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År 2017  
 
Under året har institutet fortsatt att expandera inom ramen för forskningsprogrammet Vilken 
framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet med nya forskare och nya forsk-
ningsprojekt. Forskningsprogrammet involverade under året totalt 57 medarbetare (varav 16 
professorer och 9 docenter), att jämföra med 45 under 2016, 31 under 2015 och 18 vid 
utgången av 2014. Vår höga ambitionsnivå vad gäller sökandet av externa projektmedel gav 
exceptionellt hög utdelning detta år med inte mindre än 14 externa forskningsanslag, inklusive 
ett stort programanslag från Riksbankens Jubileumsfond. Detta och den omfattande 
publiceringen i tongivande internationella tidskrifter och andra viktiga publiceringssamman-
hang visar att institutet bedriver forskning på hög internationell nivå. Institutets gästforskar-
program, där utländska forskare besöker oss under en längre tid, har vuxit ytterligare och 
detta år hade vi 11 gästforskare från utlandet som utgjorde ett stort bidrag till forsknings-
miljön. 
 
Då klimatförändringen utan tvivel är en av våra största framtidsfrågor är det extra glädjande 
att Riksbankens Jubileumsfond beviljade vårt forskningsprogram ”Klimatetik och framtida 
generationer” över 40 miljoner SEK i mycket hård konkurrens. Den övergripande frågan för 
det sexåriga programmet är vad den nuvarande generationen bör göra åt klimatföränd-
ringarna givet att våra val inte bara påverkar livsvillkoren för framtida generationer utan också 
vilka och hur många människor som kommer att existera. Forskningsgruppen kommer att 
bestå av en internationellt sammansatt grupp framstående filosofer, statsvetare, ekonomer, 
demografer och sociologer. Programmet kommer att göra oss världsledande inom forskning 
om klimatetik. 
 
Den väsentliga ökningen av externa forskningsmedel avspeglas även i mängden anställda 
forskare vilket naturligtvis påverkar arbetsbelastningen för administration och vd. Under året 
har därför tillsatts en ställföreträdande vd samt beslut tagits om att inrätta en tillsvidare-
anställning för en heltidsanställd projektkoordinator som börjar i februari 2018. 
 
Vår ambition vad gäller den utåtriktade verksamheten har varit fortsatt hög. Vi arrangerade 
16 utåtriktade aktiviteter för en bredare publik. Tre av dessa ingick i serien Offentliga samtal 
som arrangeras i samarbete med Vetenskapsrådet. Då det finns tecken på att globaliseringen 
med ökad rörlighet för varor, tjänster, kapital – och i viss mån även människor –  är på väg att 
mattas av för att vända i motsatt riktning, handlade årets stora Framtidsdag om en möjlig 
postglobal värld. Det var den tredje framtidsdagen i ordningen och arrangerades i samarbete 
med Dagens Arbete och Forskning & Framsteg. Hela dagen filmades av Utbildningsradion. 
Vårens heldagskonferens utgick ifrån forskningsrapporten Bortom IT och vände sig framför allt 
till tjänstemän som arbetar med digitalisering av vården. Rapporten rönte uppmärksamhet 
och vi fick trycka upp fler exemplar då den planerade upplagan fort tog slut. Den digitala 
versionen på vår hemsida laddades ner runt 1000 gånger under året.  
 
Vi har fortsatt att anordna öppna forskarseminarier och arrangerade i år 25 välbesökta 
seminarier med internationellt ledande forskare. Utöver dessa anordnade vi 11 workshops, 
oftast med internationella deltagare. Då våra aktiviteter är Stockholmsbaserade beslutade vi 
att införskaffa en videokonferensutrustning av högsta kvalité som kommer att möjliggöra 
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videokonferensmöten med många deltagare och sändning av webbinarier fr.o.m. nästa år. Vi 
filmar redan nu många seminarier som läggs ut på YouTube i efterhand, men detta blir 
ytterligare ett steg för att kunna nå ut till fler och i realtid. Konferensutrustningen kommer 
också minska behovet av resor och göra det möjligt att involvera utländska forskare i 
seminarier och projektmöten på institutet regelbundet utan klimatbelastande resor.  
 
Vårt arbete med International Panel on Social Progress (IPSP) rapport har fortsatt under året. 
Den finns nu i sin helhet med 22 kapitel om sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska 
utmaningar på IPSP:s hemsida och kommer att ges ut i tryckt form på Cambridge University 
Press under 2018. Vi kommer att översätta och ge ut en kortversion av rapporten. 
 
En av institutets prioriterade uppgifter är att vara en kunskapsresurs för den politiska sfären 
(inklusive riksdagen och regeringen) samt för närliggande organisationer och institutioner 
(som exempelvis forskningsråden och aktörer inom industrin och civilsamhället). En lång rad 
aktiviteter har varit inriktade på denna uppgift. Exempelvis träffade jag under hösten vår nye 
handläggare på Utbildningsdepartementet Thomas Neidenmark och presenterade institutets 
verksamhet. Ställföreträdande vd Folke Tersman anordnande ett seminarium i riksdagen, 
inom ramen för vårt kontinuerliga samarbete med Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och 
forskare) med rubriken Demokratin och det nya offentliga samtalet—om nya mediavanor, 
ökad polarisering och förändrade maktförhållanden. Ett halvdagsseminarium arrangerades 
tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementets integrationsenhet och ägnades åt vad man 
kan göra med praktisk policyinput till rikspolitiken. Vice vd Anders Ekholm har även i år varit 
en flitigt anlitad föreläsare för kommuner, landsting och andra institutioner. Dessutom har ett 
flertal möten ägt rum mellan representanter från institutet och betydelsefulla aktörer i 
svenskt samhällsliv. Jag har t.ex. besökt Scania och deras Executive Vice President, Commercial 
Operations, Mathias Carlbaum för att diskutera deras utvecklingsarbete med självkörande 
fordon, träffat LO:s chefekonom Ola Petterson och hållit föredrag för Riksbankens Jubileums-
fond om strategiska forskningssatsningar. Vi ser det även som viktigt att vara en remissinstans 
när så är tillämpligt och har i år inkommit med svar till en SOU angående att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar samt till 
Trafikverket angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 
 
