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Förord

Stiftelsen beslutade under året att lämna anslag för inköp av medicinsk apparatur  

och utrustning till 15 sökande med drygt 26,8 miljoner. Sedan stiftelsens grundande 

har stiftelsen totalt lämnat anslag med drygt 608 miljoner. Det kan konstateras att 

stiftelsen torde spela en viktig roll för forskning inom stiftelsens ändamål.

Året 2011 minskade marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar justerat för utbetalningar 

med cirka 1,2 procent. Med hänsyn till rådande finansiell turbulens under 2011 i 

världen är detta ett tillfredsställande resultat.

Under våren 2011 konstaterade styrelsen att rådande läge i omvärlden med oro 

för ekonomisk kollaps i Grekland, politiskt osäkert läge i Tyskland, osäkerhet kring 

framtida ledning i IMF samt det ekonomiskt instabila läget i Spanien, Portugal, Irland 

och USA, innebar att risken i aktieförvaltning måste anses hög. Styrelsen fann att en 

nedgång på aktiemarknaden framstod som troligare än en fortsatt uppgång. Som en 

konsekvens beslutade styrelsen vid extra styrelsemöte den 25 maj 2011 att successivt 

sälja och säkra aktierelaterade placeringar.

Stiftelsen deltog för första gången i ett syndikerat lån, som löper på fem år med en 

årlig ränta på 6,7 procent.

Dessa beslut innebar ingen ändring i det placeringsreglemente som antogs av  

styrelsen den 29 september 2009.

Styrelsen kommer dock under 2012 att göra en översyn av stiftelsens placerings-

reglemente. 

 

Stiftelsens hemsida och årsredovisning presenterar årligen ett antal forskningsprojekt 

som beviljats anslag. Förhoppningen är att besökare på hemsidan och läsare av års-

redovisningen därigenom skall få större förståelse för enskilda forskningsprojekt och 

stiftelsens roll inom forskningsvärlden.

Björn Aschan

Ordförande



6 7

FORSknInGSPROJEkT I nÄRBILD 
Möt tre av de totalt femton forskare som fick anslag under 2011. 

Intervjuerna där de tre berättar om sin forskning finns även 

publicerade på stiftelsens webbsida. Där finns även intervjuer med 

forskare som fick anslag under 2009 och 2010. 

Diana Karpman, professor i pediatrik med inriktning på njursjukdomar

vid avdelningen för pediatrik, Lunds universitet

Martin Bergö, professor i molekylär medicin på Sahlgrenska Cancer Center, 

Göteborgs universitet

Jón Karlsson, professor i ortopedi och idrottstraumatologi

på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 
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På sIkt kan njursjuka 
Få Bättre BehandLIng

dIana karPman
Professor i pediatrik med inriktning på njursjukdomar
vid avdelningen för pediatrik, Lunds universitet

Som forskare vill Diana Karpman lära sig 
mer om orsakerna bakom njursvikt hos 
barn och vuxna. Hon är barnläkare och en 
av Sveriges främsta experter på EHEC-infek-
tionens följdsjukdom HUS.

Det var en av Diana karpmans patienter som ledde henne 

in på forskarbanan, ett barn som fått njursvikt av en 

infektion. Fallet var ovanligt och gjorde att hon började 

läsa på. 

– Jag blev intresserad av att fördjupa mig och fick chansen 

att göra en studie på EHEC-utlöst njursvikt. Det blev en 

del av min doktorsavhandling.

Sommaren 2011 figurerade Diana karpman som expert 

i massmedierna i samband med det stora utbrottet av 

EHEC-smitta, orsakad av förorenad mat. Då drabbades 

drygt 4 000 personer i Europa av infektionen och 900 fick 

sjukdomen HUS som en följd av smittan.

– Vi gör nu analyser på prover från patienter som in-

sjuknade för att lära oss mer om hur bakterien påverkar 

blodet och njurarna.

Diana karpmans forskargrupp vid Lunds universitet foku-

serar på grundmekanismerna i njursjukdomar. Genom att 

urskilja vilka faktorer på cellnivå som bidrar till sjukdom 

kan man på sikt utveckla nya, mer specifika behandlings-

former. 

– Det behövs. Idag har vi lärt oss att förstå mekanismerna 

bakom olika njursjukdomar men de behandlas ändå på 

liknande sätt. Vårt projekt går ut på att i stället kunna häm-

ma det som sätter igång sjukdomsprocesserna, säger hon.

Forskargruppen studerar fyra olika njursjukdomar.  

