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Sidnr
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Datum
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Rev

SLUTGILTIG
Säkerhet

OFFENTLIG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Förslag till mötespresidium
Valberedningen bereder varje år ett förslag på mötespresidium bestående av en ordförande 
samt en sekreterare. 

David Andersson har tidigare varit engagerad i Unga Forskare på många fronter, bland annat 
som styrelsemedlem 2011-2015.

Simon Ljus har tidigare varit mötessekreterare och suttit i valberedningen.

Därför föreslår vi/jag Riksstämman besluta

Att (1) välja David Andersson till mötesordförande

Att (2) välja Simon Ljus till mötessekreterare

Att (3) välja NN samt NN till justerare tillika rösträknare

Valberedningen

Alexandra Polyakova, Brendan Rajakumar, Fadi Dagher

29 September 2021
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 Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. 

   Ordinarie Riksstämma skall hållas varje år tidigast 
femtonde (15) oktober och senast tionde (10) 
december på tid och plats som Förbundsstyrelsen 
beslutar. 

 Vid riksstämman har alla medlemmar och förtroendevalda rätt att 
närvara, yttra sig och lägga yrkanden. 

 Till riksstämman får varje förening sända ombud i nedanstående 
omfattning: 

• 1 ombud för 1 – 25 medlemmar 

• 2 ombud för 26 – 75 medlemmar 

• 3 ombud för 76 – 125 medlemmar 

• 4 ombud för 126 – 175 medlemmar 

• 5 ombud för 176 medlemmar och därutöver 

   Till grund för denna räkning ligger det antal 
medlemmar vid föregående års utgång som 
rapporterats till förbundet. 

   Föreningar som anslutits till förbundet under 
perioden första (1) januari till trettioförsta (31) 
augusti samma år som stämman infaller får till 
stämman sända ett (1) ombud. 

 Endast ombud är röstberättigade vid riksstämman. 

   Varje ombud har en (1) röst. 

   Att rösta genom fullmakt är inte tillåtet. 

   Varje person kan inneha maximalt en (1) röst. 

 Riksstämman är beslutsmässig om skriftlig kallelse har avsänts till 
samtliga föreningar senast åtta (8) veckor före riksstämman. 

   Stämmohandlingarna ska ha avsänts till samtliga 
föreningar senast fyra (4) veckor före Riksstämman. 

 Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie Riksstämma: 

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
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B. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 

D. Fastställande av röstlängden 

E. Fastställande av föredragningslista 

F. Framläggande av verksamhetsberättelse för det 
föregående verksamhetsåret 

G. Revisionsberättelse för det föregående 
verksamhetsåret samt revisorernas rapport över 
det innevarande verksamhetsåret 

H. Fastställande av resultat- och balansräkning för 
det föregående verksamhetsåret 

I. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för det 
föregående verksamhetsåret 

J. Fastställande av åsiktsprofil 

K. Propositioner 

L. Motioner 

M. Övriga frågor 

   Jämna år skall även följande ärenden behandlas: 

N. Val av valberedning för de kommande två 
verksamhetsåren 

O. Val av verksamhets- samt ekonomiska revisorer 
för de kommande två verksamhetsåren 

P. Eventuella fyllnadsval för personval som 
behandlades av förra Riksstämman 

   Udda år skall även följande ärenden behandlas: 

Q. Val av förbundsordförande för de kommande två 
verksamhetsåren 

R. Val av vice förbundsordförande för de kommande 
två verksamhetsåren 

S. Fastställande av antalet övriga ledamöter som ska 
väljas för de kommande två verksamhetsåren. 
Detta antal ska fastställas till som lägst sex (6) och 
som högst tio (10) övriga ledamöter 

T. Val av styrelsens ledamöter för de kommande två 
verksamhetsåren 

U. Eventuella fyllnadsval för personval som 
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behandlades av förra riksstämman. 

   Varje årtal delbart med fyra (4) skall följande ärenden 
behandlas: 

V. Fastställande av strategi för de kommande fyra (4) 
verksamhetsåren 

 Inför Riksstämman har samtliga medlemmar och föreningar rätt att 
lämna motioner. 

   Motion ska ha inkommit senast sex (6) veckor innan 
Riksstämman. 

 Beslut under punkten övriga frågor på dagordningen måste fattas 
med två tredjedelars majoritet. 

 Extra Riksstämma ska utlysas av styrelsen om: 

• Styrelsen beslutar det, eller, 

• Antalet styrelseledamöter understiger minimiantal 
enligt Error! Reference source not found., eller, 

• Den kvalificerade revisorn kräver det, eller, 

• Minst fem föreningar eller tio procent av 
föreningsantalet, vilketdera som är högst, kräver 
det. 

   Extra Riksstämma får endast besluta i de ärenden 
som uttryckligen angivits i kallelsen. 

   Kallelse och beslutsunderlag ska ha avsänts till 
samtliga föreningar senast fyra (4) veckor i förväg. 

   Förutom det som anges i § 4.9 gäller för extra 
Riksstämma §§ 1.2 – 4.4. 

Arbetsordning 

Från det att mötet öppnas tills dess att det avslutas har mötespresidiet tolkningsrätt av 

arbetsordningen.

Arbetsordningen innehåller två olika metoder; påverkanstorg och plenum. De flesta frågor behandlas 

med båda metoderna, men ett fåtal frågor kan vara opraktiska eller sakna behov av att diskuteras 

annat än i plenum.

 
Yrkande – förslag 
Yrkanderätt – rätten att få lägga förslag 
Inlägg – en kommentar i en diskussion 
Yttranderätt – rätten att få göra inlägg 
Ombud – mötesdeltagare med rösträtt 
Plenum – en mötesmetod där alla mötesdeltagare har sammanträde i en stor sal 
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Acklamation – omröstning som sker genom ja-rop 
Votering – omröstning genom rösträkning 
Ajournering - paus i mötet

 I stadgarna framgår det att alla medlemmar i Unga Forskare, förbundsstyrelsens ledamöter 
samt revisorer har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. Detta gäller förstås oavsett 
mötesmetod.

 Mötespresidiet kan ge övriga närvarande yttranderätt. 

 Riksstämman öppnas i plenum, och de inledande förhandlingarna leds av 
förbundsordförande, fram till val av mötespresidium har skett. 

 För att stötta diskussionerna på påverkanstorget utser stämman inflytandepunktansvariga till 
påverkanstorget, en ansvarig till varje inflytandepunkt. 

 För att sammanställa yrkanden från påverkanstorget utser stämman ett redaktionsutskott, 
där minst en representant för mötespresidiet ingår. 

 

 Plenumförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande. Det är här alla formella beslut 
tas. För deltagande i plenum krävs fysisk närvaro. 

 Plenumförhandlingarna leds av ett mötespresidium, bestående av en ordförande (som 
fördelar ordet och för talarlista) samt en sekreterare (som skriver protokoll), som väljs av 
stämman. Stämman väljer även två rösträknare, tillika protokolljusterare. Dessa ingår ej i 
mötespresidiet. 

 En fråga inleds med att mötesordförande presenterar vilka förslag som finns för beslut, ger 
de som yrkat i frågan möjlighet att föredra sina förslag och sedan lämnar ordet fritt. 

 

 Ordet begärs genom att, enligt mötesordförandes instruktioner, tydligt markera att man 
önskar tala. Man blir då ställd i kö på talarlistan.

7. Om mötespresidiet finner det, av praktiska skäl nödvändigt, står det dem fritt att införa 
tidsgränser för längden på anföranden och inlägg från mötesdeltagare. 

8. Om en mötesdeltagare benämns med namn eller position i ett inlägg, har denne rätt att direkt 
efter inlägget svara på detta genom att göra en replik. Repliker ska alltid hållas korta, och får 
endast svara på inlägget. Att begära replik ska ske enligt mötesordförandens instruktioner. 

9. I personvalsärenden pläderas enbart för de kandidater man vill se valda, och aldrig emot andra 
kandidater. 

 Förslag till beslut kan i plenum läggas enligt mötesordförandes instruktioner om inte 
yrkandestopp i frågan råder.
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11. Under yrkandestopp är det endast tillåtet att lägga förslag till beslut i ordningsfrågor. 

 När talarlistan är tom frågar mötesordföranden om stämman är redo att gå till beslut. Blir 
svaret ja, läser mötesordförande då upp de förslag som det finns att ta ställning till. Det är 
mötesordförandes uppgift att föreslå beslutsordning för de olika förslagen, och den är 
ansvarig för att alla mötesdeltagare känner sig väl införstådda i hur besluten kommer att 
fattas. Det slutliga förslaget efter en beslutsomgång kring en fråga ställs alltid mot avslag.

13. Beslut sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom votering. 
Beslut kan även, om så begärs, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör 
mötesordföranden. Vid sluten omröstning skall röstsedel kasseras om den upptar andra 
förslag än de som är uppe till omröstning. Vid personval genom sluten omröstning skall 
röstsedel kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än de antal som ska väljas 
samt om den upptar ett annat namn än en, till valet, nominerad kandidat. Sluten omröstning 
kan ej begäras efter avslutad votering. 

14. I alla personval där det finns konkurrerande förslag skall sluten votering tillämpas. 

15. Om ett eller flera ombud önskar reservera sig mot ett beslut fattat av stämman så skall detta 
ske skriftligen, innehålla en motivering, och vara inkommet till mötespresidiet innan mötet 
avslutats. 

16. När stämman återupptas efter varje ajournering ska röstlängden justeras. 

 

 En ordningsfråga är en fråga om mötets form eller beslutsordningen för en fråga.

18. En sakfråga är en faktaupplysning i en fråga som behandlas i plenum. 

19. Ordningsfrågor (exempelvis streck i debatten) och sakupplysningar kan begäras och har då 
förtur i talarlistan. Dessa frågor begärs enligt mötesordförandes instruktioner. 

20. Ordningsfrågan streck i debatten kan väckas av en mötesdeltagare som anser att det är dags 
att gå till beslut i en fråga, och avsluta debatten. Det är upp till stämman att besluta om 
detta, och om stämman bifaller detta får alla mötesdeltagare en sista möjlighet att ställa sig 
på talarlistan. När streck i debatten har dragits är det yrkandestopp i frågan. 

 Förslagen som behandlats på påverkanstorget tas sedan även upp till diskussion i plenum. I 
plenum får inga nya förslag läggas, enligt yrkandestoppet vid påverkanstorgets slut. 
Redaktionsutskottet förbereder ett beslutsunderlag till plenum från påverkanstorget. Den 
som vill argumentera eller diskutera mer i någon fråga kan göra det i talarstolen. När 
diskussionen är avslutad så fattas beslut i frågan.

22. I beslutsunderlaget från påverkanstorget är vissa förslag, som av redaktionsutskottet och 
inflytandepunktansvariga inte har bedömts ha stöd av en majoritet av ombuden, placerade 
”under strecket”. Om en mötesdeltagare anser att det vore motiverat att trots detta ta upp 
förslaget till beslut, så begär denne att förslaget ska lyftas ”över strecket”. Det räcker att ett 
ombud önskar väcka ett förslag för att det skall hamna över sträcket. Mötesordförande 
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ansvarar för att det är tydligt när det är tillfälle att eventuellt väcka förslag som ligger under 
strecket i en fråga. 

23. När det är dags för beslut i en fråga som har behandlats på påverkanstorg, ska stämman fatta 
beslut om alla förslag som befinner sig ”över strecket”, efter att eventuella yrkanden har 
lyfts. 

 

Tanken med påverkanstorg är att den diskussion som lätt uppstår i pauserna i korridoren vid 

plenumförhandlingar ska lyftas fram, och uppmuntra dialog istället för konfrontation. 

 Det viktigaste av allt med påverkanstorg är möjligheten att muntligt på plats kunna diskutera 
förslagen med alla andra mötesdeltagare!

25. Rent praktiskt består torget av ett antal skärmar med de olika frågorna och förslagen som ska 
behandlas. Varje skärm med tillhörande förslag kallas för inflytandepunkt. Stämman beslutar 
vilka inflytandepunkter som ska finnas på påverkanstorget, och därmed också vilka frågor 
som tas upp där. 

26. Innan påverkanstorget påbörjas skall alla befintliga förslag föredras i plenum. Detta görs på 
följande sätt: 

a. Förslag från förbundsstyrelsen: Förbundsstyrelsen föredrar sitt förslag. 

b. Behandling av motioner: Motionären föredrar sitt förslag. Förbundsstyrelsen 
föredrar efter det sitt yttrande över motionen. 

 Vill man lägga ett ändrings- eller tilläggsyrkande till de förslag som sitter uppe, så skriver 
man ner det och publicerar det på det sättet som anvisas av inflytandepunktsansvariga. På så 
sätt kan alla som besöker inflytandepunkten se vilka förslag som finns. 

28. Har man en fundering, fråga eller något annat inlägg som man vill att alla andra 
mötesdeltagare ska få ta del av skriver man ner det och publicerar på anvisat sätt. På så sätt 
kan de andra mötesdeltagarna ta del av ens inlägg, även om man själv inte har tid att stå vid 
inflytandepunkten hela tiden. Svar kan alltid lämnas skriftligt i anslutning till inlägget eller 
yrkandet, men för att få en bra diskussion är det alltid att föredra att leta reda på 
mötesdeltagare som har gjort inlägget och föra en dialog. 
 

