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År 2014

Under 2014 har forskningsprogrammet Social förändring i det 21:a århundradet, insti-
tutets sjunde i ordningen, avslutats vilket präglat årets verksamhet i stor utsträckning. 
Professor Peter Hedström slutade som VD för institutet i augusti och jag tillträdde som 
ny VD på deltid (20%) den 1 november. Den 15 februari 2015 tillträder jag tjänsten på 
heltid och ser fram emot att med full kraft arbeta med att bygga upp en tvärveten-
skaplig forskningsverksamhet med såväl svenska som internationella forskare.

Institutets nya forskningsprogram, det åttonde i ordningen, kommer att innehålla i 
huvudsak fem delar. Den första handlar om framtida generationer och om det ansvar 
vi har gentemot de som ännu inte finns. En ödesfråga här är förstås klimatfrågan som 
i allra högsta grad får konsekvenser för framtida generationer beroende på de beslut 
som fattas idag.

En annan del kommer att handla om demokrati för det 21:a århundradet. Här proble-
matiseras det faktum att allt fler länder visserligen rör sig mot ett mer demokratiskt 
styrelseskick, men att demokratin samtidigt på många håll kan sägas urholkas av icke-
valda organ som övernationella institutioner och multinationella företag. I detta tema 
kommer vi undersöka grundläggande frågor om omfattningen och gränserna för de-
mokratiskt styre och dess värdemässiga grund. Vilka beslut bör fattas demokratiskt? 
Vem ska ha rätt att delta i vilka beslut?

Ytterligare ett viktigt område kommer att vara nya teknologier och mänsklighetens 
framtid. Vilka forskningsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin är vikti-
gast att prioritera för att säkra en god framtid för mänskligheten och hur ska vi kunna 
räkna på riskerna med den teknologi vi vill använda?

En del kommer att handla om diskriminering, sexism och rasism och knyter delvis an 
till forskning som påbörjades vid Institutet under förra vd:n Peter Hedström. Det hand-
lar bland annat om hur vi bör förstå och förhålla oss till begrepp som ras och etnicitet, 
och om hur fördomar och stereotyper uppstår och reproduceras.

Jämlikhet är ett värde som framhålls i många politiska sammanhang. Det finns emel-
lertid stor oenighet om vilken vikt detta värde har i förhållande till andra samhälleliga 
målsättningar, såsom frihet och effektivitet, samt om skälen till att prioritera jämlikhet 
och om vilken typ av jämlikhet som är den relevanta. För att kunna öka vår förståelse 
av jämlikhetens roll vad gäller bedömningen av samhällets utveckling krävs att vi tar 
ställning till en rad olika frågor, både om jämlikhetsbegreppet självt och om vissa rela-
terade begrepp, vilket är syftet med detta tema.

Forskningsprogrammet kommer att fastställas av styrelsen i början av 2015.
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Forskningsverksamheten
Institutet för Framtidsstudier (IF) bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning 
kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- 
och publikationsverksamhet. IF har enligt stadgarna till uppgift att i egen regi eller 
i samarbete med andra ”bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed 
sammanhängande verksamhet 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 internationellt. Institutet har en självständig 
ställning och eftersträvar en bred dialog med olika samhällsaktörer. Verksamheten 
vägleds av ett forskningsprogram som fastställs av styrelsen. Forskningsprogrammet 
Social förändring i det 21:a århundradet, det sjunde i ordningen, avslutades den 
sista augusti. Programmet bestod i huvudsak av tre omfattande forskningsprogram 
gällande segregationsprocesser i dagens samhälle. Utöver dessa områden har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt den demografiska utvecklingens ekonomiska konsekvenser 
samt värderingsförändringar och värderingskonflikter. 