Den första, hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) ger 

blodbrist och akut njursvikt. Den finns i två varianter, 

varav den vanligaste orsakas av EHEC-bakterier i tarmen.

– Det är nästan bara barn som drabbas av HUS och varför 

vet vi inte. De kan även få nervskador som kan yttra sig i 

kramp, förlamning och minnesstörning.

Den andra sjukdomen heter trombotisk trombocytopen 

purpura och orsakas av muterat protein eller autoanti-

kroppar mot proteinet i blodplasman, vilket ger proppar 

som drabbar njuren. Den tredje, vaskulit, är en allvarlig 

kärlinflammation.

– Orsaken är okänd, men vi har sett att patienter med 

vaskulit har aktivering av ett proteinsystem som heter 

kontaktsystemet. nu vill vi studera hur blodceller och 

celler längs kärlväggar aktiveras. Vi ska försöka hämma 

aktivering av kontaktsystemet. Om det lyckas kan det vara 

ett behandlingsalternativ i framtiden, berättar Diana.

Den fjärde sjukdomen, IgA nefropati, är den vanligaste 

formen av inflammation i njurbarken.  

– Den kan leda till njursvikt men varför vet vi inte. IgA 

är en antikropp som normalt finns i slemhinnor. Strepto-

kocker, en vanlig luftvägsbakterie, kan ha IgA-bindande 

proteiner på sin yta. Vi studerar om dessa bakteriella 

proteiner som sätter sig i njuren efter en luftvägsinfektion 

bidrar till inflammationen.

Diana karpman har även startat en forskarskola som ger 

stöd åt kliniskt verksamma unga forskare i Skåne, något 

hon själv saknade under sina studier.

Tack vare anslaget från Lundbergs forskningsstiftelse har 

Diana karpman och hennes kolleger kunnat köpa en 

apparat, ett så kallat flödessystem, som härmar blodflödet 

i kärl.

– Den ger oss unika möjligheter att utforska allt innehåll 

i blodet inklusive främmande bakterier, deras toxiner och 

även vad som sätter igång inflammation i kärlväggarna. 

Denna teknik används hittills bara på ett fåtal forsknings-

labb i världen och nu öppnar den nya vägar för oss.

 Text: Monica Havström

diana karpman ser fram emot att kunna studera detaljer i blodsystemet som de inte 
kunnat göra tidigare.
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sLut med nattLIga mustransPorter 
På sahLgrenska sjukhuset

martIn Bergö
Professor i molekylär medicin  
på sahlgrenska cancer center, göteborgs universitet

Martin Bergö får sina bästa idéer när han 
lyssnar på musik eller åker inlines.  
Att vara forskare är en livsstil och hjärnan 
är ständigt fokuserad på gåtorna kring 
CAAX-proteiners betydelse för sjukdomar. 

Det syns att Martin Bergö är glad. Leende tar han emot 

för intervju på sitt arbetsrum och efter en stund får jag 

förklaringen när sonen ringer. ”Ja, det är sant Marcus.  

Du ska få träffa kungen och drottningen.” 

– Det är hemligt än så länge, inte ens kollegerna vet att jag 

ska få medalj på lördag, säger Martin när han sagt hej då 

till sin åttaåring.

Hela familjen är inbjuden till Stockholm när Martin Bergö 

ska få det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i medicin 

som delas ut av kungliga Vetenskapsakademin.

– Det är stort, en höjdpunkt i min karriär. Bara en på vårt 

sjukhus har fått priset tidigare.

Han belönas för sin uppmärksammade forskning om 

CAAX-proteiner och deras betydelse för både uppkomst 

och behandling av olika sjukdomar.

– nyfikenheten driver mig att hela tiden lära mig mer om 

proteinerna vi studerar. Där finns många gåtor vi vill 

knäcka, både biokemiska och medicinska.

Under sin postdoc i USA lärde sig Martin Bergö en teknik 

för modellstudier i benmärg hos möss. Den har han och 

hans forskargrupp i Sverige sedan utvecklat och använt 

under åtta år. CAAX-proteiner, som finns i alla celler, 

har en avgörande roll vid många sjukdomar, till exempel 

åderförkalkning och ledgångsreumatism, men de fokuserar 

sina studier främst på tre: lungcancer, akut leukemi och 

progeria, accelererat åldrande. 

Bland annat har de identifierat nya måltavlor för framtida 

cancerläkemedel, och utvärderat en ny behandling för 

barn med progeria. 

