdom? 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Role of laminin-211 in cardiac and smooth muscle 300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Impaired adipocyte function due to actin 
remodeling during cell expansion 

300 

Kliniska vetenskaper  Immunologiska förklaringar bakom Pandemrix®-
inducerad narkolepsi 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Role of the glymphatic system in CNS 
autoimmunity 

300 

Kliniska vetenskaper Studiet av inkretinsystemet och risk för 
kardiovaskulära händelser och dödlighet 

200 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



22 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper  Does socioeconomic inequality in mortality vary 

with the business cycle? Evidence from Swedish 
administrative data. 

420 

Ekonomisk historia Energianvändning och ekonomisk tillväxt i Europa: 
1870-2013 

370 

Informatik Shifting the balance of power towards individuals 
in Big Data Analytics Era 

250 

Sociologiska 
institutionen 

Ansökan om anslag för delfinansiering av en 
postdoc-tjänst vid sociologiska institutionen, Lunds 
universitet inom ramen för Rädda bildarvet. 

450 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Enhanced Infrastructure and Research Resources 
at the Psychotherapy 

5 000 

MEDICIN / ODONTOLOGI 

Laboratoriemedicin Protein and DNA adducts of nitro-PAHs as 
biomarkers for diesel and biodiesel exposure 

800 

Kliniska vetenskaper The diabetes metabolome: From biomarkers of 
disease processes to molecular mechanisms 

300 

Laboratoriemedicin Genetic and cellular heterogeneity in KMT2A-
Rearranged leukemia 

500 

Laboratoriemedicin HIV-2 infection: a systems virology model for a 
functional HIV-1 cure 

300 

Kliniska vetenskaper Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome - 
hereditära, inflammatoriska och immunologiska 
faktorer bakom en ny kardiovaskulär epidemi 

300 

Kliniska vetenskaper Nyupptäckta funktioner hos -antithrombin III kan 
leda till nya terapier mot bakteriellainfektioner 

200 

Laboratoriemedicin Betydelsen av kromatinstruktur i barnleukemi 300 
Onkologi och patologi Modeling of estrogen receptor mutants protein 

interactions in endocrine therapy resistant breast 
cancer 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Presymptomatic protein aggregation related to 
Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Amyloid-β, 
tau or α-synuclein: who’s first to blame? 

300 

Kliniska vetenskaper Hörsel, tinnitus och kognition 300 
Kliniska vetenskaper N1-methylnicotinamide - ett nytt muskelhormon 

och en tidig markör för metabol sjukdom 
300 

Translationell medicin Ta reda på den underliggande mekanismen för 15-
PGDH immunmodulerande effekt i koloncancer 

300 

23 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper Removal of middle molecules during hemodialysis 

with Medium-Cut-Off-filter compared to 
Hemodiafiltration with standard filter. 

300 

Laboratoriemedicin In vivo imaging system för prekliniska och kliniska 
studier 

500 

Kliniska vetenskaper Evaluation of the impact of pharmaceutical policy 
interventions in musculoskeletal disorders: An 
application of interrupted time series analysis 

321 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Investigating the state of alpha-synuclein protein 
aggregation in synucleinopathies 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Cerebellar involvement in ADHD and autism 800 

Kliniska vetenskaper Genomiska markörer och nya mekanismer för DNA 
reparations defekter i trippelnegativ bröstcancer 

200 

Kliniska vetenskaper Mikrobiotan som ett kritiskt skydd mot oxidativ 
stress på huden 

300 

Laboratoriemedicin Förståelse av NK-cellsutveckling för bättre NK-
cellbaserade terapier mot leukemi 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Targeting the Hippo-signalling pathway in smooth 
muscle to combat vascular disease states 

200 

Avd för Pediatrik, IKVL Juvenil Idiopatisk Artrit - från makrofag till 
morbiditet 

300 

Kliniska vetenskaper Förbättrad diagnostik av CNS skador och yrsel 
genom ny teknologi för mätning av ögonmotorik 

394 

Translationell medicin Nya intracellulära roller för C3 vid patogen 
detektion och homeostas 

250 

Kliniska vetenskaper Kan specifika lipidprofiler förbättra 
riskprediktionen av kardiometabol sjukdom? 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Role of laminin-211 in cardiac and smooth muscle 300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Impaired adipocyte function due to actin 
remodeling during cell expansion 

300 

Kliniska vetenskaper  Immunologiska förklaringar bakom Pandemrix®-
inducerad narkolepsi 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Role of the glymphatic system in CNS 
autoimmunity 

300 

Kliniska vetenskaper Studiet av inkretinsystemet och risk för 
kardiovaskulära händelser och dödlighet 

200 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



24 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper Metabolic factors and risk of smoking-related 

cancer forms; a European study of 800,000 
individuals using novel methods to correct for 
smoking 

300 

Translationell medicin The gamma-tubulin meshwork as a signal-
transducing skeleton with therapeutic 
consequences 

200 

Laboratoriemedicin Tatueringar och malignt melanom - finns det ett 
samband? 

375 

Laboratoriemedicin Regulation of prostate cancer bone metastasis by 
microRNAs 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Structure differences in HDL particles of human 
amyloidogenic apoA-I variants may explain their 
unique degenerative phenotypes 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Translationell forskning om pulmonell 
hypertension - 3D visualisering och förbättrad 
behandling 

200 

Kliniska vetenskaper Apolipoprotein E as a novel host defense molecule 
in skin 

300 

Kliniska vetenskaper Study of mechanisms of tumor progression in 
breast cancer. Acquired resistance to endocrine 
treatment and CDK4/6 inhibitors in ER positive 
metastatic breast cancer. 