 

Gustaf Arrhenius 
Vd 
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Forskningsverksamheten  

Forskningsprogrammet Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet, som 
ligger till grund för vår forskning under 2015–2020 består av fem olika teman som överlappar 
varandra. De är alla tvärvetenskapliga 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. 
 
Temat Vårt ansvar gentemot framtida generationers målsättning är 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. Under året anordnades en 
workshop och bidrag samlades in till en handbok i populationsetik, som kommer publiceras 
nästa år av Oxford University Press.  
 
Mot slutet av året fick vi medel beviljade på över 40 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond 
för programmet ”Klimatetik och framtida generationer”. Projektet spänner över sex år. 
 
I temat Demokrati för det 21:a århundradet tittar vi närmare på frågor om omfattningen och 
gränserna för demokratiskt styre, som t.ex. vilka beslut som bör fattas demokratiskt, om vi 
bör inrätta en ombudsman för framtida generationer, om demokrati bör tillämpas globalt och 
om vem som ska ha rätt att rösta i vilka frågor. Ytterligare medel beviljades detta tema av 
Riksbankens Jubileumsfond. Ett nytt projekt startades för att studera psykologiska strukturers 
effekter på värderingar och röstbeteende. Under året arrangerades två frukostseminarier. Ett 
av dem diskuterade Kataloniens framtid och det andra var en bokrelease om korruption. 
Ytterligare en bokrelease hölls mot slutet av året om hur politiken påverkas av olika intressen 
som t.ex. lobbyister och PR-byråer. Utöver dessa anordnades fyra workshops samt ett 
seminarium om demokrati i riksdagen i samarbete med Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och 
forskare). Slutligen ordnades en internationell konferens över två dagar på temat demokrati 
och framtida generationer. 

Den tekniska utvecklingen under 2000-talet kommer säkert att bli än mer avgörande än 
tidigare för vårt sätt att leva. I det tredje temat Nya teknologier och mänsklighetens framtid 
är huvudfrågorna vilka forskningsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin som är 
viktigast att prioritera för att undvika de värsta utfallen och hur vi bäst kan använda de verktyg 
som finns i form av t.ex. riskhantering och scenarioplanering, för att öka vår förståelse för hur 
vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter. I temat arrangerades i år en heldags-
konferens finansierad av Vinnova där lansering av en forskningsrapport gjordes, ett semina-
rium tillsammans med Tekniska museet och Arbetets museum samt en workshop för forskare 
om artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande tillsammans med Riksbankens 
Jubileumsfond. En essä i form av en forskningsrapport om AI och välfärdssystemen gavs ut 
som trycksak mot slutet av året. 
 
I Diskriminering, sexism och rasism ser vi närmare på rasbegreppet, på hur diskrimineringens 
och segregationens mekanismer ser ut och på hur våra implicita föreställningar kan påverka 
fördomar och stereotyper. Det omfattar även frågan om hur vi i Sverige kan identifiera före-
komsten av diskriminering utan att använda oss av just ”ras” och hur man kan framställa 
svenska jämlikhetsdata. Forskningsmedel från Vetenskapsrådet, Forte, Jane och Dan Ohlssons 
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stiftelse beviljades under året för nya projekt inom temat. Uppdraget från Diskriminerings-
ombudsmannen om afrofobi resulterade i en forskningsrapport.  

Temat Jämlikhet har som syfte att utreda en rad olika frågor som rör såväl jämlikhetsbegrep-
pet som relaterade begrepp och idéer som t.ex. fattigdom och dess konsekvenser, kriminali-
tet, konkurrens, medborgarlön och skolans roll för lika möjlighet. Ytterligare medel från Forte 
beviljades samt från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Två workshops 
inom temat anordnades samt ett öppet seminarium om radikaliseringsprocesser och avradi-
kalisering.  
 
Sedan några år är World Values Surveys (WVS) internationella sekretariat förlagt till oss. Deras 
data från standardiserade frågeformulär vid nationella 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.  
 
 

Informationsverksamheten  
 
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 och workshops 
 

Liksom 2016 arrangerades i år hela 25 öppna forskarseminarier där några av forskarna på 
institutet, men framför allt forskare från andra håll i Sverige och övriga världen, presenterade 
delar av sin forskning för såväl forskare vid institutet som besökare från andra organisationer. 
Forskarna representerade en rad olika discipliner, bland annat sociologi, statsvetenskap, 
nationalekonomi, historia och antropologi. Bland dessa kan nämnas Serena Olsaretti 
(Barcelona) som talade om intergenerationell rättvisa, Avital Livny (Illinois) som talade om en 
ny metod för att mäta mångfald, Torsten Persson (Stockholm) som talade om olika egenskaper 
hos de som blir politiker, och Olli Kangas (Helsingfors) som pratade om det finländska 
experimentet med basinkomst. I anslutning till en del av seminarierna gjordes intervjuer med 
forskarna, t.ex. med Erik Olin Wright (Madison) efter hans föredrag om kooperativ, som lades 
ut som podcasts på vår webbplats. 
 