– Vi har kommit på ett ännu bättre sätt att behandla 

progeria som vi testar på möss just nu. Om det lyckas, 

kan det bli en mycket effektiv behandling, säger han.

Deras forskningsrön har även stor klinisk betydelse 

eftersom många läkemedel påverkar CAAX-proteinerna 

på olika sätt. 

– Ett exempel är statiner och bisfosfonater som är vanlig 

medicin mot högt kolesterol och benskörhet. Här kommer 

våra studier leda till en ändrad uppfattning om meka-

nismerna bakom både effekter och biverkningar. 

Martin Bergös forskargrupp köper avancerad utrustning 

för större cellodlingar och en strålningsmaskin för gnagare 

för anslaget från Lundbergs forskningsstiftelse.

– Jag förstår inte varför ingen grupp köpt en sådan maskin 

tidigare. I alla år har forskare fått använda Jubileums-

klinikens apparatur nattetid och tagit med sina försöks-

djur dit. Ja, det är totalt galet att vi sprungit med mössen i 

korridorerna och använt samma maskin som för patienter, 

nickar han när han ser hur jag spärrar upp ögonen.

– Så den utrustningen betyder mycket för många. Det blir 

en stor tidsvinst och förenklad tillståndsprocedur när vi 

kan behandla mössen på vårt eget labb och på dagtid. 

Även andra forskare kan komma hit.

Martin Bergö känner sig lyckligt lottad. Många framsteg 

som han och kollegerna gjort de senaste fem åren har 

möjliggjorts tack vare ett stöd från EU på 17 miljoner.

– Det ledde till att vi kan bedriva nyfikenhetsforskning. 

Man måste få chans att ”go a little crazy” för att kunna 

göra stora genombrott. Vi har vågat satsa på högriskpro-

jekt och det har gett utdelning.

I vår väntar en resa till USA där han ska hålla föredrag på 

en spännande matematik- och fysikkonferens om cancer.

– Trots den makalösa utvecklingen inom bioteknik botas 

fortfarande den mesta cancern med kirurgi och rävgift. 

Jag tror aldrig att vi får fram ett mirakelmedel mot cancer. 

Men i framtiden kommer vi att bli lite bättre på alla om-

råden, från diagnostik till vård och behandling, och kunna 

sänka dödligheten kraftigt.

Han har flera knep för att hålla sin nyfikenhet vital, som 

att åka inlines och läsa skönlitteratur. Veckans heliga stund 

för Martin Bergö är två timmar på fredag kväll när han 

kopplar av och spelar klassisk musik på hög volym, helst 

ensam i huset. 

– Då testar jag viner, lagar middag åt familjen och njuter.

Text och bild: Monica Havström

martin Bergö har kontor i nybyggda sahlgrenska cancer center.  
hans whiteboard är full av idéer från ett jobbmöte.
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VI VILL Lösa PraktIska ProBLem 
För PatIenten  

jón karLsson
Professor i ortopedi och idrottstraumatologi
på avdelningen för ortopedi vid sahlgrenska 
universitetssjukhuset i göteborg

Han är en ovanlig forskare – mikroskop-
blind men en mästare på att måna om sina 
patienter och doktorander. Jón Karlsson är 
islänningen som hamnade i Göteborg för att 
ägna sitt liv åt folks benskador. 

– Det är viktigt för mig att alltid knyta patienterna till det 

vi gör, de ska ha nytta av vår forskning.

Jón karlssons förmiddag var fullbokad med patienter, lunchen 

hann han inte med för då behövde hans doktorand hjälp 

och intervjun inleder han redan i mobilen på väg till 

mötesplatsen – för att utnyttja tiden han sitter i bilen.  

Får en känsla av att det är en typisk dag för den aktive 

professorn.

I mer än ett decennium har Jón karlsson verkat vid Lund-

berglaboratoriet för ortopedisk forskning. Där studerar 

man bland annat skador på knän och hälsenor.

– Vi utvecklar metoder för rehabilitering hos patienter 

med dessa problem. Det kan också handla om att rätta till 

gången hos barn med medfött handikapp i benen. Vi gör 

mycket annat också. En patientgrupp är till exempel unga 

idrottare som höftopererats.

Labbet är öppet för alla ortopeder och doktorander som 

vill forska kring rörelseapparaten.

– Den idén har funnits sedan starten. nu när vi slagit 

ihop två labb i samma lokaler har det blivit ännu bättre, 

säger han och betonar vikten av att samarbeta för att nå 

resultat.