200 

Laboratoriemedicin Understanding the mechanisms of therapy 
resistance and development of targeted therapy in 
leukemia 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Aminosyra Metabolism: En Måltavla för 
Glioblastom 

377 

Kliniska vetenskaper  Smärtlindring efter leverkirurgi 260 
Kliniska vetenskaper Stroke diagnostics - today and for the future 1 000 
Kliniska vetenskaper Behandlingslängd och överlevnad vid 

hemsyrgasbehandling: multicenter, fas IV, 
registerbaserad, randomiserad studie (R-RCT) 

900 

Laboratoriemedicin Utveckling av en immuno-cytokin för behandling 
av akut myeloisk leukemi via aktivering av 
makrofager 

400 

Kliniska vetenskaper Mitokondriella sjukdomar hos barn - utveckling av 
ny diagnostik och specifik behandling 

386 

Kliniska vetenskaper How many diseases are type 2 diabetes? 
Subclassification of type 2 diabetes - new genes 
and new mechanisms 

300 

25 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Experimentell medicinsk 
forskning 

Mast Cell - Epithelial Interactions - Drivers of 
Chronic Airway Disease? 

300 

Clinical Research Centre Systematic Assessment of Drug Repurposing in 
Oncology Using Nationwide Registers in Sweden 

200 

Laboratoriemedicin  Karaktärisering och utveckling av terapeutiska 
strategier mor nya stamcellssignalvägar i gliom 

200 

Laboratoriemedicin Molekylär förståelse för produktion av röda 
blodkroppar leder till flera nya behandlingar för 
blodbrist 

200 

Kliniska vetenskaper  Att undvika immunsystemet: ostrukturerade 
bakteriella proteiner i värd-patogen interaktioner 

200 

Laboratoriemedicin Genetisk klassificering av osteosarkom för 
förbättrad riskstratifiering och behandling 

300 

Laboratory Medicine - 
Molecular Medicine and 
Gene Therapy 

Generating Dendritic Cells by Direct Cell 
Reprogramming 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Nya sätt för att identifiera tidiga terapeutiska mål 
för att stoppa inflammation vid Alzheimers 
sjukdom 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Roles of dendritic cell subsets and their regulation 
in virus induced protection from inflammatory 
bowel disease 

1 000 

Kliniska vetenskaper Immunologisk profil vid epileptiska anfall 200 
Kliniska vetenskaper Mekanismer bakom den ökade risken för demens 

hos T2D patienter (fortsättningsprojekt) 
200 

Kliniska vetenskaper Automatiserad mikroskopisk profilering av 
enskilda bakterier för koppling till allvarliga 
infektioner 

300 

Kliniska vetenskaper Development of a remote controlled 3D 
pancreatic islet-on-chip system for diabetes 
research 

400 

Kliniska vetenskaper Mot förbättrad prognos för kranskärlssjukdom hos 
kvinnor: betydelsen av tidigare preeklampsi för 
utveckling, diagnos, och behandlingsrespons 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Nexilin, ett nexus för reglering av aktincytoskelttet 300 

Kliniska vetenskaper Acquisition of a MEA system to perform functional 
studies of untreated and treated diseased retinas 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Kartläggning av hur Arc-proteinet flyttar sig mellan 
nervceller vid Parkinsons sjukdom 

200 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



24 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kliniska vetenskaper Metabolic factors and risk of smoking-related 

cancer forms; a European study of 800,000 
individuals using novel methods to correct for 
smoking 

300 

Translationell medicin The gamma-tubulin meshwork as a signal-
transducing skeleton with therapeutic 
consequences 

200 

Laboratoriemedicin Tatueringar och malignt melanom - finns det ett 
samband? 

375 

Laboratoriemedicin Regulation of prostate cancer bone metastasis by 
microRNAs 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Structure differences in HDL particles of human 
amyloidogenic apoA-I variants may explain their 
unique degenerative phenotypes 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Translationell forskning om pulmonell 
hypertension - 3D visualisering och förbättrad 
behandling 

200 

Kliniska vetenskaper Apolipoprotein E as a novel host defense molecule 
in skin 

300 

Kliniska vetenskaper Study of mechanisms of tumor progression in 
breast cancer. Acquired resistance to endocrine 
treatment and CDK4/6 inhibitors in ER positive 
metastatic breast cancer. 

200 

Laboratoriemedicin Understanding the mechanisms of therapy 
resistance and development of targeted therapy in 
leukemia 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Aminosyra Metabolism: En Måltavla för 
Glioblastom 

377 

Kliniska vetenskaper  Smärtlindring efter leverkirurgi 260 
Kliniska vetenskaper Stroke diagnostics - today and for the future 1 000 
Kliniska vetenskaper Behandlingslängd och överlevnad vid 

hemsyrgasbehandling: multicenter, fas IV, 
registerbaserad, randomiserad studie (R-RCT) 

900 

Laboratoriemedicin Utveckling av en immuno-cytokin för behandling 
av akut myeloisk leukemi via aktivering av 
makrofager 

400 

Kliniska vetenskaper Mitokondriella sjukdomar hos barn - utveckling av 
ny diagnostik och specifik behandling 

386 

Kliniska vetenskaper How many diseases are type 2 diabetes? 
Subclassification of type 2 diabetes - new genes 
and new mechanisms 

300 

25 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Experimentell medicinsk 
forskning 

Mast Cell - Epithelial Interactions - Drivers of 
Chronic Airway Disease? 

300 

Clinical Research Centre Systematic Assessment of Drug Repurposing in 
Oncology Using Nationwide Registers in Sweden 

200 

Laboratoriemedicin  Karaktärisering och utveckling av terapeutiska 
strategier mor nya stamcellssignalvägar i gliom 

200 

Laboratoriemedicin Molekylär förståelse för produktion av röda 
blodkroppar leder till flera nya behandlingar för 
blodbrist 

200 

Kliniska vetenskaper  Att undvika immunsystemet: ostrukturerade 
bakteriella proteiner i värd-patogen interaktioner 

200 

Laboratoriemedicin Genetisk klassificering av osteosarkom för 
förbättrad riskstratifiering och behandling 

300 

Laboratory Medicine - 
Molecular Medicine and 
Gene Therapy 

Generating Dendritic Cells by Direct Cell 
Reprogramming 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Nya sätt för att identifiera tidiga terapeutiska mål 
för att stoppa inflammation vid Alzheimers 
sjukdom 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Roles of dendritic cell subsets and their regulation 
in virus induced protection from inflammatory 
bowel disease 