Institutet har också organiserat och varit värd för 11 workshops. En av dessa behandlade 
artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande och var ett samarrangemang med 
Riksbankens Jubileumsfond. Bland övriga workshops kan bland annat nämnas flera kring 
demokrati och ett om basinkomst. 
 
Utåtriktade seminarier  
 

Utåtriktade seminarier är den enskilt viktigaste kommunikationsinsatsen som görs på 
institutet för att nå målgrupper utanför akademin. Ambitionen är alltid att lyfta fram forskning 

5 Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier 802013-3198



och göra den relevant genom att koppla den till aktuella skeenden. För att underlätta 
förståelsen av varför forskningsresultaten är viktiga och användbara bjuder vi nästan alltid in 
tjänstemän, politiker eller intellektuella att utifrån sina perspektiv kommentera det forskarna 
presenterar. Genom olika typer av dokumentation som inspelning och intervjuer, täckning i 
redaktionella medier och publikens insatser i sociala medier, kan innehållet spridas till en 
större grupp än de personer som deltar på plats. Omfattningen av verksamheten är möjlig 
tack vare samarbeten med andra arrangörer och forskarnas medverkan i såväl planering som 
utförande. 
 
Under 2017 arrangerade vi hela 16 utåtriktade seminarier. Alla seminarier hölls i Stockholm, 
några av dem i institutets egna lokaler, och nästan alla filmades och publicerades på vår 
YouTube-kanal. Två av seminarierna utmärkte sig som särskilt uppskattade av publiken; ett 
handlade om basinkomst och ett om faktaresistens. Båda seminarierna var mycket välbesökta. 
Det förra filmades även av Utbildningsradion och det senare rapporterades av Vetenskaps-
radion som också intervjuade forskare på plats.  
 
Tre av seminarierna arrangerades i samarbetet Offentliga samtal som påbörjades med Veten-
skapsrådet under 2016. Under hösten arrangerades också ett seminarium i samarbete med 
Rifo i Riksdagen om det nya offentliga samtalet, och ett samarbete med Arbetets museum och 
Tekniska museet resulterade i ett seminarium om automatisering på Tekniska museet. 
 
Två av seminarierna utgjordes av heldagskonferenser, en hölls på våren och en på hösten. 
Vårens konferens utgick ifrån forskningsrapporten Bortom IT som gavs ut i slutet av 2016, och 
hölls på Handelshögskolan i Stockholm. Den vände sig framför allt till tjänstemän som arbetar 
med digitalisering av vården och vi fick också en mycket bra träffbild på målgruppen. Höstens 
heldagskonferens anordnades i samarbete med Dagens Arbete och Forskning & Framsteg; 
Stora framtidsdagen om en post-global värld. Den hölls på Näringslivets Hus och filmades av 
Utbildningsradion. 
 
Följande utåtriktade seminarier arrangerades under året: 

• Offentliga samtal: Har vi blivit mer faktaresistenta? Seminariet plockade upp ett diskuterat 
ämne och blev mycket välbesökt. Vetenskapsradion rapporterade på plats. Seminariet 
kom precis rätt i tiden och både Jesper Strömbäck, men kanske i synnerhet Åsa Wikforss 
fick efter detta många förfrågningar om att tala om just detta i olika sammanhang. Sam-
arbete med Vetenskapsrådet. Seminariet hölls i Citykyrkan. 

• Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. Heldagskonferens som lanserade forskningsrapporten 
Bortom IT och finansierades av VINNOVA. Konferensen hölls i Handelshögskolans aula. 

• Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? Seminariet arrangerades i samarbete 
med Tekniska museet och Arbetets museum som en del av förberedelsearbete för en ny 
utställning på Arbetets museum. Det hölls i Tekniska museets lokaler. 

• Basinkomst. Nyckeln till ett fritt samhälle och en sund ekonomi? Seminariet arrangerades 
för att nyansera debatten om basinkomst eller medborgarlön i Sverige. Seminariet hölls i 
Citykyrkan. 
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• Att förstå korruption. Seminariet utgick ifrån den nypublicerade boken Making sense of 
corruption av Bo Rothstein och Aiysha Varraich. Det hölls i Mahognysalen på Citykondi-
toriet. 

• Offentliga samtal: Bilden av Sverige – en förebild eller ett land i kris? Seminariets tema 
plockade upp uttalanden i debatten om systemkris och satte det i relation till rapporter 
om hur bra det går för Sverige i olika sammanhang. Samarbete med Vetenskapsrådet. Hölls 
på Spårvagnshallarna. 

• Kan man fortfarande vara anti-kapitalist? Seminariet hölls tillsammans med ABF 
Stockholm, Arena Idé och Katalys. En intervju gjordes också med huvudtalaren Erik Olin 
Wright i samband med seminariet. Denna filmades och är tillgänglig via vår YouTube-kanal. 
Seminariet hölls i ABF-huset. 

