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Generalsekreteraren har ordet
Varje vecka kommer tusentals elever till Matte
centrum för att öka sina kunskaper i matematik. 
Under året har vi fått det bevisat att hjälpen vi 
erbjuder gör skillnad för elevers betygsutveckling.   
I de kommuner där vi har verksamhet har 
gymnasi eelever en högre betygsutveckling på det 
nationella provet i matematik, i jämförelse med 
kommuner där vi inte finns. Det är en stor mil
stolpe som vi är otroligt stolta över. 

Under året har vi satsat hårt för att nå nya mål
grupper. Vi har, tillsammans med vår ambassadör 
Beppe Singer, utvecklat konceptet #Beppematik 
där vi genom lustfyllda videofilmer uppmuntrar 
unga till att matematik är både kul och använd
bart. 

Mattecentrum har under året översatt matteboken.se 
till arabiska. Vår digitala mattebok skapar möjlighet  

Karolina Lisslö mottog Clarence Morbergpriset under Samhällsbyggnadsdagarna 2016.

för nyanlända elever som ännu inte hunnit lära sig 
det svenska språket att studera matematik. Vi har 
även startat verksamhet på asylboenden i Luleå 
och det är fantastiskt att se att matematik även 
fungerar som integrationsmotor. 

När jag summerar året vill jag rikta ett stort tack till 
alla Mattecentrums 600 volontärer som varje vecka 
engagerar sig ideellt och hjälper elever. Ett enormt 
tack till våra sponsorer och samarbetspartners som 
gör det möjligt att varje vecka hjälpa elever med 
matematik helt gratis. Sist och absolut viktigast  
– tack alla fantastiska elever som varje vecka söker 
nya kunskaper i matematik tillsammans med oss. 
Det är för er som Mattecentrum finns! 

Karolina Lisslö, Mattecentrums generalsekreterare
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Mattecentrums förändringsteori visar hur Mattecentrum gör skillnad på individ- och samhällsnivå.
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Mattecentrum är en samhällsaktör som verkar för 
att öka barn och ungas kunskaper i matematik och 
intresse för ämnet. Föreningens arbete grundar 
sig i att vara tillgängliga för alla och skapa förut
sättningar för alla elever att nå dit de vill med sina 
matematikstudier. All verksamhet är gratis för elev
erna att ta del av. Genom att finnas som stöd för 
eleverna fungerar Mattecentrum som ett komple
ment till skolans verksamhet. 

Under 2016 släpptes en rapport av statistikbyrån 
Numbers Analytics som visar att där Mattecen
trum har verksamhet har gymnasieelever en högre 
betygsutveckling, mätt på det nationella provet i 
matematik. Undersökningen jämför data från Skol
verket med Mattecentrums interna data om var 
föreningen har verksamhet och när den startade. 
Resultatet visar att i de kommuner där Mattecen
trum har verksamhet har gymnasieelever 5,6 % 

högre betygsutveckling på det nationella provet i 
matematik i jämförelse med kommuner där fören
ingen inte har verksamhet. 

Gratis läxhjälp gör skillnad

Om Mattecentrum:
Mattecentrum är en ideell ungdomsförening 
som grundades 2008. Föreningen verkar  
för ökade kunskaper i matematik samt 
ett ökat intresse för ämnet. 

Varje vecka driver föreningen totalt  
109 räknestugor i 31 städer. 

På nätet driver Mattecentrum de digitala verk
tygen matteboken.se, pluggakuten.se och 
formelsamlingen.se och gör satsningar för 
att öka barn och ungas intresse för matematik. 

April 2016 
www.numbersanalytics.se 
info@numbersanalytics.se 

Presskontakt: 
Oskar Eriksson, 0732 096657 
oskar@numbersanalytics.se 

 

Verksamhetsutvärdering av 
Mattecentrum 

Rapporten hittar du på  
mattecentrum.se
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82% av eleverna 
upplever att deras 

kunskaper har 
förbättrats tack vare 

hjälpen de får hos 
Mattecentrum. 

74% uppger att 
de får ett ökat 
självförtroende 

genom att besöka 
räknestugorna.

Till Mattecentrums räknestugor är alla barn och 
unga som behöver hjälp med matematik eller vill 
ha en lugn studiemiljö välkomna. Dit tar eleverna 
med sig material och får hjälp av Mattecentrums 
engagerade volontärer. Volontärerna är alla verk
samma inom matematikrelaterade yrken och alla 
har gemensamt att de har stora kunskaper som  
de brinner för att dela med sig av. 

Kunskap
När eleverna behöver hjälp påkallar de en av 
 volontärernas uppmärksamhet. Eleven berättar   
hur de tänker kring uppgiften, volontären ställer 
kontrollfrågor och tillsammans diskuterar de sig 
fram till en lösning. Kunskapsutbytet uppstår  
således i mötet mellan eleven och volontären. 

Ökat självförtroende 
När eleven ser att det går att lösa uppgifter genom 
att strukturera upp problemet, ge det lite extra 
tid och ansträngning, så bidrar detta till en ökad 
förståelse och trygghet. Eleven kan då lösa en 
liknande uppgift på egen hand nästa gång, vilket 
medför ett ökat självförtroende och det betyder att 
eleven inte ger upp lika lätt nästa gång de stöter 
på en liknande uppgift. 

