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År 2018 

År 2018 har varit ett synnerligen expansivt och intensivt forskningsår på institutet. Vår 
dynamiska forskningsmiljö har vuxit med många nyanställda forskare. Detta beror till stor del 
på vårt stora nystartade forskningsprogram ”Klimatetik och framtida generationer”, 
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, men även på att många forskare sökt och valt att 
förlägga sina forskningsmedel hos oss (12 nya beviljade 2018). Institutets omsättning har ökat 
med 35% (13 miljoner) jämfört med föregående år och antalet anställda med 46% (från 57 till 
83, räknat på årsarbetskraftbasis med 39%). 

Detta år har institutets forskning även rönt stor medial uppmärksamhet i Sverige. Ett exempel 
är vår forskningsrapport ”Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och 
vart är de på väg?” som fått stor uppmärksamhet både under och efter Almedalen. Ett annat 
exempel är institutets rapport ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i 
Sverige”. Det ökade antalet skjutningar i samhället har gjort att vår forskning om våldsbeja-
kande extremism varit högaktuell. SVT och SR har gjort flera inslag om institutets 
rapport, såväl i etermedia som på sina webbplatser, och den fick också stort genomslag i 
andra massmedia. Vår egen webbplats hade den dagen över 10.000 besökare, ett nytt 
rekord. 

På grund av det ökade massmediala intresset samt institutets ökade storlek beslutades 
under hösten om en förstärkning och omorganisation av vår  kommunikationsfunktion.  Den 
1 december tillsattes därför en kommunikationschef som tillsammans med vår 
kommunikatör kommer att arbeta med att strukturera om vårt kommunikationsarbete 
för att få ut resultaten av vår forskning än mer.    

Utöver institutets egna forskare har vi haft besök av tio gästforskare. De har på olika sätt 
bidragit med seminarier, forskningsdiskussioner och till att sprida vår forskning 
internationellt genom att de lärt känna institutets forskning. Ett exempel är en inbjudan 
från Jonathan Boston (professor vid Victoria School of Government, rådgivare till Nya 
Zeelands regering och gästforskare 2017) till institutets forskare Carina Mood och Jan O. 
Jonsson avseende ett besök i Nya Zeeland. Mood och Jonsson bjöds in för att informera 
om sin forskning om barns fattigdom och välbefinnande och om sin erfarenhet av att 
samla in data från barn. De hade möten med premiärministern, finansministern, 
barnministern, och tjänstemän från olika myndigheter, men även med representanter för 
olika frivilligorganisationer samt journalister (TV, radio, tidningar). 
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https://climateethics.se/
https://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/sverigedemokraterna/
https://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/sverigedemokraterna/
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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. Programmet är nu i full gång och under 
året har 31 forskningsprojekt, två kommunikationsprojekt och fyra uppdrag varit igång där vi 
är huvud- och/eller medfinansiär.  

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. Vårt stora program 
”Klimatetik och framtida generationer” har haft en tredagars kick-off under hösten med 38 
deltagare. Utöver kick-offen har ett antal forskarseminarier och fyra workshops arrangerats 
inom temat. Två exempel på workshops är “Justice and Future Population Size” och “Climate 
Impact Measures”. Nya medel inkom från Vetenskapsrådet för en internationell postdoc, som 
kommer att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder.  

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. I temat har vi under året fått en Kerstin 
Hesselgren gästprofessur samt en stipendiat från Alexander von Humboldt-Stiftung. Utöver 
dessa har ett filmkonstnärligt forskningsprojekt från Vetenskapsrådet förlagts hos oss, som 
kommer att undersöka spänningen mellan subjektivt berättande och dokumentärfilmen. I 
övrigt har nytillkomna projekt startats med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse för att fokusera på evolutionära analyser av reformsekvenser under 
demokratiutveckling och ett från Forte där man kommer att undersöka hur de rapporter och 
utredningar som beställs inom hälso- och sjukvården, för att komma tillrätta med de 
organisatoriska problemen faktiskt används. Fem workshops har arrangerats inom temat. Ett 
exempel är ”The Will of the People”, som var i New York i samarbete med Colombia University. 

Den tekniska utvecklingen under 2000-talet kommer 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. Under året har ett flertal 
forskningsansökningar gjorts, men som tyvärr inte resulterat i beviljade medel. Beslut fattades 
att till nästa år tillsätta en ny forskningsledare och en postdoc, som en välbehövlig förstärkning 
till temat och att intensifiera ansträngningar med att få in externa medel till detta tema. 

