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Institutet för framtidsstudier (IFFS) har återigen haft ett expansivt och intensivt forskningsår kantat 
av en lång rad utåtriktade aktiviteter. Sammanlagt beviljades IFFS 18 nya externa anslag för projekt 
under 2019 och institutets omsättning ökade med 14 procent (7,2 miljoner) jämfört med föregående 
år. Antalet anställda växte med 17 procent (från 83 till 97 personer; med 24 % räknat på årsarbets-
kraftsbasis). Till detta tillkommer 5 projektforskare som finansierats av andra institutioner och 7 
besökande gästforskare. Hos Vetenskapsrådet hamnade vi på sjunde plats för beviljade anslag och 
belopp per medelsförvaltare för utlysningarna inom humaniora och samhällsvetenskap, rasism och 
diskriminering, migration och integration samt konstnärlig forskning, i konkurrens med de 
betydligt större universiteten och högskolorna. Vi anordnade 13 utåtriktade arrangemang och 24 
forskarseminarier. Expansionen är förstås mycket glädjande och betyder att vi kunnat rekrytera 
många nya forskare, som nu är fullt sysselsatta med att producera samhällsrelevant forskning av 
högsta klass.  

En del av de nya forskningsanslagen har gått till vårt tekniktema vilket möjliggjort ett nytt forsk-
ningscenter för studier av hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhället.  En 
blogg ”AI Futures” har startat där forskarna på IFFS skriver om vilken inverkan AI kan ha på 
samhället inom en snar framtid. Vår årliga utåtriktade heldagskonferens ägnades också åt temat och 
tog upp artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv. 

En annan faktor som bidragit till att året varit spännande är att institutet blivit värd för ytterligare 
två konstnärliga forskningsprojekt. Ett av dem är knutet till vårt stora klimatetikprogram ”Klimat-
etik och framtida generationer” och kommer att utmynna i ett multikonstverk som visualiserar de 
komplexa förhållandena mellan våra beslut idag och beslutens konsekvenser för liv, livsvillkor och 
klimatet i framtiden.  

Under 2019 har institutets forskning rönt stor medial uppmärksamhet i Sverige. Året har präglats 
av en lång rad omskrivna arrangemang och forskningspubliceringar, däribland två fullsatta 
seminarier i Almedalen, ett om klimatetik och ett om IFFS rapport om migranters värderingar, som 
uppmärksammades stort i massmedia. Vår forskning om våldsbejakande extremism och organise-
rad brottslighet behandlades närmast dagligen i olika medier under den dramatiska hösten, präglad 
av sprängningar och förnyad oro över segregation och våld. Det mediala genomslaget är ett 
glädjande kvitto på att vi bedriver samhällsrelevant forskning och är en viktig aktör i den offentliga 
debatten. 

Eftersom verksamheten vuxit så kraftigt har vi behövt utöka våra lokaler, administration och 
kommunikationsenhet. Vi har hyrt mer lokalyta från och med 2020 för att kunna bereda arbetsplats 
åt alla nya forskare och byggt om för att förtäta de befintliga kontorslokalerna. Vi har också upp-
rättat en kommunikationsavdelning, som gör att vi kan kommunicera vår forskning tydligare och 
effektivare – något som vi redan sett tydliga resultat av. 
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En annan konsekvens av expansionen är att vi kände behov av att redovisa vår verksamhet mer 
utförligt än det finns utrymme för i denna årsredovisning. Denna redovisning finns i ”Institutet för 
framtidsstudiers verksamhetsrapport 2019”.  

Nu blickar vi fram mot det sista året av det pågående forskningsprogrammet Vilken framtid? Utma-
ningar och vägval i det 21:a århundradet. Då jag har fått fortsatt förtroende av styrelsen att leda även 
nästa programperiod håller jag och forskarna på att utforma nästa forskningsprogram (2021–2026). 
Det är ett stimulerande arbete som ska presenteras för styrelsen och godkännas under år 2020. 

Gustaf Arrhenius 
VD 
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Förvaltningsberättelse 2019

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 Utbildnings-
departementet. 

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. Verksam-
heten 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 publikationer och 
kommunicera forskning via vår webbplats www.iffs.se, nyhetsbrev, Facebook, Instagram, Twitter, 
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 

• Vi har bytt IT-leverantör till EPM Data AB och i samband med det gjort en större investering
av IT-utrustning.

• Under året har ett stort arbete med att förnya vår visuella identitet skett tillsammans med den
grafiske formgivaren Håkan Liljemärker. I mitten av december lanserades den nya visuella
identiteten.