Integrations- och segregationsprocesser
Forskningsprojektet ”Analytisk sociologi: teori och empiri” har finansierats via ett 
Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet. Projektet har fokuserat på de 
dynamiska processer som bidrar till att förklara den etniska och socio-ekonomiska 
boendesegregationen. Det andra, ”Segregering: Mikromekanismer och makrodynamik” 
har finansierats via ett programanslag från Riksbankens Jubileumsfond och var 
inriktat på den etniska och könsmässiga segregeringen av svenska arbetsplatser. 
Det tredje, ”Skolsegregationens dynamik” har finansierats via ett SIMSAM-anslag från 
Vetenskapsrådet. Under det första halvåret har tre stycken stora projektmöten med 
internationella deltagare ägt rum inom segregationsprojekten. Den 1 september 
flyttades dessa projekt till Linköpings universitet.

Samarbetet med Svenska ESF-rådet med ansvar för Temagruppen Integration i 
Arbetslivet (TIA) fortsatte fram till hösten. I maj anordnades en avslutningskonferens 
där man presenterade resultatet av den utvärdering som gjorts av projektet, för att 
identifiera arbetssätt och metoder, som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
för utrikesfödda. Under sommaren slutfördes en kvalitativ uppföljningsstudie som 
beskriver och jämför verksamhetsinnehållet i femton lokala arbetsmarknadsprojekt 
som finansierats med socialfondsstöd under programperioden 2007–2013. Studien 
resulterade i en forskningsrapport som kommer att ges ut på Institutet.

Demografi och ekonomi
Inom forskningsområdet demografi har två projekt varit aktiva under året. Inom NTA-
projektet är målet att se på hur vi försörjs och arbetar över livscykeln. I samhället sker 
en mängd transfereringar av resurser mellan människor i olika åldrar. Att kunna ge 
en bild av dessa flöden är viktigt om man vill se hur olika generationer samverkar 
ekonomiskt. Detta projekt har tagit fram data, som sedan kommer att användas i det 
europeiska AGENTA-projektet, som är inriktat på att se hur skatter och välfärd påverkas 
av den åldrande befolkningen i Europa.

Mot slutet av året slutade forskningsledare Kirk Scott sin anställning på Institutet. 
Arbete med att hitta en ersättare för honom fortgår.
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Värderingsförändringar och värderingskonflikter
Den ökande internationella migrationen innebär nya kontaktytor mellan individer med 
olika kulturell bakgrund. Som en del av det framväxande globala samhället framträder 
förståelsen av värderingsförändringar och värderingskonflikter som allt viktigare 
framtidsfrågor. Institutets forskning inom detta område bygger huvudsakligen på data 
från World Values Survey (WVS) vars internationella sekretariat ligger vid Institutet. 
Standardiserade frågeformulär och nationellt representativa undersökningar gör 
det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning 
om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, 
förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för 
våra samhällens framtida utveckling.

Resultatet av de mätningar som genomfördes av WVS mellan hösten 2010 och våren 
2014 kommer att presenteras i januari 2015. I undersökningen deltog 61 länder i 
mätningen där 1200–1500 personer i varje land svarade på frågor om hur man t.ex. 
ser på familj, arbete, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld, 
framtiden.

Övrigt
Utöver dessa kärnområden är frågor kring utanförskap och marginalisering, 
barn och familj, och sociala nätverk också centrala teman i Institutets forskning. 
 
 
 

Informationsverksamheten
Institutets informationsverksamhet syftar å ena sidan till att stärka Institutets 
ställning inom forskarvärlden och å andra sidan till att sprida information om viktiga 
framtidsfrågor till beslutsfattare på såväl nationell som internationell nivå och till en 
bredare allmänhet. Den utåtriktade kommunikationen bygger till stor del på den 
forskning som bedrivs vid Institutet, men vi söker även ge uppmärksamhet åt andra 
forskare som behandlar viktiga framtidsfrågor.

Forskarseminarier
På Institutet ägde 16 forskarseminarier rum under året. Forskarna som bjöds in att hålla 
seminarierna kom från olika universitet i Sverige men också från andra håll i världen, 
bland andra Kay Axhausen, Swiss Federal Institute of Technology, Per Block från Nuffield 
College i Oxford, Anette Eva Fasang från Humboldt-University Berlin & WZB Berlin 
Social Science Center och Reinhard Schunck, Universität Bielefeld. Det seminarium 
som lockade flest seminariedeltagare var John Broome’s seminarium ”Climate change: 
Life and death”. Seminarierna besöktes av forskare från såväl Institutet som från andra 
organisationer.