• Dags för omprövning? Om de offentliga verksamheternas organisering. Frukostsemina-
rium som hölls på institutet med anledning av en ny ESO-rapport om privatiseringen av 
välfärdsverksamheter. 

• Vad ska vi med miljöetik till? Frukostseminarium i institutets lokaler som lanserade en ny 
lärobok om miljöetik. Hölls i samarbete med författaren Olle Torpman. 

• Radikaliseringsprocesser och avradikalisering. Från Sverige till jihadistgrupper i Syrien. 
Seminarium som hölls på institutet för att lyfta upp forskning som handlar om jihadister i 
Sverige och erbjuda nya fakta till diskussionen om vad som bör göras i Sverige för att 
förhindra radikalisering. 

• Offentliga samtal: Vem ska anställa alla hundraåringar? Här ville vi bidra med forskning 
till diskussionen om höjd pensionsålder. Samarbete med Vetenskapsrådet. Seminariet 
hölls i Mahognysalen på Citykonditoriet. 

• Kontanternas historia och framtid. Detta seminarium arrangerades för att problematisera 
diskussionen om kontanternas vara eller icke vara i ett Sverige där digitaliseringen går fort 
på området. Hölls som frukostseminarium på Myntkabinettet. 

• The Future of Catalonia in Span and Europe. In or out? Seminariet anordnades för att bidra 
med input från forskningen i debatten kring folkomröstningen i Katalonien. Frukostsemi-
narium som hölls på institutet. 

• Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya medievanor, ökad polarisering och 
förändrade maktförhållanden. Samarbete med RIFO. Hölls i första kammarsalen Riks-
dagen. 

• Stora framtidsdagen om en post-global värld. Här ville vi lyfta fram flera trender som talar 
emot megatrenden globalisering och ställa frågan om hur Sverige står sig i en värld där 
nationsgränserna åter blir viktigare. Hölls på Näringslivets hus i samarbete med Dagens 
Arbete och Forskning och Framsteg och filmades av Utbildningsradion. 

• Power, policy and profit. Seminarium i samarbete med SCORE för att lansera boken med 
samma namn och handlar om hur politiken påverkas av olika intressen som t.ex. lobbyister 
och PR-byråer. Hölls på institutet. 
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Medverkan vid externt arrangerade seminarier, konferenser och möten 
 

Utöver de aktiviteter vi anordnar själva utförs ett viktigt kommunikationsarbete av de forskare 
som medverkar vid externt arrangerade seminarier och konferenser.  
 
Institutet får löpande förfrågningar från olika myndigheter och organisationer som är 
intresserade av vår forskning och undersöker möjligheten att bjuda in forskare till möten och 
konferenser, ofta för att man tycker sig behöva hjälp med framtidsperspektivet. Denna typ av 
deltagande vid externt arrangerade möten eller seminarier är ett viktigt sätt för oss att nå 
politiker och tjänstemän som har nytta av vår forskning i sina arbeten.  
 
Några exempel är vd Gustaf Arrhenius föreläsning om självstyrande bilar på Chalmers 
innovationsevent i Göteborg. Christoffer Carlsson, Joakim Sturup och Amir Rostami föreläste 
om kriminella och våldsbejakande miljöer för bland andra Rättsmedicinalverket, Försvars-
kollegiet i Östergötland, Polismyndigheten samt Göteborgs stad, och Karim Jebari pratade AI 
och desinformation hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt Digitaliserings-
kommittén. I slutet av året ordnades ett möte på institutet med Arbetsmarknadsdeparte-
mentet och Socialdepartementet där Moa Bursell, Stephanie Plenty och Jan O. Jonsson redo-
gjorde för sina forskningsresultat. Vice vd för policyfrågor Anders Ekholm höll under året ett 
80-tal föreläsningar som framför allt kretsade kring digitaliseringen och dess konsekvenser för 
vård, arbetsmarknad och organisationsutveckling för bl.a. Moderaternas framtidsgrupp, 
Tillitsdelegationen, Myndigheten för Vårdanalys och flertalet svenska kommunförvaltningar. 
Han ingick också i en delegation från SKL, landstingen, Läkarförbundet m.fl. som besökte en 
konferens i USA i december. 
 
Flera av forskarna på institutet var under året inbjudna att presentera sin forskning för andra 
forskare på universitet, forskarkonferenser och möten i såväl Sverige som utomlands. Några 
exempel på värdar är Rutgers University (USA), Université de Montréal, Central European 
University, Duke University, University of Oxford, University of Melbourne, Prags universitet, 
University of Toronto, University of Tennessee, University College Dublin, Stockholms 
universitet och Umeå universitet.  
 
Flera av forskarna deltog också under året i arrangemang med en vidare målgrupp. Ludvig 
Beckman pratade t.ex. om rösträtt både på ABF och Stadsbiblioteket i Stockholm, Karim Jebari 
pratade om människan och maskinen på Vi-båten och March of Science, Gustaf Arrhenius 
deltog i samtal på Grafikens Hus i Södertälje Konsthall och Pontus Strimling pratade om 
moderna normer på TEDx i Uppsala. Till detta kommer forskarnas flitiga medverkan i 
massmedia vilket är vårt viktigaste sätt att nå allmänheten (se nedan för närmare beskrivning). 
 
