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Fakta om Familjen Kamprads stiftelse  

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och 

vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social 

utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna 

forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många 

människorna till del.  

Familjen Kamprads stiftelse är en privat och självständig stiftelse med säte i Växjö.  

Utbildningen och forskningen ska vara verklighetsnära. Medicinska forskningsresultat ska exempelvis 

kunna omsättas i förbättrad omsorg för äldre. Den ska helst också kunna omsättas i entreprenörskap. 

Till exempel genom att utveckla resurssmart och miljöanpassad tillverkningsteknik i samarbete med 

entreprenörer.  

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, 

Inter IKEA Group och Ikano.  

Familjen Kamprads stiftelse ska i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning 

som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. I 

andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stöttas. Därefter kan medel fördelas 

nationellt och globalt. 

Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till: 

 förbättrad livskvalitet för äldre 

 entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd 

 bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra 

forskningsresultat 

 utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design 

 forskning och utbildning inom medicin 

Familjen Kamprads stiftelse ska enligt stadgarna även kunna bedriva hjälpverksamhet bland 

behövande äldre för att öka livskvaliteten. 

Stiftelsen kan lämna bidrag på eget initiativ och efter ansökan. Enligt stadgarna bör stiftelsen endast 

lämna bidrag till projekt som inte är fullfinansierade av skattemedel eller annan offentlig finansiering 

eller om genomförandet hotas av bristande resurser.  

Stiftelsens tillgångar 

Familjen Kamprads stiftelse har ett kapital på drygt 2 miljarder sek.  

Ingvar Kamprad donerade 50 miljoner sek och Inter IKEA Group ca 900 miljoner sek (100 miljoner 

euro) hösten 2011. Ikano Group donerade ca 900 miljoner sek (100 miljoner euro) våren 2012.  

December 2012 donerade Inter IKEA Group ytterligare ca 250 miljoner sek (29 miljoner euro) till 

stiftelsen. I samband med donationen formaliserades företagsgruppens donationer till stiftelsen i ett 

gåvobrev för 2012-2016. Gåvobrevet innebär att Inter IKEA Group kommer att donera 29 miljoner 

euro per år, under förutsättning att resultaten i den egna verksamheten medger detta. 
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Innan stiftelsens kapital uppgår till 300 miljoner euro får maximalt ett belopp motsvarande 

föregående års avkastning delas ut. När stiftelsens kapital uppnått 300 miljoner euro, får allt som 

överstiger detta kapital delas ut.  

Stiftelsens styrelse 

Styrelseordförande i stiftelsen är Ingvar Kamprad. I styrelsen, som består av sju personer, ingår även 

Kristina Alsér, Lena Fritzén, Lennart Nilsson, Leif B Bengtsson, Katarina Olsson och Hans-Göran 

Stennert. Professor Lena Fritzén är utsedd till styrelsens verkställande ledamot. 

Styrelseledamöterna väljs för en period om tre år. Ingvar Kamprad är styrelseledamot och 

styrelseordförande så länge han önskar. Den första styrelsens mandatperiod löper till och med den 

sista december 2015. Därefter ska en tredjedel av styrelsen väljas varje år. Styrelsen utser själv alla 

ledamöter. Landshövdingen i Kronobergs län och rektorn vid Linnéuniversitetet har rätt att nominera 

var sin ledamot. I styrelsen ska alltid finnas minst en person med ekonomisk kompetens.  

Nära samarbete med Linnéuniversitetet 

Enligt stadgarna ska Familjen Kamprads stiftelse prioritera forskning och utbildning som bedrivs 

inom ramen för Linnéuniversitetet, men stiftelsen ska på sikt även stötta regionala, nationella och 

globala forsknings- och utbildningsprojekt.  

Stiftelsen och Linnéuniversitetet har ett samarbetsavtal som bland annat innebär att stiftelsen hyr 

lokaler på universitetets campus för sitt kansli, samt köper tjänster av universitetet för kansliets 

bemanning och drift. Anna Carlström på Linnéuniversitetets planeringsavdelning är på deltid och mot 

ersättning utlånad till stiftelsen.  

 

För ytterligare information se www.familjenkampradsstiftelse.se 

Presskontakter stiftelse, grundare och medfinansiärer 

Familjen Kamprads stiftelse 
 

Lena Fritzén, verkställande ledamot och 
talesperson 

 

 Anna Carlström, presskontakt anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se 
072 – 54 34 700  

Familjen Kamprad Per Heggenes, talesperson  per.heggenes@ikeafoundation.org 
+31 61 313 99 58 

Inter IKEA Group Anders Bylund, talesperson  anders.bylund@inter-ikea.com 
+32 486 040 963 

Ikano  Marie Gällstad, presskontakt marie.gallstad@ikano.lu 
+352691488320  
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