Ökat intresse 
Volontärerna bidrar med att sprida glädje kring 
matematik. Under de många samtalen som förs 
med eleverna är det inte ovanligt att eleven frågar 
vad volontären arbetar med, hur matematik kan 
användas i vardagen eller varför volontären tycker 
att matematik är roligt. Eftersom samtliga av 

Räknestugor
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67% av eleverna 
som besöker 

räknestugorna 
uppger att de fått 

ett ökat intresse för 
matematik.

92% av eleverna 
uppger att de tycker 

att räknestugorna 
utgör en bra 
studiemiljö.

”Det är givande för 
mig som volontär 
att träffa elever som 
vill lära sig matte. 
En bra känsla när 
man märker att 
någon förstår något 
som först upplev
des komplext, men 
sedan visade sig 
inte vara så svårt 
när man väl förstår. 
Det känns meningsfullt för mig att ge tillbaka 
min kunskap och mitt engagemang inom 
matematiken då det är ett mycket viktigt 
område.”

Ingela Lindgren, volontär i Stockholm

Mattecentrums volontärer har ett stort intresse för 
matematik fungerar de som förebilder för eleverna. 
Intresset kan smitta av sig och bidra till att elever
nas intresse för matematik ökar. 

Bra studiemiljö
Räknestugan erbjuder också en bra och stimule
rande studiemiljö. Det är många elevers incita
ment att besöka räknestugan. För många elever  
är ett räknestugebesök ett effektivt sätt att avsätta 
tid för matematik studier, andra saknar studiero 
eller möjlighet att få hjälp hemma. Mattecentrum 
fyller många gånger rollen som en förälder, ett  
syskon eller en kompis som hjälper till utanför 
skoltid. Det gör räknestugan till en plats som  
skapar möjlighet för effektivare träning. 
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”Det bästa med Mattecentrum är helt klart hur bra volontärerna 
hjälper en att lösa problem genom att tänka själv. Man känner 
verkligen att de bryr sig, passionerade volontärer gör att man 
själv blir intresserad av matematik.”/Elev i Västerås
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Integraler och Integration
Under året har Mattecentrum startat projektet  
Integraler och Integration i Norrbotten där 
människor som bor på asylboenden med mate
matiska kunskaper kopplas ihop med nyanlända 
ungdomar för att träna på matematik tillsammans. 
Många av dessa ungdomar har tidigare aldrig  
gått i skolan och fick för första gången chansen  
att börja lära sig matematik tillsammans med  
Mattecentrums volontärer från hela världen.

”I came to Sweden in November 2015 and Mat-
tecentrum was introduced to me by one of my 
friends in Sweden. I am really happy and proud 
that I had this opportunity to work voluntary as a 
math tutor in Mattecentrum from October 2016. 
Cooperating with Mattecentrum gives me really 
good feelings as it helps me to merge much better 
in the Swedish society and it helped me to get 
good experiences and there are many different 
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kind of people from different kinds of societies in 
Mattecentrum, so it is possible for me to get fami-
liar with different people from different societies 
through Mattecentrum and for sure it makes me 
really interested and I want more and more to 
work in Mattecentrum.” 

Khadija Forogh, volontär

”Det har varit mycket roligt att se den stora upp-
slutningen av och entusiasmen hos våra asyl- 
sökande för att delta i matematikundervisningen. 
Lektionssalen är full vid varje tillfälle. Matematik 
upplevs ju av många som ett svårt ämne och att 
då se att så många av våra unga asylsökande vill 
förkovra sig i ämnet är ju jätteroligt.”

Lena Olofsson, Migrationsverket 
Platsansvarig boendet vid Pite Havsbad
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”Det bästa är volontärerna 
då de är väldigt hjälpsamma, 
förstående och generösa med 
sin kunskap. De vill ens bästa 
och gör allt i sin makt för 
att hjälpa dig. Och man går 
härifrån med mer kunskap för 
varje gång och bättre chanser 
till prov och liknande.”  
/Elev i Malmö
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”Jag tipsar mina elever om 
matteboken.se, där finns 
heltäckande material som 
är pedagogiskt förklarat 
vilket hjälper eleverna när 
de studerar själva.”

Shamir Zabbar,  
lärare  i matematik  
på :rytmus i Malmö.

Matteboken.se är Mattecentrums största digitala 
verktyg. På matteboken.se finns teoriavsnitt, 
interaktiva räkneövningar med videolektioner 
och materialet sträcker sig från årskurs tre upp 
till universitetsmatematik och är uppbyggd efter 
svenska skolans läroplaner. Allt material är gratis 
och tillgängligt för alla vilket innebär att oberoende 
av tid och rum kan eleven utveckla sina kunskaper 
i matematik. 

En kursöverskridande matematikbok på internet 
skapar möjlighet för eleven att ta del av kunskapen 
i sin egen takt. Eleven kan lätt navigera sig fram 
till rätt avsnitt oavsett om det handlar om att räkna 
ikapp en tidigare kunskapslucka eller om eleven 
ligger steget före sina klasskamrater och söker 
vidare stimulans. 