”The Future of…”-seminarier och Almedalen 
Den nya seminarieserien ”The Future of…” som startades upp förra året för att tyd-
ligare lyfta framtidsperspektivet har fortsatt vara populär. Institutet arrangerade 
under året fyra seminarier som var öppna för allmänheten. Samtliga har varit 
fullbokade och som kompensation för att de enbart går i Stockholm har de filmats 
och direktsänts via Bambuser. Det seminarium som väckte störst intresse var 

5



 
 
utan tvekan Chantal  Mouffes ”The Future of Democracy”. Seminariet som Eric 
Klinenberg höll om vilken effekt det ökade antalet ensamboende i våra städer får för 
individen och för samhället, uppmärksammades i artiklar i Svenska Dagbladet och 
Forskning & Framsteg. 

I Almedalen arrangerade Institutet ett seminarium med en politikerpanel som 
ställdes inför några framtidsutmaningar. Seminariet filmades och direktsändes 
och teckentolkades på plats. Institutet var även arrangör av ett seminarium om 
arbetsmarknadspolitik. 

Följande öppna seminarier gavs under året:

•	 The Future of Democracy den 6 mars med Chantal Mouffe. Seminariet hölls på 
Armémuseum i Stockholm.

•	 The Future of Inequality hölls den 2 juni på Spårvagnshallarna med Wolfgang 
Streeck som huvudtalare.

•	 The Future of Urban Social Life med Eric Klinenberg på Armémuseum den  
9 september.

•	 A Future of Expulsions med Saskia Sassen avslutade årets serie på 
Spårvagnshallarna den 25 november.

•	 Jakten på en arbetsmarknadspolitik som fungerar gick av stapeln den 30 juni i 
Almedalen.

•	 Seminariet: Politik bortom valet. Hur kan politiken hantera de stora 
framtidsutmaningarna? hölls den 1 juli i Almedalen.

Utöver dessa seminarier hölls en slutkonferens där Temagruppen Integration i 
Arbetslivet (TIA) presenterade resultat av utvärderingen av de projekt finansierade av 
Europeiska Socialfonden, som funnits för att identifiera arbetssätt och metoder som 
kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda.

Medverkan vid externa seminarier, konferenser och möten
Institutets namn och forskning sprids även via besök vid externa seminarier, 
konferenser och möten. I år har bland annat institutets nye VD Gustaf Arrhenius 
föreläst vid Kungliga Vetenskapsakademins Rolf Schockprisseminarium, vice VD 
Anders Ekholm har hållit föredrag för ca 10 000 personer om framtidens vård, omsorg, 
arbetsmarknad eller utbildning, Professor Jan O. Jonsson talade om barnfattigdom på 
Forte Talks i Stockholm, Professor Stefan Svallfors föreläste om nya spelare och regler 
inom politiken på Wissenschaftszentrum i Berlin. 

Institutets forskare har även genomfört möten om policyutveckling med 
Regeringskansliet, myndigheter och utredningar.
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Rapporter 
Under året gavs sju stycken forskningsrapporter ut i Institutet för Framtidsstudiers 
forskningsrapportserie. Merparten av forskningsrapporterna är resultat från 
Temagruppen Integration i Arbetslivets arbeten:
•	 Labour market Policies Against the Odds (1/2014) 
•	 Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i 

socialfondsfinansierade projekt (3/2014) 
•	 Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:  hur väl lyckas de och till vilken 

kostnad? (4/2014)
•	 The More Things Change. The More They Stay the Same (5/2014) 
•	 Framgångsrika faktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt (6/2014). 
 
Ytterligare en forskningsrapport inom projektet kommer att ges ut under 2015:
•	 Success Factors for Effective Labour Market Projects. A comparative study of 

fifteen Social Fund financed projects. (7/2014). 