29. Tycker man att ett yrkande som har lagts är bra, och vill visa för de andra som besöker 
inflytandepunkten att man ger sitt stöd till det, så går det bra att yrka bifall genom att skriva 
upp sitt namn på en yrka-bifallslapp. Motsvarande möjlighet finns även om man vill visa sitt 
missnöje och vill yrka avslag. Så länge påverkanstorget är öppet kan man alltid ändra sig och 
stryka sitt namn från lappen. 
 

30. Endast förslag som har anknytning till det ursprungsförslag som inflytandepunkten behandlar 
(vanligtvis lagt av förbundsstyrelsen eller motionär) samt behåller ursprungsförslagets 
andemening kommer att behandlas i samband med denna vid beslut i plenum. Nya frågor tas 
upp under punkten övriga frågor i dagordningen, där det enligt stadgarna krävs 2/3 majoritet 
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för ett beslut. Presidieordförande avgör om en fråga är ny. Dennes beslut kan prövas av 
stämman. 

 

31. Tjugo minuter innan påverkanstorget stänger är det yrkandestopp. Då får inga fler yrkanden 
göras i de frågor som har tagits upp på påverkanstorget. Efter yrkandestoppet är det 
fortfarande fritt fram att diskutera, kommentera och yrka avslag och bifall på befintliga 
förslag under den kvarvarande tiden. Yrkandestoppet gäller även för alla frågor som tagits 
upp på torget när frågan senare behandlas i plenum, om inte stämman beslutar att riva upp 
yrkandestoppet i den specifika frågan.  
 

 Vid varje inflytandepunkt finns det en inflytandepunktsansvarig, som stämman har valt, vars 
uppgift är att hjälpa mötesdeltagare, bland annat med att formulera förslag samt lyssna på 
diskussionerna och kunna introducera nytillkomna diskussionsmedlemmar till hur 
diskussionerna har gått.
 

33. Inflytandepunktsansvarig har i uppdrag att under tiden torget är öppet hålla koll på alla 
förslag som läggs. Märker den inflytandepunktsansvarige att två förslag till exempel liknar 
varandra har han/hon i uppdrag att leta upp de personerna som skrivit förslagen och se om 
de kan enas om ett gemensamt förslag, så kallad jämkning. Det är dock inte 
inflytandepunktsansvariges uppdrag att få alla att hitta ett gemensamt förslag, utan bara att 
följa diskussionen och se till så att frågorna går smidigt att behandla i plenum senare. 

 

 Inflytandepunktsansvariga ska efter påverkanstorgets stängning sammanställa alla förslag, 
kommentarer och yrkanden som lagts och överlämna dessa till ett redaktionsutskott, som 
sedan sammanställer allt material från diskussionerna till ett beslutsunderlag till stämma. För 
beslutsunderlaget gäller följande:

a. Alla förslag, såväl ursprungs- som tilläggs- och motförslag, med eventuella 
motiveringar ska finnas med. 
 

b. Redaktionsutskottet ska, tillsammans med inflytandepunktsansvariga, utifrån bifalls- 
och avslagsyrkandena samt diskussionerna uppskatta vilket förslag som har störst 
stöd, ett huvudförslag, och placera detta överst. Huvudförslaget behöver alltså inte 
vara förbundsstyrelsens förslag eller motionärernas. Övriga förslag placeras ”under 
strecket”, och kommer inte automatiskt att ta upp till omröstning i plenum. Om ett 
tilläggs- eller ändringsyrkande som läggs ovanför strecket är avhängigt av det 
ursprungliga yrkandet, så ska även det läggas ovanför strecket. 
 

c. Om det är praktiskt rimligt bör även kommentarer finnas med i beslutsunderlaget. 
 

d. Alla förslag ska ha en avsändare. Huvudförslagets avsändare inleder 
plenumförhandlingen av frågan med ett anförande. 
 

e. Beslutsunderlaget ska finnas ledamöterna tillhanda i god tid före behandling i 
plenum 

 

35. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förfarandet kring påverkanstorget har förklarats för 
samtliga mötesdeltagare innan påverkanstorget tar vid. 
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 Sluten votering av förbundsordförande sker när det finns fler än en kandidat till posten som 
förbundsordförande. Finns endast en kandidat sker valet genom acklamation.

 

37. Sluten votering av förbundsordförande sker genom inledande direkt personval där alla 
kandidater förekommer på röstsedeln och ombuden får välja en kandidat. Erhåller en av 
kandidaterna absolut majoritet med över hälften av rösterna tillsätts denne som ny 
förbundsordförande. 

 

38. Erhåller ingen av kandidaterna absolut majoritet fortsätter voteringen av 
förbundsordförande genom kontrapropositionsvotering. Detta går till genom att mötet håller 
flera omröstningar och vid varje omröstning väljer mellan två 
förbundsordförandekandidater. Ordningen på kandidaterna i omröstningen avgörs av det 
antal röster kandidaterna har fått i det inledande personvalet. Kandidaterna genomgår 
omröstningen med ordningen från lägst antal röster till högst antal röster. 

 
 

39. Sluten votering av styrelsens ledamöter sker när det finns fler kandidater än den fastställda 
storleken på styrelsen. Är detta inte fallet sker valet genom acklamation. 

 

40. Val av styrelsens ledamöter sker genom direkt personval där alla kandidater förekommer på 
röstsedeln och ombuden ska välja exakt lika många kandidater som den fastställda storleken 
på styrelsen. Röstsedlar med fler eller färre valda kandidater jämfört med den fastställda 
storleken på styrelsen förklaras ogiltiga. De kandidater som har fått flest röster tillsätter då 
styrelsen. 
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FÖRORD 
Vikten av vetenskap har nog aldrig varit så tydlig som idag. Pandemin har visat på betydelsen av forskarnas roll, vår 
förmåga att kunna möta globala problem och vikten av att vi ser till att det även finns forskare i framtiden. Unga 
Forskare fyller en viktig roll i detta genom att visa på möjligheter och erbjuda en plats att hitta vänner, inspireras 
och fördjupa sitt intresse för tusentals unga varje år. Vi spelar en viktig roll i skapandet av en värld där ungas 
intresse för naturvetenskap, teknik och matematik har en självklar plats. Där alla unga har samma möjlighet att få 
utveckla och utöva sitt intresse, får chansen att inspireras i verksamheter som är skapade av unga för unga och där 
ett intresse inom naturvetenskap, teknik och matematik är lika självklart som alla andra fritidsintressen. 
  
I följden av pandemin har Unga Forskare precis som resten av världen behövt hitta nya digitala lösningar. Från en 
snabb omställning till digital final i Utställningen, till ett helt digitalt upplägg för sommarforskarskolorna, SIYSS 
och Riksstämman. I stället för att bara se nackdelarna var vi snabba med att se hur vi kunde vända de nya 
förutsättningarna till ytterligare ett år med stor utveckling i alla Unga Forskares verksamheter. Det är utan tvekan 
tack vare den stabilitet som vi byggt upp i vår personal, våra medlemsföreningar och våra verksamheter under de 
senaste åren som vi kunde hitta många nya möjligheter i en annars utmanande tid för hela samhället. 
  
Unga Forskare har jobbat med digitalisering i många år. Införandet av ett digitalt system i Utställningen, 
livesändning av SIYSS-seminariet och hela projektet Är du säker? #290Cybersecurity är alla exempel på 
digitalisering av våra verksamheter som vi under året kunde lyfta till en ny nivå. För andra delar av Unga Forskare, 
som Riksstämman och sommarforskarskolorna blev det ett tillfälle att lyfta in digitalisering från andra 
verksamheter. Allt detta med resultat av att vi når fler unga i Sverige. 
  
Att vi når fler och fler unga speglades även i den nya strategin som antogs på Riksstämman. Den inkluderar mål 
om antal unga som nås, ökat stöd till medlemsföreningar, ökat samarbete med skolor, och mycket mer. Även vår 
vision ”En värld där ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik har en självklar plats” fick en 
uppdatering under Riksstämman och inkluderar nu bland annat principen ”unga för unga”. Medlemmarna valde att 
välja om samma fokustema, att "Fokusera på sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom 
Unga Forskare". Något som vi hittills utvecklat genom uppstart av facebook-gruppen Unga Forskare Forum, att utse 
en föreningsansvarig i förbundsstyrelsen och mer kontakt med medlemsföreningarna, bland annat genom 
ordförandebrev en gång i månaden och ett uppdaterat välkomstbrev. 
  

Även om det varit ett påfrestande år, både för våra medlemsföreningar, och för våra 
anställda och ideella som inte kunnat träffas, så har vi hållit ut och tagit vara på de 
nya möjligheter som den digitala vardagen presenterade. I Unga Forskares historiebok 
kommer 2020 skrivas ned som ett år där mycket blev annorlunda än planerat, men 
också som ett år där vi fortsatte utvecklas mot nya höjder för att fortsätta främja 
ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. 

 

 

 

 

 

Max Vinger 

Förbundsordförande Unga Forskare  
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UNGA FORSKARE 

 
Under året har vi haft 37 anslutna medlemsföreningar 
och bedrivit fem nationella verksamheter. De totala 
verksamhetsintäkterna låg på 6 185 691 kr. Unga 
Forskare är en ideell förening som är demokratiskt 
styrd samt partipolitiskt och religiöst obunden. 
Organisationens högsta beslutande organ är 
Riksstämman som utser en förbundsstyrelse som 
ansvarar och arbetar med strategiska frågor för Unga 
Forskare. Förbundsstyrelsen har bestått av åtta 
ledamöter där förbundsordförande var Max Vinger.  

Kansliet är den operativa enheten som driver och 
koordinerar organisationen i enlighet med framtagna 
riktlinjer och strategiska mål, senast antagna av 
Riksstämman 2016. Kansliet består av anställd 
personal och personalstyrkan kan under året variera 
från 6 upp till 15 anställda på sommaren då vi har 
våra sommarforskarskolor i gång.  

För att Unga Forskare ska kunna driva den 
organisation vi gör idag behöver vi engagerade 
medlemmar och andra frivilliga som hjälper oss att 
genomföra vår verksamhet. Det kan handla om 
engagemang i våra verksamhetsgrupper, jury i våra 
stipendiekommittéer eller tävlingsverksamhet, 
genomföra skolbesök eller andra stödjande insatser 
som gör att vi kan nå unga i hela landet och driva våra 
frågor.  

Vi uppskattar att vi har ca 50 000 ideella timmar per 
år i vår nationella verksamhet, något vi är mycket 
stolta över. Det ideella engagemanget ger möjligheter 
för unga att testa olika uppdrag, få erfarenheter som 
skolan inte kan ge och även möjligheten att visa upp 
sin erfarenhet i sitt CV. Vi tycker att det är viktigt att 
unga får möjlighet att växa och utvecklas, får ansvar, 
förtroende och erfarenheter som kan vara användbara 
hela livet. En viktig del av kansliets uppgifter är att 
koordinera, stötta och avlasta de ideellt aktiva 
medlemmarna i deras engagemang. 

 
RIKSSTÄMMAN  

Riksstämman är Unga Forskares högsta beslutande 
organ. Alla föreningar som är anslutna till Unga 
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Forskare har rösträtt vid Riksstämman och alla 
medlemmar är välkomna att delta.  

År 2020 genomfördes ordinarie Riksstämman digitalt 
för första gången (på grund av den rådande 
pandemin). Den ägde rum 7–8 november, med 17 
ombud från 8 föreningar. Det digitala genomförandet 
innebar att moment som röstning och påverkanstorg 
ägde rum i digital version genom tekniska hjälpmedel 
såsom Zoom och Paddlets. Förutom plenum hade 
Riksstämman ett påverkanstorg där alla ombud och 
närvarande fick möjlighet att diskutera och utbyta 
tankar och idéer kring alla propositioner och motioner 
som inkommit till Riksstämman, innan votering 
skedde.  

Det togs flera beslut, bland annat klubbades en ny 
strategi för förbundet samt fokustema för 
2021. Riksstämman beslutade att hålla kvar vid 
samma fokustema som varit tidigare; att fokusera på 
sammanhållningen, kommunikationen och 
kunskapsutbytet inom Unga Forskare. Att vara en del 
av Unga Forskare är något vi vill att man ska känna 
sig stolt över och finna en gemenskap i. För att öka 
den känslan ska vi stärka den interna 
sammanhållningen, kommunikationen och 
kunskapsutbytet. Riksstämman beslutade även att 
anta de stadgerevideringar och den uppdaterade 
vision som förbundsstyrelsen föreslagit. I samband 
med Riksstämman utsågs även Årets förening vilket i 
år blev Kodsport Sverige.  

 

KONGRESSEN 

I samband med Riksstämman genomfördes 
Kongressen som är ett utbildningstillfälle för våra 
medlemsföreningar. Det är ett tillfälle för våra 
medlemmar att ta del av spännande föreläsningar på 
områden som Unga Forskare fokuserar lite extra på 
under just detta år. Under tider med Corona har 
många föreningar upplevt det svårare med 
medlemsrekrytering och årets föreläsning handlade 
om just detta. Medlemmarna medverkade i en digital 
interaktiv föreläsning/ workshop som tog ett 
helhetsgrepp om inkluderande, systematisk 
medlemsrekrytering. Alla anmälda föreningar fick 
även boken Inkluflera på posten. 

