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År 2015  
 
I början av året godkände styrelsen mitt forskningsprogram med titeln Vilken framtid? 
Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet. Forskningsprogrammet är det åttonde i ord-
ningen och är uppbyggt kring fem huvudteman som överlappar varandra. De är alla tvär-
vetenskapliga och avsedda att engagera forskare från en rad olika discipliner. Avsikten är att 
försöka framställa policyrelevanta resultat genom kombinationen av teoretiska idéer och 
empiriskt inriktad forskning. 
 
Under året har jag ägnat mycket tid åt att rekrytera lämpliga forskare till forsknings-
programmet, för att kunna få igång forskningsverksamheten och bygga upp en ny organisa-
tion som attraherar duktiga forskare. Ett led i detta har varit att få till stånd intressanta tvär-
vetenskapliga forskarseminarier och här har vi varit väldigt framgångsrika, både till antalet 
och till innehållet.  
 
Med en relativt liten organisation har vi planerat och genomfört 25 mycket välbesökta for-
skarseminarier med såväl svenska som utländska forskare, flera av dem internationellt le-
dande forskare.  
  
Det har varit av stor vikt att få igång en utåtriktad verksamhet igen och vi har arrangerat tio 
öppna seminarier till en bredare publik under året. Dessa har varit mycket välbesökta och 
fått uppmärksamhet i massmedia. Vår stora satsning för året var konferensen Den stora 
robotdagen som arrangerades i samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg och tid-
ningen Dagens Arbete i Stockholm. Det var en välbesökt heldagskonferens med 16 talare och 
300 besökare, som föll så väl ut att vi planerar en uppföljning 2017. Under 2016 kommer vi 
också ha en liknande heldagskonferens men på det mycket aktuella temat migration. 
 
Efter sommaren deltog jag i startmötet av International Panel on Social Progress (IPSP) i 
Istanbul. Hundratals experter är involverade i frågor som rör sociala, ekonomiska och poli-
tiska utmaningar samt frågor som rör miljön. En rapport är planerad att ges ut år 2017. Syf-
tet är att ge de bästa expertråden till politiker, beslutsfattare och organisationer, stimulera 
till intellektuella och offentliga debatter, arbeta för att sprida kunskap till alla berörda aktö-
rer i samhället samt att främja forskning om de ämnen som ska studeras. Institutet har blivit 
en partner genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond och kommer att finansiera sex 
kapitel i rapporten. Under våren 2016 kommer författarna av dessa kapitel att besöka insti-
tutet för att arbeta med kapitlen och hålla föreläsningar. 
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Forskningsverksamheten 
 
Institutet för Framtidsstudier bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga 
framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med vår seminarieverksamhet och 
genom de enskilda forskarnas publiceringar samt medverkan vid olika typer av externa se-
minarier och konferenser. Institutet har en självständig ställning och eftersträvar en bred 
dialog med olika samhällsaktörer.  
 
Forskningsprogrammet Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet, det 
åttonde i ordningen, fastställdes av styrelsen i februari och ligger till grund för vår forskning 
under 2015-2020. Programmet består av fem olika teman som överlappar varandra.  
 
Temat Vårt ansvar gentemot framtida generationer har som målsättning att försöka finna 
rimliga svar på frågor om hur våra plikter mot framtida generationer är beskaffade och hur vi 
ska värdera framtida liv och levnadsförhållanden i våra politiska beslut. Här kommer forskar-
na att koncentrera sig på den populationsetiska forskningen. 
 
I temat Demokrati för det 21:a århundradet kommer vi att titta närmare på frågor om om-
fattningen och gränserna för demokratiskt styre som t.ex. vilka beslut som bör fattas demo-
kratiskt, om vi bör inrätta en ombudsman för framtida generationer, om demokrati bör till-
ämpas globalt och vem som ska ha rätt att rösta i vilka frågor.  
 
