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Direktören har ordet

Den första september 2015 tog jag blå linjen till Solna Strand och gick den korta vägen till min nya arbetsplats, den lilla 
myndigheten med det stora uppdraget – Skolforskningsinstitutet. 

Skolforskningsinstitutets uppdrag är att på ett systematiskt och lättillgängligt sätt sammanställa och sprida forskning 
som är relevant för förskolan och skolan. Det gäller forskning som handlar om klassrumssituationen, om arbetssätt och 
metoder i undervisningen och om hur barn och elever lär. 

Detta ska institutet göra på två sätt, dels genom att producera och kunskapsdela så kallade systematiska översikter, dels 
genom att finansiera primärforskning på området. Allt för att bidra till att alla barn och elever ska få en undervisning 
som vilar på ’vetenskaplig grund’. I min värld betyder det att undervisningen i största möjliga utsträckning bygger på 
metoder och arbetssätt som forskningen visat är verkningsfulla, och att lärare har ett undersökande förhållningssätt till 
sin verksamhet och regelbundet följer upp den för att få indikationer om dess kvalitet. Min förhoppning är att Skolforsk-
ningsinstitutet kommer att kunna bidra till båda dessa delar.

Vårt första år har varit präglat av nybyggaranda, en  
successiv uppbyggnad och ett intensivt utvecklingsarbe-
te av hela verksamheten. På flera sätt är vi med vårt spe-
ciella uppdrag pionjärer inom området undervisning och  
lärande.

Att producera systematiska översikter är ett gediget  
arbete där transparens och systematik är ledorden. 
Många olika kompetenser behövs för att slutprodukten 
verkligen ska bli det som brukar kallas för evidensba-
serad kunskap, dvs. ’den bästa tillgängliga kunskapen 
inom ett visst område vid en given tidpunkt’. Kunskap 
som sedan kan användas av förskolläraren/läraren, och 
tillsammans med dennes erfarenheter, kunskaper och 
skicklighet leda till en bedömning av vad som blir bäst 
i den givna situationen med de givna barnen/eleverna. 

För arbetet med dessa översikter behövs även  
mycket metodutvecklingsarbete, bland annat för att  
kunna ta tillvara och göra synteser av många olika  
typer av forskning. I detta utvecklingsarbete har vi under 
året påbörjat samarbete med andra liknande organisa-
tioner, både nationellt och internationellt. 

Vårt andra kärnverksamhetsuppdrag handlar om att  
utlysa och fördela medel till praktiknära forskning. Detta 
har under året till att börja med innefattat arbete med 
hur själva ansöknings-, berednings och beslutsproces-
serna ska gå till. Vidare har vi arbetat med att mejsla 
fram vilken typ av forskning som institutet ska finan-
siera och därmed vilka generella krav som ska ställas 
på de kommande ansökningarna. Under våren kommer 
Skolforskningsnämnden att fatta beslut om de specifika  
inriktningarna för 2016 års utlysning. I framtiden  
kommer institutets kunskapsöversikter kunna genere-
ra kunskap om var mer forskning behövs och på så vis 
kopplas institutets två verksamhetsben samman.
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Lena Adamson
direktör Skolforskningsinstitutet

Men vårt arbete har inte bara handlat om att bygga upp den interna verksamheten, tvärtom! För att institutet ska lyckas 
med sitt uppdrag måste vi ha en levande dialog med  vår omvärld. Detta har vi haft på många olika plan under det gång-
na året. För att få underlag till beslut om kommande översikter har vi arrangerat fokusgrupper med förskollärare, lärare 
och andra verksamma i förskolan och skolan. Vidare har vi haft möten med företrädare för organisationer och myndig-
heter, deltagit i ett flertal konferenser och haft enskilda kontakter med ett stort antal olika aktörer. Inte minst har vi 
träffat många forskare som redan bidragit på olika sätt med sin expertis i vårt arbete, och som vi i framtiden naturligtvis 
är helt beroende av. Vi utvecklar kompetensen att genomföra systematiska översikter och forskarna bidrar med sin kun-
skap inom sina specifika områden. Vi har också uppmärksammats mycket positivt i media under året. Stort tack till alla 
för positiva och trevliga möten! I det här sammanhanget vill jag också tacka vår nämnd, Skolforskningsnämnden, och 
rikta ett särskilt tack till nämndens ordförande professor Per-Olof Wickman för positiva och konstruktiva möten och 
inspel i verksamheten. Vi ser nu också fram emot att regeringen fattar beslut om vårt Vetenskapliga råd.

Slutligen, det är svårt att se någon viktigare förändringsagent för samhällsutvecklingen än de nya generationer elever 
som kommer ut från våra utbildningssystem. Lika svårt är det att se några viktigare förändringsagenter för skolan än 
dess personal och ledningar. Det är i undervisningen, i samspelet mellan lärare och barn/elever det goda kan ske. Det är 
där vi alla, oavsett roller, i första hand bör hålla vårt fokus. 

Skolforskningsinstitutet har sin bakgrund i ett länge uttalat behov från många aktörer; två regeringar har beslutat om 
behovet av oss och dagligen möter vi människor som uttalar sitt stora intresse och sina förhoppningar om att vi ska bidra 
med kunskap och vara drivande i den utveckling som det svenska skolväsendet behöver. 

