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Stiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in pengar till förmån för forskning som är betydelsefull och 

livsviktig för kvinnor – livsviktig eftersom man till exempel fortfarande inte vet att kvinnor kan ha 

annorlunda symptom än män vid hjärtinfarkt och stroke. 

Mer forskning med ett genusmedicinskt perspektiv behövs och sparsamt med medel finns att söka 

för yngre forskare som just har eller just ska disputera. Vi riskerar att förlora begåvade forskare, 

främst kvinnor som saknar ekonomiskt stöd under en viktig period i livet. 

Risk att ändamålet inte uppfylls 

Sannolikheten är låg att ändamålet inte uppfylls. Det finns ett stort behov av forskning och 

information om könsskillnader och kvinnors hälsa och sjukdomar. 

Effekt: Om ändamålet inte uppfylls så bryter styrelsen mot stiftelseförordnandet och stiftarnas vilja. 

Detta kan leda till behov av utbyte av styrelsen. Det innebär också ett förtroendetapp till givare 

som lämnar gåvor vilket kan leda till minskade bidrag och därmed minskade möjligheter att 

uppfylla ändamålet. 

Kommentar till detta: För att motverka att stiftelsen inte uppfyller ändamålet finns stiftelsens 

vetenskapliga grupp, med stor erfarenhet och hög kompetens. Gruppen sammanträder och 

bedömer ansökningarna om stipendierna utifrån Vetenskapliga rådets kriterier; originalitet, 

vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter. 

Risk att insamlade medel inte når beslutat ändamål 

Sannolikheten är låg att medlen inte når beslutat ändamål. 

Effekt: Om medlen inte kommer fram eller utbetalas skulle det innebära minskat förtroende från 

bidragstagare och mottagare, negativ publicitet och minskade medel för att uppfylla ändamålet. 

Kommentar till detta: Stiftelsens styrelse och ledning har kontakt med bidragstagare/stipendiater 

och informerar om att de har fått sina stipendiepengar. 

  



 

Risk att alla insamlade medel inte kommer till stiftelsen 

Det finns en möjlig sannolikhet, beroende på vilket sätt insamlingarna görs: 

Försäljning av pins sker under vid olika event och via återförsäljare. Risken är större vid 

kontanthantering, Swish och kortterminaler minskar risken. 

I samband med testamenten och företagsgåvor är risken liten, eftersom avtal ofta finns och 

insättning på konton sker. 

Effekt: Om insamlade medel inte når stiftelsen, minskar möjligheter att uppfylla ändamålet och 

givarnas förtroende för stiftelsen blir lägre. 

Kommentar till detta: Stiftelsen kontrollerar på olika sätt att medel når stiftelsen. 

 
 

Riskanalysen uppdaterades i stiftelsens styrelsemöte den 29 september 2022. 