• Ett nytt modernare intranät har lanserats.
• Då antalet forskare har ökat har även tjänsterna på kommunikation och administration

utökats med redaktör, vaktmästare och löne- och hr-administratör.
• Under året har ombyggnationer i form av förtätning av våra lokaler utförts och dessa kommer

fortgå även under början av nästa år.
• Vi har beslutat hyra ytterligare lokaler på Holländargatan 12 vilka kommer att tas i bruk

under senare delen av första kvartalet 2020.
• Nytt hyreskontrakt för ytterligare fyra år och ett kvartal har förhandlats fram och signerats.
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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 tre protokollförda styrelsesammanträden under året. Vd är Gustaf Arrhe-
nius. Han är även professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 
 
Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten och Forskningsdirektör Mats Ulfendahl utsågs till styrelse-
ledamöter fr.o.m. den 1 maj av regeringen. Under perioden maj–december saknades en ledamot. 
 

Personal och övriga resurser  
 

Under året bestod den anställda personalen av totalt 97 medarbetare (varav flera deltidsanställda), 
fördelat på 39 kvinnor och 58 män (motsvarande antal för år 2018 var 34 kvinnor och 49 män). 
Räknat på årsarbetskraft var fördelningen 22,28 för kvinnor och 24,62 för män (år 2018 var fördel-
ningen 19,58 kvinnor och 18,15 män). Institutet eftersträvar en bra representation både vad gäller 
kön och etnicitet. 
 
Institutets ledning 

Ledningsgruppen bestod under året av Gustaf Arrhenius (vd), Folke Tersman (ställföreträdande vd), 
Moa Bursell (forskningsledare), Krister Bykvist (forskningsledare), Karin Bäckstrand (forsknings-
ledare), Carina Mood (forskningsledare), Pontus Strimling (forskningsledare), Staffan Julén 
(kommunikationschef), Erika Karlsson (kommunikatör) t.o.m. 2 aug (tjänstledig fr.o.m. 5 aug), 
Sabina Nilsson (vd-assistent) och Christina Alwert (administrativ chef). 
 
Ekonomiansvar 

Christina Alwert var ekonomiansvarig. Redovisningsansvarig var Ulrika Norlander januari – 
augusti och Kristina Redefelt fr.o.m. september 2019. Emilie Sleth från BDO var huvudrevisor. 
 
Forskningspersonal 
Under året var totalt 69 disputerade forskare, 5 odisputerade forskare (konstnärlig forskning och 
liknande) och 8 forskningsassistenter anställda på kortare eller längre tid. Av dessa var 20 professorer 
och 13 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 IFFS 
(motfinansiering från andra institutioner) samt ytterligare 13 timanställda forskningsassistenter. 
Institutet har även byggt upp ett gästforskarprogram och under året har vi haft längre besök av 7 
gästforskare från utländska institutioner. Slutligen har vi 33 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 2019 tillfördes institutet medel från olika finansiärer. Intäkterna från statsbudgeten uppgick 
till 19 970 tkr. Därtill tillkom projektanslag på 36 480 tkr. Övriga intäkter uppgick till  
5 079 tkr som bestod av bland annat intäkter från forskningsuppdrag och föredrag. Till verksam-
heten fördes 4 615 tkr i form av ingående balans för externa projektmedel. 
 
Anslagsfinansiering 
 

Institutets regleringsbrev anger att det av årsredovisningen bör framgå hur statsanslaget använts. 
Nedan visas nettokostnaderna som täckts av statsanslaget och skiljer sig därmed mot resultat-
räkningen. Administrativa avgifter och övriga intäkter som är internfinansierade bär en del av 
kostnaderna. 
 
 

Intäkter anslagsfinansierat 2019 2018 2017 2016 2015 

Statsanslag 19 970 19 970 19 970 19 966 19 960 

Finansiella intäkter, 1) 482 1 799       

Summa finansiering 20 452 21 769 19 970 19 966 19 960 
         

      

Fördelning av kostnader         

Ledning -3 735 -3 609 -3 369 -3 156 -3 097 

Vice Vd   -398 -1 019 -921 

Administration -4 928 -4 092 -3 288  -3 037  -3 264 

Förvaltning/datakostnader -5 299 -4 785 -3 845  -2 769  -2 545 

Lokalkostnader -7 256 -6 360 -5 805 -5 276   -5 009 

Information, publikationer och webb -5 847 -4 290 -2 811  -1 967   -2 299 

Forskningsinriktad verksamhet -4 646 -5 267 -6 658  -5 142   -3 731 

Avskrivningar och finansiella 
kostnader 

-695 -592 -499 -258 -11 
     

Summa -32 406 -28 996 -26 674  -22 624   -20 877 
 
1) Avkastning fonderade medel.  
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Övrig finansiering 2019 2018 2017 2016 2015 