Vi har ett stort ansvar som både mina medarbetare och jag axlar med stor glädje, entusiasm och seriositet! 
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Resultatredovisning



Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion 
(2014:1578) bidra till att de verksamma inom skolvä-
sendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra 
och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskap-
ligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten 
ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers 
utveckling och lärande samt till förbättrade kunskaps-
resultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska göra detta genom att

1. validera forskningsresultat inom området med  
avseende på kvalitet och relevans, 

2. systematiskt sammanställa forskningsresultat med 
god vetenskaplig kvalitet, samt presentera resul-
taten på ett för de verksamma inom skolväsendet  
användbart sätt, 

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängli-
ga för de verksamma inom skolväsendet, 

4. identifiera områden inom skolväsendet inom vilka 
relevant praktiknära forskning saknas,

5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta  
vetenskapliga kvalitet inom de områden där  
relevant sådan forskning saknas, och

6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet.

När Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet 
den 1 januari 2015 saknades medel att fördela till prak-
tiknära forskning i myndighetens budget. Först efter att 
riksdagen sommaren 2015 beslutade om regeringens 
vårändringsbudget anslogs medel för detta ändamål. 

Enligt instruktionen ska Skolforskningsinstitutet ha två 
beslutande organ – Skolforskningsnämnden och det 
Vetenskapliga rådet. Båda organen utses av regeringen. 

Skolforskningsnämnden 

Ordförande

Per-Olof Wickman: Professor i didaktik vid 
Stockholms universitet

Övriga ledamöter

Lena Adamson: Docent i psykologi och direktör 
vid Skolforskningsinstitutet

Eva Björck: Professor i specialpedagogik och 
huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté

Christofer Danielsson: Grundskollärare

Gabriella Ekström Filipsson: Skolledare i 
grundskolan

Ebba Hildén: Fil.lic. och förskollärare

Therese Linnér: Förstelärare i åk 4-6

Tony Mufic: Utbildningsdirektör i Stockholms 
stad, med ansvar för grund- och gymnasieskolan

Pernilla Nilsson: Professor i didaktik vid Hög-
skolan i Halmstad

Ulla Runesson Kempe: Professor i pedagogik 
vid Högskolan i Jönköping

Attila Szabo: Fil.lic. och gymnasielärare

Det vetenskapliga rådet ska bistå Skolforskningsin-
stitutet med att granska det vetenskapliga underlaget 
i myndighetens systematiska översikter samt besluta 
om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforsk-
ningsnämnden beslutar att utlysa. Regeringen gav ge-
nom ändringsbeslut (2015-06-25 och 2015-10-22) i 
regleringsbrevet institutet i uppdrag att inkomma med 
förslag på ledamöter till det vetenskapliga rådet senast 
den 1 december 2015. Skolforskningsinstitutet lämnade 
sitt förslag den 27 november 2015. I skrivande stund har 
regeringen inte beslutat om rådets sammansättning.

Uppdrag och förutsättningar

Direktör

Gemensam resurs
Kanslichef
Utvecklingsstrateg
Kommunikationsstrateg
Administratör

Projekt 1
Projektledare
Projektassistent
Experter
Referensgrupper

Projekt 2
Projektledare
Projektassistent
Experter
Referensgrupper

Projekt X
Projektledare
Projektassistent
Experter
Referensgrupper

Skolforsknings-
nämnd

Vetenskapligt
råd

Skolforskningsnämnden ska fatta beslut om dels vilka 
systematiska översikter som ska genomföras, dels vilka 
utlysningar av forskningsmedel som ska göras. Den 5 
juni 2015 inbjöds Skolforskningsinstitutet m.fl. organi-
sationer att nominera ledamöter till nämnden. Institutet 
lämnade sina förslag den 23 juni samma år. Regeringen 
beslutade den 1 oktober 2015 om nämndens samman-
sättning. Nämndens första sammanträde genomfördes 
den 24 november 2015.
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Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa 
hur verksamheten har fördelats på olika insatser, samt 
hur myndighetens interna arbete med att bygga upp ruti-
ner för att systematiskt värdera och sammanställa resul-
tat från forskning, att sprida och tillgängliggöra resultatet 
från detta arbete och att identifiera kunskapsluckor, har 
bedrivits.

Skolforskningsinstitutets första verksamhetsår har präg-
lats av att institutet befunnit sig i ett uppbyggnadsskede. 
Det präglar även denna redovisning. Arbetet med att ut-
veckla verksamheten har påverkats av att personalstyr-
kan byggts upp successivt under året, och att Skolforsk-
ningsnämndens första möte genomfördes först i slutet 
av november 2015. 

Systematiska sammanställningar av 
praktiknära forskning

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att 
genomföra s.k. systematiska översikter (systematic  
reviews). Det innebär att med vissa givna principer och 
metoder sammanställa den bästa vetenskapligt under-
byggda kunskap som vid en given tidpunkt finns för en 
viss frågeställning. Arbetet präglas av systematik och 
transparens. Det innebär bland annat

• att arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställ-
ningar,

• att arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumen-
teras,

• att alla arbetsmoment (sökning, urval, bedömning 
av ingående studiers kvalitet, syntes) och resone-
mang redovisas, samt

• att all relevant forskning söks och beaktas.

I arbetet, som bedrivs med hjälp av personer med  
sinsemellan olika expertis, strävar man efter att kunna  
presentera så säkra och opåverkade slutsatser som möj-
ligt som sedan kan ligga till grund för professionella be-
dömningar i praktiken.

Skolforskningsinstitutet kan även ta fram andra pro-
dukter än systematiska översikter. Institutet kan t.ex. 
göra kartläggningar av befintlig forskning inom specifika 
områden, utan en slutlig syntes, eller sammanfatta och 
kommentera systematiska översikter som genomförts av 
andra, ofta i andra länder. Institutet granskar i det sist-
nämnda fallet översikternas kvalitet och bedömer deras 
relevans för svensk förskola eller skola. 