Den tekniska utvecklingen under 2000-talet kommer säkert att bli än mer avgörande än tidi-
gare för vårt sätt att leva. I det tredje temat Nya teknologier och mänsklighetens framtid 
kommer huvudfrågorna dels att vara vilka forskningsområden inom naturvetenskap, teknik 
och medicin som är viktigast att prioritera för att undvika det värsta utfallet, dels hur vi bäst 
kan använda de verktyg som finns i form av till exempel riskhantering och scenarioplanering, 
för att öka vår förståelse för hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter. 
 
Diskriminering, sexism och rasism kommer att se närmare på rasbegreppet, på hur diskrimi-
neringens mekanismer ser ut och på hur våra implicita föreställningar kan påverka fördomar 
och stereotyper. Det omfattar även frågan om huruvida positiv särbehandling egentligen är 
förenlig med idén om att alla ska ha lika möjligheter och om hur vi i Sverige kan identifiera 
förekomsten av diskriminering utan att använda oss av just “ras”. 

Temat Jämlikhet har som syfte att utreda en rad olika frågor som rör såväl jämlikhetsbegrep-
pet som relaterade begrepp. Skolan t.ex. anses viktig för skapandet av ett jämlikt samhälle. 
Vi kommer också att titta närmare på social och ekonomisk jämlikhet. Vad är fattigdom? 
Vilken fattigdomsnivå är acceptabel? Vilka är fattigdomens konsekvenser? Temat omfattar 
även begreppet konkurrens. 
 
Sedan några år är World Values Surveys internationella sekretariat förlagt till oss.  Deras data 
från standardiserade frågeformulär vid nationella undersökningar gör det möjligt att analy-
sera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, sy-
nen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende visavi samhällets organ och 
många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling.  
 

4



Informationsverksamheten 
 
Institutet har i uppdrag att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och 
möjligheter i samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att sprida information om viktiga fram-
tidsfrågor till politiker, tjänstemän, media och intresserad allmänhet, och genom att ta upp 
ny forskning på dessa områden till diskussion. Den utåtriktade kommunikationen bygger 
framför allt på forskning som sker på de områden som forskningsprogrammet omfattar, men 
institutet kan också lyfta fram andra viktiga framtidsfrågor. Informationsverksamheten syftar 
dessutom till att stärka institutets ställning inom forskarvärlden. 
 
 
Forskarseminarier 
 

Under året har 25 forskarseminarier anordnats med forskare från en rad olika universitet i 
framför allt Europa men även USA och Australien. Forskarna har företrätt flera olika discipli-
ner: filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, företagsekonomi, historia, kritiska 
ras- och vithetsstudier, matematik och datavetenskap. Bland dem kan nämnas Geoff Bren-
nan (ANU/Duke), Robert Goodin (ANU), Anandi Hattiangadi (Stockholm), Larry Temkin 
(Rutgers), Rae Langton (Cambridge), Sophie Nachemson-Ekwall (Handelshögskolan, Stock-
holm) och David Miller (Oxford). Seminarierna besöktes av forskare från såväl institutet som 
från andra organisationer, publiken har varierat mellan 12 och 45 personer med ett snitt 
över 20. 
 
 
Utåtriktade seminarier  
 

Under året har tio mer utåtriktade aktiviteter arrangerats som vänt sig till en bredare publik 
varav en boklansering som vände sig till en utvald skara och en heldagskonferens med beta-
lande publik. 
 
Eftersom våra aktiviteter vanligtvis hålls i Stockholm filmar vi våra seminarier för vidare 
spridning via länkar från hemsidan, och i vissa fall ordnar vi med direktsändning. Tre av årets 
aktiviteter, Sverige, världens mest extrema land och Makt utan mandat, samt heldagskonfe-
rensen Den stora robotdagen, filmades av UR Samtiden eller SVT Forum för senare sändning 
på Kunskapskanalen och deras respektive play-sidor. Några av seminarierna har också fått 
genomslag i media, i synnerhet Sverige, världens mest extrema land och heldagskonferensen 
Den stora robotdagen. 
 
Följande utåtriktade seminarier arrangerades under året: 
 
• Sverige, världens mest extrema land den 22 januari på Svea Konferens och den 19 

februari på institutet med Bi Puranen som huvudtalare. Dessa seminarier arrangerades 
tillsammans med World Values Survey. 