Tanken bakom matteboken.se är att elever lär sig 
på olika sätt. Den som tycker att teori i form av text 
är svår att ta till sig kan därför komplettera med att 
titta på en videolektion som förklaring och öva sina 
kunskaper med hjälp av interaktiva räkneövningar. 

Matteboken.se är också ett redskap för föräldrar 
som vill hjälpa sina barn med matematik samt 
för lärare som vill hänvisa elever till en sida med 
heltäckande förklaringar inom matematik. Matte
boken.se är dessutom utvecklad för att öka elev
ens intresse för matematik, den bidrar både med 
förklaringar och lustfyllda övningar.

En gratis mattebok på webben

Matteboken.se hade 
362 208 besökare i 

månaden under 2016.
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Under året har matteboken.se översatts till arabiska. 
Enligt en rapport från Skolverket är arabiska det 
språk som flest nyanlända elever som kommer till 
Sverige har som modersmål. Lärare har berättat 
för oss att de inte har tillräckligt med material att 
använda sig av för att lära ut matematik till elever 
med annat modersmål än svenska. Som ideell 
förening hade Mattecentrum möjlighet att arbeta 
snabbt. Det färdiga resultatet, en komplett digital 
matematikbok för grundskolan, lanserades  
i augusti. 

Syftet med översättningen är att språket inte ska 
vara ett hinder för matematikinlärning, utan sna
rare ett verktyg eftersom det snabbt går att klicka 
fram och tillbaka mellan den arabiska versionen 
och den svenska.

Matteboken.se på arabiska
”Jag letade efter ett verktyg på arabiska då jag har 
sex elever som är nyanlända. Matematik kan vara 
svårt att förstå när man inte talar språket. Men 
när de använder matteboken på arabiska ser jag 
på eleverna när polletten trillar ner och att de helt 
plötsligt förstår.”

Ann-Louise Pettersson, lärare i årskurs 1–3  
på Simrislundsskolan i Simrishamn, ur  
Smartare välfärd.

arabiska.matteboken.se 
täcker all matte  
för grundskolan.

http://smartarevalfard.se/exempel/skola/digitalmatteundervisningpabarnensmodersmal.2087.htm
http://smartarevalfard.se/exempel/skola/digitalmatteundervisningpabarnensmodersmal.2087.htm
http://smartarevalfard.se/exempel/skola/digitalmatteundervisningpabarnensmodersmal.2087.htm
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volontärer på forumet eller av andra elever som 
delar med sig av sin kunskap. Detta minskar risken 
för att eleven ger upp om denne kör fast. 

Pluggakuten.se är Sveriges största forum för 
skolrelaterade frågor. På forumet går det att ställa 
frågor inom alla skolämnen men frågor inom ma
tematik dominerar. Där kan eleven ställa sin fråga 
oberoende av vart de bor och tid på dygnet. 

Pluggakuten.se är en digital mötesplats där elever 
både kan ställa frågor och dela med sig av kunskap 
till andra elever. På forumet svarar även engagera
de volontärer på elevernas frågor och guidar dem 
till en lösning. Detta skapar möjlighet för elever 
som sitter själva och studerar att snabbt kunna 
ställa sin fråga och få den besvarad, antingen av 

Pluggakuten.se

Pluggakuten.se  
besöks 133 197 

personer varje månad 
under skolterminerna.
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Beppe Singer, tidigare programledare för bland 
annat Hjärnkontoret, har under året varit Matte
centrums ambassadör. Tillsammans har vi spelat 
in webbserien #Beppematik – lustfyllda videofilmer 
med matematiklekar, experiment och trolleritricks 
som kan användas hemma, på fritids eller i skolan. 

Filmernas syfte är att uppmuntra barn och unga 
att på ett lekfullt sätt visa att matematik både är 
roligt och användbart, till exempel genom att räkna 

ekvationer med lördagsgodis eller rita en dinosau
rie med koordinatsystem. 

#Beppematik

Se #Beppematik på 
matteboken.se 
/beppematik
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I Stockholm lånades Blå hallen och i Göteborg, 
Lund, Linköping och Uppsala lånades lokaler från 
universiteten. 

Varje år anordnar Mattecentrum konvent inför de 
nationella proven i matematik för gymnasieelever 
för att ge dem möjlighet att slipa formen och reda 
ut de sista frågetecknen inför provet. På plats 
finns Mattecentrums engagerade volontärer för att 
hjälpa eleverna. 

Under året anordnade Mattecentrum konvent i 
Göteborg, Halmstad, Jönköping, Linköping, Luleå, 
Lund, Stockholm, Uppsala, Västerås och Östersund 
för totalt 2 244 elever. 

Konventen anordnas i lokaler som eleverna kanske 
inte vanligtvis förknippar med matematikstudier. 