Med anslaget från Lundbergs forskningsstiftelse kan de 

byta ut labbutrustning som är 15 år gammal, och få mo-

dern apparatur för att mäta aktivitet i smärtande muskler 

och en ultraljudskamera för precisionsmätning av senor 

som ska korrigeras. Det görs för att förbättra patientens 

gång och öka kraften i benen.

– Jag blev förvånad och oerhört glad för pengarna, de 

kommer till stor nytta. Vi köper också 16 nya kameror 

som filmar patientens rörelseschema. Analyserna görs för 

att kunna räkna ut hur vi kan förlänga eller korta senor i 

nedre extremiteten, eller vinkla om ett snett ben. Med den 

nya utrustningen vet vi exakt hur vi ska göra, på millime-

tern. Det blir en klar förbättring.

Jón illustrerar mitt i meningen, ställer sig upp i kaféet på 

sjukhuset där vi träffas och visar genom att linka med stel 

vrist förbi vårt bord. Tar några kliv i trappan för att visa 

hur gången ser ut om hälsenan blivit för lång och man 

inte kan styra sin fot. Två sjuksköterskor passerar med en 

patient, han hejar glatt och vips sitter han på sin stol igen 

och fortsätter:

– Vi har ägnat kraft åt att standardisera och förbättra mät-

metoderna. Liknande rörelselabb finns på andra sjukhus 

och nu kan vi hjälpas åt. Men med den nya utrustningen 

ligger vi absolut i framkant och det kommer doktoranderna 

och patienterna att ha stor nytta av.

Orden sjuder av energi när han kommer in på debatten 

om hur skadade senor bäst behandlas. Likaså glimtar 

engagemanget i hans ögon när jag frågar om känslorna 

för Island.

– Jag lämnade bondgården och mina föräldrar, ingen i 

min släkt var akademiker men jag visste redan som nio-

åring att jag ville bli läkare, berättar Jón.

Det blev flytt till Göteborg när han skulle specialisera 

sig som läkare och mest av en slump fastnade han för 

ortopedi. 

– Det har jag inte ångrat en enda minut. Men Island är 

fortfarande hemma, trots att jag inte bott där på trettio år. 

Det är främst det isländska kynnet han saknar.

Genom åren har han gjort många tusen operationer, 

handlett 27 doktorander, hållit kurser i ortopedi och 

idrottsmedicin för läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor, 

och skrivit mer än 200 forskningsartiklar och 25 böcker.

På frågan om hans visioner svarar Jón karlsson att han 

egentligen inte är någon forskare.

– Jag är doktor. Det är nyfikenheten som driver mig.  

 Om jag kan göra något som blir bättre för mina patienter 

– då har forskningen betydelse för mig.

Text och bild: Monica Havström

Illustrationer: Annette Dahlström

– Forskningsanslaget betyder mycket för oss.  

med ny utrustning tar vi ett stort kliv framåt, 

säger professor jón karlsson. 
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FörVaLtnIngsBerätteLse 

Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-

stiftelse får härmed avlämna årsredovisning för verksam-

hetsåret 2011.

InFormatIon om stIFteLsen 

Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den 23 de-

cember 1910. Arne Lundberg anställdes 1929 i firma Malmsten 

& Bergvall där han blev delägare. Arne Lundberg utsågs 1965 

till verkställande direktör i AB Fortia, moderbolag till Phar-

macia AB. Han var även verksam i ett antal styrelser, bland 

annat som ordförande i Adaco AB, ledamot i Pharmacia AB, 

Säfveåns AB, Återförsäkrings AB Skandia och Göteborgs Han-

delskammare. Arne Lundberg avled 1973.

Till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru, IngaBritt 

Lundberg, den 28 september 1982 stiftelsens kapital. IngaBritt 

Lundberg blev 1995 hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska 

akademin. Hon avled den 6 juni 1999 och förordnade i sitt 

testamente om ytterligare kapital till stiftelsen.

stIFteLsens ändamåL

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig 

forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar och 

ortopedi. 

Stiftelsens anslag har genom åren koncentrerats till större 

projekt, som bedömts vara väsentliga för den framtida utveck-

lingen inom stiftelsens ändamålsområde. I normalfallet lämnas 

inte anslag för projektfinansiering. Stiftelsen prioriterar inköp 

av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning inom 

Göteborgsregionen har företräde.

Mottagare av anslag skall inom tre år lämna en redovisning 

till stiftelsen över de vetenskapliga resultat som uppnåtts med 

hjälp av anslaget.