Webbplatsen www.iffs.se  
 

Som en del i det kontinuerliga arbetet med att underlätta för besökare att förstå vilken 
forskning som bedrivs på institutet, gjordes under året en större satsning på att sortera in allt 
innehåll på webbplatsen i olika ämnesområden. På så sätt blev det lättare att lyfta upp även 
den forskning som inte faller direkt under forskningsprogrammet, och visa på den bredd som 
finns. I samband med detta arbete gjordes också startsidan om för att göra det lättare att hitta 
både ämnesområdena och nya publiceringar. 
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Antalet sessioner på webbplatserna (iffs.se och iffs.se/en) ökade med 10,75 % jämfört med 
2016 (62 388 vs 56 333). Av besökarna var 31,5 % återkommande (29,7 % förra året). De 
populäraste sidorna utöver våra startsidor var ”World Values Survey”, ”Om oss” och publi-
kationssidorna. De i särklass mest nedladdade pdf-filerna var rapporten Bortom IT. Om hälsa 
i en digital tid som i sin helhet laddades ner 996 gånger och i kortversion laddades ner 840 
gånger. World Values Survey rönte också intresse. Deras broschyr om verksamheten laddades 
ner 351 gånger och den senaste versionen av kulturkartan 293 gånger.  
 
Vi har under året gått över från http-adress till https, för att höja säkerheten för användarna 
och förhindra obehörig åtkomst och manipulering av tredje part. Vi har också fortsatt arbetet 
med att göra allt innehåll tillgängligare genom att börja anpassa de pdf-dokument vi lägger 
upp för att de ska bli lättare att ta del av med ett uppläsande hjälpmedel. 

  
Publiceringar 
 

Vår egen utgivning består i år av forskningsrapporten Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. 
En pilotstudie, som skrevs på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen och projektleddes 
av Karim Jebari; Människan och maskinen. En essä om AI och välfärdssystemet av Anders 
Ekholm, och arbetsrapporten Lobbying for Profits: Private Companies and the Privatization of 
the Welfare State in Sweden av Stefan Svallfors och Anna Tyllström. 
 
Forskarna har blivit publicerade i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter, antologier 
och encyklopedier som bland annat International Journal of Public Administration, 
Demography, Australasian Journal of Philosophy, Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 
Criminal Law & Philosophy, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 
Erkenntnis, Economics and Philosophy, European Sociological Review, Journal of Language and 
Politics, Journal of Marriage and Family, Noûs, Philosophy Compass, Social Forces, Social 
Science & Medicine, Social Science Research, The British Journal for Philosophy of Science, 
Oxford Research Encyclopedia of Politics, Stanford Encyclopedia of Philosophy och Oxford 
University Press. 
 
Forskarna i media 
 

Forskarna har tillsammans nått stor publik med forskningsresultat via de tidigare nämnda 
seminarierna och mötena, men en ännu vidare publik har kunnat nås genom närvaro i olika 
medier. Vi har under året nämnts i redaktionella medier vid ca 400 tillfällen. Detta inkluderar 
publiceringar både i tryck och på internet. Det absolut vanligaste är att institutet nämns 
tillsammans med någon av våra forskare. Resterande tillfällen kan t.ex. handla om våra 
seminarier; seminarierna om basinkomst, faktaresistens och arbetsmarknaden för 100-åringar 
har alla plockats upp och förts vidare i andra kanaler än våra egna. Utöver detta har våra 
forskare nämnts vid ytterligare ca 320 tillfällen. Våra forskare har också medverkat i Sveriges 
Radio, SVT och redaktionella poddar vid åtminstone 30-talet tillfällen.  
 
Institutet har genom sina forskare synts i samband med några av de större debatterna som 
försiggått i svenska medier under året. Seminariet om faktaresistens som hölls under våren i 
samarbete med Vetenskapsrådet fick snabbt spridning, och efter det har institutets forskare 
skrivit och blivit intervjuade om ämnet i olika sammanhang. Våra kriminologers resultat om 
avradikalisering av personer som hamnar i extremistiska miljöer fick spridning i slutet av 
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sommaren som en del av diskussionen om vad kommuner gör för att förhindra jihadism. 
Institutet har också synts i diskussionen om integration och värderingar, framför allt som följd 
av World Values Surveys studier. Flera forskare har intervjuats i samband med #metoo. En av 
våra forskares debattinlägg blev det mest lästa inlägget på SvD debatt under en vecka. 
Institutet syns ofta i medierapporteringen när det gäller olika aspekter på den tekniska 
utvecklingen – i relation till t.ex. svensk vård och människans existens. Seminarierna om 
rapporten Bortom IT, om faktaresistens, om basinkomst och om Kataloniens eventuella själv-
ständighet fick också stor spridning via Twitter. 
 
Egen produktion för sociala medier 
På webbplatsen speglar vi på sidan IF Play upp material vi producerat i form av inspelade 
seminarier och intervjuer som laddas upp på plattformarna YouTube och Mixcloud. 
 
På YouTube lade vi upp 21 inspelningar från seminarier och workshops, en teaser som gjordes 
inför heldagskonferensen Framtidsdagen om en post-global värld, och den korta spelfilmen 
Omsorg – om framtiden som gjordes inför lanseringen av rapporten Bortom IT. Totalt fick vår 
kanal drygt 20 300 visningar under året och de klipp som sågs mest var World Values Survey 
Cultural Map (2015), Offentliga samtal: Har vi blivit mer faktaresistenta? (2017) och Omsorg 
– om framtiden (2016). 
 