 
 
 
 

IDEELLT ENGAGEMANG   

Utöver det stora engagemanget som finns inom våra 
medlemsföreningar är cirka 50–100 medlemmar varje 
år ideellt aktiva i förbundets nationella verksamheter 
och event. Unga Forskare ska vara en organisation där 
förutsättningar finns för enskilda medlemmar att 
skapa givande verksamhet. Det ska vara enkelt och 
roligt att ta sig an nya uppdrag och att engagera sig 
på olika nivåer. Unga Forskare arbetar för ett hållbart 
engagemang, där det finns förutsättningar till att 
utföra sitt uppdrag på ett sätt som främjar en 
hälsosam arbetssituation. 

Våra stora verksamheter Utställningen Unga Forskare 
och Stockholm International Youth Science Seminar, 
SIYSS, genomförs av projektgrupper med ideellt 
aktiva medlemmar från hela landet. Årets 
arrangörsgrupp i Utställningen, UG, bestod av 17 
personer som jobbade under ledning av projektledare 
Stella Axelsson och arrangörsgruppen (AG) för SIYSS 
bestod slutligen av 8 personer och leddes av 
projektledare Emma Svedenblad. 

Vi når tusentals ungdomar årligen genom våra 
verksamheter som lyssnar, deltar och inspireras 
genom våra olika aktiviteter så som tävlingar, 
sommarskolor, skolbesök, mässor eller seminarium 
eller är med i en förening. Utan våra ideellt aktiva 
medlemmar skulle Unga Forskare inte kunna bedriva 
den verksamhet vi gör idag. 

 

Bild: UG 2020/2021 

Bild s. 3: Arrangörsgruppen av Utställningen 2020/2021, 
fotograf Mikael Montén. Bild s 4: Deltagare AstraZeneca 
sommarforskarskola, fotograf Julia Örtegren. Bild s 8: SIYSS- 
seminariet 2018 på Cirkus. Fotograf Ola Jacobsen 
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VI VÄCKER OCH FÖRDJUPAR 
INTRESSE  

En viktig förutsättning för ungas intresse 
och utövande av naturvetenskap och teknik 
är att de tidigt får möjlighet att stifta 
bekantskap med ämnena, nyttja resurser 
som labb och teknik och ha roligt.  
 
Vår verksamhet är extra viktig när vi idag kan läsa om 
att det kommer råda brist på ingenjörer, 
programmerare, kemister i framtiden. När 
Arbetsförmedlingen listar jobben med 
högskoleutbildning att satsa på så är 8 av 10 jobb 
kopplade till naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar. En viktig del i Unga Forskares arbete är 
att väcka och fördjupa ungas intresse för ämnena. Vår 
verksamhet och arbete genomsyras av vår ambition att 
väcka och fördjupa intresset hos unga inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill bidra till 
en positiv utveckling av denna utmaning.  

 

Ett exempel på hur vi arbetar är våra 
Sommarforskarskolor som vi arrangerar varje sommar 
i Stockholm och Göteborg tillsammans med 
AstraZeneca och Borealis, KTH och Göteborgs 
universitet. Under totalt 3 veckor deltar 116 elever 
från åk 8, 9 och 1 på gymnasiet och lär sig laborera 
och experimentera inom flera naturvetenskapliga och 
tekniska discipliner. Vi utgår alltid från elevernas egen 
nyfikenhet och upptäckarglädje vilket är en 
förutsättning för ett långsiktigt och hållbart intresse.  

I sommarforskarskolorna finns inga betyg utan syftet 
är att väcka en känsla av att naturvetenskap är 
spännande och roligt samt att ge perspektiv på 
ämnenas betydelse i samhället. Vi erbjuder deltagarna 
en gemenskap och lyfter fram unga förebilder genom 
de unga engagerade handledarna som själva studerar 
ämnena på universitetsnivå. Under 2020 hölls även 
sommarforskarskolan för första gången digitalt. Detta 
tillät deltagarna att delta från sitt eget hem.  
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Sommarforskarskolan visar på hur vi kan knyta an till 
de verkliga och stora utmaningarna i vårt globala 
samhälle och visar på hur unga kan vara med och 
påverka vår framtid med hjälp av naturvetenskap och 
teknik. Våra sommarforskarskolor är en viktig 
plattform för unga att hitta en gemenskap och vidga 
sina nätverk bland andra med samma intresse.  

AstraZeneca Digitala Sommarforskarskola hölls 
digitalt med våra handledare på KTH i Stockholm i 
juni och på Göteborgs universitet i augusti med totalt 
104 elever. Borealis Digital Science Week hade 19 
elever i åk 8 och 9 som genomfördes med våra 
handledare på Göteborgs universitet. Under 2020 
testades även ett casebaserat upplägg där 
sommarforskarna fick jobba med två större case under 
veckan. Casen hade tema kriminologi, rymdresa, 
kemiska egenskaper samt hållbar utveckling 

I snitt säger 80 procent av 
deltagarna i våra 

sommarforskarskolor att 
deltagandet har bidragit till ett 
ökat intresse för vidare studier 
inom naturvetenskap, teknik 

och matematik.  

Förutom att väcka och fördjupa ungas intresse inom 
naturvetenskap, teknik och matematik i grunden 
möjliggör vi för unga talanger att nå längre inom dessa 
områden.  

Unga Forskare har bland annat den unika möjligheten 
att dela ut två stipendier varje år till två gymnasister 
för deltagande i det internationella 
forskningsprogrammet Research Science Institute – 
RSI i USA. Programmet omfattar sex veckors 
forskning på ett av världens mest prestigefulla 
universitet Massachusetts Institute of Technology, 
MIT. På grund av pandemin kunde inte årets 
forskarläger genomföras fysiskt på plats på i Boston 
på MIT utan årets stipendiat Oscar Wendt deltog via 
en digital version under sommaren.  

Vi har även förmånen att nominera stipendiater till 
Anders Walls stiftelses stipendium inom 
naturvetenskaplig forskning och teknik. Den eller de 
sökande som får stipendiet erhåller var för sig 150 
000 kr ämnat att stödja fortsatt forskning och 
personlig utveckling. 2020 års stipendiater var Darko 
Mitrovic och Jingcheng Zhao. 

Darko Mitrovic studerar bioteknik vid KTH och forskar 
samtidigt inom enzymdesign, där han med hjälp av 
beräkningskemi och experimentella data försöker 

förstå hur enzymer kan modifieras för att bl.a. bryta 
ner läkemedelsrester och bekämpa 
antibiotikaresistens. 

Jingcheng Zhao är AT-läkare, doktorand, ekonom och 
entreprenör. Inom sin forskning har han arbetat med 
att bygga upp en av världens största 
forskningsdatabaser för blodgivare och 
transfusionspatienter.  

Ett annat exempel på hur vi arbetar gentemot 
talangfulla ungdomar som står på tröskeln till en 
framtid inom naturvetenskap är Utställningen Unga 
Forskare. Inom Utställningen tävlar gymnasieelever 
varje år sedan 1963 med sina gymnasiearbeten inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. De tävlande 
ställer ut sina projekt, träffar likasinnade, blir 
bedömda och får respons från professionella forskare 
i juryn. 2020 tävlade 569 ungdomar i 
uttagningstävlingarna. Cirka 100 ungdomar går vidare 
från åtta regionala semifinaler till final. 2020 hade vi 
glädjen att öppna upp en ny semifinal i Södertälje i 
samarbete med Södertälje Science Park. När 
pandemin i mars drabbade Sverige ställde vi om till 
en digital final, där finalisterna fick ladda upp sitt 
material och intervjuas via videolänk av juryn. 
Vinnarna presenterades inte genom den sedvanliga 
högtidliga prisceremonin med inbjudna partners, utan 
genom en film i våra sociala medier. Erfarenheter från 
Utställningen följer deltagare genom hela livet och 
spelar ofta en avgörande roll för framtida val. 
Finalisterna kan vinna priser och stipendier till ett 
värde av över 500 000 kr och vi sänder vanligtvis ut 
stipendiater till vetenskapsforum, tävlingar och 
utställningar runt om i världen, så som till exempel 
CASTIC i Kina, EU-Contest i Europa samt Regeneron 
ISEF i USA. År 2020 avstod vi från internationella 
resestipendier på grund av pandemin men utsåg 
Sveriges Unga Forskningslandslag som vanligt. 

Genom Stockholm International Youth Science 
Seminar (SIYSS) ger vi unga internationella talanger 
möjlighet att komma till Sverige under Nobelveckan i 
december och ta del av ett exklusivt program som 
innefattar möjligheten att delta på Nobel Prize Award 
Ceremony, Nobelbanketten och Nobel Lectures. 
SIYSS skapar ett unikt nätverk för unga 
internationella forskare och är ett högt ansett 
evenemang för unga i världen. 

“En erfarenhet utan 
motstycke.” /Deltagare i 

Utställningen Unga Forskare 

“Fantastiskt roligt, det 
uppmuntrar och motiverar en 
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till att ta sitt projekt ett steg 
längre, en bra dörr in i 

forskningslivet, och man kan 
få mycket bra feedback på sitt 

arbete!” /Deltagare i 
Utställningen Unga Forskare 

“Man lär sig väldigt mycket 
inom naturvetenskap. Man lär 
sig att ta ansvar och att lita 

och tro på sig själv.” 
/Deltagare i Utställningen 

Unga Forskare

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bild: Darko Mitrovic har tilldelats Anders Walls Unga Forskare-
stipendium på 150 000 kronor. Fotograf: Mariam Qorbanzada 

Bild: Jingcheng Zhao har tilldelats Anders Walls Unga Forskare-
stipendium på 150 000 kronor. Fotograf: Oskar Wallner 
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Bild: Deltagarna fick mäta PH-värden 

Bild: Alla laborationer hölls digitalt över teams Bild: Scratch – blockprogrammering för deltagarna 
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INTERNATIONELLA UTBYTEN I 
VÄRLDSKLASS 

Genom Utställningen Unga Forskare är vi en 
brygga ut i världen för unga talanger. På 
samma sätt som vi ger unga möjlighet att 
åka iväg internationellt, ger vi unga i andra 
länder möjlighet att komma till Sverige på 
SIYSS. Vi knyter internationella nätverk 
bland unga. 
 

Alla deltagare har blivit utvalda för sin framstående 
forskning på internationella vetenskapstävlingar eller 
av topprankade universitet och det här året var 6 
länder representerade vid SIYSS. 

SIYSS 2020 var helt digitalt likt det mesta som hölls 
under året. Under veckan fick de internationella 
deltagarna ta del utav föreläsningar, panelsamtal och 
andra aktiviteter via länk från sitt hem runt om i 
världen. Bland föreläsarna fanns Professor Donna 
Strickland, nobelpristagare i fysik 2018 och Joakim 
Byström, alumn från Unga Forskare som idag driver 
ett framgångsrikt internationellt teknikföretag. Under 
veckan fick även deltagarna hälsningar från Christer 
Fuglesang, ministern för högre utbildning och 
forskning Matilda Ernkrans samt H.K.H Prins Daniel. 

Under veckan anordnar Unga Forskare SIYSS-
seminariet (9 december), där de internationella 
deltagarna i vanliga fall presenterar sina 
forskningsprojekt för cirka 1200 svenska 
gymnasieelever på plats på Cirkus i Stockholm. 
Seminariet pågår under en hel dag och här ger vi unga 
möjlighet att inspirera och inspireras av jämnåriga 
samt en möjlighet att på ett personligt plan träffas och 
utbyta tankar, idéer och nätverk. Syftet är att inspirera 
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och stärka elevernas intresse för naturvetenskaplig 
forskning.  

I år var seminariet helt digitalt och livestreamades på 
Youtube via en egen hemsida för SIYSS. Seminariet 
har tidigare streamats men nytt för i år var att 
presentationerna var förinspelade vilket gjorde att vi 
bland annat kunde texta framträdandena för att öka 

tillgänglighet och inkludering samt göra det tydligare 
och enklare att förstå. Dessutom lades mer fokus på 
interaktion via livechatten där skolklasser kunde ställa 
frågor direkt till forskarna under presentationerna. 
Livestreamen hade 1200 besökare från hela världen. 
Vi är stolta över att vi kunde genomföra SIYSS under 
en pågående pandemi.   

 
  

Bild: Deltagare i SIYSS 2019 
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VI ÄR ETT KOMPLEMENT TILL 
OCH EN DEL AV SKOLAN 

För oss är det självklart att 
skolundervisningen ska vara stimulerande 
för elever i alla åldrar och utgå från ungas 
eget intresse. Alla unga ska ha möjlighet att 
klara skolarbetet och utveckla sitt intresse 
för naturvetenskap, teknik och matematik, 
både inom och utanför skoltid. Det ska inte 
spela någon roll var man bor, vilken skola 
man går på eller vilka föräldrar man har.  
 
Därför har vi under 2020 utökat våra satsningar på 
stöd för skolan. Vårt material fungerar som 
komplement till och avlastning för läraren och 
erbjuder praktiskt stöd, unga förebilder, exempel från 
verkligheten och bryggor över till högre utbildning. 
Inte minst har vi fortsatt bygga på vår bank med 
verktyg för gymnasiearbetet, det obligatoriska 
forskningsprojekt i åk 3 som är ett krav för att nå 
högskolebehörighet och som är tänkt att knyta ihop 
gymnasietidens arbete med vetenskaplig metod. 

Delar av vårt skolmaterial finns sedan hösten 2020 
att ladda ner gratis för lärare på utbudet.se. Vi har nått 
995 lärare med gymnasiearbetsmaterialet och 
uppskattningsvis 15 000 gymnasieelever. Totalt har 
över 160 gymnasieskolor beställt materialet sedan 
lansering. 