1 000 

Kliniska vetenskaper Immunologisk profil vid epileptiska anfall 200 
Kliniska vetenskaper Mekanismer bakom den ökade risken för demens 

hos T2D patienter (fortsättningsprojekt) 
200 

Kliniska vetenskaper Automatiserad mikroskopisk profilering av 
enskilda bakterier för koppling till allvarliga 
infektioner 

300 

Kliniska vetenskaper Development of a remote controlled 3D 
pancreatic islet-on-chip system for diabetes 
research 

400 

Kliniska vetenskaper Mot förbättrad prognos för kranskärlssjukdom hos 
kvinnor: betydelsen av tidigare preeklampsi för 
utveckling, diagnos, och behandlingsrespons 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Nexilin, ett nexus för reglering av aktincytoskelttet 300 

Kliniska vetenskaper Acquisition of a MEA system to perform functional 
studies of untreated and treated diseased retinas 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Kartläggning av hur Arc-proteinet flyttar sig mellan 
nervceller vid Parkinsons sjukdom 

200 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



26 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Vitamin D och LL-37 som markör för parodontit 300 

Kliniska vetenskaper Intracellulära membranskador i tumörceller – väg 
in i cellen för RNA-läkemedel? 

300 

Kliniska vetenskaper Mikrobiologi och antibiotikaresistens vid svåra 
exacerbationer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Deciphering cellular copper homeostasis 200 

Laboratoriemedicin Nya sätt att bota svårbehandlad anemi 200 
Medicinska fakulteten Professur i palliativ medicin 4 500 

HUMANIORA 

Centrum för teologi och 
religionsvetenskap 

Receptionen av Pistis Sophia: En studie av 
förbindelserna mellan esoteriska och teologiska 
miljöer i 1800–1900-talens Europa 

1 000 

SOL Crafting academic heritage in Lund, Wroclaw, Lviv 
and Kaliningrad. Cultural-historical diversity of 
universities in european borderland regions 

270 

Centrum för språk- och 
litteraturvetenskap 

Polysemiotic communication in Paamese sand 
drawings: A unique intangible cultural heritage 

1 000 

Arkeologi och antik 
historia 

Ett vittrande arv-En prediktiv studie av 
nedbrytningen av organiskt material på svenska 
stenåldersplatser 

500 

Filosofiska institutionen Att lyssna till sig själv 550 
Filosofiska institutionen Robotar med justerbara pupiller 450 

ÖVRIG FORSKNING 

Byggvetenskaper Tysta förtätade städer - Utveckling av 
prediktionsmodeller 

200 

Linnéuniversitetet 

TEKNOLOGI 

Bygg-och energiteknik Strukturella studier och teknologiska tillämpningar 
av oxynitridglas med högt innehåll av kväve 

300 

KEMI 

Biologi och miljö Exponering via inandning och nedsväljning av 
stoft/damm i tungmetallförorenade miljöer 

200 

 
 
 20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



26 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Vitamin D och LL-37 som markör för parodontit 300 

Kliniska vetenskaper Intracellulära membranskador i tumörceller – väg 
in i cellen för RNA-läkemedel? 

300 

Kliniska vetenskaper Mikrobiologi och antibiotikaresistens vid svåra 
exacerbationer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Deciphering cellular copper homeostasis 200 

Laboratoriemedicin Nya sätt att bota svårbehandlad anemi 200 
Medicinska fakulteten Professur i palliativ medicin 4 500 

HUMANIORA 

Centrum för teologi och 
religionsvetenskap 

Receptionen av Pistis Sophia: En studie av 
förbindelserna mellan esoteriska och teologiska 
miljöer i 1800–1900-talens Europa 

1 000 

SOL Crafting academic heritage in Lund, Wroclaw, Lviv 
and Kaliningrad. Cultural-historical diversity of 
universities in european borderland regions 

270 

Centrum för språk- och 
litteraturvetenskap 

Polysemiotic communication in Paamese sand 
drawings: A unique intangible cultural heritage 

1 000 

Arkeologi och antik 
historia 

Ett vittrande arv-En prediktiv studie av 
nedbrytningen av organiskt material på svenska 
stenåldersplatser 

500 

Filosofiska institutionen Att lyssna till sig själv 550 
Filosofiska institutionen Robotar med justerbara pupiller 450 

ÖVRIG FORSKNING 

Byggvetenskaper Tysta förtätade städer - Utveckling av 
prediktionsmodeller 

200 

Linnéuniversitetet 

TEKNOLOGI 

Bygg-och energiteknik Strukturella studier och teknologiska tillämpningar 
av oxynitridglas med högt innehåll av kväve 

300 

KEMI 

Biologi och miljö Exponering via inandning och nedsväljning av 
stoft/damm i tungmetallförorenade miljöer 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologi och 
miljövetenskap 

Upptäcka mikrobiell mångfald i den djupa 
terrestriska biosfären 

200 

Biologi och 
miljövetenskap 

The consequences of social status and social 
environment on ageing in a long lived vertebrate 
model 

1 200 

Biologi och 
miljövetenskap 

Järn- och aluminiumkontaminering av 
vattenresurser i södra Sverige (Contamination of 
water resources in southern Sweden by iron and 
aluminium). 

250 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Pedagogik och lärande Neuroscience Based Educational Policy 350 

MEDICIN / ODONTOLOGI 

Hälso- och 
vårdvetenskap 

Sexuell hälsa och våldsutsatthet bland ungdomar 
som besöker ungdomsmottagningen 

400 

HUMANIORA 

Kulturvetenskaper Den kätterska kopplingen - Ahmadiyyarörelsens 
betydelse för muslimska koranöversättningar till 
engelska 1905– 

500 

Institutionen för språk Food and migration in Contemporary European 
Cinema 

1 000 

ÖVRIG FORSKNING 

Kemi och biomedicin Trimethylamine-N-oxide and the risk of 
cardiovascular disease in metabolic syndrome and 
celiac disease: the missing link 

200 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Växtförädling Modelling plant proteins for novel functions in 
food 

250 

Växtskyddsvetenskap Exploring transgenerational plasticity in insect host 
plant selection 

300 

Växtskyddsbiologi Insamling och bestämning av luftburna peptider 
och sporer från sjukdomsalstrare i naturen 

250 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



28 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Växtskyddsbiologi Genomics and Evolution in host-pathogen 

interactions? How do host interactions shape the 
genomes of plant and insect pathogens? 