Främjande aV ändamåLet 

Under året inkom sammanlagt 40 ansökningar till ett totalt 

belopp om drygt 85 miljoner kronor. För främjande av 

stiftelsens ändamål lämnades under 2011 anslag till 15  

sökande med ett sammanlagt belopp om 26 844 tkr för-

delade på sätt som framgår av not 8 respektive not 9.  

Återföring har gjorts med totalt 350 tkr. Justerat för åter-

föring har 26 494 tkr beviljats för ändamålet.

Stiftelsen har under åren 1983 till 
2011 beviljat 401 anslag med 
sammanlagt 608 miljoner kr. 
Andel utdelade medel av stiftelsens 
avkastning under de senaste fem 
åren är 83 procent.
 

16 17 

styreLsen 

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse be-

stående av fem ledamöter. Styrelsen utgörs av advokat 

Björn Aschan, ordförande, direktör Åke Altéus, Olle 

Isaksson, professor emeritus, Håkan Olsson, professor, 

samt fru Monica Lundberg. Styrelsen har under året 

haft fyra styrelsemöten.

 



16 17

FörVaLtnIng, rIsker och rIskhanterIng 
 
År 2009 antog styrelsen ett placeringsreglemente att gälla för tre år med riktlinjer, mål, ansvar och 

befogenheter samt risker och restriktioner för förvaltningen av stiftelsens kapital.  

Syftet med placeringsreglementet är att bestämma om riskspridning för stiftelsens kapital. Enligt 

placeringsreglementet skall stiftelsens kapital investeras i 50% (+/- 10%) i svenska och utländska 

aktier, 30% (+/-10%) i räntebärande papper och 20% (+/-10%) i alternativa investeringar som 

hedge- och fastighetsfonder. Av stiftelsen valda förvaltare har att löpande hantera marknads-, 

ränte- och valutarisker. 

Under våren 2011 konstaterade styrelsen att rådande läge i omvärlden med oro för ekonomisk 

kollaps i Grekland, politiskt osäkert läge i Tyskland, osäkerhet kring framtida ledning i IMF samt 

det ekonomiskt instabila läget i Spanien, Portugal, Irland och USA, innebar att risken särskilt i 

aktieförvaltningen måste anses hög. Styrelsen fann att en nedgång på aktiemarknaden framstod 

som troligare än en fortsatt uppgång.

Stiftelsens svenska aktieinnehav i maj 2011 uppgick till 390 miljoner kronor vartill skall läggas 

stiftelsens investeringar i Skagen fonder och Carmignac fonder.

Vid ett extra styrelsemöte den 25 maj 2011 beslutade styrelsen att uppdra åt SEB att omgående 

selektivt sälja halva den svenska aktieportföljen. Under hösten 2011 såldes ytterligare 80 miljoner 

kronor i svenska aktier och liksom investeringarna i Skagen fonder och Carmignac fonderna. 

Resterande del av den svenska aktieportföljen säkrades med säljoptioner, som förfaller i juni 2012.

Likviditeten efter dessa försäljningar har placerats i räntebärande instrument och i ett syndikerat 

lån på 80 760 tkr med löfte om ytterligare lån (Capex) om 6 730 tkr. Detta syndikerade lån löper 

på fem år och med en årlig ränta om 6,7 procent. 

Med ovan angivna investeringar är stiftelsens kapital investerat 8,8% i aktier,  68,2% i räntebärande 

och 15,9% i alternativa investeringar samt 7,1% i likvida medel.

Styrelsens beslut att sälja och säkra aktierelaterade tillgångar fattades mot bakgrund av styrelsens 

ansvar för att säkra stiftelsens kapital i rådande omvärldsförhållanden. Besluten innebar ingen 

ändring i det placeringsreglemente som antogs av styrelsen den 29 september 2009 vilken ger 

styrelsen möjligheten att ”för den händelse något oförutsett inträffar” frångå normalfördelningen. 

 

 

Stiftelsen erhåller varje månad från Wahlstedt Sageryd Financial Services AB en rapportering för hela 

stiftelsens kapital per förvaltare innehållande uppgift om avkastning och kapitalets utveckling med 

nyckeltal och budgetjämförelse.

Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som avkastning kan användas för främjande av 

stiftelsens ändamål. Därför finns inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens kapital i tillgångsslag 

som inte ger direktavkastning. 