Därutöver är det en engelsk utgåva av en underlagsrapport till Socialstyrelsens Barns 
och ungas hälsa, vård och omsorg som gavs ut år 2013 som utkommit på engelska:
•	 Poverty and welfare among children and their families 1968-2010 (2/2014) samt 
•	 När vården blir IT. En underlagsrapport till eHälsokommittén (8/2014). 
Den senare hade under tre månader över 1000 nedladdningar från vår hemsida.
 
Vetenskapliga publiceringar
Forskarna har också under året blivit publicerade i en rad vetenskapliga tidskrifter, 
bland andra Scandinavian Journal of Public Health, European Sociological Review, 
Social Networks, Journal of Family Issues, Journal of Contemporary Criminal Justice, 
Network Science, Sociological Science.
 
Webbplatsen och sociala medier 
Ett omfattande arbete under året har gjorts för att förbättra synligheten för vår 
seminarieverksamhet och underlätta anmälningsförfarandet. Under året sjösattes ett 
nytt kalendarium, som ger en helhetssyn över samtliga seminarier vi arrangerar och 
där dokumentationen synliggörs bättre. I samband med detta gjordes startsidan om 
för att få tydligare ingångar och möjlighet att lyfta upp större projekt. En mobilversion 
lanserades också.

I samband med detta arbete upprättades bloggen ”Framtider”, ett forum där vi kan 
stimulera till diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen och 
som kan fungera som ett komplement till den seminarieverksamhet som redan finns.

Vi har under året använt YouTube, Bambuser och Mixcloud för att sprida dokumentation 
från våra seminarier. Vi har också använt Facebook och Twitter för att sprida information 
om sådant som händer i verksamheten. Närvaro finns även på LinkedIn.
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Mediegenomslag
Den forskning som har presenterats under året avser resultat från Temagruppen 
Integration i Arbetslivet och det syns också i publiceringarna. Stefan Svallfors projekt 
om policyprofessionella har också resulterat i flera publiceringar, trots att rapporten 
ännu ej har presenterats. Anders Ekholm har synts i samband med flera av de externa 
aktiviteter han har deltagit i och som bland annat handlat om rapporten: När vården blir 
IT. I slutet av året uppmärksammades också Peter Hedström och Tim Müller, i samband 
med dödshot efter publiceringen av en DN debattartikel om främlingsfientlighet 
bland Sverigedemokraternas väljare. Studien påbörjades då forskarna var aktiva vid 
Institutet.

Flera av forskarna verksamma vid Institutet har under året hörts i svensk radio och TV, 
bland annat Gustaf Arrhenius (Runda bordet i SVT och Morgonpasset i P3), Pontus 
Strimling (Morgonpasset i P3), Bi Puranen (P1 Studio 1, P1 Sommar, P4 Västerbotten, 
P1 om Kött), Karim Jebari (P1 Tendens, P1 Konflikt), Anders Ekholm (P4 Stockholm), 
David Sumpter (Morgonpasset i P3) och Richard Mann (Vetenskapens värld i SVT). 

Några av forskarna har dessutom varit aktiva med att berätta om sin forskning i sociala 
medier genom bloggande, twitter och facebook.
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Förvaltningsberättelse 2014
Institutet för Framtidsstudier (organisationsnummer 802013-3198) bildades genom 
regeringsbeslut 1987. Det  ersatte då Sekretariatet för Framtidsstudier. Vid ombild-
ningen 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 verksamhet 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 internationellt. Institutet har 
en självständig ställning och eftersträvar en bred dialog med olika samhällsaktörer. 
Verksamheten vägleds i praktiken av forskningsprogram på fyra-sex år.

Institutet utgör en oberoende arena för forskare från olika universitet och högskolor 
som arbetar med gemensamma problemställningar. Forskning av hög kvalitet förs 
också ut i samhällsdebatten. De nationella och internationella nätverk Institutets 
forskare är kopplade till är av stor betydelse. Institutet har en god bredd och 
långsiktighet i sin forskning och forskningsresultaten ges god spridning, nationellt 
såväl som internationellt. Stiftelsens ändamål synes vara väl uppfyllda.