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 
förekomsten av diskriminering utan att använda oss av just ”ras” och hur man kan framställa 
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svensk jämlikhetsdata. Ytterligare finansiering för projekt om diskriminerande beteende har 
inkommit från Kungliga Vetenskapsakademin. Två nya forskningsprojekt finansierade av 
Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond om kvinnors och mäns nätverkande och 
dess effekter på karriären har startat. Dessutom ett projekt som ska undersöka hur 
vårdpersonalen hanterar värdekonflikter i mötet med migranter finansierat av Forte där vi har 
forskningsmedverkan. Utöver dessa har två forskningsprojekt om normer i samhället startats 
upp med finansiering av Wallenbergsstiftelsen där forskare från oss medverkar. Två 
workshops har genomförts inom temat, ”Implicit Bias” och ”Non Ideal Social Ontology III”.  

Temat Jämlikhet har som syfte att utreda en rad olika frågor som rör såväl jämlikhets-
begreppet som relaterade begrepp och idéer som t.ex. fattigdom och dess konsekvenser, 
kriminalitet, konkurrens, medborgarlön och skolans roll för lika möjlighet. Nya forsknings-
projekt har startats upp med hjälp av forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att undersöka 
hur knappa hälsorelaterade resurser bör fördelas på populationsnivå. Dessutom har 
ytterligare medel tillförts från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för våldsrela-
terad forskning. Två workshops har genomförts inom temat. En av dem var ”Critique and 
Capital in History and in the Twenty-first Century”, som var ett samarrangemang med Swedish 
Collegium for Advanced Study (SCAS).  

Utöver ovanstående har vi fått medel från både Riksbankens Jubileumsfond och Formas för 
två kommunikationsprojekt. Det första utmynnade i en teaterpjäs på Unga Klara, som ett 
annat sätt att kommunicera forskningsprojektet om intimitet. Den 15 mars var det premiär på 
Unga Klara för pjäsen ”Ocean”. Den spelades fyrtio gånger under en två månaders period och 
sågs av 2 705 personer inklusive 35 skolor. Pjäsen fick positiv kritik i flera stora dagstidningar, 
inklusive SvD, DN och Expressen.  

Det andra kommunikationsprojektet är ett visualiseringsprojekt som syftar till att fungera som 
stöd i pedagogers arbete att utbilda svenska elever i högstadiet och gymnasiet i klimatfrågan 
på ett sätt som inspirerar till diskussion och handling. 

Vi har också haft uppdrag som startat under året som löper under lite kortare period. Dessa 
har varit finansierade av Regeringskansliet. Ett har varit en fördjupningsstudie om möjligheter 
och fallgropar kopplat till ökad digitalisering i den kommunala sektorn. Ett annat syftar till att 
få mer kunskap om hur värderingar påverkas när människor bosätter sig i andra länder. Detta 
är en kompletterande mätning av World Values Survey, för att få ett representativt urval och 
en hög andel svarande bland personer som flyttat till Sverige från andra länder.  

Vi är partner i International Panel on Social Progress (IPSP), som under tre år förenat 269 
forskare i samhällsvetenskap och humaniora från hela världen i ett försök att utveckla 
lösningar för framtidens sociala, ekonomiska, miljö och politiska utmaningar. Själva 
huvudrapporten “Rethinking Society for the 21st Century” har publicerats av Cambridge 
University Press under innevarande år: 3 volymer, 22 kapitel, 2 686 sidor. En del av forskarnas 
slutsatser och visioner för ett bättre samhälle har vi låtit översätta till svenska och gett ut 
rapporten ”Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle”. I samband med 
lanseringen av denna arrangerades ett seminarium där några av slutsatserna presenterades 
samt hade vi premiärvisning av dokumentärfilmen ”A New Society” där vår vd Gustaf 
Arrhenius medverkar. 
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Sedan år 2012 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. 
Enkätstudierna genomförs löpande med några års mellanrum i så kallade ”vågor”, och antalet 
länder ökas på med tiden. Den första vågen genomfördes under perioden 1981–1984, den 
sjunde vågen kommer att avslutas under 2019.  

Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter 
Forskarna har blivit publicerade i inflytelserika internationella vetenskapliga tidskrifter och I 
antologier och encyklopedier publicerade av ledande förlag. Exempel är  Acta Sociologica; 
Australasian; Brain, Behavior and Evolution; British Journal of Sociology; Cambridge University 
Press; Critical Review of International Social and Political Philosophy; Demography; 
Environmental Politics; Erkenntnis; European Journal of Graph theory, Journal of Political 
Theory; International Journal of Environmental Research and Public Health; International 
Studies Quarterly; Journal of Adolescence; Journal of Ethnic and Migration Studies; Journal of 
personality and social psychology;  Journal of Philosophy; Nature Human Behaviour; Oxford 
University Press; Philosophy Compass; Political Science Research and Methods; Population, 
Space and Place; Socio-Economic Review och Social Science Research. 
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Kommunikationsverksamheten 

I takt med att vår verksamhet har vuxit har vi synts mer i sammanhang utanför akademien. 
Flera av forskarna har under året intervjuats av media och själva tagit initiativ att sprida sina 
resultat. Med fler forskare ökar också antalet publikationer och de tillfällen där vi själva kan 
stå för innehållet som förmedlas i våra publika seminarier. Vi märker också att fler blir nyfikna 
på vad vi gör, vilket tydligt syns i det ökande antalet personer som prenumererar på våra olika 
utskick. 

Rapporter 
Vi har under året publicerat fyra forskningsrapporter, en bok och en underlagsrapport till en 
utredning. Tre av dem blev snabbt mycket populära; "Sverigedemokraternas väljare" som 
gavs ut strax innan sommaren och blev en källa till inlägg i debatten inför valet, "Ett 
manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle" som gavs ut i oktober och är en 
översättning av en bok skriven av några av forskarna i IPSP (International Panel on Social 
Progress), samt "Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet" som kom ut i 
december efter en höst av många diskussioner i media om det ökande våldet i svenska 
städer. 

Seminarieverksamhet 
Totalt har vi arrangerat 21 seminarietillfällen under året med icke-forskare som huvudsakliga 
målgrupper. Ett av tillfällena var en halvdag där boken "Ett manifest för sociala 
framsteg" presenterades och kompletterades med premiärvisningen av en 
dokumentärfilm om IPSP. Rapporten om våldsam extremism och rapporten "Hur går 
det för våra unga vuxna?" presenterades båda hos oss för en mer utvald publik, och 
rapporten om Sverigedemokraternas väljare presenterades under Almedalsveckan i Visby, 
där våra forskare talade på 24 olika programpunkter arrangerade av andra organisationer. 
Utöver rapportlanseringarna hölls ett seminarium i samarbete med Rifo (Sällskapet 
riksdagsledamöter och forskare) om integration, tre i serien Offentliga samtal med 
Vetenskapsrådet om tolerans, självkörande bilar och ojämlikhet, ett med Riksbankens 
Jubileumsfond om religion, ett tillsammans med Global Challenges Foundation och 
Demokrati utan gränser om global demokrati och tre seminarier hölls också tillsammans 
med Tensta Konsthall i Tensta. 

Vår serie med forskarseminarier som framför allt riktar sig till forskare fortsatte också under 
året med 25 tillfällen, varav tre hölls med anställda forskare. Merparten var dock 
inbjudna internationella forskare varav vissa av dem även höll föredrag på andra 
ställen såsom universitet. På detta sätt berikar vi även det svenska forskarsamhället utanför 
institutet.  

Digitala plattformar 
Under året har vi återuppväckt tidskriften Framtider men i digital form som nyhetsbrev. 
Syftet är att uppmärksamma forskningsprogrammet och den forskning som bedrivs hos oss 
genom att bidra med information och olika perspektiv på aktuella frågor i text, ljud och bild. 
De två första numren handlade om Sverigedemokraternas väljare och om självkörande bilar. 
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Med undantag för seminariet i Visby har vi hållit alla seminarier i Stockholm. De flesta har 
därför filmats och lagts ut på Youtube för vidare spridning. Alla tre seminarier i serien 
Offentliga samtal har filmats och spridits också av antingen SVT Forum eller UR. Detta 
material, liksom material som löpande publicerades på webbplatsen, har också spridits 
vidare via Facebook och Twitter. Det mest populära klippet som spelades in av oss under 
året är en kortintervju med forskaren Kirsti Jylhä där hon berättar om de huvudsakliga 
resultaten ur rapporten om Sverigedemokraternas väljare. Ett klipp som fått fler än tusen 
visningar. 