”Man fick jättebra hjälp och kunde 
förbereda sig till nationella proven, 
det var inte högljutt och man kunde 
koncentrera sig bra. Tack vare 
mattekonventet uppnådde jag ett  
D på matte nationella när jag innan 
låg på F/E-nivå.” /Konventbesökare

Konvent inför nationella prov

Chalmers kårrestaurang i Göteborg, 17 maj Blå hallen i Stockholm, 23 maj

Gasquesalen på LTH i Lund, 16 majStadshuset i Västerås, 19 maj

87% av eleverna 
kände sig bättre 

förberedda inför det 
nationella provet efter 

konventet.
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Mattecentrum i Almedalen
2016 var det sjunde året i rad som Mattecentrum 
var på plats i Visby under Almedalsveckan. Veckan 
är en viktig arena för Mattecentrum för att ta plats 
på utbildningsagendan samt möta makthavare och 
potentiella partners. Veckan präglades av samtal, 
nätverkande och seminarier. 

Mattecentrum anordnade det egna seminariet  
”På spåret med våra ungdomspolitiker – vart är 
skolan och matematiken på väg?”. Till seminariet 
bjöds alla riksdagspartiers ungdomsförbund in  
för en lösningsfokuserad paneldebatt kring vart 
skolan och matematiken är på väg. Paneldebatten 
modererades av Lina Hultqvist, andra vice ordfö
rande i Sveriges elevkårer. 

Mattecentrums generalsekreterare Karolina Lisslö 
medverkade i huvudsponsorn NCC:s seminarium 
”Ingenjörsbristen – hur kan satsningar på ungdo
mar idag lösa problemen för framtiden?” tillsam
mans med Elin Lydahl, VD för Tom Tits Experiment 
och Svante Hagman, Executive Vice President på 
NCC Infrastructure. 

Beppe Singer var på plats för att intervjua närings
livsrepresentanter, politiker och opinionsbildare 
som fick ge sin syn på matematik och hur kunska
perna i ämnet kan förbättras. 

Mattecentrum seglade till Gotland av miljöskäl 
och passade på att skapa seglingsmatematik som 
spreds i föreningens sociala medier. 

Paneldebatt mellan företrädare från partiers  
ungdomsförbund. 

Björn Sandberg, ABB, Suzanne Lagerholm, ABB,  
Beppe Singer och Johan Söderström, ABB.

Ivar de la Cruz och Katarina Stensson från Mattecentrums 
styrelse.

Karolina Lisslö på NCC:s seminarium.
Ulrika Carlsson (c) mottog utmärkelsen  
”Bäst i riksdagen på matematik”.
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Statligt och kommunalt stöd 
Mattecentrum får bidrag från Skolverket och Myn
digheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. 
Stockholms stad och Luleå kommun har också 
bidragit lokalt till Mattecentrums verksamhet. 

Huvudsponsorer 
Mattecentrums huvudsponsorer bidrar med 
mycket mer än finansiering. Tillsammans med 
huvudsponsorerna arbetar föreningen med kompe
tensförsörjningsfrågor och driver opinionsbildade 
aktiviteter. Sponsorernas anställda har dessutom 
möjlighet att ställa upp som volontärer i Mattecen
trums verksamhet. 2016 var föreningens huvud
sponsorer ABB, Ericsson och NCC.

Stugvärdar
Företag kan även bidra till att utveckla Mattecen
trums verksamhet genom stugvärdskap. De blir 
då faddrar för en räknestuga under ett läsår. Under 
2016 var ABB, Accenture, Ericsson, Lär & Lek, 
Meltwater och NCC stugvärdar.

Samverkan
Samarbetspartner
ByBrick, Casio, Chalmersfastigheter, HiQ, IBM 
Sverige AB, SAAB AB, Tata Consultancy Services, 
Teknikföretagen och Tyréns AB.

Stiftelser
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse, Crafoordska 
stiftelsen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Ideer 
för livet – Skandia, Mats Klebergs Stiftelse, Sten K 
Johnsons Stiftelse, SPP – Klart du kan, Stiftelsen 
Oscar Hirschs Minne, Stiftelsen Sigurd och Elsa 
Goljes Minne och Åke Wibergs Stiftelse.

Samarbeten 
Mattecentrum är samarbetspartner i En bra start, 
Brynäs IF:s verksamhet som fokuserar på det som 
händer utanför isen för att stärka matematikkun
skaperna bland barn och unga, med start i Gävle. 

Mattecentrum inledde ett samarbete med den ide
ella föreningen Onlineakademin. Genom samarbe
tet har Mattecentrum kunnat publicera teorifilmer 
för gymnasiematematik på matteboken.se.
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– Matte är viktigt för att förstå hur världen hänger 
ihop och bidra till en bättre värld. Tillsammans 
med skolorna är Mattecentrum en nyckelspelare i 
arbetet att skapa en plattform för framtiden och för 
att stärka självförtroendet hos unga.

Johan Söderström, VD ABB Sverige

– Genom att samarbeta med Mattecentrum 
investerar vi i framtidens medarbetare och kom
petensförsörjning. Matematik är ett mycket viktigt 
ämne som är avgörande för Sveriges framtida 
konkurrens kraft och tillsammans med Mattecen
trum kan vi se till att barn och unga får det stöd 
och den hjälp de behöver i matematik. 

Sara Mazur, forskningschef Ericsson

Huvudsponsorer

– Vi vill verka för att fler ska klara skolan och då är 
goda matematikkunskaper avgörande. Gratis läx
hjälp ger ett bra stöd på vägen genom grundskola, 
gymnasium och universitet. Vi är glada åt vårt 
samarbete med Mattecentrum och hur vi tillsam
mans kan driva denna viktiga fråga. För oss i  
bygg och fastighetsutvecklingsbranschen är  
matematiken en viktig bas och vi behöver fler 
ingenjörer i framtidens Sverige.