Vi vet att det är viktigt att börja i tid för att fånga och 
behålla ungas intresse då identiteter formas tidigt. 
Undre 2019 fick vi möjlighet att tillsammans med 
IBM starta en helt ny rikstäckande verksamhet; Är du 
säker? #290Cybersecurity. I takt med att vår värld blir 
mer och mer digital ökar kraven på säkerhet och vikten 
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av att skydda oss själva. Verksamheten syftar till att 
utbilda och engagera unga från mellanstadiet upp till 
gymnasiet i frågor som rör IT-säkerhet och skapa 
trygga vanor på internet. Målet är att unga ska kunna 
skapa sig säkra vanor på nätet och bredda bilden av 
teknik genom att koppla tekniken tydligt till de globala 
målen.  

Flera stora företag i IT-branschen är med i initiativet 
och tillsammans med dem föreläser vi i klassrummen, 
under året digitalt. Målet är att nå unga i Sveriges alla 
290 kommuner med föreläsningar. Vi ser 
föreläsningarna som en inspiration och 
kunskapsinjektion och att det långsiktiga och hållbara 
arbetet kommer ske över tid i klassrummet. Därför har 
vi arbetat fram ett lärarmaterial för högstadiet som 
möter mål i läroplanen. Målet var att under två år nå 

10 000 ungdomar i klassrummet med hjälp av 
åldersanpassade föreläsningar och speciellt framtaget 
lärarmaterial riktat till högstadiet. Under 2020 
beställdes över 22 000 arbetsblad och över 1400 
lärarhandledningar för högstadiet. I våra föreläsningar 
deltog under året 1800 elever från mellanstadiet, 
högstadiet och gymnasiet. Framgången för materialet 
i högstadiet ledde fram till att vi i december lanserade 
ett liknande lärarmaterial för mellanstadiet som i 
skrivande stund i oktober 2021 har nått 
uppskattningsvis strax över 106 440 elever i Sverige 
genom 7096 beställda lärarhandledningar.  

 

 

 

 

1400 LÄRARHANDLEDNINGAR OCH 22 000  

ELEVUPPSÄTTNINGAR INOM CYBERSÄKERHET FÖR  

HÖGSTADIET BESTÄLLDES AV LÄRARE UNDER 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Stor artikel i Dagens Nyheter om vår verksamhet 
Är du säker? #290Cybersecurity 
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Pga. pandemin ställde vi om vår verksamhet Är 
du säker? #290Cybersecurity till att ge 
föreläsningar online.  

Initiativet fick även möjlighet att föreläsa för H&M:s 
alla anställda på deras globala dag för 
cybersäkerhet. 

Vi tog även fram filmer som föräldrar kan kika 
på tillsammans med sina barn och diskutera 
och reflektera kring. 
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EN NY MODELL FÖR GYMNASIET 

 
Unga Forskare vill att alla ungdomar ska få 
förutsättningar att klara sina studier och 
vara behörig för högre studier. 
 
Under året lanserade vi en ny och heltäckande modell 
för hur gymnasieskolan kan arbeta med forskning och 
vetenskaplig metod genom alla tre gymnasieår. 
Modellen innebär också ett arbetssätt och en 
verktygslåda för läraren och erbjuder en progression 
där eleven går från fokus på inspiration i åk 1 till 
träning i åk 2 och till att slutligen i åk 3 vara redo för 
högskolan.  

Skolor som implementerar modellen i sin helhet kan 
bli certifierad partnerskola till Unga Forskare. Det 
innebär att de får tillgång till ytterligare resurser och 
även ett grafiskt paket så att de kan kommunicera 
internt och externt att de är en skola som profilerar sig 
och satsar på forskning och vetenskap på ett 
systematiskt sätt. I slutet av året anslöt sig den första 
Science cluben till Unga Forskare. 
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SVERIGES UNGA 
FORSKNINGSLANDSLAG 

 

Unga inspireras bäst av andra unga, och 
samhället behöver fler unga talanger för att 
vi ska kunna möta våra gemensamma, 
globala utmaningar. 
 
Det är nästa generation unga som kommer att lösa de 
problem vi möter i världen idag. Därför behöver unga 
förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik 
lyftas fram i samhället och i media. Där fyller vår 
satsning på forskningslandslaget en viktig funktion. 

Unga Forskare är uttagningsorganisation till flera av 
världens största vetenskapstävlingar. Vi har under 
flera år vunnit flera stora priser internationellt. Gång 
på gång visar våra ungdomar att de har en självklar 
plats i världstoppen när det kommer till forskning. 

Under året var många internationella tävlingar 
inställda pga. pandemin medan några genomfördes 
digitalt. Landslaget har också deltagit i en rad andra 
digitala aktiviteter, däribland ett nytt mentorprogram 
och möten med forskare runtom i världen. Vi har också 
tagit fram en ny kollektion landslagskläder och 
välkomnat Ericsson som ny officiell sponsor för 

landslaget. Xylem är sponsor för Stockholm Junior 
Water Prize Sweden. 

• I-FEST²  - Afrikanska mästerskapen 

Tävling baserad i Tunisien. Genomfördes digitalt med 
150 finalister från hela världen. 

• Stockholm Junior Water Prize 

Genomfördes digitalt under World Water Week i 
augusti (Stockholm), där ungdomar från runt 30 
länder deltar. 
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Tävlingsresultat 

I-FEST² 

Guldmedalj 

Niklas Engelhardt Önne och Roseanna Lagercrantz 
 

Silvermedalj 

Debdut Sengupta 
Bronsmedalj 

Darya Aspromonti 
Julia Mårtensson 

 

 

 

 

 

Sveriges Unga Forskningslandslag 2020 

Darya Aspromonti, Kungsholmens gymnasium, 
Stockholm 

Debdut Sengupta, Viktor Rydberg Gymnasium 
Odenplan, Stockholm 

Erika Eriksson, Vägga gymnasieskola, Karlshamn 

Hanna Ekhage, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 

Isabelle Eén, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 

Johannes Kron, Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg 

Julia Mårtensson, Malmö Borgarskola, Malmö 

Julia Qiu, Rudbeckianska gymnasiet, Västerås 

Laetitia Bergsmo, Rudbeckianska gymnasiet, 
Västerås 

Lucas Dow, Internationella Engelska Gymnasiet I 
Skanstull, Stockholm 

Maja Holmgren, Rudbeckianska gymnasiet, Västerås 

Melvin Sellers, Katedralskolan, Lund 

Niklas Engelhardt Önne, Blackebergs gymnasium, 
Stockholm 

Roseanna Lagercrantz, Kungsholmens gymnasium, 
Stockholm 

Sofia Westergren, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 

Viktor Sundström, Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg 

Vivian Lu, Katedralskolan, Lund 

Zackarias Denguir, Katedralskolan, Lund 
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VI LYFTER FRAM UNGAS 
RÖSTER – UNGA FORSKARE I 
MEDIA

 
 
Unga Forskare drivs av unga för unga. För 
oss är det viktigt att möjliggöra för unga att 
driva sina egna frågor och skapa kanaler för 
deras egna röster.  
 
Vi lyfter fram unga förebilder inom naturvetenskap, 
teknik och matematik i flera olika kanaler och media 
eftersom det är ett viktigt verktyg när det kommer till 
inspiration och representation. Vi använder oss till 
stor del av våra nationella verksamheter SIYSS och 
Utställningen som är publika och ger unga möjlighet 
att möta andra unga och prata om vetenskap. Många 
av de stora utmaningarna som vårt globala samhälle 
står inför kan ha sin lösning genom 
naturvetenskapliga och tekniska framgångar. Vi 
inspirerar unga att vara en del av utvecklingen genom 
vetenskap och forskning. Vi vill lyfta fram många olika 
röster inom Unga Forskare för att visa att 
naturvetenskap och teknik är något för alla! Vi pratar 

därför ofta om Unga Forskare som både mötesplats 
och plattform för unga att verka på.  
En viktig del är att lyfta fram unga i media, låta dem 
ta plats med sina röster, sina budskap och sina 
prestationer. Vi bjuder kontinuerligt in politiker och 
andra centrala personer till våra verksamheter för att 
de ska kunna ta del av vad vi gör, hur vi påverkar och 
skapar förändring samt ge dem en möjlighet att lyssna 
på ungas åsikter och erfarenheter.  
Vi är omskrivna i flertalet olika lokala tidningar runt 
om i Sverige som berättar om vår verksamhet, visar 
upp unga förebilder eller där vi driver frågor som är 
viktiga för vår målgrupp. Vi syntes även i tv, både i 
TV4 morgonsoffan samt inslag på rikstäckande 
morgonnyheterna på SVT. 
En del av Unga Forskares arbete är att delta i olika 
forum för dialog som rör unga och vetenskap. Det är 
viktigt att de ungas röster finns representerade och att 
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deras åsikter och villkor förs fram till beslutsfattare 
och andra intressenter.  
Hösten 2020 var Unga Forskare en av 27 svenska 
organisationer och myndigheter som bjöds in av 
svenska Unescorådet att lämna inspel på Unescos 
utkast på en rekommendationstext om öppen 
vetenskap. Unga Forskare var positiva till 
rekommendationstexten men tryckte särskilt på att få 
med inkludering av ungas rättigheter till öppen 
vetenskap i texten. Texten nämnde endast 
universitetsnivå och vi argumenterade för att även 
unga på gymnasienivå måste få tillgång till öppen 
vetenskap. Samt att utbildning i den vetenskapliga 
metoden måste börja på gymnasienivå för att öppen 
vetenskap på bästa sätt ska uppnå sitt syfte med att 
minska klyftorna i forskningsvärlden. 
Svaren från de organisationer och myndigheter som 
svarade användes sedan av Regeringskansliet som 
underlag för att bereda Sveriges officiella svar på 
rekommendationen. I Sveriges svar återfinns flera 
poänger som vi i Unga Forskare tryckte på. Sveriges 
och övriga medlemsstaters kommentarer kommer tas 
i beaktning för den färdiga rekommendationstexten 
som förväntas antas på Unescos generalkonferens i 
november 2021. 
Unga Forskare fick även möjligheten att delta på en 
intervju med svenska Unescorådet om ungas 
involvering i Unescorådets processer. Frågor som 

behandlades var bland annat hur vi upplever det att 
vara med i beslutsfattande processer, hur vi skulle 
vilja vara delaktiga och varför vi tycker det är viktigt. 
Julia Reinius från förbundsstyrelsen representerade 
Unga Forskare och delade med sig av våra synpunkter 
i frågan.  

 Utöver detta genomförde vi deltagande i 
paneler och medverkade i olika forum: 

 Unga Forskare skrev en debattartikel i 
Läkartidningen. “Framtida krisberedskap 
kräver satsning på unga forskare”. 

 Unga Forskare fanns representerade i 
arbetsgruppen för demokratisk uppbyggnad 
hos MUCF. 

 Förbundsordförande Max Vinger deltog i 
panelsamtal på LHU-konferensen 
(lärarkonferens) arr: Universitets- och 
högskolerådet 

 Linnea Suomenniemi från förbundsstyrelsen 
var gästskribent hos Tidningen Curie. 

 Linnea Suomenniemi från förbundsstyrelsen 
medverkade i två paneler under Fryshusets 
ungdomskonferens Mitt uppkopplade liv. 
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UNGAS ORGANISERING 

Våra medlemsföreningar finns spridda över 
landet och visar upp en stor bredd i vad en 
kan ägna sig åt och vidareutveckla för slags 
intressen under vårt tak. Allt ifrån 
robotteknik, matematik, en jämställd 
ingenjörsbransch och vetenskapssport till 
miljö & hållbarhetsfrågor, syntetisk biologi, 
kemi och astronomi.  
 
Våra lokalföreningar är en viktig pusselbit i att skapa 
geografisk närhet till unga. Det är i föreningar som 
unga kan komma samman och driva frågor som de 
upplever är viktiga, lokalt eller nationellt förankrade. 
Föreningen är även en plats för att hitta nya vänner 
med samma intressen. Unga Forskare finns som en 
plattform för föreningarna att tillsammans driva de 
frågor som de tycker är viktiga.  
Våra anslutna medlemsföreningar har under året varit 
aktiva med en rad olika projekt, aktiviteter och 
verksamheter i stor och liten skala. Tillsammans 
bidrar de till att unga runt om i Sverige kan hitta en 
gemenskap och ett forum att utforska och utveckla sitt 
intresse för naturvetenskap, teknik och matematik 

tillsammans med andra. I en allt mer digital värld är 
den lokala föreningen en bra plats att träffa andra 
personer där gemenskap, tankar och intressen kan 
delas.  
Unga Forskare finns som ett stöd för våra anslutna 
medlemsföreningar på flera olika sätt och det kostar 
inget att vara ansluten. Som medlemsförening i Unga 
Forskare får man tillgång till ett komplett nätbaserat 
medlems- och administrationssystem för att förenkla 
och avlasta medlemsadministrationen. Föreningen får 
även kostnadsfritt låna förbundets lägenhet i 
Stockholm för sin verksamhet, ekonomiska bidrag och 
delta i våra nationella medlemsevent. Unga Forskares 
personal bistår även föreningarna med stöd och 
kunskap kring allt som har med att starta och driva en 
förening att göra, samt medlemsfrågor. Vi har även en 
aktivitetsbank för att enklare och snabbare komma 
igång med medlemsevent och aktiviteter för nya 
föreningar eller för de föreningar som vill ha ny 
inspiration.  
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Flera av våra medlemmar har även prisats för deras 
insatser för andra unga eller genom resultat i olika 
tävlingar.  
I början av året kunde några föreningar genomföra 
fysiska aktiviteter. Vartefter pandemins restriktioner 
kom begränsades möjligheterna att genomföra olika 
aktiviteter. Föreningarna har i olika grad kunnat 
genomföra digitala aktiviteter och flera av 
föreningarna uppger att aktiviteter och events har fått 
ställas in under året och att några har genomfört 
digitala träffar med fokus på det sociala för att hålla i 
gång medlemmar. Vi kan se att flera föreningar under 
pandemin har fokuserat på interna frågor som att 
utveckla interna dokument och rutiner, rusta upp labb 
och föreningslokaler och annat som vanligtvis kanske 
inte hinns med.  
Nedan är några exempel på saker som föreningarna 
har genomfört under året. Det har varit aktiviteter 
inom allt ifrån läxhjälp och annan stödverksamhet, 
informations- och inspirationsaktiviteter, 
tävlingsverksamhet, kursverksamhet och helg- och 
lovaktiviteter. 