På sitt första sammanträde den 24 november 2015  
beslutade Skolforskningsnämnden att följande fyra  
systematiska översikter ska genomföras: 

• Översikt 1: Undervisning för att möta och ta till-
vara elevers olikheter – klassrumsdialog i matema-
tikundervisning med fokus på elevernas delaktighet 
och lärande

• Översikt 2: Språk- och kunskapsutvecklande  
arbetssätt, med fokus på flerspråkiga elever

• Översikt 3: Formativ bedömning med fokus på 
feedback inom läs- och skrivutveckling

• Översikt 4: It som pedagogiskt verktyg i matema-
tikundervisningen

Ett första år präglat av utvecklingsarbete

Att genomföra systematiska översikter är ett resurs- och 
tidskrävande arbete. Institutets ambition är att det ska 
ta högst 1–1½ år. Det innebär att de fyra studier som 
nämnden fattade beslut om i slutet av 2015 bör kunna 
vara klara under första halvåret 2017. Det som försvå-
rar den tidsmässiga planeringen är att genomförandet 
bygger på att ett antal forskare med rätt kompetens för 
den aktuella översikten har tid och möjlighet att delta i 
projektet. Erfarenheten från organisationer med liknan-
de uppdrag visar att detta kan fördröja arbetet. Hänsyn 
måste också tas till arbetet med att tillgängliggöra resul-
taten, dvs. att omsätta dem till produkter som gör dem 
tillgängliga för de verksamma i förskola och skola.

Skolforskningsinstitutets första  
systematiska översikter

Skolforskningsnämndens första möte
Fotograf: Lena Ceesay
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Behovsinventering och förstudier föregick  
nämndens beslut
Skolforskningsnämndens beslut om att starta arbetet med 
institutets första fyra systematiska översikter, föregicks 
av ett omfattande arbete med att inventera de verksam-
mas behov av vetenskapligt grundad kunskap om meto-
der och arbetssätt. Under våren 2015 genomförde insti-
tutet i detta syfte fokusgruppsmöten med sammantaget 
närmare hundra förskollärare, lärare, speciallärare och 
skolledare. 

Därutöver genomfördes möten med företrädare för 
Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) samt med företrädare för lä-
rar- och skolledarorganisationerna, skolhuvudmännen, 
elevorganisationerna och nationella resurscentra. De 
rapporter som under 2014 togs fram av Vetenskapsrå-
det i projektet SKOLFORSK, och vars syfte var att skapa 
en plattform av kunskapsunderlag för Skolforskningsin-
stitutet, utgjorde underlag i arbetet, liksom relevanta  
rapporter från Skolverket och Skolinspektionen.

Inventeringen resulterade i ett antal övergripande  
teman, som stöd för institutets prioriteringar. De behov 
som de verksamma redovisade vid fokusgruppsmötena 
och den bild som gavs av andra aktörer var förhållande-
vis samstämmiga. 

Sommaren 2015 beslutades att gå vidare med fyra  
förstudier inom följande övergripande teman:  
Bedömning och progression, Inkluderande undervis-
ning, It i skola och utbildning och Nyanlända. En för-
studie görs bland annat för att fastställa relevanta  
frågeställningar för den systematiska översikten och för

att undersöka förutsättningarna för att genomföra en så-
dan översikt. För att det ska vara möjligt krävs t.ex. att 
det finns tillräckligt med relevant primärforskning som 
kan ligga till grund för översikter. Förstudierna resulte-
rade i förslag till de översikter som nu initierats. 

Under hösten har förberetts för ytterligare förstudier 
som kan resultera i att fler systematiska översikter kom-
mer att initieras under 2016. Teman som nu undersöks 
är läs- och skrivutveckling, förskolan respektive vuxen-
utbildning. Under 2016 kan ytterligare teman aktualise-
ras.    

Utvecklingsarbete
Under 2015 har Skolforskningsinstitutet utvecklat 
metoder, processer och stöd för arbetet med syste-
matiska översikter. Detta arbete kommer att fort-
sätta under 2016 parallellt med översiktsarbetet. 
Det har även påbörjats ett arbete med att utveck-
la en process för att sammanfatta och kommente-
ra systematiska översikter som genomförts i andra  
länder. 

Databaser
Tillgången till elektroniska databaser för sökning efter 
referenser, sammanfattningar av forskning (abstracts) 
och forskningsstudier i fulltext är en grundläggande för-
utsättning för att kunna genomföra systematiska över-
sikter. Under våren 2015 genomfördes en utredning för 
att komma fram till vilka elektroniska databaser institu-
tet ska abonnera på. Kostnaderna för dessa abonnemang 
är betydande. Institutet har under året blivit medlem i 
Bibsam, dvs. det konsortium som Kungliga biblioteket 
på regeringens uppdrag inrättat för upphandling av li-
censavtal för elektroniska tidskrifter och databaser.
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Metod- och processutveckling
Det finns en lång tradition av att genomföra systema-
tiska översikter inom sektorer där forskningen främst 
är kvantitativ, t.ex. inom hälso- och sjukvård. Även om 
det förekommer kvantitativ forskning om metoder och 
arbetssätt inom förskola och skola är den oftast kvalita-
tiv till sin karaktär. För att genomföra sina systematis-
ka översikter har institutet därför behov av att utveckla  
olika format, anpassade till olika typer av primärforsk-
ning. Detta är ett omfattande arbete som sker i dialog 
med främst internationella organ med liknande utma-
ningar. 