Per Wågström, CEO NCC Sverige
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Räknestugor
I Mattecentrums öppna räknestugor erbjuds elever 
stöd och hjälp med matematiken och dess problem
lösningar. Till räknestugorna är alla välkomna, oavsett 
ålder, kön, etnicitet och kunskapsnivå. På plats finns 
några av Mattecentrums 600 volontärer med bakgrun
der som civilingenjörer, naturvetare och
matematiker.

Idag driver Mattecentrum 109 räknestugor varje vecka 
i 31 städer. Under 2016 besöktes Mattecentrums räk
nestugor 31 970 gånger av elever som fått stöd i sina 
studier i matematik.

Digitala verktyg
Mattecentrum erbjuder även barn och unga matema
tikstöd genom digitala verktyg. På hemsidorna
www.matteboken.se, www.pluggakuten.se och  
www.formelsamlingen.se kan elever få stöd dygnet 
runt med teori, räkneexempel och videolektioner samt 
möjligheten att ställa skolrelaterade frågor på ett digi
talt forum.

Medlemmar
År 2016 uppgick medlemsantalet till 9 627, varav 7 188 
är mellan 6 och 26 år. Medlemskapet är gratis och varje 
enskild person kan kostnadsfritt bli medlem i Matte
centrum för att stödja verksamheten.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning
för

Mattecentrum
Org.nr. 8024437744

Information om verksamheten
Mattecentrum är en svensk allmännyttig ideell fören
ing som grundades våren 2008. Mattecentrum drivs
inte av något ekonomiskt vinstsyfte och är helt fri från 
både partipolitik och religion. Föreningen arbetar
för att öka barn och ungas kunskap om och intresse för 
matematik. Idag är Mattecentrum en rikstäckande
organisation med verksamhet från Råneå i norr till 
 Malmö i söder, med 24 anslutna medlemsföreningar.
Verksamheten är öppen för alla och är gratis att ta del 
av.

Mattecentrums vision är att ”Mattecentrum ska verka 
för att varje student erbjuds gratis mattehjälp där 
tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet 
är att motivera och inspirera till kunskap”, och därmed 
skapa förutsättningar, möjligheter och framtidstro för 
varje enskild elev.

Mattecentrum erbjuder gratis mattehjälp över hela 
Sverige och hjälper idag barn och ungdomar med  
deras matematiska kunskaper. Verksamheten drivs 
på följande 31 orter, Arboga, Borås, Eskilstuna, Falun, 
Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, 
Karlskrona, Karlstad, Knivsta, Linköping, Ludvika,   
Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Råneå, Sandviken, 
Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, 
Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Styrelsen för Mattecentrum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
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Ny avsättning till ändamålsbestämda medel gjordes 
genom beslut på årsstämman 2016 om 1 500 000 kr.
Ändamålet för dessa medel var utveckling av förening
ens hemsidor och projektet att översätta matteboken.
se till arabiska. Detta projekt har i år använt 800 000 kr 
av de ändamålsbestämda medel och kvar finns 700 000 
kr. Dessa medel planeras att användas under komman
de år då översättningsprojektet fortsätter.

Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital 
redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen 
angett det ändamål som medlen ska användas till, men 
där organisationen ännu inte har haft kostnader som 
täcker de insamlade medel för detta ändamål.

2013 avsatte styrelsen medel, öronmärkta för organisa
tionsutveckling av föreningen. Del av dessa ändamåls
bundna medel användes 2014. Kvarvarande del, 132 
639 kr har i år använts i föreningens vidare arbete med 
att utveckla organisationen.

Allmänna förutsättningar 2016 2015 2014

Antal medlemmar 9 627 8 915 9 073

Medelantalet anställda 15,55 11,00 11,00

Resultat (tkr)

Verksamhetens nettoomsättning 9 977 9 945 6 497

Andel insamlade medel (%) 28,8 36,9 39,4

Andel bidrag (%) 70,0 63,1 60,3

Verksamhetens kostnader 10 109 8 264 6 651

Verksamhetens resultat 13 1 802 139

Resultat från finansiella investeringar 0 1 3

Årets resultat 14 1 802 136

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 2 745 2 759 957

Öronmärkt eget kapital 700 133 133

Ändamåls-
best. medel

Balanserat 
kapital

Summa 
kapital

Belopp vid årets ingång 132 639 2 626 137 2 758 776

Årets resultat 13 607 13 607

Ändamålsbestämda av årsstämman 1 500 000 1 500 000 0

Nyttjade tidigare avsatta ändamålsbestämda medel 932 639 932 639 0

Belopp vid årets utgång 700 000 2 045 169 2 745 169

Resultat och ställning
Flerårsöversikt

Förändring av eget kapital
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

• Mattecentrum har under 2016 startat upp ny verk
samhet i Arboga, Karlskrona och Skellefteå. Fören
ingen har startat 13 nya räknestugor.