• Studiebesök på MAX IV i Lund 
• Kemistuga 
• Studiecirkel i fysik 
• Läxhjälp 
• Använt föreningens 3D skrivare för att 

tillverka skyddsvisir till vården.  
• Uppdatering av egna labb då det varit svårt 

att bedriva besökande verksamhet  
• Delat ut bidrag till genomförande av 

gymnasiearbeten 
• Studiebevakning i olika programråd  
• Arbetat med att förbättra den studiesociala 

situationen 
• Digital examensceremoni 
• Online quizkväll 
• Spelkväll 
• Overallspyssel 
• Film och diskussionskvällar 
• Deltagit i vetenskapliga tävlingar 
• Programmeringstävlingar 
• Matematikläger 
• Medlemsmöten 
• Årsmöten 
• Informationsmöten 
• Introduktionsaktiviteter 

 

ANSLUTNA FÖRENINGAR UNDER ÅRET 

• Alumniföreningen Utställningen Unga 
Forskare 

• Alef Noll 
• Biologiska ämnesrådet 
• Calmare Naturvetenskapliga 

Studentförening 
• Chalmers Robotförening 
• Code@LTH 
• Ekosystemtekniksektionen inom TLTH 
• Elektronikföreningen Admittansen 
• Europaskolan för Vetenskap 
• F-teknologsektionen inom TLTH 
• Föreningen Energisystemteknologerna 
• Föreningen Stockholms 

Amatörastronomer 
• Geovetenskapliga Rådet för Uppsala 

Studenter 
• Girls in STEM 
• Hållbart Universitet 
• iGEM Uppsala 
• Intresseföreningen Uppsala Akademiska 

Kemister 
• IYPT SWEDEN 
• Kodsport Sverige 
• Kristianstads Science organization 
• Kungsholmen’s Young Scientists’ Society 
• Lund Sustainable Engineers 
• Malmös Akademiska Förening 
• Maskinsektionen inom TLTH 
• Molekulföreningen 
• Naturvetenskapliga Föreningen 
• Naturvetenskapliga Sällskapet 
• ProCivitas Vetenskapsråd 
• Research Academy for Young Scientists 
• Sektionen för Teknisk Biologi 
• Stockholm International Youth Science 

Seminar 
• THS - Kemisektionen 
• Ung Vetenskapssport Lund 
• Ung Vetenskapssport 
• We Are W-Engineers 

 
Bild s 21 kommer från vår medlemsförening Girls in STEM 
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ETT TILLGÄNGLIGARE UNGA 
FORSKARE 

För oss är det viktigt att naturvetenskapliga 
och tekniska ämnen känns lika tillgängliga 
och attraktiva för både killar och tjejer och 
uppmuntras oavsett vem du är och var du 
bor.  
 
Vi jobbar metodiskt i våra verksamheter, i vår 
kommunikation och på många andra sätt för att 
bredda bilden av vem som kan vara exempelvis 
ingenjör, tekniker eller kemist. Vi arbetar med låga 
trösklar för engagemang, strukturerat med att nå unga 
med verktyg och resurser för att kunna organisera sig 
bättre. Hos Unga Forskare ska alla som vill ha 
möjlighet att vara med och trivas.  
Vi har under året fortsatt att arbeta målinriktat med 
frågor kring inkludering, tillgänglighet och hållbarhet 
i organisationen. Vår strävan är att engagemanget ska 
vara hållbart för våra medlemmar, därför letar vi 
kontinuerligt resurser, metoder och strukturer som ska 
avlasta och understödja våra aktiva medlemmar. Det 
här är ett arbete som inte gör bokslut över ett år utan 

en ständig och levande process som kräver ständig 
förbättring.  
Ett närmare samarbete med skolor och digitalisering 
är två viktiga frågor som vi arbetat med under flera år 
och något som vi under året kunde flytta fram 
positionerna kring. Flera av våra verksamheter kunde 
uppdateras med nya digitala inslag och skolor har 
flitigt använt sig av vår verksamhet. Framgången 
kunde vi se både inom Utställningen Unga Forskare 
som lanserade stödverktyg inom gymnasiearbetet och 
Är du säker? som legat topp tre på Utbudet.se 
beställningslista sedan lansering augusti 2020 då 
materialet blev tillgängligt. 

Ett viktigt arbete har varit att göra våra verksamheter 
mer tillgängliga på olika sätt och pandemin 
tillgängliggjorde resurser för oss att kunna utveckla 
nya digitala inslag i verksamheterna. Främst vill vi att 
så många unga som möjligt ska ha möjlighet att själva 
delta och geografi eller föräldrarnas ekonomi ska inte 
vara avgörande för att kunna ta del av det Unga 
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Forskare erbjuder. Tillsammans med våra sponsorer 
och finansiärer kunde vi ställa om verksamheter helt 
eller delvis digitalt och genom det nå ut bredare. 
Lärdomar och utveckling från 2020 har vi tagit med 
oss in i 2021 och har kunnat växla upp det digitala 
ytterligare en nivå.  

Bild s 20.: Från bildbanken Bredda Bilden som har som 
syfte att bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder. 
Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez 

 

 

 

  

93 PROCENT AV DELTAGARNA I UTSTÄLLNINGEN UNGA 
FORSKARE REKOMMENDERAR ANDRA ATT DELTA I 
VERKSAMHETEN 
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FÖRBUNDSSTYRELSEN, 
VALBEREDNING, REVISOR  
Unga Forskare leds av en förbundsstyrelse som väljs 
på Riksstämman på tvåårsmandatperioder. 
 
Förbundsstyrelsen 

Max Vinger (Ordförande)  
Jonathan Jilg (Vice ordförande)  
Linnea Suomenniemi  
Max Robertsson  
Julia Reinius  
Eleonora Svanberg (avgick januari 2020) 
Astha Kaul (avgick oktober 2020) 
Erik Hartman (avgick vid Riksstämman 2020) 
 
Fyllnadsval till styrelsen vid Riksstämman 2020 
Marina Peltonen  
Mattias Akke  
Fabian Hasselbladh  
 
Valberedningen  

Alexandra Polyakova  
Simon Ljus  
 
Verksamhetsrevisor 

Emma Petersson 
David Andersson (suppleant) 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANSLIET 
Personal på kansliet arbetar med att utveckla och 
driva verksamhet framåt på uppdrag av Riksstämman 
och förbundsstyrelsen.  

Anna Hedlund, Generalsekreterare 

Tove Ladberg, Verksamhetsutvecklare 

Paula Langöe Eliasson, Projektutvecklare 

Judith Maiers, Projektutvecklare 

Maria Österlund, Projektledare  

Mia-Lie Nylund, Projektkoordinator 

Louise Hjalmarson, Koordinator   

Gabriel Stupak Witt, Handledare  

Andreas Wrife, Handledare  

Amanda Bladh, Handledare  

Sarah Simon, Handledare  

Markus Nilsson, Handledare  

Alexander Ahl, Skolambassadör 

Claudia Jaworska, Skolambassadör
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IDEELLA 
VERKSAMHETSGRUPPER 

Verksamhetsgrupperna arbetar med stöd av kansliet operativt i Utställningen Unga Forskare och Stockholm 
International Youth Science Seminar som riktar sig till barn och unga i Sverige men även internationellt. Som ideellt 
aktiv bidrar man med att skapa möjligheter till en meningsfull fritid och att öka intresset för naturvetenskap, teknik 
och matematik för unga i hela Sverige.  

 

Utställningsgruppen (UG) 2020/2021    

Projektledare: Stella Axelsson 

Vice Projektledare och finalansvarig: Diana Naziri 

Logistikansvarig: Maja Holmgren 

Eventansvarig: Hanifa Mohammad Ishaq 

Finaljuryansvarig: Sophia Axelsson 

Stipendieansvarig: Rawa Halabjayi 

Huvuduttagningsansvarig: Julia Mårtensson 

Semifinalsansvarig: Oscar Widegren 

Digitaljuryansvarig: Roseanna Lagercrantz 

Kommunikationsansvarig: Johanna Wilhelmsson 

Skolansvarig: Bashar Al-Saify 

Dokumentationsansvarig: Mikael Montén  

Grafiskt ansvarig: Joel Vållberg 

Digital marknadsföringsansvarig: Marina Peltonen 

Finansieringsansvarig: Simon Åstrand 

IT-utvecklare: Alexander Simko 

IT-utvecklare: Johannes Kron 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörsgruppen (AG) 2020 

Projektledare: Emma Svedenblad 

Vice Projektledare: Johanna Lidholm  

Internationell koordinator: Virág Angyal 

Tintin Torin: kommunikationsansvarig 

Eventansvarig: Intisar Salim 

Grafisk design: Emanuel Enberg 

Eventkoordinator: Najma Omar 

Eventkoordinator: Dina Lerjevik 
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SAMARBETSPARTNERS, 
SPONSORER OCH FINANSIÄRER 

Unga Forskare samarbetar med många olika organisationer, företag och stiftelser för att kunna göra en så innehållsrik 
och bra verksamhet för unga som möjligt. Tack till alla som bidragit till vår organisation och som resulterat i att unga 
fått utvecklas, hittat en gemenskap och odlat sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik under 2019. 
 
Svenska universitet och högskolor  

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet 
Göteborgs universitet naturvetenskapliga fakulteten 
Högskolan Dalarna 
Högskolan på Åland 
Karlstads universitet 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Luleå tekniska universitet 
Lunds universitet 
Malmö universitet 
Mälardalens högskola 
Stockholms Universitet 
 
Stiftelser  

Bertil Wollerts stipendiefond 
Gundel Cornelia Babs stipendiefond 
Jenny och Anders Lindgrens Stiftelse för Unga 
Forskare 
Kjell och Märta Beijers Stiftelse 
Kungliga Patriotiska Sällskapet 
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond 
Prins Carl Gustafs Stiftelse 
Sparbanksstiftelsen Skåne 
Stiftelsen Chelha 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne 
Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
Wenner-Gren Stiftelserna 
Åke Wibergs stiftelse 
  
Övriga sponsorer och samarbetspartners  

Advania 
AstraZeneca 
ATEA 
Borealis 
Borlänge kommun 
Combitech 
Ericsson 

 
Four PR 
Hertz 
IBM 
IT Advisor 
Kreativum Science Center 
Lindskog Malmström 
Lunds kommun 
Naturhistoriska riksmuseet 
Nixu Cybersecurity 
RG19 och Load 
Rotary Kungsporten 
Skolverket 
Stockholm International Water Institute - SIWI 
Sveriges unga akademi 
Stockholm Junior Water Prize och SIWI 
Swedbank 
Södertälje Science Park 
Teknikens Hus 
Teknikerjakten 
Tekniska museet 
Tekniska museets vänner 
Vattenhallen Science Center 
Vetenskapens Hus 
Xylem 
Load 
TietoEvry 
Cisco 
Nixu 
Atea 
Skandia 
F-Secure 
Cuebid 
Tutus 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

25 (25) 
 

Internationella samarbeten  

ATAST Tunisia 
Danish Youth Association of Sciences, Danmark 

China Association for Science and Technology, Kina 

European Union Contest for Young Scientists 

Swiss Youth in Science, Schweiz 

World Scientific Publishing Company, Singapore 

Korea Advanced Institute of Science and Technology, 

Sydkorea 

Society for Science & the Public (Regeneron 

International Science and Engineering Fair), USA 

Swedish Council of America, USA 

RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología, Mexiko 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 2020 
I detta dokument redovisas hur Unga Forskares verksamhet ser ut i siffror och kompletterar bilden som ges i 
årsbokslutet för 2020. Här förklarar vi med hjälp av förklarande text och diagram hur verksamheten sett ut under 
föregående år. Alla belopp som nämns är svenska kronor. I diagrammen gör vi en jämförelse mellan 
verksamhetsåret 2020 och 2019. 

 

Intäkter hela förbundet  
Nedan beskrivs de totala intäkterna för 2020. Bokslutet är uppdelat i fyra kategorier på intäkter; nettoomsättning, 
bidrag, gåvor och övriga verksamhetsintäkter. Inom kategorin bidrag finns statliga bidrag och bidrag från stiftelser. 
Inom nettoomsättning finns deltagaravgifter och sponsorer och företagspartners. I figur 1 kan vi se att sett till 
2019 har andel bidrag ökat i förhållande till nettoomsättningen, från 61 % till 63 % av hela verksamheten. De 
totala intäkterna låg på 6 185 691 kr jämfört med föregående år på 5 648 361 kr som är en ökning med 9,5 
procent. Sett över två år är ökningen ungefär den samma. 