• The Future of Humans: Moral Bioenhancement med Julian Savulescu på 
Spårvagnshallarna den 16 mars. 
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• Demokratiseminarium: Decemberöverenskommelsen med Sverker Gustavsson och 
Torbjörn Tännsjö samt debattörerna Sanna Rayman och Daniel Suhonen på 
Tändstickspalatset den 20 april. 

• Makt utan mandat med tre forskare, varav Stefan Svallfors från institutet, och två 
kommentatorer. Detta hölls den 20 april på Tändstickspalatset och var också i form av en 
bokrelease med mingel efter seminariet. Medarrangör var Dialogos förlag. 

• Den kreativa marginalen. En bokrelease med mingel den 2 september på institutet. 

• The Future of Privacy med Bruce Schneier på Spårvagnshallarna den 21 september. 

• Den stora robotdagen. En heldagskonferens med forskare, politiker, tjänstemän från 
regeringen och arbetsmarknadens parter på Clarion Hotel Sign den 9 oktober. Detta 
arrangerades tillsammans med Forskning & Framsteg och Dagens Arbete. 

• Beyond Operation Protective Edge den 12 november på institutet. Detta arrangerades 
tillsammans med Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace vid Stockholms 
universitet. 

• The Future of the Nation med Thomas Hylland Eriksen som huvudtalare den 2 december 
på Spårvagnshallarna. 

 
 
Medverkan vid externa utåtriktade seminarier, konferenser och möten 
 

Institutets namn och forskning sprids även vid våra forskares medverkan vid externt arrange-
rade seminarier och konferenser. I år har t.ex. Gustaf Arrhenius, Karim Jebari, Anders Ekholm 
och Stefan Svallfors medverkat vid flera externa seminarier, bl. a. i Almedalen. Anders 
Ekholm har varit en flitig föreläsare runt om i landet i framför allt vård- och välfärdsfrågor 
och han har även deltagit vid Kvalitetsmässan i Göteborg. 
 
 
Forskningsinformation i digital form 
 

Information om det nya forskningsprogrammet och om de aktiviteter som anordnas av 
institutet har under året framför allt spritts via ett nyhetsbrev vars prenumeranter ständigt 
ökar. Nyhetsbrevet används liksom Twitter och Facebook för att sprida information om 
forskning, seminarier och dokumentation som publiceras dels på vår hemsida, dels via 
kanaler som Youtube, Bambuser och Mixcloud som är anpassade för film och ljud. 
 
Eftersom våra målgrupper tar del av information på olika sätt söker vi också förmedla forsk-
ning i olika format. Under året har vi därför påbörjat ett försök med podcasts i form av in-
tervjuer med forskare. Här är det den enskilda forskarens forskning som står i centrum och 
målet med intervjuerna är att berätta om ny forskning på ett sätt som är begripligt och 
lättillgängligt för icke-forskare. De intervjuade har hittills varit antingen forskare som arbetar 
på institutet eller har besökt oss som gästforskare eller seminarietalare. Vi har också filmat 
forskarseminarier, t.ex. Larry Temkins föredrag om ojämlikhet. Experimentet har hittills fallit 
bra ut och vi planerar att vidareutveckla formen under 2016. 
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Forskningsinformation i andra organisationers kanaler 
 

Institutets medarbetare har deltagit med texter till andra organisationers informations-
kanaler, som t.ex. Anders Ekholm i SoU-rapporten ”Om Sverige i framtiden – en antologi om 
digitaliseringens möjligheter” och Moa Bursells ”Upplevelser av diskriminering – anmälning-
ar från muslimer och förmodade muslimer” i DO:s rapportserie, 2015. 
 
Vi har under året påbörjat ett samarbete med Carnegie Privatbank och deras kundtidning 
Insikt. Tidningen ges ut tre gånger per år och sedan hösten 2015 har institutet ett eget upp-
slag där någon av forskarna hos oss skriver en krönika och vi presenteras i en faktaruta. 
 