394 

Växtförädling Exploration of a novel pathway of 
phosphatidylcholine synthesis in plants 

200 

Växtskyddsbiologi Evolution av myggor preferens för människor 305 
Växtskyddsbiologi Kontroll av äpple skadeinsekter med frukt- och 

jäst- doftämnen 
300 

Malmö universitet 

KEMI 

Biomedicinsk vetenskap How to maintain enzyme activity in skin to 
increase health and avoid disease – Relationship 
between skin hydration and enzyme function 

500 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Skolutveckling och 
ledarskap 

Education Inc. Exploring conditions, forms and 
consequences of edu-preneurial engagements in 
Swedish schools 

1 000 

Natur, miljö och 
samhälle 

Malmö University Research Platform for Education 
and Mobility 

300 

HUMANIORA 

Samhälle, kultur och 
identitet  

Postdoc-projekt: Historia på nätet - Om historisk 
kunskap i digitala gemenskaper 

1 000 

Övriga högskolor /Ej högskola 

ÖVRIG FORSKNING 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Stöd till Crafoordpriset 2018 6 000 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Crafoord Academy Lectures år 2018 - Polyartrit 219 

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP 

Föreningen Åhuslägret Ledaromkostnader och stöd till familjer Åhuslägret 
2019 

250 

 
 
 
 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 



28 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Växtskyddsbiologi Genomics and Evolution in host-pathogen 

interactions? How do host interactions shape the 
genomes of plant and insect pathogens? 

394 

Växtförädling Exploration of a novel pathway of 
phosphatidylcholine synthesis in plants 

200 

Växtskyddsbiologi Evolution av myggor preferens för människor 305 
Växtskyddsbiologi Kontroll av äpple skadeinsekter med frukt- och 

jäst- doftämnen 
300 

Malmö universitet 

KEMI 

Biomedicinsk vetenskap How to maintain enzyme activity in skin to 
increase health and avoid disease – Relationship 
between skin hydration and enzyme function 

500 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Skolutveckling och 
ledarskap 

Education Inc. Exploring conditions, forms and 
consequences of edu-preneurial engagements in 
Swedish schools 

1 000 

Natur, miljö och 
samhälle 

Malmö University Research Platform for Education 
and Mobility 

300 

HUMANIORA 

Samhälle, kultur och 
identitet  

Postdoc-projekt: Historia på nätet - Om historisk 
kunskap i digitala gemenskaper 

1 000 

Övriga högskolor /Ej högskola 

ÖVRIG FORSKNING 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Stöd till Crafoordpriset 2018 6 000 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Crafoord Academy Lectures år 2018 - Polyartrit 219 

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP 

Föreningen Åhuslägret Ledaromkostnader och stöd till familjer Åhuslägret 
2019 

250 

 
 
 
 

29 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
ÖVRIGT STUDERANDESTÖD, GRUPP, UNGDOM 

S:t Lukas Lund Subventionering av psykoterapeutisk behandling 
till universitets- och högskolestuderande 

100 

Stiftelsen Sveriges Unga 
Akademi 

Vem forskar? 300 

HUMANITÄR HJÄLP, GRUPP 

Clownronden Verksamhetsbidrag - Stöd till Clownrondens 
verksamhet på barnklinikerna i Skåne 

100 

Diakonicentralen Lunds 
pastorat 

Ändamålsbestämt verksamhetsbidrag för 2019 150 

Föreningen Kontrakultur Matbank 100 
Diakonin i Lunds stift Bidrag till Diakonicentralen för humanitära 

ändamål för individer 
2 500 

STÖD TILL GRUPP 

Föreningen Hållihopp i 
Lund 

Verksamhetsbidrag - Föreningen Hållihopp i Lund 172 

KULTURSTÖD, GRUPP 

Ideella föreningen Hasse 
& Tage-museets vänner 

Skapande av museiannex samt renovering av 
samlingslokal 

100 

Föreningen Sagohuset Birgitta Egerbladh och Barbro Lindgren 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 

20 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
Kemicentrum Photo-impedance, photocurrent and 

photoluminescence characterization of nano-
textured solar cells 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Rational structure aided optimization of novel 
drug leads against progressive multiple sclerosis 

200 

Kemisk fysik In Operando Touch of Quantum Dynamics: 
Understanding micro world of light harvesting in 
action 

300 

Kemiska institutionen Högkvalitativa bioplaster från nya furanbaserade 
byggstenar 

200 

Kemiska institutionen Electrical-field based switch of chemical reactivity 200 
Kemiska institutionen Water trapped in solids: liquid, frozen or 

molecular? 
200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

DNAJB6-proteinet - ett molekylärt chaperon 
effektivt mot amyloidogena peptider 

200 

Kemiska institutionen Injectable silk hydrogels for soft tissue engineering 200 
Biokemi och 
strukturbiologi 

Reglering av humana aquaporiner 430 

Kemiska institutionen Combined neutron spectroscopy, small-angle 
scattering, and simulation study of intrinsically 
disordered proteins 

300 

Kemiska institutionen Kartläggning av energiflöden i intakta 
fotosyntetiska bakterier 

200 

Biokemi och 
strukturbiologi 

Probing the basis for the complex allosteric 
regulation of ribonucleotide reductases using 
multiple structural methods 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologiska institutionen Ett nytt angreppssätt för att förstå organiskt 
material i mark 

200 

Biologiska institutionen Fuktsinnet hos Gula febernmyggan 500 
Biologiska institutionen Whole-genome duplications and complex trait 

diversification in coevolving species 
1 200 

Geologiska institutionen Shock metamorphism of heavy minerals on Earth 
and Mars 

500 

Geologiska institutionen Sediment Production: Lithological And Subglacial 
Hydrogeological controls (SPLASH) 

500 

Geoteknik Study of damage localisation and crack 
propagation in rocks by ultrasonic tomography 
and Digital Image Localisation 

300 
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HANDBOLLSSKOLA FÖR ALLA 
 

 
                                 Foto: Annie Svensson 

 
mot utanförskap för integration 

i Helsingborg 
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Hösten 2016 startade handbollsklubben OV Helsingborg samhällsprojektet 

”Handbollsskola för alla”. I fyra utsatta stadsdelar i Helsingborg bedrivs nu 

kostnadsfri handbollsträning och läxhjälp. Genom projekt får barnen får en väg 

in i föreningslivet, en aktiv fritid och ett nätverk som sträcker sig över hela 

staden.  