Vi har även haft ett samarbete med Fjärde uppgiften vars uppgift är att göra intervjuer med 
forskare och sprida dem i sina kanaler till allmänheten. För vår räkning gjorde de 
fem intervjuer med forskare som tog upp olika aspekter av demokratin och dess 
utveckling i Sverige. 

Medieexponering 
Svensk media har rapporterat om vår forskning löpande under hela året och vi har synts och 
hörts i såväl SVT, SR och de större tidningarna vid ett flertal tillfällen. Två ämnen har 
fått särskilt mycket uppmärksamhet; Sverigedemokraternas väljare och våldsbejakande 
extremism. Dessa båda har belysts i rapporterna: "Sverigedemokraternas väljare. Vilka är 
de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?" som gavs ut i juni och rapporten 
"Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet" som gavs ut i november.  

Forskningsresultaten som redovisas i dessa rapporter fick också spridning i internationell 
media, liksom ett resultat som visar att generösa personer oftare har fler barn och bättre lön 
än de som är mindre generösa. Även i samband med #metoo har våra forskare synts, såväl i 
de stora nyhetstidningarna i Sverige som i franska Le Monde. 

Andra ämnen som plockats upp är lobbyism i Sverige, rösträtt, ombudsman för framtida 
generationer, etiska aspekter av självkörande bilar, migranters värderingar och 
klimatskepticism. Flera forskare har också fått utrymme på större svenska tidningars 
debattsidor i olika frågor. Avtrycken i media återspeglar sig på besöken på 
webbplatsen. 
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Förvaltningsberättelse 2018

1973 inrättade regeringen sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var underställt 
Statsrådsberedningen. 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 
Vi har två uppdrag; det ena är att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i 
svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas 
område. Verksamheten vägleds av ett forskningsprogram om fyra till sex år. 

Vårt andra uppdrag är att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida möjligheter 
och hot i samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att organisera seminarier, ge ut publikatio-
ner och kommunicera forskning via nyhetsbrev, Facebook, Twitter och vår webbplats, men 
också genom att våra forskare deltar i debatter, besöker politiker, myndigheter och företag, 
och delar med sig av sina kunskaper i media. 

Väsentliga händelser under året 

• Styrelsen fattade under året beslut om att redan nu förlänga nuvarande VD:s 
förordnande med ytterligare en forskningsprogramperiod på sex år, fr.o.m. år 2020.

• Anders Ekholm (vice vd med särskilt ansvar för policyfrågor) har övergått till att vara 
senior rådgivare som extern konsult. I samband med detta och med anledning av vår 
tillväxt beslöt man förstärka kommunikationsfunktionen med en kommunikations-
chef. Staffan Julén tillträdde på halvtid den 1 december.

• Ett arbete med ny visuell identitet har påbörjats och kommer att implementeras 
under nästkommande år.

• IT-upphandling av ny datafirma har genomförts. Leverantörsbyte sker i början av 
2019. Vår nya IT-leverantör blir EPM Data AB.

• En arkiv- och diariesystemöversyn har gjorts med konsultfirman ArkivIT. 
Implementering sker under nästa år.

• Förberedelse och implementering av GDPR har påbörjats och fortgår.

• Den ökande personalstyrkan på forskningssidan har gjort att vårt behov av flera 
arbetsplatser och mötesrum har ökat. Under året har vi utfört ombyggnationer i våra 
lokaler och dessa kommer fortgå även under nästa år.
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• Vi har klimatkompenserat genom att betala en avgift för vårt resande som går till
klimatvänliga projekt samt betalar tillägg för att flyga inrikes med 100% biobränsle
för de flygbolag som möjliggör detta.

• Vi har genomfört bankbyte till Handelsbanken från både Nordea och SEB.

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 83 medarbetare (varav flera 
deltidsanställda), fördelat på 34 kvinnor och 49 män (motsvarande antal för år 2017 var 25 
kvinnor och 32 män). Räknat på årsarbetskraft var fördelningen 19,58 för kvinnor och 18,15 
för män (År 2017 var fördelningen 13,17 kvinnor och 14 män). Institutet eftersträvar 
en bra representation både vad gäller kön och etnicitet. 