Väsentliga händelser under året
I mars stod det klart att VD Peter Hedström avsåg att lämna Institutet för Framtids 
studier för att i stället bli föreståndare för det nyinrättade Institutet för analytisk 
sociologi, IAS, vid Campus Norrköping. Han avslutade sin tjänst vid Institutet den  
1 september och flyttade då med sig medel och forskare för de tre forskningsprogram 
om segregation han drivit vid Institutet.

Styrelsen inledde under våren ett arbete tillsammans med rekryteringsföretaget 
Peyron Rekrytering AB för att tillsätta en ny VD. Arbetet fortgick under våren och 
sommaren med ett stort antal kvalificerade sökanden.

Efter semestrarna i augusti fattades beslut om att Gustaf Arrhenius, professor i praktisk 
filosofi vid Stockholms universitet skulle tillsättas som VD.  Han tillträder till att börja 
med på deltid (20%) för att under andra hälften av februari år 2015 leda Institutet på 
heltid. Gustaf Arrhenius ledde vid tillträdandet ett franskt-svenskt forskningsprogram 
i filosofi och ekonomi på Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala och 
Collège d’études mondiales i Paris där filosofer och ekonomer tillsammans undersöker 
olika samhällsproblem.
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Finansiering  
Under 2014 tillfördes Institutet medel från olika finansiärer. Intäkterna från statsbud- 
geten uppgick till 20 202 tkr. Därtill kom under 2014 projektbidrag på 14 682 tkr. 
Övriga intäkter uppgick till 511 tkr som bestod av bland annat projektintäkter och 
föredrag. Till verksamheten fördes 6 776 tkr i form av ingående balans för externa 
projektmedel.

År 2014 gav ett positivt resultat. Till stor del beroende på att många nya forsknings-
projekt har startats upp och en stor del av forskningsprojekten flyttade från 
Institutet. 

Anslagsfinansiering
Institutets regleringsbrev anger att det av årsredovisningen bör framgå hur 
statsbidraget använts. 

Intäkter anslagsfinansierat 2014 2013 2012

Statsbidrag 20 202 20 174 19 923
Summa finansiering 20 202 20 174 19 923

Kostnader anslagsfinansiering   
Fördelning av kostnader
Ledning -2 174 -2 111 -3 092
Vice VD -805 0 0
Administration -2 979 -2 335 -2 476
Förvaltning/datakostnader -2 091 -2 368 -2 403
Lokalkostnader -4 383 -4 714 -4 667
Information och publikationer -1 871 -1 650 -1 318
Forskningsinriktad verksamhet -1 911 -3 115 -4 861

Summa  -16 214 -16 293  -18 817

Övrig finansiering

Ingående balans 6 776 5 278 8 542
Projektbidrag 14 682 21 893 12 094
Övriga intäkter 511 27 163

Summa 21 969 27 198 20 799
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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. Därutöver träffades styrelsen ytterligare 8 gånger i samband med rekrytering 
av ny VD. Under våren tillträdde professor Sverker Jagers som styrelseledamot. Han ersatte 
den avgående ledamoten professor Hans Rosling. Förordnandena för chefekonom 
Annika Winsth och avdelningschef Lars Ilshammar gick ut vid årsskiftet.

VD var Peter Hedström fram till den 1 september. Han är även professor i sociologi.

Den 1 november tillträdde professor Gustaf Arrhenius som VD på deltid (20%) fram till 
den 15 februari 2015 då han går upp på heltid. Han är även professor i praktiskt filosofi 
vid Stockholms universitet.

Personal och övriga resurser
Under året bestod personalen av totalt 45 medarbetare (varav flera deltidsanställda), 
fördelat på 15 kvinnor, varav 5 i administrationen (motsvarande antal för år 2013 var 24, 
varav 7 i administrationen) och 30 män, varav 1 i administrationen (år 2013 var antalet 
31, varav 1 i administrationen).