 

Varje vecka deltar 300 flickor och pojkar i projektet i samarbete med fem skolor i 

Helsingborg. De flesta av barnen är mellan sju och tio år gamla och bor i områdena 

Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet med ”Handbollsskola för alla” 

är att motverka att barn hamnar i utanförskap och att öka integrationen i staden. 

Att flera av barnen även fått blodad tand och börjat spela handboll i klubbens 

ordinarie ungdomsverksamhet är en bonus. 

– Vi vill ge barnen i utanförskapsområden en bra start i livet. Många av dem träffar 

bara andra barn från närområdet. Vi vill att de ska skapa kontakter över hela 

staden och få en meningsfull fritid, säger Mats Jacobson, projektledare. 

Studier visar att cirka 13 procent av alla barn i en åldersgrupp riskerar att hamna i 

utanförskap med arbetslöshet, sjukdom och kriminalitet som följd. I Helsingborg 

innebär det nästan 200 barn varje år. Förutom det personliga lidandet som det 

innebär är samhällskostnaden för ett livslångt utanförskap i en åldersgrupp i 

staden beräknad till 2,8 miljarder. Med tidiga insatser ökar chanserna att barnen 

får en bra start på livet. OV Helsingborg noterade för några år sedan att de hade få 

medlemmar från vissa utsatta områden i staden, och att barnen som bor där inte 

hade så mycket att göra på fritiden. Klubben diskuterade hur de skulle kunna 

hjälpa till och det var så det började, berättar Mats Jacobson. 

 

Viktigt samarbete med skolorna 

Projektet startade med testverksamhet på en skola. När det föll väl ut utökades 

verksamheten till fler skolor. Idag arbetar två personer heltid med projektet. 

– Från projektets start fanns en styrgrupp med representanter från OV och en 

samrådsgrupp med representanter från bland annat räddningstjänst, polis, 
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Hösten 2016 startade handbollsklubben OV Helsingborg samhällsprojektet 
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socialförvaltning och skolorna. Det fanns en målsättning, sedan har vi fyllt på med 

innehåll under resans gång. Vi har konkretiserat målen och byggt upp ett stort 

nätverk, säger Mats Jacobson. 

Klubben samarbetar med fritidsverksamheterna på skolorna. När det är dags för 

träning blir barnen tillfrågade om de vill vara med, vilket uppmuntras av 

fritidspersonalen. Kontakten med skolpersonalen är viktig eftersom de träffar 

barnen varje dag. De känner varje individ och vet mer om barnens livssituation och 

mående. 

– Tidigare när fritidspersonalen inte var delaktiga på vissa skolor fick vi ägna tid åt 

att avstyra bråk och att införa ordningsregler. Då blev det mindre tid till handboll. 

Nu tar fritids hand om den biten så att vi kan fokusera på våra aktiviteter, förklarar 

Mats Jacobson. 

 

Lek med boll och vänner  

Lasse Persson är idrottslig ledare för projektet. Till sin hjälp har han 

tränarassistenter i form av äldre spelare från OV och elever från 

handbollsgymnasiet på Filbornaskolan. Lek med boll är grunden för träningen. En 

träff börjar med en kort samling, sedan blir det handbollsträning som också 

innehåller motorik- och balansövningar. 

– Barnen anammar handbollen väldigt fort. Vi brukar avsluta med spel och lek. 

Upplägget beror på barnens dagsform, berättar Lasse Persson. 

Lagidrotten lär barnen att samarbeta. 

– Det är ofta en tuff stämning i barnens bostadsområden. Där gäller det att träda 

fram och ta plats, annars blir du överkörd. På handbollen märker vi att barnen 

efter ett tag inser att det lönar sig att hjälpa kompisarna istället för att göra allt 

själv. Det blir bättre för alla, säger Mats Jacobson. 

Några skolor har sedan projektets start köpt in extra handbollsmål så att fler barn 

kan öva skott på mål, vilket är en populär del av träningen. På andra skolor saknas 

mål och då får innebandymål eller tejp på väggarna fungera som en lösning. 
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– Det är kul att se att man med små medel kan få ihop en fungerande verksamhet, 

säger Lasse Persson. 

 

 
        Foto: Lasse Persson 

 

Förbättrar sina skolresultat 

Cirka 25 volontärer hjälper till med läxhjälpen på de fem skolorna, där de möter 

runt 100 elever varje vecka. En del av volontärerna är anställda på företag som 

låter sina medarbetare hjälpa till under arbetstid. Både handbollsträningen och 

läxhjälpen sker i anslutning till att barnen slutar skolan på eftermiddagarna. 

– Det har varit en nyckel till framgång. Går barnen hem från skolan så kommer de 

inte tillbaka. Att både handbollen och läxhjälpen är på barnens skolor innebär 

också att de inte behöver transportera sig någonstans. Det kan annars utgöra ett 

hinder för dem att delta, säger Mats Jacobson. 

Att barnen som deltar i projektet fått bättre koncentrationsförmåga och stärkt 

självförtroende har både Mats Jacobson och Lasse Persson lagt märke till. Flera 

lärare och rektorer intygar också att eleverna förbättrat sina resultat i skolan och 
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att de är mer studiemotiverade. Inte minst på idrottslektionerna. 

– Ett halvår efter att vi startat projektet berättade en idrottslärare att barnen som 

var med på handbollen blivit bättre på att samarbeta och att de fått bättre 

motorik. Det hade han redan märkt efter så kort tid, säger Mats Jacobson. 

Då projektet snart pågått i tre år har ledarna på handbollen kunnat följa flickornas 

och pojkarnas utveckling. De som fastnar för sporten erbjuds ett kostnadsfritt 

medlemskap och kan spela gratis i ett OV-lag. 