 
Vetenskapliga publiceringar 
 

Forskarna har blivit publicerade i ledande vetenskapliga tidskrifter och i antologier publi-
cerade av ledande förlag, som bland annat Ethics, Nous, Economics and Philosophy, Mind, 
European Sociological Review, Criminal Law & Philosophy, Mathematical Social Sciences, 
Philosophy & Technology, PLOS ONE, Philosophy of Science, International Migration Review, 
Social Indicators Research, Synthese, Oxford University Press.  
 
 
Mediegenomslag 
 

De forskningsresultat som har fått störst genomslag utanför forskarvärlden under året kom-
mer från Stefan Svallfors projekt om policyprofessionella. Bara under första halvåret nämn-
des projektet i hundratalet artiklar. Resultaten från den senaste vågens intervjuer i World 
Values Survey vars sekretariat är placerat hos oss har också mött ett stort intresse.  
 
I samband med flyktingvågen från framför allt Syrien under hösten, har Moa Bursells forsk-
ning om invandrares svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden fått uppmärk-
samhet på nytt, såväl i svensk som i internationell media. 
 
Som tidigare nämnts fick också heldagskonferensen Den stora robotdagen ett bra genomslag 
i media. Det handlade då till stor del om automatiseringens konsekvenser för arbetsmark-
naden men även om riskerna med ny teknologi. 
 
Andra forskare som vid flera tillfällen förekommit i media under året är Gustaf Arrhenius, 
Anders Ekholm, Karim Jebari, Pontus Strimling, Folke Tersman och Göran Duus-Otterström. 
Anders Ekholm, Karim Jebari, Göran Duus-Otterström, Gustaf Arrhenius och Folke Tersman 
har förekommit också som skribenter, i bland annat Dagens samhälle, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Ikaros och Modern Filosofi. 
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Förvaltningsberättelse 2015 
 
Institutet för Framtidsstudier (organisationsnummer 802013-3198) bildades genom rege-
ringsbeslut 1987. Det ersatte då Sekretariatet för Framtidsstudier. Vid ombildningen fick 
verksamheten formen av en statlig stiftelse under Statsrådsberedningen. År 1994/1995 
överfördes ansvaret till Utbildningsdepartementet. 
 
 
Institutets uppdrag 
 

Institutet för Framtidsstudier har enligt stadgarna till uppgift att i egen regi, eller tillsammans 
med andra, ”bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verk-
samhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och 
möjligheter i samhällsutvecklingen”. Institutet ska inom sitt verksamhetsområde samarbeta 
med myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda, såväl i Sverige som in-
ternationellt. Institutet har en självständig ställning och eftersträvar en bred dialog med olika 
samhällsaktörer. Verksamheten vägleds i praktiken av forskningsprogram på fyra-sex år. 
 
 
Väsentliga händelser under året 
 
 

Forskningsprogrammet för år 2015-2020 godkändes av styrelsen. Det nya forsknings-
programmet har titeln Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet. 
 
Vi är numera en partner i International Panel on Social Progress (IPSP) och kommer genom 
ett anslag från Riksbankens jubileumsfond att finansiera sex kapitel i den expertrapport som 
ges ut år 2017. 
 
Styrelseordförande Bengt Westerberg avtackades efter nio år och ny styrelseordförande 
fr.o.m. år 2016 blir Catharina Elmsäter-Svärd. 
 
Rekrytering av ny administrativ chef gjordes tillsammans med rekryteringsföretaget Peyron 
Rekrytering AB under sommaren och hösten. Kristina Unger tillträder tjänsten under februari 
2016. 
 
Ett nytt hyreskontrakt med Fabege AB är tecknat för fyra år för nuvarande lokaler. 
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Finansiering 
 

Under 2015 tillfördes institutet medel från olika finansiärer. Intäkterna från statsbudgeten 
uppgick till 19 960 tkr. Därtill kom under 2015 projektbidrag på 10 514 tkr. Övriga intäkter 
uppgick till 776 tkr som bestod av bland annat projektintäkter och föredrag. Till verksam-
heten fördes 3 537 tkr i form av ingående balans för externa projektmedel. 
 