Utvecklingsarbetet handlar också om att på ett mycket 
handfast sätt omsätta de olika formaten i konkreta pro-
cesser, där bland annat de olika stegen i arbetet med en 
systematisk översikt konkretiseras, och där ansvarsför-
delningen inom projekten tydliggörs. Rekryteringen av 
experter (ca 2–4 per projekt) och formerna för att sam-
verka med dessa utgör en del av processen som ingår i 
detta arbete.  

Arbetet med systematiska översikter ställer krav på flera 
särskilda it-programvaror. Det har ingått som ett särskilt 
projekt inom processutvecklingen att testa sådana pro-
gram och komma fram till vilka av dem som ska använ-
das i verksamheten. 

Spridning och tillgängliggörande av forskningsre-
sultaten
Ett utvecklingsområde som institutet har närmat sig, 
men som kommer att prioriteras mer under 2016 hand-
lar om hur resultaten av de systematiska översikterna 
ska tillgängliggöras för de verksamma i förskolor och 
skolor. Detta handlar både om hur resultaten från syste-
matiska översikter ska presenteras för att vara använd-
bara i förskolan och skolan, dvs. hur själva produkterna 
ska se ut, och genom vilka kanaler som kunskapen om 
resultaten ska förmedlas.  
 

Utlysning och fördelning av medel 
för praktiknära forskning 
Skolforskningsinstitutet har enligt sin instruktion i upp-
gift att utlysa och fördela medel till praktiknära forsk-
ning inom områden där institutet har identifierat att  
relevant praktiknära forskning saknas. Den forskning 
som finansieras ska vara av högsta vetenskapliga kvali-
tet. Detta innebär att institutet i denna del av sin verk-
samhet ska fungera som ett forskningsråd.

Som nämnts inledningsvis saknades medel att fördela 
till praktiknära forskning när Skolforskningsinstitutet 
startade sin verksamhet i januari 2015. Genom riksda-
gens beslut om regeringens vårändringsbudget anslogs 
5 miljoner kronor för detta ändamål för 2015. Enligt in-
struktionen är det emellertid Skolforskningsnämnden 
som ska fatta beslut om att utlysa medlen och det ve-
tenskapliga rådet som ska fatta beslut om fördelningen 
av dem. Fortfarande saknas dock ett regeringsbeslut om 
sammansättningen av det vetenskapliga rådet. Det var 
således inte möjligt för institutet att fördela några forsk-
ningsmedel under 2015.

Utvecklingsarbete
Skolforskningsinstitutet har under 2015 påbörjat för-
beredelsearbetet inför institutets första utlysning av 
forskningsmedel, som ska ske våren 2016. Detta arbete 
innebär att ta fram rutiner för beredning av förslag till 
utlysningens inriktning, som Skolforskningsnämnden 
enligt instruktionen har i uppgift att besluta om, samt 
att ta fram rutiner för och fastställa processer kring hur 
utlysningen ska genomföras. 

Inriktningen och bedömningen av framtida 
utlysningar
Frågan om inriktningen av institutets utlysningar har 
minst två perspektiv. För det första behöver tydliggöras 
vilka generella krav som ska ställas, utöver att forskning-
en ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet. Det arbete 
som påbörjats syftar till att definiera vilka kriterier som 
måste vara uppfyllda för att forskningen ska anses vara 
praktiknära. 

Det andra perspektivet gäller vilka särskilda teman som 
ska gälla för en viss utlysning. Enligt instruktionen ska in-
stitutet identifiera områden inom skolväsendet inom vil-
ka relevant praktiknära forskning saknas. I ett långsiktigt 
perspektiv kommer detta att kunna ske i samband med 
arbetet med systematiska översikter. Kunskapsluckor 
som identifieras i arbetet med olika översikter kan bli mer 
tydligt avgränsade och bli utgångspunkt för utlysning av 
forskningsmedel. Inför den första utlysningen 2016 kom-
mer utgångspunkten i stället att bland annat vara den  
genomförda behovsinventeringen. Utlysningens tema-
tiska inriktning kommer följaktligen att bli mer allmän. 

Utvecklingen av rutiner och processer 
Under 2015 påbörjades även arbetet med att utveckla 
rutiner och processer för utlysning och fördelning av 
forskningsmedel. Bland annat behöver fastställas 

• hur ansökan och granskningen av ansökningar ska 
göras,

• hur experter till beredningsgrupperna ska utses,
• hur arbetet i beredningsgrupperna ska gå till,
• hur beredningen av institutets förslag inför det ve-

tenskapliga rådets beslut om fördelning av forsk-
ningsmedel ska gå till,

• hur avtal/överenskommelser med forskare respek-
tive medelsförvaltande institutioner ska upprättas, 
samt

• uppföljningsrutiner.

Skolforskningsinstitutet har i detta arbete samrått med 
bl.a. Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrå-
det. Dessutom inledde institutet under 2015 ett samar-
bete med Vetenskapsrådet om Prisma, det verktyg för 
elektronisk beredning av ansökningar, granskning av 
ansökningar m.m. som Vetenskapsrådet utvecklat på 
regeringens uppdrag. Samarbetet innebär att Skolforsk-
ningsinstitutet bör kunna anslutas till Prisma på sikt. 
2016 års utlysning kommer dock administreras i Skol-
forskningsinstitutets egna system.
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Nationell och internationell samverkan
Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa
 

• hur myndigheten samverkat med Statens skolverk 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten med av-
seende på uppdraget att sprida och tillgängliggöra 
relevanta forskningsresultat, och 

• hur myndigheten har samverkat med Statens skol-
verk och Specialpedagogiska skolmyndigheten i  
övrigt, samt hur myndigheten har samverkat med 
Statens skolinspektion, Vetenskapsrådet och andra 
myndigheter och organisationer. 