– Många av barnen som nu går i tredje klass började spela i ettan. Det är väldigt 

lugnt och trivsamt, dessutom spelar de väldigt bra handboll. De har lättare för att 

lyssna och samarbeta. Det är en mognadssak som både vi, skolor och fritids jobbar 

med samtidigt. En del av dem har också börjat spela i våra ordinarie lag. Det är 

roligt att se att barnen själva tar steget från sina bostadsområden för att träna 

handboll med nyfunna vänner, säger Lasse Persson. 

 

Idrott ger självförtroende 

Som en del av projektet anordnas även aktiviteter på skollov. Då deltar också 

klubbens andra ordinarie handbollsskolor med jämnåriga spelare från andra 

områden i Helsingborg. Under sportlovet 2019 samlades över 600 barn för att 

spela och umgås. Året innan deltog runt 2 000 flickor och pojkar i projektets 

sommarskola. Dessa tillfällen blir en naturlig mötesplats för barn från olika 

stadsdelar, som annars kanske inte hade träffats.  

– Vi ser att barn som aldrig träffats tidigare byter kontaktuppgifter med varandra. 

De är nyfikna, öppna och har inte fördomar på samma sätt som många vuxna, 

säger Lasse Persson. 

Under ett läsår träffar projektets ledare runt 500 elever. En del av dem har haft det 

väldigt tufft. Mats berättar om en flicka som var åtta år när de startade projektet. 

När hon kom till de första träningarna ville hon gärna gömma sig bakom de andra 

barnen, hon hade dåligt självförtroende och få kompisar.  

– Genom handbollen hittade hon en ny arena för att stärka självförtroendet. Hon 

fastnade för sporten, växte otroligt mycket och spelar idag i ett av OV:s 
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ungdomslag och hjälper till som tränare. På skolan är man förbluffade, de kan inte 

tro att det är samma tjej som för två år sedan. Jag använder hennes utveckling som 

en målbild för projektet, säger Mats Jacobson. 

Lasse Persson instämmer: 

– Det är ett typexempel på hur barn kan förändras när de börjar bli duktiga på 

något. När de känner att de fyller en funktion och får ett sammanhang. Idag har 

hon många kompisar och hon gör dessutom bättre ifrån sig i skolan. Och hon är 

inte ensam om att ha utvecklats på det här sättet. 

 

Familjer möts på handbollsplanen 

Ett annat uttalat mål med projektet är att engagera barnens föräldrar och på så 

sätt öka gemenskapen och integrationen även i äldre åldersgrupper. För att nå 

dem har klubben bjudit in till öppet hus vid flera tillfällen. Då har runt 50 barn och 

ett trettiotal föräldrar träffats och umgåtts på handbollsplanen. De flesta av 

barnen är födda i Sverige, medan deras föräldrar ofta har utländsk härkomst. 

– När vi har öppet hus får föräldrarna spela med varandra och möta barnen i 

handboll. Det brukar vara en riktig höjdpunkt. Det är härligt att se människor från 

så många olika kulturer spela tillsammans, säger Lasse Persson. 

Projektet har i huvudsak finansierats av Arvsfonden men ett betygande bidrag har 

även erhållits från Crafoordska stiftelsen. OV Helsingborgs förhoppning är att 

säkerställa finansiering för att fortsätta projektet i ytterligare minst tre år. 

– Vi skulle vilja utöka verksamheten med minst fem skolor och även erbjuda 

aktiviteter för äldre barn. Vi har ett gediget sponsornätverk med drygt 100 företag 

och kanske kan vi hjälpa till att skapa arbetstillfällen och att vara en brygga mellan 

företagen och individer, säger Mats Jacobson. 

För OV Helsingborg har projektet inneburit att klubben deltar i samhällsdebatten 

på ett tydligare sätt. Mats Jacobson och Lasse Persson menar att ”Handbollsskola 

för alla” även haft betydelse på ett personligt plan. 

– Jag har bott i Helsingborg i 24 år men inte varit i alla områden tidigare. Vi vuxna 

är precis som barnen, vi lever i små öar i staden. Så för egen del har hjärtat växt av 
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alla möten. I dag brinner jag verkligen för att ge de här barnen en större chans till 

att få ett bra liv, säger Mats Jacobson. 

 

Text: Frida Bank 

 

Lasse Persson och Mats Jacobson arbetar heltid med projektet.      Foto: Frida Bank 
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HÅLLIHOPP – HÅLLER HOPPET OM ETT BÄTTRE 

LIV LEVANDE I LUND 

 

 
                     

  Foto: Hållihopp 
 

Föreningen Hållihopp hjälper ensamkommande ungdomar i Lund att växa som 

människor och att bidra till samhället. Genom att stötta dem till arbete och 

utbildning blir de en positiv kraft för Lund och gemenskapen i staden ökar. 
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Under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Bland dem fanns många 

ensamkommande barn och ungdomar från norra Afrika och Mellanöstern. Till Lund 

anlände cirka 300 ensamkommande med hopp om att beviljas uppehållstillstånd 

och en vilja att skapa en bättre framtid. Samtidigt som medier rapporterade om 

flyktingkrisen och Sveriges regering tog beslutet att stänga landets gränser 

funderade Lundabor på hur de skulle kunna hjälpa de nyanlända ungdomarna att 

integreras i samhället. En grupp vänner och bekanta gick från idé till handling och 

våren 2017 startades den ideella föreningen Hållihopp. Sedan dess har föreningen 

engagerat ett nittiotal ensamkommande i kommunen och anordnat bland annat 

fotbollsträningar, läxhjälp, simträning, middagar och coachning. Flera av 

ungdomarna har med föreningens hjälp fått körkortsstipendier, 

truckkortsutbildningar och arbete. 

– Det är lätt att tänka att man inte har tid eller ork att engagera sig. Men vänder vi 

de här ungdomarna ryggen kan det bli problem i framtiden. Det drabbar både dem 

och oss. Om vi istället tar vårt ansvar kan vi hjälpa dem till inkludering i samhället 

så att de blir goda samhällsmedborgare, säger Mikael Lagerwall, kassör i 

föreningen. 