 

resuLtat och stäLLnIng

Den totala avkastningen på stiftelsens kapital, det vill säga både direktavkastning och värdeförändring, 

uppgick under året till -1,2 %. Stiftelsens förmögenhet, där tillgångarna upptagits till marknadsvärde 

med avdrag för beviljade ej utbetalade anslag, uppgår vid utgången av räkenskapsåret till 1 014 973 tkr 

(1 057 896 tkr) vilket är en minskning med 4 % från föregående år. Årets förvaltningsresultat uppgår till 

35 025 tkr (27 295 tkr). Omplacering av stiftelsens tillgångar har under året gett ett realisationsresultat 

uppgående till -1 474 tkr (24 117 tkr) vilket har förts mot bundet eget kapital.

Styrelsen beslutade att med stöd i stadgarna göra en engångsavsättning från disponibla medel till 

bundet eget kapital med 25 000 tkr. Disponibla medel uppgår därefter till 38 709 tkr (55 177 tkr). 

FLerårsöVersIkt

år  (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Förvaltningsresultat 35 025 27 295 30 096 39 413 32 913

Förmögenhet 1 017 060 1 057 896 996 925 835 933 1 061 063

Disponibla medel 38 709 55 177 55 433 50 826 39 403

Beviljade medel 26 494 27 551 25 622 27 950 19 940

Fullföljdsgrad 97 % 92 % 66 % 85 % 82 %

I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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resuLtaträknIng not 2011 2010
(kr) (kr)

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 25 746 790 20 184 327
Räntor, obligationer 10 563 840 10 326 596
Räntor, bank 1 879 835 214 702

38 190 465 30 725 625

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader 1 -1 093 734 -1 376 407
Externa kostnader, övrigt 2 -1 476 064 -1 458 380
Arvoden 3 -595 423 -595 933

-3 165 221 -3 430 720

Förvaltningsresultat 35 025 244 27 294 905

Realisationsvinster 46 237 531 54 692 554
Realisationsförluster -47 711 603 -30 575 928

-1 474 072 24 116 626

Årets resultat 33 551 172 51 411 531

BaLansräknIng not spec 2011 2010
(kr) (kr)

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 1 719 436 344 944 713 726
Långfristiga fordringar 5 117 548 024 36 350 006

836 984 368 981 063 732

Summa anläggningstillgångar 836 984 368 981 063 732

Omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Fordringar 3 245 243
Upplupna intäkter 4 6 811 466 4 825 822

6 811 711 4 826 065

kortfristiga placeringar 6 2 108 599 369

kassa och bank 5 76 612 510 34 778 859

Summa omsättningstillgångar 192 023 591 39 604 924

SUMMA TILLGÅNGAR 1 029 007 959 1 020 668 656

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Bundet eget kapital 940 823 228 917 297 300
Fritt eget kapital 38 708 567 55 177 203
Summa eget kapital 979 531 795 972 474 503

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 6 49 304 409 47 932 009
Upplupna kostnader 7 171 755 262 144
Summa kortfristiga skulder 49 476 164 48 194 153

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 029 007 959 1 020 668 656

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 42 557 462 40 248 309
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noter 2011 2010
(kr) (kr)

not 1 Förvaltningskostnader
SEB -536 430 -734 751
Carlsson Investment Management AB -212 950 -215 071
Wahlstedt-Sageryd Financial Services AB -344 354 -426 585

-1 093 734 -1 376 407

not 2 externa kostnader
Administrationsarvode -980 234 -957 869
Revision -48 750 -84 250
Länsstyrelsen -825 -825
Styrelsemöten inkl resekostnader -195 268 -64 124
Försäkring -92 200 -92 500
Informationsmaterial -139 487 -203 920
Övriga externa kostnader -19 301 -54 892

-1 476 064 -1 458 380

not 3 arvoden
Styrelsearvoden -345 500 -334 800
Sociala avgifter -62 423 -73 633
Arvode, granskning ansökningar -187 500 -187 500

-595 423 -595 933

Stiftelsen har inte haft några anställda under räkenskapsåret.

noter

redoVIsnIngs- och VärderIngsPrIncIPer

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verk-

samhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år.

Värdering av värdepapper

Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning 

och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknads-

värdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Värdet av direktinvesterade 

utländska värdepapper har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och köpkursen per 

bokslutsdagen på respektive valuta..

obligationer

Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s 

inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras 

jämnt över kvarvarande löptid. Anskaffningsvärdet justeras löpande med periodiseringen. För realränte-

obligationer tillämpas Riksgäldens beräkningsprinciper. 

köpoptioner

Stiftelsen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar avkastning. Erhållen premie skuldförs som 

en minskning av finansiella anläggningstillgångars bokförda värde tills optionen avslutats. Vid förfall 

och återköp redovisas premien enligt FAR RedR 7 avseende redovisning av optioner. Även vid lösen 

redovisas premien som utdelningsbar avkastning och läggs ej till försäljningspriset. 