Inledande försök gjordes också att direktsända seminarier och experimentet föll mycket väl ut 
med Har vi blivit mer faktaresistenta? då seminariet sågs av över 500 personer under dagen.  
 
Intervjuer lades också upp som poddar på vår kanal på Mixcloud. Den mesta populära 
intervjun där är Pathways to a cooperative economy med Erik Ohlin Wright, som setts 210 
gånger sedan den publicerades. 
 
I slutet av året påbörjade vi ett samarbete med plattformen Fjärde uppgiften som filmar 
kortare intervjuer med forskare för spridning via fjardeuppgiften.se och deras YouTube-kanal. 
Samarbetet syftar till att lyfta upp ett urval teman ur forskningsprogrammet och förklara 
varför dessa är av stor relevans för framtiden. Detta samarbete kommer att fortsätta och 
utvärderas under 2018. 
 
På Facebook-sidan delar vi information om vår forskning, vår verksamhet och våra aktiviteter, 
men även material som vi inte själva producerat men som ligger nära vårt uppdrag. Sidan har 
fortsatt att få följare, från 931 i början av året till 1 205 vid årets slut. Bland de populäraste 
inläggen finner vi inlägg om basinkomst, om seminariet Vem ska anställa alla hundraåringar? 
och ett inlägg om det stora anslaget för forskning om klimatetik och framtida generationer 
som gick till institutet under hösten. 
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Förvaltningsberättelse 2017 
 
År 1973 inrättade regeringen sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var 
underställt statsrådsberedningen. År 1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående 
institut för framtidsstudier och den nuvarande självständiga stiftelsen, Institutet för 
Framtidsstudier (organisationsnummer 802013-3198), etablerades. Vid ombildningen fick 
verksamheten formen av en 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 
internationellt. Institutet har en självständig ställning och eftersträvar en bred dialog med 
olika samhällsaktörer. Verksamheten vägleds av ett forskningsprogram om fyra till sex år. 
 
 
Väsentliga händelser under året 
 
 

• Vi fick ett stort programanslag på 40 930 000 SEK från Riksbankens Jubileumsfond. 
 

• Vi genomförde flytt av våra pensioner till Collectum från SPP. 
 

• Mot slutet av året gick vi över till det digitala faktureringssystemet Centsoft. 
 

• Christina Alwert anställdes som administrativ chef. 
 

• Folke Tersman tillsattes som ställföreträdande vd. 
 

• Beslut fattades om en tillsvidaretjänst i form av en projektkoordinator. Tjänsten 
tillsätts år 2018. 
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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 fyra protokollförda styrelsesammanträden under året. Vd 
är Gustaf Arrhenius. Han är även professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 
 
 
Personal och övriga resurser 
 

Under året bestod den anställda personalen av totalt 57 medarbetare (varav flera 
deltidsanställda), fördelat på 25 kvinnor, varav 10 i administrationen, och 32 män 
(motsvarande antal för år 2016 var 21 kvinnor, varav 8 i administrationen, och 24 män, varav 
1 i administrationen). Räknat på årsarbetskraft var fördelningen 13,17 för kvinnor och 14 för 
män (År 2016 var fördelningen 11,1 kvinnor 9,3 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 (tjänstledig 2016-
08-01--2017-07-31)/Ludvig Beckman (forskningsledare), Anders Ekholm (vice vd med särskilt 
ansvar för policyfrågor), Erika Karlsson (informatör), Kristina Unger (t.o.m. 2017-09-
21)/Monica Blom (tf. administrativ chef 2017-09-01--2017-10-31)/Christina Alwert (fr.o.m. 
2017-11-01 administrativ chef), Carina Mood (forskningsledare), Sabina Nilsson (vd-assistent), 
Stefan Svallfors (forskningsledare) och Folke Tersman (forskningsledare/ställföreträdande vd). 
 
Institutets kansli bestod av den administrativa chefen Kristina Unger/Monica Blom (tf. adm. 
chef)/Christina Alwert, administratören Helen de Canésie, projektadministratören Sara 
Grönroos t.o.m. 2017-08-22, informatören Erika Karlsson, vd-assistenten Sabina Nilsson, 
ekonomiadministratören Ulrika Norlander och receptionisten Karita Sirén.  
 
Ekonomiansvar 
 

Kristina Unger var ekonomiansvarig t.o.m. 2017-08-31. Den tillträdande administrativa 
chefen, Christina Alwert, övertog ekonomiansvaret den 2017-11-01. Däremellan var Monica 
Blom, tf. administrativ chef ekonomiskt ansvarig. Ove Olsson är revisor. 
 
Forskningspersonal 
 

Under året var totalt 47 forskare och forskningsassistenter anställda på kortare eller längre 
tid. Av dessa var de flesta forskare disputerade varav 13 professorer och 9 docenter. Många, 
ff.a. de seniora forskarna, har deltid på institutet kombinerat med deltid på universitet eller 
motsvarande. Dessutom har institutet haft tre projektforskare utan lön (motfinansiering från 
andra institutioner) och sju timanställda forskningsassistenter. Institutet har även byggt upp 
ett gästforskarprogram och under året har vi haft längre besök av 11 gästforskare från 
utländska institutioner. Slutligen har vi haft 26 affilierade forskare som samarbetat med 
institutet i varierande grad. Det kan handla om att de lett forskning eller projekt vid institutet, 
samarbetat med forskare på institutet om framställningen av framtida projektansökningar, 
eller regelbundet kommit till institutet som gästforskare.   
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Finansiering        
 

Under 2017 tillfördes institutet medel från olika finansiärer. Intäkterna från statsbudgeten 
uppgick till 19 970 tkr. Därtill kom under 2017 projektbidrag på 12 784 tkr. Övriga intäkter 
uppgick till 2 894 tkr som bestod av bland annat intäkter från forskningsuppdrag och föredrag. 
Till verksamheten fördes 6 306 tkr i form av ingående balans för externa projektmedel. 
 