 

Från kontaktfamilj till förening 

Kajsa Bjurklint Rosenblad, ordförande i föreningens styrelse, berättar hur Hållihopp 

startade. För Kajsa började engagemanget med att hennes familj blev 

kontaktfamilj till en pojke från Afghanistan. 

– Det var genom honom som vi fick en större inblick i hur de ensamkommande i 

Lund hade det. Vi ville göra mer, skänka saker till boendet, men det fick vi inte. Det 

var väldigt begränsat vad man från civilsamhällets sida fick göra. När vi hörde runt 

fick vi rådet att starta en förening, säger hon. 

Kajsa Bjurklint Rosenblad och hennes man, Carl Rosenblad, diskuterade frågan 

med vänner. I mars 2017 var Hållihopp ett faktum. Idag består styrelsen även av 

Jonas Klevhag, Mikael Lagerwall, Sonja Lindlöf och Anders Sjöstedt. Till dem 

tillkommer verksamhetsansvariga och ett nätverk av Lundabor. Alla som arbetar 
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med Hållihopp gör det ideellt. Föreningen är beroende av donationer för att kunna 

möta de ensamkommandes behov. Samarbeten med bland andra Crafoordska 

stiftelsen har varit avgörande för föreningens framgång och varje krona går direkt 

in i verksamheten för att på bästa sätt stötta ungdomarna. 

 

Fotboll för gemenskap 

För att nå ut till de ensamkommande i kommunen startade Hållihopp ett 

Korpenlag. De valde också att hyra en idrottshall på lördagskvällar. Där kunde 

ungdomarna samlas för att spela fotboll, umgås och få en första bild av föreningen. 

– Många ensamkommande hade inget att göra på helgerna. De bara satt på 

boendena och några av dem hade börjat hamna i lite tvivelaktiga sammanhang. 

Lördagskvällarna blev viktiga eftersom vi kunde fånga upp dem, berätta för dem 

vilka vi är och prata förutsättningslöst, säger Kajsa Bjurklint Rosenblad. 

Intresset för fotbollskvällarna var stort och genom dem byggde Hållihopp en 

relation till ungdomarna. Verksamheten växte med fler aktiviteter, bland annat 

middagar och en fest där ensamkommande och svenska familjer träffades. 

Styrelseledamoten Anders Sjöstedt arbetar som präst i Sankt Knuts kyrka, som 

många ensamkommande besöker för fika och läxläsning. Nu fick de också höra 

talas om Hållihopp. 

– För att kunna hjälpa ungdomarna att ta sig in i arbetslivet måste du först ha 

byggt upp en relation till dem. De är ofta väldigt skygga och vana vid att nästan alla 

är emot dem. Därför spelar de mjuka värdena, idrotten och kulturen en väldigt 

viktig roll, framför allt i början, säger Sonja Lindlöf, ledamot i föreningens styrelse. 
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Korpenlaget. Föreningen har även medverkat i Lundaloppet, spelat badminton och bowling.  
Foto: Hållihopp 

 

Saknar nätverk i Sverige 

Middagarna har blivit en återkommande aktivitet i föreningens lokal i centrala 

Lund. Från början var många av killarna tillbakadragna, men i takt med att de lärde 

känna personerna bakom Hållihopp har de öppnat sig. 

– Det blev snabbt en härlig stämning. Vi har intressanta samtal och ett ömsesidigt 

utbyte där vi lär oss av varandra om olika kulturer. Från början trodde de att vi var 

arvoderade av kommunen och det präglade relationen. Det tog ett tag för dem att 

förstå att vi gör det här för att vi vill och tycker att det är vår skyldighet, säger 
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41 

 
             Foto: Hållihopp 

 

Idag har föreningen regelbunden kontakt med ett sjuttiotal ensamkommande. De 

flesta av dem har fått uppehållstillstånd i Sverige och går i högstadiet eller på 

gymnasiet. Föreningens inriktning präglas helt av vilka behov som ungdomarna 

har. Hållihopp menar att en nyckel till framgång är att skapa sammanhang där 

ungdomarna uppmuntras till personlig utveckling och ansvarstagande. Det är 

viktigt att både stötta och ställa krav. Ungdomarna i Lund vill utbilda sig, skaffa sig 

ett jobb och egen bostad. Sedan 2017 har därför Hållihopp anordnat läxläsning och 

jobbcoachningsmöten. Det är Sonja Lindlöf som i huvudsak ansvarar för jobbfrågan 

inom föreningen. Hon har återkommande kontakt med kommunen och med 

företag i Lund för att hitta arbetstillfällen, och det har lyckats över förväntan. Ett 

fyrtiotal ungdomar har fått individuell coachning av Sonja. Under 2018 ledde detta 

till 30 arbetstillfällen i form av extrajobb och tillsvidareanställningar på heltid. Till 

sommaren 2019 har ett fyrtiotal fått jobb inom hemtjänsten och äldrevården i 

kommunen. Andra arbetar på industri- och teknikföretag. Från föreningens sida 

gäller det att identifiera vad som gör ungdomarna anställningsbara, menar Sonja. 

– Truckkort är ofta en förutsättning för att du ska kunna få jobb på lager eller i en 

industri. Med stöd från bland annat Crafoordska stiftelsen har vi kunnat hjälpa 

dem med det och ökat deras chanser att få jobb, säger hon. 
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Från middag till arbete 

Att föreningen varit igång under två år innebär att Hållihopp har kunnat följa de 

ensamkommande och sett dem växa som människor. Föreningen har också fått ett 

kvitto på att arbetet ger resultat. Mikael Lagerwall förklarar processen: 

– Det kan börja med att en kille kommer till fotbollen. Sedan dyker han upp på 

middagarna. Vi börjar prata och stämmer av hur vi kan stötta honom. Sonja kliver 

in och har en dialog med honom om utbildning och jobb. Han vill kanske jobba 

inom industrin men behöver ett truckkort. Då fixar vi en utbildning till honom, sen 

coachar Sonja honom vidare och matchar honom med ett jobb på Alfa Laval. Det är 

en häftig resa att följa. 