Institutsledning och kansli
Ledningsgruppen har under året bestått av Peter Hedström (VD) t.o.m. den 31 augusti, 
Gustaf Arrhenius (VD) fr.o.m. den 1 november, Anders Ekholm (vice VD med särskilt 
ansvar för policyfrågor), Erika Karlsson (Informatör), Eva Koff (Administrativ chef ), Carina 
Mood (Temaansvarig), Sabina Nilsson (VD-assistent), Kirk Scott (Temaansvarig t.o.m. 
den 31 oktober), David Sumpter (Temaansvarig t.o.m. den 31 augusti), Stefan Svallfors 
(Temaansvarig) och Ryszard Szulkin (TIA-ansvarig t.o.m. den 31 juli).

Institutets kansli leds av den administrativa chefen Eva Koff. Erika Karlsson är 
informatör. VD-assistent Sabina Nilsson ansvarar även för Institutets hemsida och är 
styrelsens sekreterare. Ekonomiadministratör Ulrika Norlander ansvarar för löne- och 
ekonomiadministration. Receptionist Karita Sigfridsson ansvarar för telefonväxeln och 
diariet.

Ekonomiansvar
Eva Koff är ekonomiansvarig. Ove Olsson är revisor. 

Forskningspersonal
Under året har totalt 39 forskare och forskningsassistenter varit anställda 
på kortare eller längre tid. Av dessa har de flesta forskare varit disputerade. 
Många har tjänstgöring på Institutet kombinerat med viss tjänstgöring på 
något universitet eller motsvarande. Dessutom har Institutet haft gästforskare. 
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Resultaträkning

INTÄKTER 2014 2013
Rörelsens huvudintäkter
  Rörelsens huvudintäkter, not. 1 41 939 48 397

Rörelsens sidointäkter
  Sidointäkter, not. 2 511 27

SUMMA INTÄKTER 42 449 48 424

KOSTNADER
Rörelsens kostnader
  Personalkostnader, not. 5, not. 6 -18 681 -21 464
Övriga externa kostnader not. 3, not. 4 -17 350 -19 909
  Avskrivningar, not. 7 -379 -606

SUMMA KOSTNADER -36 410 -41 979

RÖRELSERESULTAT 6 040 6 444

Finansiella intäkter och kostnader
  Ränteintäkter och avkastning placeringar, not. 8 144 949
  Räntekostnader och valutaförlust/vinst -6 0
Summa resultat från finansiella investeringar 138 949

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 6 178 7 393
REDOVISAT RESULTAT 6 178 7 393
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2014 2013
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, övriga anläggningstillgångar, not. 7 423 711

Summa materiella anläggningstillgångar 423 711
  Finansiella anläggningstillgångar, not. 8

  Aktier och andra värdepapper 5 013 0
  Placering 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 013 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 436 711

Omsättningstillgångar
  Fordringar, not. 10

  Kundfordringar 168 695
  Övriga fordringar 610 641
  Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader 2 002 2 418

Summa fordringar 2 779 3 755

Kassa och bank

  Kassa och bank, not. 11 19 285 20 209
Summa kassa och bank 19 285 20 209
Summa omsättningstillgångar 22 065 23 964

SUMMA TILLGÅNGAR 27 501 24 675

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
  Eget kapital, not. 12 -15 550 -8 155
  Årets resultat -6 177 -7 394

Summa eget kapital -21 727 -15 550

Kortfristiga skulder, not. 13

  Leverantörsskulder -294 -665
  Kortfristiga skulder -352 -534
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -5 128 -7 925

Summa kortfristiga skulder -5 774 -9 125
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -27 501 -24 674

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

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper
Värderingar av 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 (2014-12-31) 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 2015.

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Pensioner, avgiftsbestämda pensionsplaner, avgifter för bestämda pensionsplaner 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.