 
Anslagsfinansiering 
 

Institutets regleringsbrev anger att det av årsredovisningen bör framgå hur statsbidraget an-
vänts. 
 
Intäkter anslagsfinansierat 2015 2014 2013 

    Statsbidrag 19 960 20 202 20 174 
    

Summa finansiering 19 960 20 202 20 174 

    Kostnader anslagsfinansiering 

Fördelning av kostnader 
   Ledning -3 097 -2 174 -2 111 

    

Vice Vd -921 -805 0 
    
Administration -3 264 -2 979 -2 335 

    Förvaltning/datakostnader -2 545 -2 091 -2 368 

    Lokalkostnader -5 009 -4 383 -4 714 

    Information, publikationer och webb -2 299 -1 871 -1 650 

    Forskningsinriktad verksamhet -3 731 -1 911 -3 115 

    Summa -20 866 -16 214 -16 293 

    Övrig finansiering 
   Ingående balans 3 537 6 776 5 278 

    Projektbidrag 10 514 14 682 21 893 

    Övriga intäkter 776 511 27 

    Summa 14 827 21 969 27 198 
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Styrelsen och VD 
 

Institutet leds av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av nio ledamöter som 
utses av regeringen. Styrelsen hade 3 stycken protokollförda styrelsesammanträden under 
året. Vid årets slut avtackades styrelseordföranden Bengt Westerberg.  
 
VD är Gustaf Arrhenius. Han är även professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 
 
 
Personal och övriga resurser 
 

Under året bestod personalen av totalt 31 medarbetare (varav flera deltidsanställda), 
fördelat på 13 kvinnor, varav 6 i administrationen (motsvarande antal för år 2014 var 15, 
varav 5 i administrationen) och 18 män, varav 1 i administrationen (år 2014 var antalet 30, 
varav 1 i administrationen). Räknat på årsarbetskraft var fördelningen 8,9 för kvinnor och 8,8 
för män (År 2014 var fördelningen 9,6 kvinnor 12,2 män). Institutet eftersträvar en bra 
representation både vad gäller kön och etnicitet. 
 
 
Institutsledning och kansli 
 

Ledningsgruppen bestod under året av Gustaf Arrhenius (VD), Krister Bykvist (forsknings-
ledare), Anders Ekholm (vice VD med särskilt ansvar för policyfrågor), Erika Karlsson 
(Informatör), Eva Koff (Administrativ chef), Sabina Nilsson (VD-assistent), Stefan Svallfors 
(forskningsledare) och Folke Tersman (forskningsledare). 
 
Institutets kansli bestod av den administrativa chefen Eva Koff, projektadministratören Sara 
Grönroos, informatören Erika Karlsson, VD-assistenten Sabina Nilsson, ekonomi-
administratören Ulrika Norlander och receptionisten Karita Sigfridsson.  
 
 
Ekonomiansvar 
 

Eva Koff var ekonomiansvarig. Ove Olsson var revisor. 
 
 
Forskningspersonal 
 

Under året var totalt 24 forskare och forskningsassistenter anställda på kortare eller längre 
tid. Av dessa var de flesta forskare disputerade. Många har tjänstgöring på institutet 
kombinerat med viss tjänstgöring på något universitet eller motsvarande. Dessutom har 
institutet haft längre besök av följande gästforskare: Malcolm Fairbrother (Bristol), Chandra 
Kumar (York) Robert Goodin (ANU), Graham Oddie (Colorado) och Shlomi Segall (Jerusalem). 
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Resultaträkning

INTÄKTER 2015 2014
Rörelsens huvudintäkter
  Rörelsens huvudintäkter, not. 1 34 011 41 939

Rörelsens sidointäkter
  Sidointäkter, not. 2 776 511
SUMMA INTÄKTER 34 787 42 449

KOSTNADER
Rörelsens kostnader
  Personalkostnader, not. 5, not. 6 -16 687 -18 681
Övriga externa kostnader not. 3, not. 4 -16 745 -17 350
  Avskrivningar, not. 7 -291 -379
SUMMA KOSTNADER -33 723 -36 410