Institutsledning 

Ledningsgruppen bestod under året av Gustaf Arrhenius (vd), Folke Tersman 
(forskningsledare/ställföreträdande vd), Carina Mood (forskningsledare), Krister Bykvist 
(forskningsledare), Ludvig Beckman (forskningsledare), Stefan Svallfors (forskningsledare) 
Anders Ekholm (vice vd med särskilt ansvar för policyfrågor, t.o.m. 31 oktober), Erika 
Karlsson (kommunikatör), Sabina Nilsson (vd-assistent) och Christina Alwert (administrativ 
chef). 

Ekonomiansvar
Christina Alwert var ekonomiansvarig. Emilie Sleth från BDO är huvudrevisor. 

Forskningspersonal 
Under året var totalt 65 disputerade forskare och 9 forskningsassistenter anställda på 
kortare eller längre tid.  Av dessa var 14 professorer och 11 docenter. Många, ff.a. de 
seniora forskarna, har deltid på institutet kombinerat med deltid på universitet eller 
motsvarande. Dessutom har institutet haft 5 projektforskare utan lön från IF 
(motfinansiering från andra institutioner) samt ytterligare 5 timanställda forsknings-
assistenter. Institutet har även byggt upp ett gästforskarprogram och under året har vi 
haft längre besök av 10 gästforskare från utländska institutioner. Slutligen har vi 24 
affilierade forskare som samarbetar med institutet i varierande grad. Det kan handla om 
att de leder forskning eller projekt vid institutet, samarbetar med forskare på institutet 
om framställningen av framtida projektansökningar, eller regelbundet kommer till institutet 
som gästforskare.  
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Finansiering    
Under 2018 tillfördes institutet medel från olika finansiärer. Intäkterna från statsbudgeten 
uppgick till 19 970 tkr. Därtill kom under 2018 projektbidrag på 29 561 tkr. Övriga intäkter 
uppgick till 2 775 tkr som bestod av bland annat intäkter från forskningsuppdrag och föredrag. 
Till verksamheten fördes 3 917 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 och skiljer sig därmed mot 
resultaträkningen och tidigare än 2016 års uppställningsform. Administrativa avgifter och 
övriga intäkter som är internfinansierade bär en del av kostnaderna. 

Intäkter anslagsfinansierat 2018 2017 2016 2015 2014 

Statsbidrag 19 970 19 970 19 966 19 960 20 202 
Finansiella intäkter, not 1) 1 799 

21 769 19 970 19 966 19 960 20 202 

-3 609 -3 369 -3 156 -3 097 -2 174

0 -398 -1 019 -921 -805

-4 092 -3 288 -3 037 -3 264 -2 979

-4 785 -3 845 -2 769 -2 545 -2 091

-6 360 -5 805 -5 276 -5 009 -4 383

-4 290 -2 811 -1 967 -2 299 -1 871

-5 267 -6 658 -5 142 -3 731 -1 911

Summa finansiering 

Fördelning av kostnader 
Ledning, se not 2) 

Vice VD, se not 3)

Administration 

Förvaltning/datakostnader 

Lokalkostnader 

Information, publikationer och 
webb 

Forskningsinriktad verksamhet 

Avskrivningar och finansiella 

kostnader 
-592 -499 -258 -11 -241

Summa -28 996 -26 674 -22 624 -20 877 -16 455

1) Försäljning av fondportfölj

2) Inkl. ställföreträdande VD

3) Funktionen Vice VD upphört 181031
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Övrig finansiering 2018 2017 2016 2015 2014 

Ingående balans, not 1) 3 917 6 306 5 785 3 537 6 776 

Externa forskningsanslag, 
not 2)

29 561 12 784 10 447 10 264 14 682 

Externa forskningsuppdrag 2 184 1 932 3 559 402 279 
Övriga sidointäkter 590 962 607 624 511 

Förutbetalda medel -4 564 -5 672 -6 306 -5 785 -3 537

Summa 31 688 16 312 14 092 9 042 18 711 

1) Differensen mellan Ingående balans 2018 och Förutbetalda medel 2017 beror av projektmedel som
inkom sent 2017 fördes mot annat balanskonto.