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar 

upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

anslag

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen redovisas som skuld vid beslutstillfället. 

eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ur-

sprungligt donationskapital och senare donerat kapital) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget 

kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/

från bundet eget kapital.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot 

bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna kapitaliseras. 

Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.
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not 4 fortsättning            2011 2010
                     

Räntebärande, svenska, DnB Asset Management
Bokfört värde 205 543 053 201 927 774

Marknadsvärde 211 311 611 200 838 164

Räntebärande, svenska Brummer & Partner nektar

Bokfört värde 105 404 728 93 602 546

Marknadsvärde 113 685 264 105 654 186

Räntebärande, övrigt 

Bokfört värde 200 018 397 -

Marknadsvärde 200 174 382 -

summa bokfört värde 719 436 344 944 713 726

summa marknadsvärde 754 878 020 1 030 134 952

not 4 Långfristiga värdepappersinnehav 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 944 713 726 914 896 641
Investeringar 881 993 075 861 397 136
Försäljningar -1 104 075 161 -829 191 859
Årets periodisering av över-/underkurs -3 195 296 -2 388 191
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 719 436 344 944 713 726

utgående bokfört värde 719 436 344 944 713 726

Realisationsvinster 46 237 531 54 686 988
Realisationsförluster -47 711 603 -30 575 928

aktier, svenska, seB
Bokfört värde 102 069 469 357 941 610
Marknadsvärde 93 198 510 385 173 442

Aktier, utländska, Skagen Fonder och Carmignac Investissement
Bokfört värde - 140 038 297
Marknadsvärde - 159 170 499

Alternativa placeringar, Brummer & Partner Multi-Strategy     
 
Bokfört värde 84 303 916 83 249 962
Marknadsvärde 105 749 735 102 524 352

Alternativa placeringar, Fastighetsplacering, Profi I
Bokfört värde 9 116 001 9 116 001
Marknadsvärde 13 919 514 16 227 330

Alternativa placeringar, Carmignac Patrimoine 

Bokfört värde - 50 038 312

Marknadsvärde -                                                                                   49 904 227
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not 5 Långfristiga fordringar 2011 2010

Lån Gothenburg VG AB 6,7 %/2016-10-15 80 760 000 -

Aktieägarlån Profi I Fastigheter 36 788 024 36 350 006

117 548 024 36 350 006

not 6 kortfristiga placeringar 2011 2010

Penningmarknadsinstrument

Bokfört värde 108 599 369 -

Marknadsvärde 108 676 811 -

summa bokfört värde 108 599 369 -

summa marknadsvärde 108 676 811 -

not 7 ansvarsförbindelser 2011 2010

åtagande avseende framtida investeringar

Profi I 4 038 492 4 038 492

Sveafastighet fond III 31 788 970 36 209 817

Gothenburg VG AB Capex 6 730 000 -

42 557 462 40 248 309

not 8 Beviljade anslag 2011

Professor anna Blom, Lunds universitet 1 600 000

Projektt itel    

Regulation of the complement system in health and disease.

Professor jón karlsson, sahlgrenska universitetssjukhuset 3 000 000

Projektt itel

Uppbyggnad av modernt muskuloskeletalt forskningslaboratorium.

docent marie-Lois Ivarsson, göteborgs universitet 350 000

Projektt itel

Studie avseende genomförbarhet av screening för kolorektal cancer med 
immunologisk FOBT metod samt analys av biologiska markörer från 
tarmslemhinna och blod i samband med koloskopi.

Professor kristina eriksson och anna karlsson, göteborgs universitet 3 000 000

Projektt itel

Utveckling av en immunologisk behandling av cervixcancer.

seniorforskare niclas karlsson, göteborgs universitet 1 100 000

Projektt itel

n- och O-linkad glykosylering involverad i skydd och smörjning led-
brosk.

Forskare maria Bokarewa, göteborgs universitet 2 000 000

Projektt itel

Proto-onkogener som verksamma redskap och terapeutiska mål vid 
inflammation och autoimmuna artrit.

Professor sune Larsson, akademiska sjukhuset uppsala 2 300 000

Projektt itel

Utveckling av bensubstitut för läkning av svåra skelettskador samt  
uppbyggnad efter defekter vid benskörhetsfrakturer.