Anslagsfinansiering 
 

Institutets regleringsbrev anger att det av årsredovisningen bör framgå hur statsbidraget an-
vänts. Nedan visas nettokostnaderna som täckts av statsbidraget vilket skiljer sig från resultat-
räkningen och tidigare än 2016 års uppställningsform. Administrativa avgifter och övriga intäk-
ter som är internfinansierade bär en del av kostnaderna. 
 

 
 
 
 
Intäkter anslagsfinansierat 

 
 
 
 

2017 2016 2015 2014 
 

  
  

Statsbidrag 
 

19 970 19 966 19 960 20 202 

     

Summa finansiering 19 970 19 966 19 960 20 202 

     
Fördelning av kostnader     
Ledning -3 369 -3 156 -3 097 -2 174 
     
Vice vd -398 -1 019 -921 -805 
     

Administration -3 288 -3 037 -3 264 -2 979 

     
Förvaltning/datakostnader -3 845 -2 769 -2 545 -2 091 

     
Lokalkostnader -5 805 -5 276 -5 009 -4 383 

     
Information, publikationer och webb -2 811 -1 967 -2 299 -1 871 

     
Forskningsinriktad verksamhet -6 658 -5 142 -3 731 -1 911 
 
Avskrivningar och finansiellt resultat 

 
-499 -258 -11 -241 

     
Summa -26 674           -22 624 

 
   -20 877        -16 455 
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Övrig finansiering 2017 2016 2015 2014 
     
Ingående balans 6 306 5 785 3 537 6 776 

     
Externa forskningsanslag 1) 12 784 10 447 10 264 14 682 

     
Externa forskningsuppdrag  1 932                3 559 402 279 
Övriga sidointäkter 962 607 624 511 
     
Förutbetalda medel -5 672 -6 306 -5 785              -3 537 
     

     
Summa 16 312 14 092 9 042 18 711 
 
 
1) 
Varav uttagna administrativa avgifter                                

 
 
 

3 772      1 800 2 303 2 527 
 
 
 
 
 
        
Flerårsöversikt      2017 2016 2015 2014 2013 

         
Rörelsens huvudintäkter 35 321 29 892 27 976 38 122 40 787 

        
Balansomslutning  29 777 32 387 31 370 27 501 24 674 

        
Soliditet   66 % 69 % 74 % 79 % 63 % 

 
 
 
 
 
 
Eget kapital    2017 2016 
Eget kapital -22 205 -23 072 
Årets resultat 2 617 866 
Summa fritt eget kapital -19 588 -22 206 
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Resultaträkning

INTÄKTER 2017 2016
Rörelsens huvudintäkter
  Rörelsens huvudintäkter, not. 1 35 321 29 892
Rörelsens sidointäkter
  Sidointäkter, not. 2 2 894 4 166
SUMMA INTÄKTER 38 215 34 057

KOSTNADER
Rörelsens kostnader
  Övriga externa kostnader, not. 3, not. 4 -15 700 -15 911
  Personalkostnader, not. 5, not. 6 -24 633 -18 755
  Avskrivningar, not. 7 -519 -306
SUMMA KOSTNADER -40 851 -34 972

RÖRELSERESULTAT -2 637 -914

Finansiella intäkter och kostnader, not. 8

  Ränteintäkter och avkastning placeringar 20 49
  Räntekostnader och valutaförlust/vinst 0 -1
Summa resultat från fi nansiella investeringar 20 48

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER -2 617 -866
REDOVISAT RESULTAT -2 617 -866
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2017 2016
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, övriga anläggningstillgångar, not. 7 1 226 1 064

Summa materiella anläggningstillgångar 1 226 1 064
  Finansiella anläggningstillgångar, not. 9

  Värdepapper 17 075 17 075
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 17 075 17 075
Summa anläggningstillgångar 18 300 18 139

Omsättningstillgångar
  Fordringar, not. 10

  Kundfordringar 119 603
  Övriga fordringar 944 688
  Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader 3 649 2 159

Summa fordringar 4 711 3 450

Kassa och bank

  Kassa och bank, not. 11 6 765 10 798
Summa kassa och bank 6 765 10 798
Summa omsättningstillgångar 11 476 14 248

SUMMA TILLGÅNGAR 29 777 32 387

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
  Eget kapital -22 205 -23 072
  Årets resultat 2 617 866

Summa eget kapital -19 588 -22 206

Kortfristiga skulder, not. 12

  Leverantörsskulder -1 585 -1 025
  Kortfristiga skulder -322 -545
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -8 281 -8 611

Summa kortfristiga skulder -10 188 -10 181
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -29 777 -32 387
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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 (2017-12-31) 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 2018.

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 återbetalnings-
skyldighet 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 anskaff ningsvärde.

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. 