2) Varav uttagna administrativa
avgifter

6 455 3 772 1800 2303 2527 

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014 

Intäktsförda bidrag 48 833 35 321 29 892 27 976 38 122 

Balansomslutning 36 742 29 514 32 387 31 370 27 501 

Soliditet 52% 66% 69% 74% 79% 

Eget kapital 2018 2017 2016 

Balanserat resultat 19 588 22 205 23 072 
Årets resultat -361 -2 617 -866

Summa fritt eget kapital 19 227 19 588 22 206 
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Resultaträkning

VERKSAMHETSINTÄKTER 2018 2017
Bidrag, not. 1 48 833 35 321
Övriga intäkter, not. 2 2 775 2 894
SUMMA INTÄKTER 51 607 38 215

VERKSAMHETSKOSTNADER
Övriga externa kostnader, not. 3, not. 4 -19 286 -15 700
Personalkostnader, not. 5, not. 6 -33 890 -24 633
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, not. 7 -592 -519
SUMMA KOSTNADER -53 768 -40 851

RÖRELSERESULTAT -2 160 -2 637

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar, not. 8 1 802 0
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 20
  Räntekostnader och liknande resultatposter -8 0
Summa resultat från fi nansiella investeringar 1 799 20

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER -361 -2 617
REDOVISAT RESULTAT -361 -2 617
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2018 2017
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, not. 7 1 191 1 226

Summa materiella anläggningstillgångar 1 191 1 226
  Finansiella anläggningstillgångar, not. 9

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 870 17 075
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 16 870 17 075
Summa anläggningstillgångar 18 061 18 300

Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar, not. 10

  Kundfordringar 378 119
  Övriga fordringar 753 681
  Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 8 224 3 649

Summa kortfristiga fordringar 9 355 4 448

Kassa och bank

  Kassa och bank, not. 11 9 325 6 765
Summa kassa och bank 9 325 6 765
Summa omsättningstillgångar 18 680 11 213

SUMMA TILLGÅNGAR 36 742 29 514

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
  Balanserat resultat 19 588 22 205
  Årets resultat -361 -2 617

Summa eget kapital 19 227 19 588

Kortfristiga skulder, not. 12

  Leverantörsskulder 2 810 1 585
  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 11 229 6 567
  Övriga skulder 620 457
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 856 1 316

Summa kortfristiga skulder 17 514 9 925
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 36 742 29 514

14 Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier 802013-3198



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 jämfört med tidigare 
räkenskapsår.

Stiftelsen har under året sett över sin presentation och klassificering av poster i årsredovisningen.  
Detta arbete har gjorts för att ligga mer i linje med K3-bestämmelserna. 2017 års jämförelsesiffror 
har räknats om.

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 (2018-12-31) 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 2019.

Intäkter
Statliga stöd
Statsbidraget intäktsförs månatligen i takt med utbetalningen. 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 efter beslut om att bidraget erhålls samt i takt med att kostnader i projektet 
uppstår.

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 räkenskaps-
året som berörs.   
Avskrivningstider: Datorer 3 år, maskiner 3 år, inventarier 5 år, investering i annans fastighet för den  
tid som återstår på hyreskontraktet.  
Från 2017 kostnadsförs inventarier direkt om värdet är under ½ prisbasbelopp alternativt med kortare 
livslängd än 3 år.
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Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet 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 förpliktelsen fullgörs eller upphör. Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas 
till nominella belopp.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga 
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande 
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde 
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter 
såsom courtage.

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 anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. 
Bedömningen görs individuellt post för post.

Leasing
Stiftelsens leasingavtal redovisas som operationella dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) 
redovisas 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 klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Det finns 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.

Offentliga 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 anskaffningsvärde.
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Not 1.
Bidrag som redovisats som intäkt 2018 2017
Erhållna statsbidrag 19 970 19 970
Erhållna bidrag projekt 29 561 12 784
Förutbetalda och upplupna bidrag -4 615 -3 739
Ingående balans Erhållna bidrag projekt 3 917 6 306
Summa intäktsförda bidrag 48 833 35 321

Not 2.
Övriga intäkter 2018 2017
Uppdragsintäkter 2 183 1 932
Övriga intäkter 592 962
Summa övriga intäkter 2 775 2 894

Not 3.
Verksamhetskostnader 2018 2017
Lokalkostnader -6 353 -5 805
Övriga kostnader, inkl. rekvirerade medel -12 932 -9 895
Summa verksamhetskostnader -19 286 -15 700

Not 4. 
Leasingavtal - operationell leasing  2018 2017
Under året har stiftelsens leasingavgifter uppgått till -6 052 -5 823
Varav lokalhyra -5 589 -5 353
Framtida minimileasingavtal för icke uppsägningsbara leasingavtal 
förfaller till betalning enligt följande
Inom 1 år 6 000 5 378
Mellan 2 till 5 år 1 903 6 808