Nationell samverkan
Skolforskningsinstitutets första år har varit fyllt av mö-
ten med företrädare för myndigheter, lärar- och skolle-
darorganisationer, elevorganisationer, universitet och 
högskolor, m.fl. organisationer. Mötena har i en övergri-
pande mening handlat om att presentera den nya myn-
digheten och dess verksamhet och att ta del av vilka för-
väntningar som finns på institutet. 
 

Möten med de centrala skolmyndigheterna (Skolverket, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspek-
tionen) har skett både på ledningsnivå och på handläg-
garnivå. Kontakterna på ledningsnivå syftar främst till 
att etablera former för samverkan och erfarenhetsutby-
te. Institutets direktör ingår i nätverket för utbildnings-
myndigheterna (tidigare nätverket för skolmyndighe-
ter).

Kontakterna på handläggarnivå har främst utgått från 
pågående projekts behov av att kartlägga den befintliga 
kunskapen inom vars och ens område, och vilka projekt 
och andra aktiviteter som pågår med anknytning till det 
aktuella ämnet inom andra myndigheter. Eftersom Skol-
forskningsinstitutet inte kommer att redovisa resultat 
från sina systematiska översikter förrän 2017 har inte 
frågan om spridning av resultaten stått i första rummet 
under 2015.  

Med Vetenskapsrådet har institutet bland annat sam-
verkat kring ett seminarium på Skolforum. Under 2015 
startade även planeringen för ett gemensamt seminari-
um i Almedalen 2016, där också föreningen Vetenskap 
och Allmänhet ingår. Därutöver har samverkan inletts 
under 2015 för att institutet på sikt ska kunna använ-
da Vetenskapsrådets Prisma-system vid utlysningen av 
forskningsmedel. Rapporterna från Vetenskapsrådets 
SKOLFORSK-projekt har också varit viktiga ingångsvär-
den för institutets verksamhet.

På institutets initiativ är vidare ett nätverk mellan de 
tre svenska aktörer som producerar systematiska över-
sikter (Skolforskningsinstitutet, SBU och EviEM) under  
utveckling, i syfte att samverka kring bland annat  
metodutvecklingsfrågor.

Skolforskningsinstitutet har även tagit initiativ till ett 
möte med Sameskolstyrelsen respektive med Utbild-
ningsutskottets kansli. Dessa har dock inte kunnat  
genomföras under 2015.

Möten med myndigheter,  
organisationer m.fl. 2015

Skolmyndigheter
• Skolinspektionen
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
• Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Övriga myndigheter 
• Statens beredning för medicinsk och social  

utvärdering (SBU)
• Vetenskapsrådet

Nationella resurscentra
• Centrum för tekniken i skolan, Linköpings  

universitet
• Fortbildningsavdelningen för skolans  

internationalisering, Uppsala universitet
• Kemilärarnas resurscentrum, Stockholm  

universitet
• Nationellt centrum för fysik, Lunds universitet
• Nationellt centrum för matematik, Göteborgs 

universitet
• Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivut-

veckling, Skolverket 
• Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 

Stockholms universitet 
• Nationellt resurscentrum för biologi och  

bioteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Uppsala universitet

Regionala utvecklingscentra vid följande 
lärosäten
• Göteborgs universitet
• Karlstads universitet
• Linköpings universitet
• Linnéuniversitetet
• Mittuniversitetet
• Södertörns högskola
• Umeå universitet
• Örebro universitet

Organisationer
• Friskolornas riksförbund
• Idéburna skolors riksförbund
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd
• Skolledarförbundet
• Stockholm Teaching and Learning Studies 

(STLS)
• Svenskt näringsliv
• Sveriges elevkårer
• Sveriges elevråd (SVEA)
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
• Waldorffederationen

Övriga
• Ifous – innovation, forskning och utveckling i 

skola och förskola
• Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM)
• Skolporten

Skolforskningsinstitutet Årsredovisning 2015 
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Internationell samverkan
Skolforskningsinstitutet är medlem i EIPPEE (Evidence 
Informed Policy and Practice in Education in Europe), 
ett nätverk för bland annat organisationer som arbetar 
med att göra systematiska översikter. I nätverket ingår 
organisationer från Storbritannien, Nederländerna, 
Tyskland, Danmark och Norge. Deltagandet i nätverket 
bidrar till erfarenhetsutbyte och fördjupade kunskaper 
inte minst i fråga om metoder och metodutveckling. 
Skolforskningsinstitutet har deltagit i två möten med 
nätverket. 

Institutet samverkar dessutom bilateralt, främst med 
företrädare för EPPI-center i England och Kunnskaps-
senter for utdanning i Norge. Båda dessa organisationer 
deltar aktivt i de aktiviteter som anordnas inom ramen 
för EIPPEE. 

Inom ramen för Nordiska ministerrådets projekt 
Fyrtårnsprojektet: Videndeling til brug for nordiske 
praktikere är Skolforskningsinstitutet representerat i  
organet Nordic Forum. Projektets främsta mål är att 
stödja användningen av forskningsbaserad kunskap 
bland nordiska praktiker i grundskola och förskola. 
Nordic Forum är tänkt att utgöra projektets centrala or-
gan genom att fungera som en referensgrupp och bidra 
med kunskap och rekommendationer. Nordic Forum 
förväntas sammanträda två gånger om året.

Kompetensen inom myndigheten är mycket hög. Samt-
liga projektledare är disputerade inom sinsemellan  
olika discipliner och direktören är docent. Kompetensen 
täcker både kvalitativ och kvantitativ forskningsmeto-
dik. Samtliga projektassistenter och den forskningsse-
kreterare som rekryterats 2016 har som lägst en univer-
sitets- eller högskoleexamen. 