 

 

Figur 1: Verksamhetens intäkter 

 

I figur 2 visas en annan vy över intäkterna med en nedbrytning i olika kategorier. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF) som ger ett statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, Övriga statsbidrag är 
medel från Skolverket som går både till våra internationella resor samt för att arrangera Utställningen Unga 
Forskare. Kategorin Stiftelser och fonder är medel som finansierar specifik verksamhet inom Unga Forskare så som 
T.ex. Utställningen och SIYSS. Inom kategorin Sponsorer och företagspartners finns lärosäten, kommuner, 
näringsliv och andra organisationer samt kategorin Övriga intäkter där bland annat deltagaravgifter ingår. 
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Figur 2: Intäkter fördelat på kategorier i verksamheten 

 

Jämfört med föregående år är intäkten från MUCF lägre. Det beror på att myndigheten gav ungdomsorganisationer 
möjlighet att flytta delar av bidraget till nästkommande år på grund av pandemin. Anslaget var innan flytten högre 
2020 än 2019. Intäkterna varierar mot föregående år då pandemin påverkade genomförandet till väldigt stor del. 
Det kan vi se på deltagaravgifterna som minskade i SIYSS med ca 40 procent och i Utställningen med 100 
procent. 

 

Bundna och obundna medel 

I verksamheten finns medel som är bundna och medel som är obundna. Obundna medel är medel som är lite mer 
fria där vi har handlingsutrymme att styra mer generellt hur de ska användas inom en bredare ram, så länge som 
det uppfyller sponsorernas eventuella önskemål om användningsområde/syfte som kan vara ett specifikt 
projekt/verksamhet. Bundna medel har som syfte att finansiera särskilda ändamål och verksamheter men även 
specifika enskilda kostnader. Bundna medel finns inom de flesta verksamheter inom förbundet och främst inom 
kategorin bidrag i figur 1. Inom kategorin bidrag ryms statsbidrag, uppdragsmedel och stiftelser och fonder. 

Totalt hamnar intäkterna (exkl. finansiella intäkter) på 6 185 691 kr 

 

Kostnader inom förbundet 
Unga Forskare är en stor organisation med en bred verksamhet. Att genomföra verksamhet kräver mycket arbete 
från både anställda och ideellt aktiva medlemmar. Tillsammans arbetar vi för att ge unga förutsättningar att 
utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.  

För att hålla i gång organisationen, genomföra verksamhet och verka syftesuppfyllande kommer kostnader. Dessa 
kostnader delas in i fyra större grupper; verksamhetskostnader, lämnade bidrag, övriga externa bidrag och 
personalkostnader.  
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1. Verksamhetens kostnader 
I denna kategori ingår alla kostnader som är direkt kopplade till att genomföra verksamhet (förutom 
personalkostnader). Här ligger kostnader för resor, mat, boende och försäkringar för deltagare och ideellt 
aktiva i våra verksamheter både i Sverige och internationellt. Deltagaravgifter i alla internationella 
tävlingar, sociala aktiviteter, visum, trycksaker, annonsering, projektmaterial så som labbmaterial, 
utbetalda stipendier, hyra av arrangemangslokaler, programlicenser mm. 
 

2. Lämnade bidrag 
I denna kategori ligger direkta utbetalningar till våra anslutna föreningar i form av föreningsbidrag och 
medlemsbidrag.  
 

3. Övriga externa kostnader 
I denna kategori ligger till största delen fasta kostnader så som kontorslokaler, redovisningstjänster och 
revision, mobilabonnemang och bredband, leasingkostnader, företagsförsäkringar, programvaror mm.  
 

4. Personalkostnader 
I denna post finns alla personalkostnader, vilket inkluderar samtliga lönekostnader (inkl. sociala avgifter 
så som arbetsgivaravgifter och andra skatter) i hela förbundet samt utbildning för anställda och övriga 
personalkostnader. Den största delen personalkostnader är direkt kopplade till stapel 1 och 2 
verksamhetens kostnader och lämnade bidrag.  
 
Under 2020 har 14 personer varit anställda inom Unga Forskare. På kansliet har 6 personer arbetat 
stadigvarande och 6 personer har varit anställda för att arbeta med våra två sommarforskarskolor under 
våren och sommaren. Vi har även haft två anställda skolambassadörer under hösten. Kanslipersonalen 
arbetar med Unga Forskares operativa och långsiktiga arbete och koordinerar och stöttar ideellt aktiva 
inom våra verksamheter och jurykommittéer i deras roller och uppdrag. Under 2020 hade Unga Forskare 
ca 30 ideellt aktiva personer i våra verksamhetsgrupper samt 11 förtroendevalda. Kansliet stöttar även 
våra anslutna föreningar med kompetens på olika sätt. Förutom det operativa arbetar kanslipersonalen 
med utvecklingsfrågor och står för kontinuitet i arbetet, något som är viktigt när förbundet arbetar med 
finansiering från privata näringslivet men även med långsiktiga samarbeten. Personalen ansvarar för all 
finansiering i förbundet.  
 

Totalt hamnar kostnaderna (exkl. finansiella kostnader) på – 6 030 954 kr. 

 

Årets resultat 2020 
Årets resultat landade på 154 738 kr, vilket motsvarar 2,5 procent av de totala intäkterna. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Verksamhetens intäkter      
Nettoomsättning  2 226 701  2 119 966  
Bidrag  3 881 340  3 467 146  
Gåvor  21 675  5 683  
Övriga verksamhetsintäkter  55 976  55 566  
Summa verksamhetens intäkter  6 185 691  5 648 361  
      
Verksamhetens kostnader      
Verksamhetskostnader  -2 106 176  -2 011 770  
Lämnade bidrag  -295 806  -247 640  
Övriga externa kostnader  -963 496  -935 119  
Personalkostnader  -2 665 475  -2 398 046  
Summa verksamhetens kostnader  -6 030 954  -5 592 576  
Verksamhetsresultat  154 738  55 785  
      
Resultat efter finansiella poster  154 738  55 785  
      
Resultat före skatt  154 738  55 785  
      
Årets resultat  154 738  55 785  

Transaktion 09222115557447297827 Signerat MV, JJ, MP, LS, JR, MR, MA, FH, EP, GT



Unga Forskare
Org.nr 802005-9385   

2 (5)
 

     
Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Finansiella anläggningstillgångar 2 0  499 583  
Summa finansiella anläggningstillgångar  0  499 583  
Summa anläggningstillgångar  0  499 583  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  0  401 995  
Övriga fordringar 3 514 237  206 721  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  153 657  90 175  
Summa kortfristiga fordringar  667 894  698 891  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  6 741 832  4 460 530  
Summa kassa och bank  6 741 832  4 460 530  
Summa omsättningstillgångar  7 409 726  5 159 421  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  7 409 726  5 659 004  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 4     
Eget kapital  4 354 208  4 299 923  
Årets resultat  154 738  55 785  
Eget kapital vid årets slut  4 508 946  4 355 708  
      
Långfristiga skulder 5     
Långfristiga skulder  53 468  53 468  
Summa långfristiga skulder  53 468  53 468  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  469 872  257 400  
Övriga kortfristiga skulder  597 684  560 343  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 779 756  432 085  
Summa kortfristiga skulder  2 847 312  1 249 828  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 409 726  5 659 004  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
 
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående
år. 
   

 
Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 499 583 0  
Inköp 0 499 583  
Försäljningar/utrangeringar -499 583 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 499 583  
    
Utgående redovisat värde 0 499 583  
    

 
Not 3 Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Stiftelsen Gundel Cornelias Stipendiefond för Unga Forskare 48 794 48 794  
Åke Wiberg Stiftelse 40 000 50 000  
Stiftelsen Lars Hiertas Minne 20 000 20 000  
Kjell och Märta Beijers Stiftelse 379 700 0  
Skattekonto 0 76 684  
Övriga fordringar 25 743 11 243  
 514 237 206 721  
    

 
Not 4 Eget kapital
 Bundet eget Fritt eget Ändamålsb. Totalt
 kapital kapital medel  
Belopp vid
räkenskapsårets början 1 667 639 2 146 382 541 687 4 355 708
Beviljade bidrag   -1 500 -1 500
Årets resultat  154 738  154 738
Belopp vid
räkenskapsårets slut 1 667 639 2 301 120 540 187 4 508 946
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Not 5 Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avser kapitalet från det vilande distriktet Nedre Norrland 53 468 53 468  
 53 468 53 468  
    

 
 
 Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
Max Vinger Jonathan Jilg
Ordförande Vice Ordförande
  
  
  
Julia Reinius Linnea Suomenniemi
Ledamot Ledamot
  
  
  
Max Robertsson Mattias Akke
Ledamot Ledamot
  
  
  
Fabian Hasselbladh Martina Peltonen
Ledamot Ledamot
  
  
  
  
  

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Unga Forskare
 
 
Gunnar Thullberg Emma Petersson
Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor
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Revisionsberättelse

Till riksstämman i Förbundet Unga Forskare, org.nr 802005-9385

Rapport om årsbokslutet

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Förbundet Unga Forskare för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt verksamhetsrevisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 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 årsbokslutet.

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 årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

● skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 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 årsbokslutet. 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
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otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

● utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i
enlighet med bokföringslagen.

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 eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Verksamhetsrevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Förbundet Unga
Forskare för år 2020. Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen.

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 föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av våra signaturer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunnar Thullberg Emma Petersson
Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERSAB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunnar Thullberg

Gunnar Thullberg

Auktoriserad revisor

2021-05-26 14:10:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  UNGA FORSKARE 802005-9385 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EMMA PETERSSON

Emma Petersson

2021-06-04 09:49:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Handlingar till Unga Forskares Riksstämma 2021   

Datum 

2021-10-15 
Dokumentansvarig 

Förbundsstyrelsen 
Rev 
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Unga Forskares åsiktsprofil 
Beslutas av 

Riksstämman 
Sida 

1 (1) 
Antagen 

2021-XX-XX 
Revision 

Slutgiltig 

Säkerhet 

Publik 

 

UNGA FORSKARES ÅSIKTSPROFIL 

Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik samt deras roll i samhället. Vi är en politiskt och religiöst obunden 
organisation som stödjer våra medlemsföreningar, arrangerar verksamhet för att 
uppnå våra syften och bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå. Våra 
prioriterade frågor är: 

• Alla unga som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik ska 
kunna ägna sig åt sina intressen på fritiden oavsett geografisk hemvist 

• Elever ska få stöd från skolan för att driva skolföreningar inom naturvetenskap, 
teknik och matematik 

• Skollokaler ska vara tillgängliga för skolföreningar att använda gratis utanför 
skoltid 

• Gymnasiearbetet är en viktig förberedelse för högre utbildning och behöver 
utvecklas för att ge bästa möjliga förutsättningar för elever som är intresserade 
av naturvetenskap, teknik och matematik  

• Unga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik behöver lyftas 
fram i samhället 
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Valberedningens förslag
Dokumentansvarig

ALEXANDRA POLYAKOVA
Sidnr

1 (1)
Datum

29-09-2021
Rev

SLUTGILTIG
Säkerhet

ÖPPEN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Förslag till förtroendeposter för mandatperioden 2022-2023
Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelseposter för mandatperioden 2022-2023.

Valberedningen har efter många intervjuer med många duktiga kandidater beslutat att 
förbundsstyrelsens storlek ska väljas till tio personer.

Valberedningen föreslår att välja Stella Axelsson som ordförande och Max Robertsson som vice
ordförande – ett ordförandepar som vi tror kommer att kunna ha ett gott samarbete och visa 
ett starkt ledarskap. Som ledamöter föreslår valberedningen Esan Mowlér, Jonathan Jilg, Leon
Ingman, Marina Peltonen, Mattias Akke, Max Vinger, Rebin Kamal och Tilak Das. Var och en 
av dessa kandidater bidrar med unika erfarenheter och perspektiv. Tillsammans har dessa 
individer goda förutsättningar för att komma med nya idéer och initiativ för att driva 
förbundets utveckling.

Därför föreslår vi Riksstämman besluta

Att (1) anta Stella Axelsson som ordförande.

Att (2) anta Max Robertsson som vice ordförande.

Att (3) fastställa styrelsens storlek till tio (10) personer.

Att (4) anta följande åtta (8) ledamöter: Esan Mowlér, Jonathan Jilg, Leon Ingman, 
Marina Peltonen, Mattias Akke, Max Vinger, Rebin Kamal, Tilak Das

Valberedningen
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Kandidatur till Förbundsordförande för Unga Forskare 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Stella Axelsson, jag är 23 år gammal och studerar Bioteknik på KTH. Jag kandiderar till 
Förbundsordförande för Unga Forskare.  
 
De senaste åren har varit otroligt händelserika, och för mig började allt med Utställningen Unga Forskare. När 
jag deltog i tävlingen öppnades en helt ny värld och genom Unga Forskare och medlemsföreningar har det lett 
till den person jag utvecklats till idag. 
 