Professor nils Lycke, göteborgs universitet 1 800 000

Projektt itel

Cancervaccinutveckling inom MIVAC med särskilt  
sikte på ventrikel- och koloncancer.
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not 8  Beviljade anslag 2011 fortsättning

Professorer Björn rydevik och Peter thomsen,  
sahlgrenska universitetssjukhuset

3 000 000

Projektt itel

Utrustning för studier av osseointegrerade proteser för  
behandling av amputerade.

docent gregor guron, sahlgrenska universitetssjukhuset 1 500 000

Projektt itel

Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursvikt.

Professor richard neutz, göteborgs universitet 250 000

Projektt itel

Strukturstudier av humana aquaporiner.

Professor martin Bergö, göteborgs universitet 3 000 000

Projektt itel

Essentiell utrustning för experimentell cancerforskning vid  
Sahlgrenska Cancer Center

Forskningsgruppledare diana karpman, Lunds universitet 900 000

Projektt itel

Bakteriella virulensfaktorer, medfördd immunitet och potrombotiska  
mekanismer vid njursjukdomar.

Professor Bo Baldetorp, Lunds universitet 3 000 000

Projektt itel

Utveckling av biomarkörer inom klinisk cancerforskning. Infrastruktur-
satsning på klinisk/kliniskt experimentell cancerforksning med inriktning 
på tumörbiologi (biomarkörer) strålningsbiologi och epidemiologi.

Beviljade forskningsanslag 26 800 000

Beviljade övriga anslag

Forskning & Framsteg 44 000

Totalt beviljat 26 844 000

Återfört, ej utnyttjade delar av anslag -350 121

till ändamålet netto 26 493 879

not 9 

År Antal 
anslag

Beviljade 
anslag (Tkr)

Förvaltnings- 
resultat (Tkr)

1983 1 891 861

1984 2 866 785

1985 24 12 126 20 891

1986 24 12 617 21 093

1987 13 22 000 24 758

1988 13 16 925 17 731

1989 12 18 948 28 541

1990 14 19 990 32 274

1991 23 24 813 31 612

1992 21 34 908 35 692

1993 14 15 937 31 372

1994 22 38 027 33 174

1995 13 32 621 28 959

1996 22 26 328 26 834

1997 16 25 567 29 248

1998 13 27 270 31 345

1999 12 30 293 21 711

2000 11 21 549 19 419

2001 13 20 606 17 815

2002 8 14 540 14 042

2003 10 13 940 14 623

2004 8 14 540 15 878

2005 9 15 040 16 847

2006 11 20 305 24 650

2007 11 19 940 32 913

2008 16 27 990 39 413

2009 14 25 489 30 096

2010 16 27 551 27 294

2011 15 26 494 35 025

401 608 111 704 896

Förvaltningsresultat respektive beviljade anslag  
årsvis från stiftelsens bildande
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not 10   eget kapital (kr) Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Balanserade medel

Belopp vid årets ingång 917 297 300 55 177 203

Beviljade anslag -26 844 000

Återförda anslag 350 121

årets resultat 33 551 172

Omföring till / från bundet kapital

- årets kapitalisering 25 000 000 -25 000 000

- årets realisationsresultat -1 474 072 1 474 072

Belopp vid årets utgång 940 823 228 38 708 567

summa bundet /fritt eget kapital 940 823 228 38 708 567

Björn Aschan     Åke Altéus   Olle Isaksson

Monica Lundberg   Håkan Olsson

Revisionsberättelse har lämnats 2012-05-31

klas Björnsson
Auktoriserad revisor

Göteborg 2012-05-08

styrelsen för IngaBritt och arne Lundbergs stiftelse
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styreLse

åke altéus  

har varit verksam som vice verkställande direktör 

vid nobelstiftelsen med ansvar för förvaltningen av 

nobelstiftelsens kapital.

Björn aschan 

har som delägare vid en större svensk advokatbyrå 

40 års erfarenhet som affärsjurist.

olle Isaksson
är professor emeritus i endokrinologi (läran om 

hormoner) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 

Göteborg. Olle Isaksson har haft olika lednings-

uppdrag vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs 

universitet och bland annat varit prefekt vid  

Institutionen för medicin åren 1998–2008.

foto: Johan Blomdahl

monica Lundberg  

är dotter till IngaBritt och Arne Lundberg.

håkan olsson  

är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid 

Lunds universitet.  

Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska 

och internationella organisationer med inriktning  

på cancersjukdomar.

Åke Altéus     Björn Aschan     Olle Isaksson     Monica Lundberg     Håkan Olsson 
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