I arbetet med de systematiska översikterna svarar pro-
jektledarna för att arbetet bedrivs enligt de metoder och 
det protokoll som fastställts för respektive översikt. De 
kan däremot inte, annat än undantagsvis, vara exper-
ter på just den fråga som översikten fokuserar på. Ex-
terna forskare eller andra experter inom det specifika 
området kommer därför att ha viktiga roller i arbetet. 
På motsvarande sätt har externa forskare en central roll 
vid beredningen av ansökningar av forskningsmedel. 
Rekryteringen av externa forskare och andra experter 
för medverkan i olika delar av institutets verksamhet 
är följaktligen central för institutets kompetensförsörj-
ning. Under 2015 har samarbetet med externa forskare 
och andra experter varit begränsat till deltagande vid 
föreläsningar och seminarier samt till kortare insatser 
i olika förstudier. 

Kompetensutvecklingen av projektledare, projektassis-
tenter och utvecklingsstrateg har under myndighetens 
första år i första hand skett inom ramen för det gemen-
samma utvecklingsarbetet, dvs. genom interna möten 
och seminarier, i vissa fall med stöd av externa experter. 
Institutet samverkar i detta arbete med både nationel-
la och internationella samarbetspartners, t.ex. Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU),  
EPPI-center i England och Kunnskapssenter for  
utdanning i Norge. Personal inom stödfunktionen har 
deltagit i utbildningar avseende exempelvis diarie-
föring, arkivering, upphandling och kommunikation, 
och direktören deltar i regeringens ledarskapsprogram.

Av Skolforskningsinstitutets fjorton anställda vid  
utgången av 2015 var elva kvinnor och tre män. Sprid-
ningen i ålder var vid samma tidpunkt från 37 till 64 år, 
med en medianålder på 47,5 år. 

Under våren avbröt en medarbetare efter kort tid sin 
provanställning och i slutet av året aviserade en medar-
betare att hon går vidare till en chefstjänst på en annan 
myndighet. 

Sjukfrånvaron var 0,9 procent.    

Skolforskningsinstitutet ska i årsredovisningen redovisa 
myndighetens interna arbete med att bygga upp en or-
ganisation, och de åtgärder myndigheten vidtagit för att 
utveckla och säkerställa att relevant metodkompetens 
finns inom myndigheten. 

Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinsti-
tut (U 2014:02) rekryterade under hösten 2014, inför 
myndighetens start den 1 januari 2015, en kanslichef, 
en utvecklingsstrateg, en kommunikationsstrateg och 
en administratör samt sex projektledare (varav en aldrig 
började på institutet) och två projektassistenter. Fler-
talet beslut fattades först den 22 december 2014, efter 
att riksdagen fattat beslut om budgetpropositionen för 
2015. Först i mars 2015 var personalstyrkan i det när-
maste fullständig. I juni 2015 utnämnde regeringen en 
myndighetschef (direktör) som tillträdde den 1 septem-
ber samma år. Vid utgången av 2015 bestod personal-
styrkan av fjorton anställda, varav sex projektledare och 
tre projektassistenter. Rekryteringen av en forsknings-
sekreterare påbörjades i slutet av 2015. Forskningsse-
kreteraren ska i första hand arbeta med processerna 
kring utlysning och fördelning av forskningsmedel. 

Personal- och  
kompetensförsörjning
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Den största utmaningen inom kommunikationsområ-
det under myndighetens första år har varit att lansera 
Skolforskningsinstitutet och kommunicera dess upp-
drag på ett sådant sätt att förväntningarna på myndig-
heten stämmer överens med dess uppdrag. 

Målgrupper

• Lärare
• Rektorer/förskolechefer/skolledare
• Skolhuvudmän
• Universitet och högskolor
• Lärar- och skolledarorganisationer
• Elev- och studentorganisationer
• Lärarutbildningar
• Forskare
• Arbetsgivar-/Intresseorganisationer
• Politiker och beslutsfattare på lokal nivå
• Andra skolmyndigheter

Tydlig avsändare
En grafisk profil är framtagen. För både tryckt och 
digitalt material ska det tydligt framgå när Skolforsk-
ningsinstitutet är avsändaren.

Kommunikationskanaler
Webbplatsen 
Webbplatsen är en av institutets viktigaste kommu-
nikationskanaler. Den lanserades i början av januari 
2015 och vidareutvecklas kontinuerligt. Webbplat-
sen har under året granskats ur ett tillgänglighets-
perspektiv och anpassats för att uppfylla kraven på 
tillgänglighet enligt riktlinjer från den internationella 
organisationen World Wide Web Consortium (W3C). 
Under 2015 har vi haft knappt 21 700 besökare på 
webbplatsen, varav ca 13 850 unika besökare. Antalet 
sidvisningar var ca 67 650.

Institutets målgrupper är flitiga användare av Twit-
ter. Institutet skapade i februari ett twitterkonto 
och hade i december 533 följare. Följarna är bland  
annat andra myndigheter, organisationer, fackförbund,  
lärare, skolledare, politiker, forskare och journalister. 
På Twitter länkar Skolforskningsinstitutet till nyheter 
på webbplatsen, samt lägger ut information om aktivi-
teter som t.ex. deltagande på mässor, konferenser och 
seminarier. Under 2015 skrev myndigheten 64 tweets 
som visades drygt 31 800 gånger.

Skolforskningsinstitutet annonserade under 2015 i två 
av Skolportens digitala nyhetsbrev, båda gångerna i 
speciella temanummer som distribuerades till samtli-
ga 109 000 prenumeranter. De har en öppningsgrad på 
drygt 20 procent. I temabrevet ”Nyanlända” fick Skol-
forskningsinstitutet 185 unika besökare (som klickade 
på annonsen) och i temabrevet ”Skolåret som gått” fick 
institutet 352 unika besökare.