RÖRELSERESULTAT 1 065 6 040

Finansiella intäkter och kostnader
  Ränteintäkter och avkastning placeringar, not. 8 129 144
  Räntekostnader och valutaförlust/vinst 137 -6
  Reavinst 14 0
Summa resultat från fi nansiella investeringar 280 138

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 1 345 6 178
REDOVISAT RESULTAT 1 345 6 178
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2015 2014
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar, not. 7

  Inventarier, övriga anläggningstillgångar 832 423
Summa materiella anläggningstillgångar 832 423
  Finansiella anläggningstillgångar, not. 9

  Aktier och andra värdepapper 5 097 5 013
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 5 097 5 013
Summa anläggningstillgångar 5 929 5 436

Omsättningstillgångar
  Fordringar, not. 10

  Kundfordringar 186 168
  Övriga fordringar 891 610
  Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader 1 728 2 002

Summa fordringar 2 805 2 779

Kortfristiga placeringar, not. 11

  Övriga kortfristiga placeringar 9 000 0
Summa kortfristiga placeringar 9 000 0

Kassa och bank

  Kassa och bank, not. 12 13 637 19 285
Summa kassa och bank 13 637 19 285
Summa omsättningstillgångar 25 441 22 065

SUMMA TILLGÅNGAR 31 370 27 501

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
  Eget kapital, not. 13 -21 727 -15 550
  Årets resultat -1 345 -6 177

Summa eget kapital -23 072 -21 727

Kortfristiga skulder, not. 14

  Leverantörsskulder -915 -294
  Kortfristiga skulder -366 -352
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -7 017 -5 128

Summa kortfristiga skulder -8 299 -5 774
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -31 370 -27 501

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar och noter 
Belopp i tkr.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade mot tidigare år.

Värderingsprinciper
Värdering fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de
fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag (2015-12-31) eller när fordrings-
eller skuldbelopp inte är exakt känt när bokslutet upprättats, redovisas beloppen som periodav-
gränsningsposter. Okända skulder och fordringar som inkommit bokförs på 2016.

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad
anställning klassifi ceras dessa som avgiftbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Det fi nns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Ersättning vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att lämna ersättningar till anställda som avslutar sin anställning.

Pensioner förmånsbestämda
Pensionsavgifter, kostnadsförs löpande.

Pensioner avgiftsbestämda
Pensionsavgifter, kostnadsförs löpande.

Intäkter
Statliga stöd
Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget 
kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med 
återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet 
intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att 
återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde.

Projektbidrag
Projektbidrag intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget 
kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas.
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Övriga sidointäkter
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Stiftelsen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp eller motsvarande) om
ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. 

Finansiella anläggningstillgångar
Huvuddelen av portföljen ska vara investerad i fonder med god riskspridning samtidigt som risken 
ska begränsas så att kravet på intakt kapital kan uppfyllas. Placeringsrådet som hanterar ändringar 
i portföljen består av Vd och valda styrelseledamöter. Byte av förvaltare har skett under 2014.
Värderas till anskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning 
görs det år tillgången tas i drift med det belopp som motsvarar avskrivningar för den del av 
räkenskapsåret som berörs. 
Avskrivningstider: Datorer 3 år, maskiner 3 år, inventarier 5 år, telefoni 2 år,
investering i annans fastighet 3 år.