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.
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Not 1.
Rörelsens huvudintäkter 2014 2013
Erhållna statsbidrag 20 202 20 174
Erhållna bidrag projekt 14 961 21 851
Ingående balans erhållna bidrag projekt 6 776 5 278
Övriga intäkter projektbaserade 0 1 094
Summa rörelsens huvudintäkter 41 939 48 397

Not 2.
Rörelsens sidointäkter 2014 2013
Föredrag 168 20
Försäljningsintäkter 58 6
Övriga intäkter 284 1
Summa rörelsens sidointäkter 511 27

Not 3.
Rörelsens kostnader 2014 2013
Rörelsens kostnader -74 -76
Lokalkostnader -4 404 -5 205
Upplupna bidrag externa projekt -4 214 -6 803
Övriga kostnader -8 658 -7 825
Summa rörelsens kostnader -17 350 -19 909

Not. 4. 
Leasingavtal - operationell leasing 2014 2013
Under året har stiftelsens leasingavgifter uppgått till 4 597 5 398

Varav lokalkostnader 3 940 4 770

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal 
förfaller till betalning enligt följande
Inom 1 år 33 32
Mellan 2 till 5 år 4 564 5 366
Senare än 5 år

Not. 5 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har 
utgått till följande belopp: 2014 2013

Lön och ersättningar -12 263 -14 870

Arbetsgivaravgifter -3 942 -4 452

Pensionskostnader -2 047 -1 675

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 Peter Hedström 
har haft följande styrelseuppdrag under året: International Institute of Sociology, International 
Network of Analytical Sociologists och Vetenskapsrådet. 
Vd Gustaf Arrhenius inga uppdrag.
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Not. 6
Antal årsarbetskraft 2014 2013
Medelantal anställda har varit 21,8 26,7
varav kvinnor 9,6 14,1
varav män 12,2 12,6
Antal årsarbetskraft bygger på av institutet betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid. Institutet har många deltidsanställda.

Not. 7 
Materiella anläggningstillgångar 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 8 928 8 347
Årets inköp 136 581
Försäljning/utrangering 2 376 0
Utgående anskaffningsvärde 11 440 8 928
Ingående avskrivningar -8 218 -7 611
Årets avskrivningar -379 -607
Försäljning/utrangering -2 421 0
Utgående avskrivningar -11 017 -8 218
Bokfört restvärde 423 711

Not. 8
Finansiella intäkter/kostnader 2014 2013
Ränteintäkter 144 28
Avkastning långfristiga placeringar 0 855
Avkastning kortfristiga placeringar 0 66
Räntekostnader -7 0
Summa finansiella intäkter och kostnader 138 949

Not. 9
Finansiella anläggningstillgångar 2014 2013
Aktier och andelar omplacering av Stiftelsekapital är gjord under 2014
Aktier och andelar 5 013 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 013 0

Not. 10
Fordringar 2014 2013
Kundfordringar 168 695
Rikskuponger/Reseförskott 20 34
Fordran SKM 590 608
Interimsfordringar 0 58
Förutbetalda hyror 1053 979
Förutbetalda leasingavgifter 93 99
Förutbetalda övriga kostnader 178 231
Fordran externa bidrag 677 1 052
Summa fordringar 2 779 3 755
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Not. 11
Kassa Bank 2014 2013
Kassa 7 2
Plusgirot 6 265 2 207
Bank 13 014 18 000
Summa kassa och bank 19 285 20 209

Not. 12
Eget kapital 2014 2013
Eget kapital -15 550 -8 155
Årets resultat -6 177 -7 394
Summa fritt eget kapital -21 727 -15 550

Not. 13
Kortfristiga skulder 2014 2013
Leverantörsskulder -294 -665
Momsredovisning -14 -73
Övrig kortfristig skuld -139 -82
Personalens källskatt -199 -379
Interimsskulder -175 -150
Förutbetalda projekt -4 214 -6 776
Upplupna semesterlöner -108 -152
Upplupna arbetsgivaravgifter, semesterlöner -34 -48
Upplupna arbetsgivaravgifter -210 -392
Upplupen företagsskatt -387 -406
Summa kortfristiga skulder -5 774 -9 125
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