Att jobba inom vården eller inom industrin är inte drömmen för alla, men det är 

ett steg i rätt riktning. Det ger inkomst och en värdefull punkt på CV:et som kan 

öppna dörrar till andra jobb eller egen bostad. 

– Många är otroligt duktiga på matte, kemi och fysik och hade kanske en dröm om 

att bli något annat. De söker sig till vården då det är lättare att få jobb där. Vi säger 

åt dem att ta det stegvis och att de ska ha sitt mål kvar, säger Kajsa Bjurklint 

Rosenblad. 

 

 
                                                              Sonja Lindlöf stöttar ungdomarna att hitta jobb. Foto: Hållihopp 
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Tät dialog med kommunen 

En utmaning som föreningen stött på är att ungdomarna riskerar att förlora sitt 

försörjningsstöd när de får lön, även om de endast arbetar under kortare perioder. 

– Det innebär att de inte själva kan spara ihop till ett körkort. Ett sommarjobb kan 

bli en minusaffär för dem, förklarar Kajsa Bjurklint Rosenblad. 

Fyra gånger om året träffar Hållihopp kommunen för att informera om föreningen 

och om hur det går för ungdomarna. Då diskuteras även hinder som uppstått, med 

hopp om att hitta konkreta lösningar för framtiden. 

– Försörjningsstödet är inte konstruerat för den här gruppen utan för människor 

som faller genom samhällets alla skyddsnät. Vi behöver titta på om 

ensamkommande kan få ett annat slags ekonomiskt stöd. Ungdomarna vi har 

kontakt med är inte på bottenplattan, de är på startplattan, säger Sonja Lindlöf. 

Med kommunen diskuterar de även de ensamkommandes bostadssituation. Några 

ungdomar har varit bostadslösa och blivit hänvisade till härbärgen. En kille som 

råkade ut för detta studerade på dagarna och jobbade extra på kvällarna. Han 

lyckades inte få tag på en egen lägenhet och var inte heller behörig att bo på 

kommunens boenden. 

– Vi försöker hitta lösningar så att fler ungdomar kan hyra en egen bostad. En 

annan idé vi för fram är att kommunen skulle kunna börja med ett slags 

referensboende.  

Då kan killarna visa att de klarar sig själva vilket kanske gör det lättare för dem att 

få tag på en hyresrätt i ett senare skede, säger Mikael Lagerwall. 

 

Skapar starka förebilder 

De som är engagerade i Hållihopp har utbildats i traumamedveten omsorg, men 

det är ett medvetet val att inte rikta aktiviteterna till ungdomar som mår mycket 

dåligt. 

– Vi tror att det finns andra som kan hjälpa dem bättre än vad vi kan. Däremot 

försöker vi skapa förebilder som kan inspirera och visa vägen framåt, säger Mikael 

Lagerwall.  
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Bakgrunden till varför de ensamkommande sökte sig till Europa och Sverige 

varierar. 

– Alla kommer inte från krigsdrabbade områden.  

En del av dem har flytt från en riktigt dålig tillvaro utan framtidsutsikter. Det 

påminner om när vi svenskar utvandrade till Amerika. De drömmer om ett bättre 

liv.  

Vi tar inte ställning i asylpolitiken utan hjälper dem som finns här att integreras i 

samhället, säger Kajsa Bjurklint Rosenblad. 

Majoriteten av de ensamkommande i Lund är pojkar.  

Så ser det även ut i andra kommuner i Sverige. Hållihopp har kontakt med tre 

flickor. En av dem drömde om att läsa teknisk 

inriktning på gymnasiet. Men när hon slutade 

grundskolan saknade hon ett betyg. Skolan ville att hon 

skulle gå om ett helt läsår. Då ordnade Hållihopp 

individuell läxhjälp, i form av en coach som flickan 

träffade under sommarlovet. 

– Det var först när vi kontaktade hennes 

studievägledare som hon blev tagen på allvar. Hon fick 

sitt betyg och började gymnasiet samma höst, säger Mikael Lagerwall. 

 

Natur och nyföretagande 

Under 2019 har Hållihopp kontaktat Lunds NyföretagarCentrum. Förhoppningen är 

att föreningen både ska hjälpa ensamkommande ut på arbetsmarknaden, men 

också att de själva ska kunna skapa jobbmöjligheter. I år ska ungdomarna även i 

högre grad vara delaktiga i att anordna och planera aktiviteter.  

– Vi har tidigare testat att låta en ensamkommande vara ansvarig för fotbollen. På 

så sätt skapar vi ett socialt sammanhang där de också lär sig att ta ansvar. Under 

våren ska vi åka till Skånes djurpark. Då börjar vi med att läsa om allemansrätten 

på läxläsningen, sen är det några killar som får boka buss och några andra som ska 

ansvara för picknicken, berättar Kajsa Bjurklint Rosenblad. 

45 

Styrelsen är överens om att avveckla föreningen när den inte längre behövs. 

– Vi gör inte det här för vår egen skull, även om vi också växer som människor på 

vägen. Vi gör det för de ensamkommandes skull och det är deras behov som styr, 

säger Mikael Lagerwall. 

Än så länge fortsätter det att dyka upp nya ansikten på Hållihopps på aktiviteter. 

Ungdomarna som föreningen hjälpt till jobb kommer också tillbaka för att umgås. 

– Det är inte som när man går en kurs och det sedan tar slut. Det är en längre 

relation. Vi lägger ner mycket tid på Hållihopp men vi har också fått något 

ovärderligt tillbaka, säger Kajsa Bjurklint Rosenblad.  

 

 
                                Mikael Lagerwall, Sonja Lindlöf och Kajsa Bjurklint Rosenblad. Foto: Frida Bank 
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004 SYMBOL

I mindre eller långsmala utrymmen kan det ibland bli problematiskt med synbarhet och 
tydlighet av originallogotyp. Därav har en symbol i form utav ett versalt C har tagits fram 
som komplement. Denna används med fördel på mindre eller långsmala ytor exempelvis visit-
kort, beachflaggor etc. Om möjligt görs en uppställning där symbolen kompletterar originallogotypen.
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