Not 5.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 
har utgått till följande belopp 2018 2017
Lön och ersättningar -24 298 -17 430
Sociala avgifter -7 317 -5 460
Pensionskostnader -2 275 -1 743
Summa personalkostnader -33 890 -24 633

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:  
Regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, Jämlikhetsfonden, Stockholms Centre for 
Ethics War, Real Stevia, SHI:s Vetenskapliga råd.
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Not 6.
Antal årsarbetskraft 2018 2017
Medelantal anställda har varit 37,73 27,16
varav kvinnor 19,58 13,16
varav män  18,15         14
Antal årsarbetskraft bygger på betalda närvarotimmar relaterade 
till normal arbetstid. Institutet har många deltidsanställda.

Not 7.
Materiella anläggningstillgångar 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 8 371 7 691
Årets inköp 558 680
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 8 929 8 371
Ingående avskrivningar -7 146 -6 627
Årets avskrivningar -592 -519
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående avskrivningar -7 738 -7 146
Bokfört restvärde 1 191 1 226

Not. 8
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg-
ningstillgångar 2018 2017
Realisationsresultat vid försäljningar 1802 0
Summa finansiella intäkter och kostnader 1802 0

Not. 9
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 17 075 17 075
Förvärv 16 870 0
Försäljningar -17 075 0
Bokfört värde 16 870 17 075

Under året har stiftelsen avyttrat sina placeringar i SEB och investerat i 
motsvarande fonder i SHB.  
Vinsten redovisas i resultaträkningen under not 8.

Specifikation av värdepapper
SEB Total Potential Blandfond 0 2 808
SEB Etisk Global Indexfond 0 2 277
SEB Total Försiktig Blandfond 0 11 990
HB Global Index Criteria 2 270 -
HB Multi-Asset 25 14 600 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 870 17 075
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Not. 10
Fordringar 2018 2017
Kundfordringar 378 119
Rikskuponger/Reseförskott/outredda medel 61 50
F-skatt 590 590
Skattekonto 587 304
Momsredovisning 43 135
Löneskatt (redovisas som fordran då skulden understiger årets inbetalda
F-skatt) -528 -398
Interimsfordringar 0 1 107
Förutbetalda hyror 1 427 1 397
Förutbetalda leasingavgifter 10 76
Förutbetalda övriga kostnader 123 173
Fordran externa bidrag 6 665 895
Summa fordringar 9 355 4 448

Not. 11
Kassa och bank 2018 2017
Kassa 0 0
Plusgirot/Bankgiro 8 293 4 557
Bank 1 032 2 208
Summa kassa och bank 9 325 6 765

Not. 12
Kortfristiga skulder 2018 2017
Leverantörsskulder 2 810 1 585
Förutbetalda projekt 11 229 6 567
Personalens källskatt 620 457
Upplupna arbetsgivaravgifter, 31,42% 611 453
Interimsskulder 2 035 677
Upplupna semesterlöner 159 142
Uppl ag-avg sem skuld 50 45
Summa kortfristiga skulder 17 514 9 925
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IBDO 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttalande 

Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en revision av styrelsens 
och verkstallande direktorens forvaltning for Stiftelsen Institutet for Framtidsstudier for 
ar2018. 
Enligt min uppfattning har styrelseledamoterna och verkstallande direktoren inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller arsredovisningslagen. 

Grund far uttalande 

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 
beskrivs narmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag ar oberoende i forhallande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som 
grund for mitt uttalande. 

Styrelsens och verkstiillande direktorens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for forvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseforordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed mitt uttalande, ar att 
inhamta revisionsbevis for att med en rirnlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot eller verkstallande direktoren i nagot vasentligt avseende: 
• foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan
foranleda ersattningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det firms skal for entledigande,
eller
• pa nagot annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
arsredovisningslagen.
Rirnlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som 
utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller 
forsummelser som kan foranleda ersattningsskyldighet mot stiftelsen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt 
omdome och har en prof essionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Granskningen av forvaltningen grundar sig framst pa revisionen av rakenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa min professionella 
bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att jag fokuserar 
granskningen pa sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar vasentliga for 
verksarnheten och dar avsteg och overtradelser skulle ha sarskild betydelse for 
stiftelsens situation. Jag gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for mitt uttalande. 

Stockholm den '2..\ /1....- '2.0\0\. 

�-� 
Emilie Sleth 
Auktoriserad revisor 
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