• I maj, inför de nationella proven, arrangerades kon
vent i Uppsala, Västerås, Lund, Stockholm, Linköping, 
Luleå, Göteborg, Östersund, Halmstad och Jönköping.  
Totalt deltog 2 244 elelver.

• Under året släpptes en rapport av Numbers Analytics 
som gjort en verksamhetsutvärdering av Mattecen
trum. Resultatet visar att i de kommuner och i de 
skolor som föreningen har verksamhet har gym
nasieelever en högre betygsutveckling, mätt på de 
nationella proven i matematik.

• Grundskolematerial på matteboken.se har översatts 
till arabiska för att främja integration samt underlätta 
för nyanlända att fortsätta tillgodogöra sig kunskap i 
matematik innan svenska språket inlärts.

• Under året har Beppe Singer varit Mattecentrums 
ambassadör och tillsammans med föreningen tagit 
fram lustfyllt videomaterial som kan användas av 
pedagoger i klassrummet eller föräldrar i hemmet. 
Syftet är att uppmuntra barn till att matematik både 
kan vara spännande och riktigt roligt. Materialet 
ligger på matteboken.se.

• Under året har Mattecentrum setts i media i stor 
utsträckning. Bland annat skrev Dagens Nyheter 
om matteboken.se till arabiska. Generalsekreterare 
Karolina Lisslö deltog i Nyhetsmorgon på Tv4 för att 
kommentera PISAresultatet samt att Dagens Indu
stri gjorde ett djupgående reportage om Karolina.

• Nytt regionkontor startades i Luleå. En ny heltidsan
ställd regionsansvarig tillsattes i januari 2016 för att 
driva och utveckla region Norr. Detta har bland annat 
lett till projektet Integraler och Integration, ett sätt 
för människor att träffas och dela kunskap i mate
matik på asylboenden samt sommarlovsaktiviteter i 
samarbete med Luleå kommun.

• Under Almedalsveckan fanns Mattecentrum på plats 
och två seminarier anordnades. Ett seminarium 
genomfördes tillsammans med NCC, där diskussion 
fördes kring hur satsningar på dagens unga kan 
motverka ingenjörsbristen. Ett annat seminarium 
anordnades tillsammans med K2A där debatt kring 
skol och matematikfrågor skedde mellan represen
tanter från de politiska ungdomsförbunden.

• Medarbetarhandboken har omarbetats med bl a fler 
riktlinjer och policys, samt att flera handböcker upp
daterats, exempelvis Volontärhandboken.

• Föreningen har genomgått ett omfattande strategiar
bete tillsammans med Accenture.

• Mattecentrum hamnade för första gången på Givar
guidens ”Gröna lista” som belyser organisationens 
transparens och demokratiska förutsättningar.

• Mattecentrum startade upp ett samarbete med orga
nisationen OnlineAkademin och tillsammans har vi 
lagt upp nya teorifilmer på matteboken.se för kurser 
på gymnasienivå.

Händelser på föreningens hemsidor 
under 2016

• Grundskoledelen på matteboken.se har översatts till 
arabiska.

• Nya teorifilmer på matteboken.se för gymnasie
kurserna matte 1–3 har lanserats tillsammans med 
organisationen Onlineakademin.

• En ny filmserie #Beppematik har lagts ut på matte
boken.se som riktar sig till elever i mellanstadiet för 
att uppmuntra till lustfylld matematikinlärning.

• En ny flik på matteboken.se har lanserats med 
”pluggknep”. Det är en samling tips som ska hjälpa 
elever med studieteknik ämnet matematik.

• Pluggakuten.se har byggts om från grunden och 
kommer att lanseras i februari 2017.

• På mattecentrum.se finns uppdaterad information 
om Mattecentrum och vår verksamhet samt stöd och 
hjälp i ämnet matematik.

Framtida utveckling

• ABB och NCC forsätter som huvudsponsorer under 
2017 och bidrar därmed starkt till vår framtida 
verksamhet. Vi vill tacka Ericsson för ett bra år samt 
Danske Bank för våra fantastiska år tillsammans och 
hoppas på vidare samarbete i framtiden.

• Mattecentrum inleder 2017 samarbete med Lands
krona kommun samt Upplands Bros kommun.

• Utvecklingen och anpassningen av Mattecentrums 
hemsidor och ITlösningar forstätter under 2017.
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Generalsekreterare
Under 2016 mottog Karolina Lisslö Samhällsbyggarnas 
Årets Clarence MorbergPris för ”Hållbart och gott led
arskap samt främjande av samhällsutveckling genom 
sin karriär”. Privat engagerar Karolina sig ideellt inom 
sitt stora miljöintresse genom styrelseuppdrag hos 
Naturskyddsföreningen och Hellolittlefuture. Karolina 
sitter i rådgivande grupp hos Kungliga biblioteket i 
Stockholm.

Valberedning
Mattecentrum valberedning utgörs av Hala Moham
med och August Bergöö.

Advisory board
Mattecentrums advisory board bestod under året av 
nio ungdomar i åldrarna 1525 år och har haft till upp
gift att agera rådgivande part för Mattecentrums kansli 
i en rad frågor. Under 2016 hade föreningens advisory 
board sju möten.