Ingående balans, 1) 4 615 3 917 6 306 5 785 3 537 

Externa forskningsanslag, 2) 36 480 29 561 12 784 10 447 10 264 

Externa forskningsuppdrag 4 530 2 184 1 932 3 559 402 

Övriga sidointäkter 549 590 962 607 624 

Förutbetalda medel -7 300 -4 564 -5 672 -6 306 -5 785 

Summa 38 873 31 688 16 312 14 092 9 042 
 
1) Differensen mellan Ingående balans 2019 och Förutbetalda medel 2018 beror på ej rekvirerade medel 
à 51 000. 
2) Varav uttagna administrativa 
avgifter 7 333 6 455 3 772 1 800 2 303 

  
 
 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

Intäktsförda anslag 53 764 48 833 35 321 29 892 27 976 

Balansomslutning 36 028 36 742 29 514 32 387 31 370 

Soliditet 43% 52% 66% 69% 74% 
 
 

Eget kapital  2019 2018  2017    

Balanserat resultat  19 227 19 588 22 205   

Årets resultat  -3 873     -361 -2 617   

Summa Eget kapital  15 355 19 227 19 588   
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RESULTATRÄKNING   

   

 2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetsintäkter   

Anslag, not 1 53 764 48 833 

Övriga intäkter, not 2 5 078 2 775 
   

SUMMA INTÄKTER 58 843 51 607 
   

Verksamhetskostnader   

Övriga externa kostnader, not 3, not 4 -20 200 -19 286 

Personalkostnader, not 5, not 6 -42 302 -33 890 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar, not 7 -695 -592 
   

SUMMA KOSTNADER -63 197 -53 768 
   

   

RÖRELSERESULTAT  -4 354 -2 160 
   

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar, not 8 

478 1 802 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -8 

Summa resultat från finansiella investeringar 481 1 799 
   

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 873 -361 
   

REDOVISAT RESULTAT  -3 873 -361 
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BALANSRÄKNING   

  2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

 Materiella anläggningstillgångar   

 Inventarier, not 7 497 1 191 

Summa materiella anläggningstillgångar 497 1 191 
 Finansiella anläggningstillgångar, not 9   

 Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 348 16 870 

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 348 16 870 

Summa anläggningstillgångar 16 845 18 061 
    

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar, not 10   

 Kundfordringar 614 378 
 Övriga fordringar 859 753 
 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 8 881 8 224 

Summa kortfristiga fordringar 10 355 9 355 
    

Kassa och bank   

 Kassa och bank, not 11 8 830 9 325 

Summa kassa och bank 8 830 9 325 

Summa omsättningstillgångar 19 184 18 680 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 36 028 36 742 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

 Balanserat resultat 19 227 19 588 
 Årets resultat -3 873 -361 

Summa eget kapital 15 355 19 227 
    

Kortfristiga skulder, not 12   

 Leverantörsskulder 3 423 2 810 
 Skuld erhållna ej nyttjade anslag 14 292 11 229 
 Övriga skulder 688 620 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 270 2 856 

Summa kortfristiga skulder 20 674 17 514 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 36 028 36 742 
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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 jämfört med tidigare 
räkenskapsår.      
      
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 (2019-12-31) eller när fordrings- 
eller skuldbelopp inte är exakt känt när bokslutet upprättats, redovisas beloppen som 
periodavgränsningsposter. Okända skulder och fordringar som inkommit bokförs på 2020.
    
Verksamhetsintäkter   
Statliga stöd      
Statsanslaget intäktsförs månatligen i takt med utbetalningen. Statliga stöd intäktsförs vid den 
tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att anslaget 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.  
    
Projektanslag      
Projektanslag intäktsförs efter beslut om att anslaget erhålls samt i takt med att kostnader i 
projektet uppstår.        
      
Övriga intäkter      
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 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.    
  