Under dessa år har jag varit med i UG, en grupp och ett projekt som jag håller otroligt nära mitt hjärta. Som 
Skolansvarig, Huvuduttagningsansvarig och Projektledare har jag alltid haft något spännande på gång. Under 
mitt år som Projektledare stötte vi på nya utmaningar under pandemin, och fick utveckla nya sätt att fortsätta 
skapa möjligheter för eleverna. I UG som bestod av 18 personer, hade vi exceptionell expertis inom 
programmering, design och sociala medier som gjorde det möjligt att nå ut till både elever och allmänheten 
med vår digitala final. Genom UG har jag fått lära mig hur organisationen Unga Forskare fungerar och verktyg 
för hur man leder en grupp, samt att skapa målsättningar och genomföra dem. Under sensommaren har jag 
hållit i utbildningar för UG22, och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete. 
 
Det finns en del ögonblick som betyder allt för mig. Jag har både sett och hört hur stor betydelse ett 
erkännande från Unga Forskare kan betyda. Det är en av anledningarna till att jag vill fortsätta vara engagerad 
och tycker Unga Forskares arbete är oerhört viktigt. Anledningen till att jag söker Förbundsordförande är för att 
jag vill göra skillnad och jag tror att jag kan bidra genom min erfarenhet. Jag har många förhoppningar om hur 
vi kan utveckla förbundet och jag vill att styrelsen ska arbeta för att öka Unga Forskares närvaro i både media 
och i skolan. På KTH får jag varje gång jag berättar om Utställningen höra att studenterna önskar att de hade 
vetat att vi fanns när de gick på gymnasiet. Det finns många sätt vi kan arbeta strategiskt med att synas och nå 
ut till hela landet till exempel genom att samarbeta med våra medlemsföreningar. På så vis kan vi dra nytta av 
vår storlek samtidigt som vi lyfter varandra. En viktig målsättning jag har är att vi ska bli mer geografiskt 
utspridda. 
 
Genom mitt projektledarskap kunde jag delta i kursen Värdebaserat Ledarskap vilket gett mig verktyg för 
ledarskap, självkännedom och självledarskap. Det som jag tyckt varit oslagbart är de diskussioner, den 
sårbarhet som vi kursdeltagare visade varandra när vi lärde oss av och genom varandra.  
 
Som Projektledare i UG fick jag också delta på ”Vi brinner! Digitala utbildningar för ett hållbart engagemang 
2020” som LSU skapat. De gav mig värdefull förståelse om hållbart engagemang, förväntningar och 
systematiskt uppdragsmiljöarbete. I styrelsen, och som ordförande hoppas jag kunna dela med mig av min 
kunskap och ta del av styrelsens gemensamma kunskapsbank för att skapa fler förutsättningar att utveckla 
Unga Forskare. Jag tror vi bara har att vinna på att lära oss av varandra, och jag hoppas kunna skapa ett öppet 
klimat som gör det möjligt. 
 
Min förhoppning är också att ännu fler ska känna att de kan engagera sig, inte bara i organisationen Unga 
Forskare utan även i våra medlemsföreningar. Jag vill att vi ska fortsätta vara ledande i att ta hand om och 
värna om ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Jag vill skapa villkor för att man oavsett hur 
mycket tid eller erfarenhet man har, fortfarande känner att man kan engagera sig. Jag vill arbeta för att alla ska 
känna sig välkomna inom Unga Forskare, och se forskning som ett naturligt fritidsintresse och likaså karriärval.  
 
Stella Axelsson (2021-10-03) 
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4 oktober 2021

MAX ROBERTSSON
Hej! 

Mitt namn är Max Robertsson, jag är 19 år gammal och bor för
tillfället i  Karlstad. Här har jag sedan augusti detta året pluggat
juridik på Karlstad Universitets juristprogram. Jag kandiderar till
vice förbundsordförande för mandatperioden 2022-2023. 

Jag  har  de  senaste  tre  åren  varit  en  del  av  Unga  Forskares
förbundsstyrelse  då  jag  först  valdes  in  som  fyllnadsval  på  Riksstämman  2018  för
verksamhetsåret 2019. Detta var mycket spännande då jag innan detta inte hade någon
erfarenhet av Unga Forskare överhuvudtaget. På Riksstämman 2019 valdes jag till ordinarie
styrelseledamot och fick därefter rollen som demokratiansvarig i förbundsstyrelsen. Denna
rollen har jag haft  sedan jag tillträdde den och jag tycker det  har varit  otroligt  roligt  och
givande att få arbeta med ett demokratiskt perspektiv för Unga Forskare. Denna rollen har
för mig inneburit bland annat att jag har fått förmånen att vara förbundsstyrelsens primära
kontakt med övriga förtroendevalda och ansvarig från förbundsstyrelsens sida att anordna
Riksstämman  och  sammanställa  handlingarna  till  denna.  I  och  med  min  relativt  långa
erfarenhet av att arbeta i Unga Forskares styrelse anser jag mig ha god insyn i hur styrelsen
som organ fungerar, samt även god insyn i våra verksamheter och projekt utifrån styrelsens
perspektiv. 

Anledningen till att jag kandiderar är att jag vill bidra till organisationens utveckling och ge
tillbaka till organisationen som har gett mig en otrolig gemenskap och ovärderlig kunskap.
Jag vill som vice ordförande bistå ordförande såväl som hela styrelsen i sitt arbete med de
otroligt viktiga frågor förbundet ägnar sig åt i form av att stärka naturvetenskap, teknik och
matematik  bland  unga.  Som  vice  ordförande  vill  jag  även  arbeta  med  att  korta  ned
kommunikationsvägarna ytterligare inom förbundet, vilka jag upplever vara onödigt långa.
Kommunikation  och  sammanhållning  tror  jag  är  en  kompromisslös  förutsättning  för  att
organisationens arbete ska flyta på ännu bättre än vad det redan i dagens läge gör så att vi
alla kan fokusera på vår vision- att skapa en värld där naturvetenskap, teknik och matematik
har en självklar plats. Jag hoppas därför att ni medlemmar vill ge mig ert förtroende så att vi
tillsammans kan stärka sammanhållningen inom förbundet ytterligare.  

Tack

Max Robertsson 

Herrhagsgatan 19, 652 18 Karlstad 



 
Hej,  
 
Historien har lärt mig att människor ofta uppfattar mig som inbjudande, empatisk och vänlig. Vänner och kollegor 
uppskattar min ärlighet och realism, med öppenhet för kreativa tankar. Jag har ofta kunskaps-driven fakta-
orienterad hantering av framtiden.  
Min bakgrund bottnar i Civ Ek utbildning med över 12 år av arbetslivserfarenhet från stort svenskt internationellt 
företag med fokus på Operations inom supply och sourcing. Jag har ansvarat för människors personliga utveckling 
genom mitt chefsskap, samt varit drivande i förbättringsprogram på corporate nivå. Med tiden har jag gått mot att 
fokusera på internationella barriärer, såsom tull och landsöverskridande frågor. Jag har genom åren samlat många 
erfarenheter från det praktiska och administrativa arbetet som ett företag ofta står inför, inte minst är det ett 
måste för att kunna frigöra det värdekapital som finns gömt i produkterna som når slutkund. En viktig lärdom är att 
samspelet mellan det vetenskapliga och icke-vetenskapliga är avgörande för att komma fram och nå ut med 
värdet.  
Utöver Civ. Ek utbildningen har jag även studerat vid dåvarande Lärarhögskolan och hunnit jobba 4 år inom 
skolvärlden. Här finns många beröringspunkter mellan arbete i skolan och näringslivets kunskapsorienterade 
utveckling. Mentoring, coaching, med individen i fokus är avgörande för att hitta en gemensam väg framåt. 
Individen behöver växa och finna sin egen styrka för att lösa problem självständigt – eller i team – och i takt med 
att företaget håller sig i framkant och i fas med marknadens efterfrågan.  
 
Framtidsvisionen jag vill lyfta fram kretsar mycket kring det gemensamma i att driva forskning och mänskligheten 
framåt. Jag har mångårig erfarenhet i olika sammanhang där människors samarbetsvilja och förmåga att förstå 
varandra varit avgörande för att skapa värde framåt. Mina hörnpelare är därför: 
 

- Ett mål – Olika verktyg 
Gemensamma mål är viktigt för att skapa tydlighet. Vi är alla människor och behöver rak kommunikation 
för att långsiktigt nå gemensamma värden. I en bred organisation som spänner över olika discipliner, blir 
vikten av gemensamma nämnare stor.  

- Sammanföra och genomföra 
Jag vill verka för att sammanföra spelare från olika discipliner i syfte att genomföra värdehöjande arbete 
tillsammans. Framtidens utmaningar ligger i att fånga beröringspunkter och agera i takt och i samklang. Vi 
går från en tid där enskilda ämnesområden vunnit terräng tack vare specialister med djupa kunskaper. 
Dessa behöver vi nu ta hand om och projicera på gränsområdena för att lyfta vetenskapen som helhet, 
företagsvärlden i synnerhet, och samhället vi lever i. Många utmaningar framåt kretsar just kring detta, 
där accumulerad kunskap behöver transporteras till nya sammanhang – nya modeller för en framtida 
värld. 
 

På fritiden umgås jag gärna med vänner och familj, promenerar så mycket jag kan och tänker mycket på vad jag gör 
med min tid. Det är viktigt för mig att ha en balans mellan att ge andra och samtidigt få egen tid för personlig 
eftertanke. Jag vill stötta och vara med i ett sammanhang där framtidens teknik och vetenskapens utveckling 
formas i samklang med människans ökade medvetenhet. Behoven uppstår redan idag, och vi börjar se vart vi är på 
väg. Ju tidigare vi börjar forma oss själva och kommunicera över disciplinära gränser, desto bättre blir utfallet på 
det arbete vi sätter in. Idag och imorgon. 
 
Mvh Esan  





 

LEON H. INGMAN 
LEDAMOT I  UNGA FORSKARES 
FÖRBUNDSSTYRELSE 2022 /2023  

Mitt namn är Leon Ingman och jag kandiderar för ledamot i Unga 

Forskares Förbundsstyrelse för mandatperioden 2022/2023. 

Jag vill ta den här chansen för att formellt introducera mig själv för 

denna verksamhet. Mitt namn är Leon Gustaf Håkansson Ingman, jag är 

18 år gammal och jag går tredje året natur på internationella sektionen på 

Kungsholmen Gymnasium.  

Jag är en person som brinner för vetenskap och forskning. Teoretisk fysik, komplex matematik, och teknik, är 

ämnen nära mitt hjärta. Denna passion har drivit mig till ett flertal upplevelser jag sent kommer glömma. Jag 

har bland annat studerat avancerade kurser utomlands och startat olika intressanta personliga projekt för nöjets 

skull. Jag strävar alltid efter att lära mig mer och på nya sätt, och det är ett tankesätt och perspektiv jag hoppas 

föra med mig till styrelsen. Jag är otroligt driven och hårt arbetande men framför allt strävar jag efter att vara 

omtänksam och förstående. Jag hoppas att få sprida ett glatt engagemang för vetenskap och forskning till hela 

vår organisation och alla dess medlemmar. Jag är rysligt kreativ och har många idéer för det kommande 

verksamhetsåret, bland annat ytligare evenemang, fler medel för att förbättra marknadsföringen och tillägg som 

ger ökad transparants om förbundsstyrelsens arbete.  

Jag är även ordförande för en väldigt ambitiös dotterförening i Unga 

Forskare, nämligen K.Y.S.S., Kungsholmens Young Scientists Society. I 

K.Y.S.S. har jag lärt mig mycket om vad det krävs för att driva en 

organisation framåt. Just på grund av detta vet ni att jag alltid kommer ha 

ett stort intresse för att hjälpa föreningarna växa inom Unga Forskare. 

Jag kommer aktivt jobba för att det ska bli smidigare att driva och starta 

föreningar.  

Det var lite om mig och mina visioner för det kommande året. Jag ser 

framemot att bidra till detta års förbundsstyrelse och att få träffa så 

många av er som möjligt på Riksstämman 2021. Kram! 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

o Ambitiös 

o Ansvarstagande 

o Social och samarbetsvillig 

o Lättlärd 

o Noggrann och effektiv 

o God arbetsmoral 

o Analytisk och problemlösare 

Jag har varit engagerad i Unga Forskare sedan 2017 och sitter just nu i styrelsen som PR-

ansvarig (fyllnadsval under Riksstämman 2020). Tidigare har jag varit engagerad fyra år i 

Utställningsgruppen (UG), tre verksamhetsår i SIYSS, samt varit reseledare för Stockholm 

Junior Water Prize (SJWP) år 2018. Utöver detta fick jag möjlighet att arbeta med ett 

finansieringsuppdrag för lärosäten i nära anslutning till kansliet innan samhället totalt ställdes 

om på grund av covid-19. Utöver Unga Forskare har jag varit verksam två år som kassör i 

Svenska Kemisamfundet i Sörmland och sitter även som styrelseledamot i Alumniföreningen 

Utställningen Unga Forskare (AUUF). Mina uppdrag inom Unga Forskares verksamheter har 

oftast varit kontinuerliga utan något avbrott, vilket betyder att jag arbetat med mina poster 

även utanför verksamhetsåret. Det säger ganska mycket om min drivkraft att hela tiden vilja 

driva förbättringsarbete. Det viktigaste för mig är att kunna ge de bästa förutsättningarna för 

ett fortsatt bra arbete! 

Jag har tidigare känt ett behov av att stanna kvar i verksamheterna för att kunna arbeta mer 

långsiktigt inom ramen för ett och samma projekt. Därför har jag till viss del haft samma 

post under flera verksamhetsår (ibland dubbla poster) för att kunna driva utvecklingsarbete 

och förbättringar inom verksamheten. Efter att ha varit engagerad i styrelsen i ett år så har 

detta gett mig mersmak för uppdraget och jag vill nu fortsätta med det arbete som jag 

påbörjat. Ännu finns det mycket kvar att göra på många områden! 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Marina Peltonen, jag är en 22-årig 

student bosatt i Lund för att ägna ett antal år på en 

civilingenjörsutbildning inom nanovetenskap samt 

en kandidatutbildning i biomedicin. 