Trycksaker
Under 2015 producerades trycksaker, som till exempel 
en enkel folder, flygblad och roll-ups, i syfte att beskri-
va Skolforskningsinstitutets uppdrag. Därutöver togs 
visitkort och andra förbrukningsvaror fram. 

Kommunikation
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Deltagande i mässor och konferenser
Under 2015 har medarbetarna på Skolforskningsin-
stitutet deltagit vid ett tiotal mässor, konferenser och  
seminarier, bland annat för att redovisa institutets 
uppdrag, verksamhet och utmaningar.

Skolforskningsinstitutet i media
Skolforskningsinstitutet förekom i 249 redaktionella 
artiklar och ett par radioinslag under 2015. 

Sammantaget fick institutet störst medieexponering i 
redaktionell och social media vid följande tillfällen: när 
regeringen tillsatte Skolforskningsnämnden, vid beslu-
tet om vilka systematiska översikter institutet ska börja 
arbeta med, samt när institutets direktör tillträdde. 

De flesta artiklarna hade under året en neutral ton. 
Tonalitetsvärde, Net Tonality Score (NTS), räknas ut 
genom att subtrahera procentenheten negativa inlägg 
med procentenheten positiva inlägg under en given 
tidsperiod.

Mässor/konferenser/seminarier 2015

28 januari  Vetenskapsrådets SKOLFORSK-konferens 
29 januari  Växjökonferensen
20 februari  RUN – riksdag, Sundsvall 
26 mars  Regionalt utvecklingscentrum, Göteborgs universitet 
15 april  Lärarförbundet i Uppsala
17 april  Nationellt möte för regionala utvecklingscentrum (RUC)
27-28 april  Skolriksdagen 2015 (SKL)
14 september  Leda lärande, Stockholm utbildningsförvaltning 
26-27 oktober  Skolforum
3-5 november  Kvalitetsmässan, Göteborg
17 november  Nationellt möte för regionala utvecklingscentrum (RUC)

Filmproduktion
I slutet av 2015 påbörjades produktionen av en kort 
film som på ett pedagogiskt sätt ska förklara myndig-
hetens uppdrag med några enkla tecknade scener. Fil-
men kommer att användas på institutets webbplats, på 
utställningar och vid seminarier.
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Även myndighetsstyrningen och stödverksamheten har 
präglats av att 2015 har varit myndighetens första år. 
Mycket har kretsat kring upphandlingar, t.ex. av möbler, 
teknik och tjänster, samt av att etablera och implemen-
tera olika verksamhetsstödjande system. 

Institutet har påbörjat arbetet med att etablera former 
för den interna styrningen. Exempelvis har gemensam-
ma beslutsrutiner och enhetligt utformade planerings-
dokument för projektarbete tagits fram. Vidare har rikt-
linjer och policyer på flera områden antingen tagits fram 
eller så har arbetet med detta påbörjats.

Institutet har slutit ett samverkansavtal med de fackliga 
organisationerna samt inrättat ett samverkansråd som 
även har funktionen av skyddskommitté. 

Övrig verksamhets- 
utveckling

Uppföljning och  
utvärdering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens 
verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla 
och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhets-
område. 

Skolforskningsinstitutet har under 2015 inlett ett arbete 
med att ta fram ett uppföljnings- och utvärderingssys-
tem. En första uppgift är att definiera en ändamålsenlig 
målstruktur med utgångspunkt i de politiskt fastlagda 
målen samt att identifiera lämpliga indikatorer för att 
kunna mäta måluppfyllelse. Systemet ska möjliggöra att 
beskriva, följa upp och analysera genomslaget av Skol-
forskningsinstitutets insatser och ska innefatta uppgifter 
om vad som ska inhämtas eller registreras samt hur, när, 
hur ofta och varför det ska göras.

Skolforskningsinstitutet har under 2015 haft kostnader 
på totalt 14 489 tkr. Samtliga kostnader har finansierats 
med anslag. Under det första verksamhetsåret har insti-
tutet inte haft förutsättningar att förbruka hela anslaget 
på totalt 25 000 tkr, inklusive 5 000 tkr för att finan-
siera praktiknära forskning. Detta beror bland annat på 
att merparten av personalen belastade lönekostnaderna 
endast under en del av året, direktören inräknad. Dess-
utom var kostnaderna för de båda beslutande organen 
marginella på grund av att ledamöterna för Skolforsk-
ningsnämnden utsågs så sent som i oktober 2015, och 
att ledamöterna för det vetenskapliga rådet fortfarande 
inte har utsetts av regeringen. Till följd av att de beslu-
tande organen saknats har arbetet med att genomföra 
systematiska översikter kunnat påbörjas först sent un-
der 2015, och den första utlysningen och fördelningen 
av forskningsmedel har inte kunnat genomföras under 
2015. Detta har i sin tur lett till att det inte uppstått  
några omfattande kostnader för de externa forskare och 
andra experter som ska knytas till arbetet med översik-
terna respektive med utlysningarna.

Av tabellen framgår att den absoluta merparten av de 
totala kostnaderna under 2015 har avsett Skolforsk-
ningsinstitutets ena huvuduppgift, att göra systematiska 
översikter och andra systematiska forskningsamman-
ställningar. Arbetet med institutets andra huvuduppgift, 
att utlysa och fördela forskningsmedel till praktiknära 
forskning, påbörjades först i slutet av året, varför kost-
naderna för denna uppgift var låga under 2015. 