Not 1.
Rörelsens huvudintäkter 2015 2014
Erhållna statsbidrag 19 960 20 202
Erhållna bidrag projekt 10 514 14 961
Ingående balans Erhållna bidrag projekt 3 537 6 776
Summa rörelsens huvudintäkter 34 011 41 939

Not 2.
Rörelsens sidointäkter 2015 2014
Föredrag 510 168
Försäljningsintäkter 12 58
Övriga intäkter 254 284
Summa rörelsens sidointäkter 776 511

Not 3.
Rörelsens kostnader 2015 2014
Rörelsens kostnader -116 -74
Lokalkostnader -4 728 -4 404
Upplupna bidrag externa projekt -5 988 -4 214
Övriga kostnader -5 914 -8 658
Summa rörelsens kostnader -16 745 -17 350

Not. 4.
Leasingavtal - operationell leasing 2015 2014
Under året har stiftelsens leasingavgifter uppgått till 4 671 4 597

Varav lokalkostnader 4 261 3 940
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal 
förfaller till betalning enligt följande
Inom 1 år 34 33
Mellan 2 till 5 år 4 637 4 564
Senare än 5 år 0 0
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Not 5.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått till följande belopp 2015 2014
Lön och ersättningar -11 304 -12 263
Sociala avgifter -3 707 -3 942
Pensionskostnader -1 676 -2 047

För verkställande direktören gäller en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning.
Vid uppsägning från Institutet för Framtidsstudiers sida har Vd rätt till ett avgångsvederlag 
motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster.
Mellan Institutet och andra ledande befattningshavare gäller Institutets kollektivavtal.
Vd Gustaf Arrhenius har haft följande styrelseuppdrag under året: Forskning & Framsteg, 
Jämlikhetsfonden, Stockholm Centre for Ethics and War.

Not 6.
Antal årsarbetskraft 2015 2014
Medelantal anställda har varit 17,7 21,8
varav kvinnor 8,9 9,6
varav män 8,8 12,2
Antal årsarbetskraft bygger på av institutet betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid. Institutet har många deltidsanställda.

Not 7.
Materiella anläggningstillgångar 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 11 440 8 928
Årets inköp 769 136
Försäljning/utrangering -341 2 376
Utgående anskaffningsvärde 11 868 11 440
Ingående avskrivningar -11 017 -8 218
Årets avskrivningar -291 -379
Försäljning/utrangering 272 -2 421
Utgående avskrivningar -11 036 -11 017
Bokfört restvärde 832 423

Not 8.
Finansiella intäkter/kostnader 2015 2014
Ränteintäkter 129 144
Avkastning långfristiga placeringar 0 0
Avkastning kortfristiga placeringar 0 0
Räntekostnader -9 -7
Valutavinst/förlust 145 0
Reavinst 14 0
Summa fi nansiella intäkter och kostnader 266 138

Not 9.
Finansiella anläggningstillgångar 2015 2014
Aktier och andelar omplacering av Stiftelsekapital är gjord under 2014
Aktier och andelar 5 097 5 013
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 5 097 5 013
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Not. 10
Fordringar 2015 2014
Kundfordringar 186 168
Rikskuponger/Reseförskott/outredda medel -18 20
F-skatt 590 0
Fordran skatt 319 590
Förutbetalda hyror 1 201 1 053
Förutbetalda leasingavgifter 17 93
Förutbetalda övriga kostnader 343 178
Övriga kortfristiga fordringar -37 0
Fordran externa bidrag 203 677
Summa fordringar 2 805 2 779

Not. 11
Övriga kortfristiga placeringar 2015 2014
Övriga kortfristiga placeringar 9 000 0
Summa övriga kortfristiga placeringar 9 000 0

Not. 12
Kassa Bank 2015 2014
Kassa 6 7
Plusgirot 1 989 6 265
Bank 11 642 13 014
Summa kassa bank 13 637 19 285

Not. 13
Eget kapital 2015 2014
Eget kapital -21 727 -15 550
Årets resultat -1 345 -6 177
Summa fritt eget kapital -23 072 -21 727

Not. 14
Kortfristiga skulder 2015 2014
Leverantörsskulder -915 -294
Momsredovisning 35 -14
Skatt -87 -139
Personalens källskatt -314 -199
Interimsskulder -140 -175
Förutbetalda projekt -5 988 -4 214
Upplupna semesterlöner -134 -108
Upplupna arbetsgivaravgifter, semesterlöner -42 -34
Upplupna arbetsgivaravgifter -339 -210
Upplupen löneskatt -375 -387
Summa kortfristiga skulder -8 299 -5 774
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