Riskanalys och riskhantering
Styrelsen och generalsekreteraren ser årligen över situ
ationen för föreningens verksamhet och upprättar
en riskanalys där funna bedömda risker för verksam
heten analyseras, liksom hanteringen av desamma.
Till denna analys tas sedan hänsyn när styrelsen upp
rättar såväl den årliga som den strategiska
långsiktsplaneringen för Mattecentrum.

Revision och utökad 
förvaltningsgranskning
Föreningen revideras årligen av en auktoriserad revisor, 
Carola Nilsson, Prosper Revision AB. Sedan
2011 har Mattecentrum ett 90konto, vilket innebär att 
föreningen även står under kontroll av Svensk
insamlingskontroll.

Föreningen är medlem i FRII (Frivillighetsorganisation
ernas insamlingsråd), som är en sammanslutning av 
landets största insamlingsorganisationer. FRII ställer 
höga krav på transparens och effektrapportering och 
har även utökade krav på informationen som förening
en lämnar i såväl årsredovisningen som på hemsidor.

Att föreningen har både 90konto och är medlemmar i 
FRII innebär att föreningen årligen undergår en utökad 
förvaltningsrevision och vart annat år får efterlevnaden 
av FRIIs kvalitetskod reviderad av föreningens auktori
serade revisor.

Förvaltningen

Styrelsen
Styrelsen består av följande personer:
• Christer Mattsson, Ordförande
• Emil Gustavsson
• Katarina Stensson
• Marta Sandén
• Ivar de la Cruz
• Li Ljungberg

Styrelsens sammansättning har varit bra och balan
serad med olika och nödvändig kompetens  media, 
ideella föreningar, företag och universitet.

Styrelsens arbete under 2016
Under 2016 och fram till årsmötet i mars 2017 har sty
relsen haft sju ordinarie möten samt ett extrainsatt
telefonmöte. Årsmötet är planerat att hållas den 19 
mars 2017.

Styrelsen har under året arbetat med många viktiga 
frågor för Mattecentrums framtida utveckling i Sverige 
genom räknestugor och existerande samt framtida 
digitala kanaler. Styrelsens arbete har fokuserats på 
uppföljning och planering av viktiga områden  Matte
centrums medlemmar, kanaler för att nå medlemmar 
och de som behöver stöd, finansiering via bidrag och 
sponsorer samt Mattecentrums förvaltning i stort.

Styrelsen har arbetat med att ta fram förslag för ett 
femårigt strategiarbete för att långsiktigt kunna på
verka organisationens riktning och utveckling där nya 
möjligheter inom digitalisering ligger till grund för att 
fortsätta vara ett attraktivt komplement till skola och 
för att öka tillgängligheten på nätet för våra medlem
mar och användare.

Under året har föreningens stadga reviderats för att 
styrelsen vid årsmötet 2017 ska kunna presentera en 
uppdaterad och förtydligad version för årsmötet att ta 
ställning till. Målsättningen med de nya stadgan är att 
den ska vara lättolkad och överskådlig för såväl med
lemmar som andra intressenter.

Arbetet mellan styrelsen och generalsekreteraren har 
varit konstruktivt. Ordförande och generalsekreteraren 
har arbetat med olika frågor varje månad, både med 
strategi och verksamhetsfrågor. Rutiner och arbetssätt 
inom kansliet har setts över för att effektiviseras och 
skapa mer tid till extern informationsgivning och kon
takter med föreningens medlemmar och intressenter.

Mattecentrums styrelse är inte arvoderad.
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RESULTATRÄKNING Not
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Verksamhetens intäkter 3

Insamlade medel 2 905 908 3 667 098

Bidrag 7 071 348 6 277 572

Övriga rörelseintäkter 119 010 121 981

10 096 266 10 066 651

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader 3 949 430 3 424 434

Personalkostnader 4 6 130 066 4 809 729

Avskrivningar och nedskrivningar 30 000 30 000

-10 109 496 -8 264 163

Verksamhetsresultat -13 230 1 802 488

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 524

Räntekostnader och liknande resultatposter 349 1 383

-377 -859

Resultat efter finansiella poster -13 607 1 801 629

Resultat före skatt -13 607 1 801 629

ÅRETS RESULTAT -13 607 1 801 629

Övrig information
Mattecentrums 90konto: PG 90 02 68  4

Mattecentrums hemsidor:

• www.mattecentrum.se

• www.matteboken.se

• www.formelsamlingen.se

• www.pluggakuten.se

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

För ytterligare och mer utförlig information om fören
ingen eller verksamheten hänvisas till Mattecentrums 
hemsida eller genom att ringa kansliet på telefon  
010102 22 30.
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RESULTATRÄKNING Not
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Verksamhetens intäkter 3