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.  
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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 mm. 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 anslag      
Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att anslaget 
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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Noter till resultaträkningen     
    
   2019-12-31 2018-12-31 
Not 1 Anslag som redovisats som intäkt   
  Erhållna statsanslag 19 970 19 970 
  Erhållna anslag projekt 36 480 29 561 
  Förutbetalda och upplupna anslag -7 300 -4 615 
  Ingående balans Erhållna anslag projekt 4 615 3 917 
  Summa intäktsförda anslag 53 764 48 833 
       
Not 2 Övriga intäkter     
  Uppdragsintäkter 3 993 2 183 
  Övriga intäkter 1 086 592 
  Summa övriga intäkter 5 078 2 775 
       
Not 3 Verksamhetskostnader     
  Lokalkostnader -6 409 -6 353 
  Övriga kostnader, inkl. rekvirerade medel -13 790 -12 932 
  Summa verksamhetskostnader -20 200 -19 286 
       
Not 4 Leasingavtal - operationell leasing     

  
Under året har stiftelsens leasingavgifter 
uppgått till -6 393 -6 052 

  Varav lokalhyra -5 815 -5 589 
  Framtida minimileasingavtal för icke      
  uppsägningsbara leasingavtal förfaller     
  till betalning enligt följande     
  Inom 1 år 9 089 6 000 
  Mellan 2 till 5 år 34 264 1 903 
    
Not 5 Löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader      
  har utgått till följande belopp:     
  Lön och ersättningar -30 438 -24 298 
  Sociala avgifter -9 118 -7 317 
  Pensionskostnader -2 746 -2 275 
  Summa personalkostnader -42 302 -33 890 
       

  

För VD gäller en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning. Vid 
uppsägning från Institutets sida har VD rätt till ett avgångsvederlag 
motsvarande12 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: 
Jämlikhetsfonden, Stockholms Centre for Ethics War, Real Stevia. 
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  2019-12-31 2018-12-31 
Not 6 Antal årsarbetskraft     
  Medelantal anställda har varit 46,9 37,73 
  varav kvinnor 22,28 19,58 
  varav män 24,62 18,15 
       

  
Antal årsarbetskraft bygger på betalda närvarotimmar relaterade till normal 
arbetstid. 

  Institutet har många deltidsanställda.     
       
Not 7 Materiella anläggningstillgångar     
  Ingående anskaffningsvärde 8 929 8 371 
  Årets inköp 0 558 
  Försäljning/utrangering 0 0 
  Utgående anskaffningsvärde 8 929 8 929 
  Ingående avskrivningar -7 738 -7 146 
  Årets avskrivningar -695 -592 
  Försäljning/utrangering 0 0 
  Utgående avskrivningar -8 432 -7 738 
  Bokfört restvärde 497 1 191 
       
Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar     
  Återinvesterad utdelning 427 0 
  Realisationsresultat vid försäljningar 51 1 802 
  Summa finansiella intäkter och kostnader 478 1 802 
    
       
Noter till balansräkningen 

       
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav     
  Ingående anskaffningsvärde 16 870 17 075 
  Förvärv 51 16 870 
  Försäljningar -1 000 -17 075 
  Återinvesterad utdelning 427 0 
  Bokfört värde 16 348 16 870 
       
  Specifikation av värdepapper     
  HB Global Index Criteria 1 999 2 270 
  HB Multi-Asset 25 14 349 14 600 
  Summa finansiella anläggningstillgångar 16 348 16 870 
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  2019-12-31 2018-12-31 
Not 10 Fordringar      
  Kundfordringar 614 378 
  Rikskuponger/Reseförskott/Outredda medel 76 61 
  F-skatt  590 590 
  Skattekonto  193 587 
  Momsredovisning 0 43 

  
Löneskatt (redovisas som fordran då skulden 
understiger årets inbetalda F-skatt) 0 -528 

  Interimsfordringar 1 0 
  Förutbetalda hyror 1 508 1 427 
  Förutbetalda leasingavgifter 120 10 
  Förutbetalda övriga kostnader 260 123 
  Fordran externa anslag 6 992 6 665 
  Summa fordringar  10 355 9 355 
       
Not 11 Kassa och bank     
  Plusgirot/Bankgiro 6 787 8 293 
  Bank 2 042 1 032 
  Summa kassa och bank 8 830 9 325 
       
Not 12 Kortfristiga skulder      
  Leverantörsskulder 3 423 2 810 
  Förutbetalda projekt 14 292 11 229 
  Momsredovisning 9 0 
  Personalens källskatt 679 620 
  Upplupna arbetsgivaravgifter 31,42% 712 611 
  Interimsskulder 618 2 035 
  Upplupna semesterlöner 233 159 
  Upplupna arbetsgiv-avg. semesterlöneskuld 71 50 

  
Löneskatt (redovisas som fordran då skulden 
understiger årets inbetalda F-skatt) 636 0 

  Summa kortfristiga skulder 20 674 17 514 
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