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, investering i annans 
fastighet 3 år. Från 2017 konstnadsförs inventarier direkt om värdet är under ½ prisbasbelopp alternativt 
med kortare livslängd än 3 år.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff ningsvärde.
Finansiella tillgångar och fi nansiella skulder redovisas när företaget blir part i det fi nansiella instrumen-
tets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten 
till kassafl ödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med 
tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade för-
pliktelsen fullgörs eller upphör. Kundfordringar värderas till anskaff ningsvärde med avdrag för befarade 
förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och fi nansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga 
fi nansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande vär-
dering till upplupet anskaff ningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktions-
värdet) vid anskaff ningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
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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. Värderat till anskaff ningsvärde.

Nedskrivning av fi nansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer företaget om det fi nns indikationer på nedskrivningsbehov. 
Bedömningen görs individuellt post för post.

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. Beträff ande pensioner och andra ersättningar efter avslutad
anställning klassifi ceras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Det fi nns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

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

Pensioner förmånsbestämda
Pensionsavgifter kostnadsförs löpande.

Pensioner avgiftsbestämda
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Off entliga bidrag
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 anskaff ningsvärde.

Not 1.
Rörelsens huvudintäkter 2017 2016
Erhållna statsbidrag 19 970 19 966
Erhållna bidrag projekt 12 784 10 447
Förutbetalda och upplupna bidrag -3 739 -6 306
Ingående balans Erhållna bidrag projekt 6 306 5 785
Summa rörelsens huvudintäkter 35  321 29 892

Not 2.
Rörelsens sidointäkter 2017 2016
Uppdragsintäkter 1 932 3 315
Övriga intäkter 962 851
Summa rörelsens sidointäkter 2 894 4 166

Not 3.
Rörelsens kostnader 2017 2016
Lokalkostnader -5 805 -5 274
Övriga kostnader, inkl. rekvirerade medel -9 895 -10 637
Summa rörelsens kostnader -15 700 -15 911
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Not 4.
Leasingavtal - operationell leasing 2017 2016
Under året har stiftelsens leasingavgifter uppgått till -5 823 -5 265
Varav lokalhyra -5 353 -4 837
Framtida minimileasingavtal för icke uppsägningsbara leasingavtal
förfaller till betalning enligt följande
Inom 1 år 5 378 5 325
Mellan 2 till 5 år 6 808 12 088

Not 5.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått till följande belopp 2017 2016
Lön och ersättningar -17 430 -12 618
Sociala avgifter -5 460 -4 324
Pensionskostnader -1 743  -1 555
Summa personalkostnader -24 633 -18 497

För vd 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 och 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, Stockholm Centre for Healthcare Ethics 
Karolinska Institutet, SHI:s vetenskapliga råd.

Not 6.
Antal årsarbetskraft 2017 2016
Medelantal anställda har varit 27,16 20,4
varav kvinnor 13,16 11,1
varav män        14   9,3
Antal årsarbetskraft bygger på betalda närvarotimmar relaterade 
till normal arbetstid. Institutet har många deltidsanställda.

Not 7.
Materiella anläggningstillgångar 2017 2016
Ingående anskaff ningsvärde 7 691 7 186
Årets inköp 680 538
Försäljning/utrangering 0 -33
Utgående anskaff ningsvärde 8 371 7 691
Ingående avskrivningar -6 627 -6 354
Årets avskrivningar -519 -306
Försäljning/utrangering 0 33
Utgående avskrivningar -7 146 -6 627
Bokfört restvärde 1 226 1 064
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Not. 8
Finansiella intäkter och kostnader 2017 2016
Ränteintäkter 20 49
Räntekostnader 0 -1
Valutakursdiff erenser 0 0
Realisationsresultat 0 0
Summa fi nansiella intäkter och kostnader 20 48

Not. 9
Finansiella anläggningstillgångar 2017 2016
Värdepapper
SEB Total Potential Blandfond 2 808 2 808
SEB Etisk Global Indexfond 2 277 2 277
SEB Total Försiktig Blandfond 11 990 11 990
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 17 075 17 075

Ingående anskaff ningsvärde 17 075 14 096
Årets inköp 0 3 000
Försäljning 0 -21
Bokfört värde 17 075 17 075

Not. 10
Fordringar 2017 2016
Kundfordringar 119 603
Rikskuponger/Reseförskott/outredda medel 50 34
F-skatt 590 590
Skattekonto 304 64
Interimsfordringar 1 107 92
Förutbetalda hyror 1 397 1 228
Förutbetalda leasingavgifter 76 0
Förutbetalda övriga kostnader 173 481
Upplupna bidrag och övriga fordringar 895 358
Summa fordringar 4 711 3 450

 Not. 11
 Kassa och bank 2017 2016
 Kassa 0 4
 Plusgirot 4 557 3 608
 Bank 2 208 7 186
 Summa kassa och bank 6 765 10 798
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Not. 12
Kortfristiga skulder 2017 2016
Leverantörsskulder -1 585 -1 025
Momsredovisning 135 -206
Personalens källskatt -457 -339
Interimsskulder -677 -1 004
Förutbetalda bidrag -6 567 -6 664
Upplupna semesterlöner -142 -178
Upplupna arbetsgivaravgifter, semesterlöner -45 -55
Upplupna arbetsgivaravgifter -453 -350
Upplupen löneskatt -398 -360
Summa kortfristiga skulder -10 188 -10 181
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