Insamlade medel 2 905 908 3 667 098

Bidrag 7 071 348 6 277 572

Övriga rörelseintäkter 119 010 121 981

10 096 266 10 066 651

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader 3 949 430 3 424 434

Personalkostnader 4 6 130 066 4 809 729

Avskrivningar och nedskrivningar 30 000 30 000

-10 109 496 -8 264 163

Verksamhetsresultat -13 230 1 802 488

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 524

Räntekostnader och liknande resultatposter 349 1 383

-377 -859

Resultat efter finansiella poster -13 607 1 801 629

Resultat före skatt -13 607 1 801 629

ÅRETS RESULTAT -13 607 1 801 629

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 700 000 132 639

Balanserat resultat 2 058 776 824 508

Årets resultat 13 607 1 801 629

Summa Eget kapital 2 745 169 2 758 776

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 480 016 714 037

Aktuella skatteskuld 101 144 79 960

Övriga skulder 189 602 158 505

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 849 236 575 818

Summa kortfristiga skulder 1 619 998 1 528 321

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 365 167 4 287 096

BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Domän 5 60 000 90 000

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 6 126 000 126 000

Summa anläggningstillgångar 186 000 216 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 0 63

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 402 361 597 702

402 361 597 765

Kassa och bank 3 776 806 3 473 331

Summa omsättningstillgångar 4 179 167 4 071 096

SUMMA TILLGÅNGAR 4 365 167 4 287 097
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Noter

Not 1 – Redovisnings- och 
värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo
visningslagen och BFNAR 2012:1. Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med förgående år. I 
årsredovisningen har även FRIIs styrande riktlinjer för 
årsredovisning använts.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff
ningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen
redovisar därför inkomsten till nominellt värde.

Bidrag
Bidrag utgörs av medel som erhållits från offentligrätts
liga organ såsom stat, Landsting, Länsstyrelse,
kommun, EU, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden 
mm.

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget 
utbetalas till organisationen. Intäktsredovisningen
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömmas att bidraget inte kommer att återkrävas 
Villkorade bidrag skuldföres till dess att utgiften som 
bidraget är avsett att täcka uppkommer.

Insamlade medel
Insamlade medel utgörs av mottagna gåvor från all
mänheten, företag, organisationer, privata och ideella
fonder och stiftelser samt sponsring.

Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och 

donationer, värdet av skänkta tillgångar från insamlade 
medel med gåvobevis.

Intäkter i form av gåvor intäktförs i den period gåvan 
överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Gåvor
i form av kontanter från i första hand privatpersoner 
redovisas enligt kontantprincipen. Gåvor som utgörs 
av annat än kontanta medel värderas till marknadsvär
det vid gåvotillfället. Gåvor i form av pro bonotjänster 
intäktsredovisas inte.

Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redo
visas insamlade medel där givaren eller styrelsen
angett det ändamål som medlen ska användas till, men 
där organisationen ännu inte har haft kostnader
som täcker de insamlade medlen för detta ändamål. 
Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende
översättningsarbeten med hemsidor.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till an
skaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivning
ar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprö
vas per varje balansdag, Pågående projekt skrivs inte
av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjan
deperioder tillämpas:

 Antal år
Domän  5

Not 2 – Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

• Under februari lanseras en ny version av forumet, 
Pluggakuten.se tillsammans med NCC.

• Under 2017 lanseras en arabisk version av delar av 
gymnasiematematiken på matteboken.se.
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Not 5 – Immateriella anlägg-
ningstillgångar
Domän 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 150 000 150 000

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 150 000 150 000

Netto anskaffningsvärde 150 000 150 000

Ingående avskrivningar 60 000 30 000

Årets avskrivningar 30 000 30 000

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-90 000 -60 000

Utgående redovisat värde 60 000 90 000

Not 7 – Förutbetalda kostna-
der och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader 106 813 0

Förutbetalda hyror 150 870 146 052

Upplupna intäkter 144 678 451 650

402 361 597 702

Not 8 – Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna semesterlöner & sociala avg 314 655 101 235

Förutbetalda intäkter 450 000 394 583

Upplupna kostnader 84 581 80 000

-849 236 -575 818

Not 4 – Anställda och personalkostnader
2016-
12-31

2015-
12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 9,36 8,00

Män 6,19 3,00

15,55 11,00

Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 4 274 087 3 306 296

Sociala kostnader och pensionskostnader 1 595 300 980 060

(varav pensionskostnader) (224 804 211 395)

Totala löner, andra ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader

5 869 387 4 286 356

Könsfördelning bland ledande  
befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 38 %

Andel män i styrelsen 50 % 62 %

Löner, ersättningar till styrelsen och generalsekreterare har utgått med  
504 000 (766 534) och pensionskostnader med 29 488 (55 069) kronor.

Under räkenskapsåret har ca 600 personer arbetat ideellt i föreningen, 
främst som volontärer i räknestugor. Värdet av dessa ideella insatser har ej 
redovisats i resultaträkningen.

Not 6 – Deposition
Depositionen avser en hyresdeposition 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 126 000 126 000

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

126 000 126 000

Not 3 – Nettoomsättning 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Insamlade medel 2 905 908 3 667 098

Bidrag 7 071 348 6 277 572

Övriga rörelseintäkter 119 010 121 981

10 096 266 10 066 651

Insamlade medel fördelar sig enligt 
följande

Allmänheten 151 305 56 403

Företag 1 960 020 2 254 603

Externa stiftelser 794 583 1 356 092

2 905 908 3 667 098

Externas bidrag fördelar sig enligt 
följande

Staten 7 071 348 6 277 572

7 071 348 6 277 572

Av de insamlade medlen har 151 305 (56 403) kronor insamlats via 90-konton.
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