När jag inte studerar läser jag gärna några extra 

kurser i språk, engagerar mig ideellt, umgås med 

vänner, sysslar med musik eller tränar. Jag älskar att 

vistas i naturen och nära havet. 

Min stora passion i livet är vetenskap och forskning. 

I mina unga år var jag ett nyfiket och 

kunskapstörstigt barn. Jag minns särskilt hur jag 

utförde mina egna små experiment på baksidan av 

min farmors trädgård. Ibland kunde jag ställa in 

aerosolläget ”mist” (som det så fint hette på 

engelska) på vattenslangen och förundras över 

regnbågen som bildades när jag spolade med 

slangen. Som mest fascinerad var jag nog när jag 

lyckades färga vattnet i ett glas blått genom att 

doppa blåfärgade servetter. 

Min nyfikenhet för naturvetenskap, matematik och 

teknik har dock inte alltid varit en självklarhet. Det 

var inte förrän sent i grundskolan som jag insåg min 

passion för ämnena och för det har jag mina lärare 

att tacka. Efter alla år som jag varit aktiv i Unga 

Forskare har jag insett vikten av att inspirera fler att 

våga satsa på en karriär inom naturvetenskap, 

matematik och teknik. Som förtroendevald i Unga 

Forskares förbundsstyrelse kommer mitt mål i första 

hand vara att fortsätta främja ungas intresse för 

naturvetenskap, teknik och matematik samt deras 

roll i samhället, men även att kunna ge de bästa 

förutsättningarna för en fortsatt utveckling av 

organisationen. 

Som förtroendevald är mitt främsta mål att öka intresset för naturvetenskap, matematik och 

teknik bland unga samt deras roll i samhället. I mitt arbete som styrelseledamot kommer jag 

att arbeta för att uppfylla Unga Forskares syfte och vision, samt bidra med de förutsättningar 

som krävs för att Unga Forskares strategiplan 2025 ska förverkligas. 

Nedan följer ett antal konkretiserade exempel på förbättringsområden som jag skulle vilja 

fortsätta att arbeta med: 

o Ökat samarbete mellan verksamheter genom fortsatt utveckling av bland annat 

nätverk för finansiering, kommunikation och projektledning. 

 

o Ökad användning av Unga Forskares skolmaterial genom att skapa ett väletablerat 

skolnätverk där lärare i hela Sverige kan diskutera, utbyta idéer och använda sig av 

material som Unga Forskare producerar. 

 

o Ökad synlighet i samhällsdebatten genom att delta i debatter, media och 

arrangemang som bidrar positivt till Unga Forskares påverkansarbete. 

 

o Lyfta vikten av ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik i samhället 

genom att möjliggöra utveckling av Unga Forskares nuvarande verksamheter. 

 

o Öka antalet medlemsföreningar samt deras geografiska spridning. Öka möjligheten till 

lokala mötesplatser för unga intresserade av naturvetenskap, matematik och teknik. 

 

o Utvärdera vilka förbättringar som kan göras på Unga Forskares hemsida och hur vi 

kan utveckla plattformen ytterligare. 

 

o Ökad användning av Unga Forskares hemsida genom att aktivt publicera blogginlägg, 

opinionsinlägg, kommande event, artiklar, reportage och nyheter kopplade till 

organisationens verksamheter och åsiktsprofil. 

 

o Ökad användning av organisationens sociala medier för att underlätta kommunikation 

med vår målgrupp samt mer effektivt kunna hänvisa till material på vår hemsida. 

Att få förtroendet att åter bli invald i förbundsstyrelsen skulle innebära en fortsättning på 

ett spännande och lärorikt uppdrag med möjlighet till stor personlig utveckling. I styrelsen 

hoppas jag kunna bidra med mer energi, engagemang och nya idéer som på sikt kan göra 

skillnad för organisationen. Sist men inte minst så ser jag fram emot att få träffa likasinnade 

personer som delar samma kolossala intresse för vetenskap och forskning som mig. 

 



Unga Forskare! 

Första gången jag var med i en 
forskningsrelaterad tävling var när jag gick i 
sjuan på grundskolan.  Det var verkligen 
superkul och jag har varit dragen till 
forskning sedan dess. Med målet att fler 
unga ska börja älska naturvetenskap lika 
mycket som jag gör engagerade jag mig 
tidigt i Ung Vetenskapssport och Kodsport.   

Idag är jag ordförande för Kodsport och har 
suttit som ledamot i förbundsstyrelsen i ett år. Under min tid i Unga Forskare 
har jag riktat in mig på att stärka samarbetet mellan föreningar och förbundet. 
Jag kandiderar åter till styrelsen med en vision att fortsätta förbättra 
organisationen så mycket som möjligt. Även om vi har kommit väldigt långt 
finns det fortfarande mycket att göra. Jag ser ett Unga Forskare där alla 
medlemmar enkelt kan ta del av alla de temahelger, tävlingar och 
kanelbullebak som organiseras genom Unga Forskare.  

Min bakgrund är inte helt grundad i Unga Forskare. Jag har 11 års erfarenhet 
av styrelseuppdrag i allt från idrottsföreningar till politiska förbund. Jag har 
beträtt positioner som kassör, medieansvarig och eventansvarig. Mellan 
gymnasiet och universitetsstudier genomförde jag värnplikt som gruppchef. 
För tillfället läser jag Teknisk nanovetenskap på Lunds tekniska högskola.  

Ni bör välja mig för min erfarenhet från en bred mängd föreningar och 
organisationer samt för att förbundet ska fortsätta arbeta med 
sammanhållningen. 

 

 



 

 

 

KANDIDATUR 
Ledamot i Unga Forskares förbundsstyrelse 2022–2023 

 
 
Sommaren 2010 deltog jag i en av Unga Forskares 
sommarforskarskolor, men det var inte förrän efter jag deltagit 
i finalen av Utställningen 2015 som jag på riktigt började 
engagera mig inom Unga Forskare. 
 
När jag gick i sommarforskarskolan hade jag aldrig kunnat 
tänka mig att jag en dag skulle sitta i Förbundsstyrelsen, och 
nu kandiderar jag för min tredje mandatperiod. Unga Forskare 
har länge varit en plats för mig att både få hämta energi, 
utvecklas och hitta gemenskap. Om mitt arbete de senaste 6 
åren gett åtminstone en person motsvarande glädje och 
personlig utveckling är det tillräckligt för mig.  
 
Den senaste mandatperioden har jag suttit som 
förbundsordförande. Det har varit det största ansvaret jag 
någonsin tagit på mig, och tagit mycket kraft och tid. Särskilt 
när vi knappt kunnat träffa varandra, men jag är också 
extremt stolt över allt jag och förbundsstyrelsen åstadkommit. 
Från en ny strategi till projektbidrag och förbättrad struktur i 
förbundsstyrelsens arbete. 
 
Nu känner jag att jag vill lägga mer tid på min utbildning och 
andra delar av mitt engagemang än ledarskapet. Jag har 
hjärtefrågor som hemsidan som fått vara lite vilande under 
mitt ordförandeskap. Samt frågor som jag känner att jag vill 
jobba vidare med, som ökade mötesplatser mellan 
föreningarna och vårt externa kontaktnät med myndigheter 
och ungdomsorganisationer. Det är med bakgrund i detta som 
jag väljer att kandidera till ledamot i förbundsstyrelsen 2022–
2023. Jag hoppas att jag kan få ert fortsatta förtroende! 
 

MAX 
VINGER 

 

KORT OM MIG 
Lugn och strukturerad 25 år gammal 
student på Civilingenjör- och 
lärarprogrammet vid KTH. Över 6 års 
erfarenhet av ideellt arbete inom 
Unga Forskare, varav snart 4 år i 
förbundsstyrelsen. Unik erfarenhet 
av att ha arbetat i alla delar av Unga 
Forskare. Jag har gjort allt från 
styrelseuppdrag i en förening, till 
ideellt uppdrag i verksamhetsgrupp, 
varit anställd på kansliet och haft 
flera olika förtroendeuppdrag. 
 

INTRESSEN 
PEDAGOGIK, särskilt inom 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
SVAMPAR, (mest dem som inte går 
att äta) samt växter och insekter 
DATORER, allt från programmering 
och digital design till datorspel 
 

KONTAKT 
E-POST: 
max.vinger@ungaforskare.se 
 
LINKEDIN: 
www.linkedin.com/in/max-vinger/ 
 
 

 

TIDIGARE UPPDRAG 
Inom Unga Forskare 

 
 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 
Förbundsordförande                                            2020—2021 
Vice Förbundsordförande                                    2019 
Ledamot                                                                2018 
 
KANSLIET 
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Unga forskare kandidatur 

Mitt namn är Rebin Kamal, jag är 21 år och bor i södra Stockholm. Jag studerar för 

närvarande vid Handelshögskolan i Stockholm där jag går kandidatprogrammet i Business 

and Economics och planerar på att kombinera dem studierna med ett naturvetenskapligt 

program inom snar framtid.  

Jag har en lång erfarenhet och passion för organisation, ideellt arbete och naturligtvis 

vetenskap och forskning.  

Mitt ideella engagemang började redan vid 14 års ålder och har pågått än till idag. Det har 

involverat framför allt partipolitik där jag drivit kampanjer, publicerat artiklar samt suttit i 

flera styrelser på lokal, regional och distriktsnivå. Det har även involverat NGO:s, elevkåren 

och massa andra organisationer. Min förhoppning med alla mina engagemang har alltid varit 

att bidra till organiseringen av ungdomar mot ett gemensamt mål för att på sikt kunna 

förbättra samhället.  

Jag har brunnit för många frågor genom åren men aldrig på samma sätt som jag idag brinner 

för forskning och dess roll i både vår nutid och framtid.  På ett forskarläger för ett par år 

sedan fick jag se hur forskning framställs på riktigt och vilka fantastiska möjligheter som finns 

både för samhället och för de som forskar. Jag fick samtidigt lära mig hur få det är som 

känner till forskningsvärlden och vad den har att erbjuda och därav också hur många 

potentiella talanger som vi går miste om. Från det lägret väcktes min nuvarande passion till 

liv.  

Jag tror starkt på att vetenskap och forskning bör ligga till grund för fler av dem beslut vi tar i 

samhället både i privat och offentlig sektor. Vägarna in till och inom forskning måste därför 

förbättras och utvecklas för att fler ska våga ta steget in. Framtiden ligger i vetenskapens 

händer och desto fler vi är som är med och bidrar desto ljusare framtid har vi att se fram 

emot.  

Jag tror utan tvekan på att vårt förbund är en av de viktigaste organisationerna för 

ungdomar idag att känna till och engagera sig i. Som förbundsstyrelseledamot hoppas jag få 

bidra till att vi växer så mycket vi kan samtidigt som vi bibehåller och utvecklar de verktyg vi 

har att erbjuda alla Sveriges unga forskare.  

 



Tilak Das, 21 år.
B.Sc. Biomedicine, Karolinska Institutet.

Organisationen Unga Forskare har under de senaste årtionden vuxit i en snabb takt med en allt

starkare påverkan på ungas intresse i vetenskap och forskning. Jag har under de senaste få åren

fått bevittna denna framfart och ser mina egna ambitioner inom forskning och vetenskap som ett

resultat av Unga Forskares påverkan på mig.

Som 16 åring besökte jag för första gången Stockholm International Youth Science Seminar

(SIYSS) som var organiserat av Unga Forskare. Under detta event blev jag både motiverad och

inspirerad att försöka påbörja en forskningskarriär så tidigt som möjligt. Detta event öppnade

upp mina ögon till en värld av möjligheter inom forskning där jag fick se hur man i tidig ålder

kunde applicera sina vetenskapliga intressen till något som faktiskt gör skillnad. Sen detta event

har jag engagerat mig mycket inom cancerforskning och via Unga Forskare fick jag senare också

möjligheten att presentera mitt arbete på Utställningen Unga Forskare, som inspirerade mig att

fortsätta på samma bana. Jag har sen dess involverat mig i att organisera olika vetenskapliga

event för unga via t.ex Carrus Network samt SIYSS. Genom dessa erfarenheter har jag

ackumulerat olika färdigheter i att främja forskning och arbeta i grupp, samt att jag har en

djupare förståelse av hur Unga Forskare ambitioner samt hur de bedriver deras arbete.

Mitt mål inom Unga Forskare är att öka främjandet för forskning och vetenskap på ett sätt som

öppnar upp ungas ögon till detta fantastiska fält, då detta var det som just hände mig. Av

personlig erfarenhet vet jag att många ungdomar runt om i Sverige har ett brinnande intresse av

vetenskap, dock har många av dessa ungdomar ingen kännedom om hur de ska utveckla deras

intresse, därmed går en potential förlorad. Genom att främja forskning på större, nyare och bättre

sätt kan vi med större utsträckning nå unga som har ett intresse för vetenskap samt vara en

drivande kraft i utvecklingen av deras intresse. Genom att ansluta mig till styrelsen i Unga

Forskare vill jag bidra till en positiv utveckling genom att ge andra unga samma motivation och

inspiration som Unga Forskare en gång gav mig.

Tilak Das