Av kostnaderna för systematiska forskningssamman-
ställningar utgjordes merparten av kostnader för metod- 
och kompetensutveckling samt för genomförande av 
förstudier och påbörjande av huvudstudier. Till det ska 
läggas kostnader för behovsinventering och identifie-
ring av vilka forskningsdatabaser som institutet behöver  
abonnera på. 

2015 Forsknings-    Utlysning och fördelning   Summa 
 sammanställningar   av forskningsmedel   

Verksamhetens intäkter (anslag och finansiella intäkter)
 
   14 272     217    14 489
   
Verksamhetens kostnader
 
   14 272     217    14 489

Fördelning av intäkter och kostnader på verksamhetens huvuduppgifter, tkr

Verksamhetens 
kostnader
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Resultaträkning
(tkr) Not 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 14 487

Finansiella intäkter 1 3

Summa 14 489

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 -8 989

Kostnader för lokaler -924

Övriga driftkostnader 3 -4 148

Finansiella kostnader 4 -21

Avskrivningar och nedskrivningar -408

Summa -14 489

Verksamhetsutfall 0

Årets kapitalförändring 0

17



Skolforskningsinstitutet Årsredovisning 2015

Balansräkning
(tkr) Not 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 5 608

Summa 608

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 145

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 7 754

Summa 899

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 8 240

Summa 240

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 9 568

Summa 568

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 10 -10 513

Summa -10 513

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 11 488

Summa 11 488

SUMMA TILLGÅNGAR 3 289

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring 0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0

Summa 0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 98

Övriga avsättningar 12 17

Summa 115

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 13 1 507

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 14 405

Leverantörsskulder 721

Övriga kortfristiga skulder 15 213

Summa 2 846

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 16 327

Summa 327

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 3 289

Diff 0
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Anslag Ing. över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående

(tkr) förings- delning disponi- över-

belopp enl. regl. belt förings-

brev belopp belopp

Not

Uo 16 1:17  Ramanslag

Skolforskningsinstitutet

ap.1 

Skolforskningsinstitutet 17 0 20 000 20 000 -14 487 5 513

ap.2 Finansiering av

praktiknära forskning 18 0 5 000 5 000 0 5 000

Summa 0 25 000 25 000 -14 487 10 513

Redovisning av beställningsbemyndigande

Anslag/ Not Tilldelat Ingående Utestående

Anslagsbenämning bemyn- åtaganden åtaganden

(tkr) digande

Uo 16 1:17 Ramanslag 

Skolforskningsinstitutet

ap.2 19 5 000 0 0

Summa 5 000 0 0

19



Skolforskningsinstitutet Årsredovisning 2015

Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd

av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Skolforskningsinstitutets  bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 

om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna  

råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna

råd till denna förordning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   

tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.       

Efter brytdagen har fakturor överstigande 22 tkr (halvt basbelopp) bokförts som

periodavgränsningsposter.

Upplysningar av väsentlig betydelse

Skolforskningsinstitutet bildades 1/1 2015. Det innebär att inga jämförelsetal kan redovisas.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 

licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde

om minst 22 tkr (ett halvt prisbasbelopp) och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår 

till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.

Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning

5 år Maskiner och tekniska anläggningar

Övriga kontorsmaskiner

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

Inredningsinventarier

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst

den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
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Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare 

livslängd än 3 år och kostnadsförs därför direkt.

Skolforskningsinstitutet beslutar att större anskaffningar av likartade tillgångar som 

uppgår till minst 50 tkr (exkl. moms) ska betraktas som anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Ersättningar och andra förmåner

Skolforskningsnämnden / styrelseuppdrag

Ersättning

4Per-Olof Wickman, ordf.  
Ledamot i beredningsgrupp 4 vid Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté

Lena Adamson    -

2Eva Björck
Ledamot i Unescorådet

Ledamot och vice ordförande i NordForsk (Nordiska ministerrådet) 

Christofer Danielsson    2

Gabriella Ekström Filipsson 2

Ebba Hildén   2

Therese Linnér        2

2Tony Mufic   
Ledamot i Gålöstiftelsen

Pernilla Nilsson 2

Ulla Runesson Kempe     -

2Attila Szabo
Ordinarie ledamot i Attila Szabo AB
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Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag

Lön

338Lena Adamson (fr.o.m 2015-09-01)

Direktör

Styrelseordförande i Lena Adamson Consulting AB

Eva Wallberg (t.o.m. 2015-08-31) 792

tf direktör

Inga förmåner.

Anställdas sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 12 i resultatredovisningen.

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 

ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro 2015

Totalt 0,9%

Andel 60 dagar eller mer 0,0%

Kvinnor -

Män -

Anställda   - 29 år -

Anställda 30 år - 49 år -

Anställda 50 år - -

Sjukfrånvaro lämnas endast på myndighetsnivå. Redovisning avseende indelningen i 

grupper lämnas inte eftersom de innehåller mindre än tio personer.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

2015

Not 1 Finansiella intäkter

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 3

Summa 3

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 2 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 

andra avgifter enligt lag och avtal) 5 786

Varav lönekostnader ej anställd personal 20

Sociala avgifter 2 997

Övriga kostnader för personal 206

Summa 8 989

Not 3 Övriga driftkostnader
Resor, representation, information 238

Köp av varor 501

köp av datatjänster 1 294

Köp av konsulttjänster 1 330

Övriga tjänster 785

Summa 4 148

Not 4 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 21

Summa 21

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ
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Balansräkning

2015-12-31

Not 5 Rättigheter och andra immateriella 

anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 0

Årets anskaffningar 760

Summa anskaffningsvärde 760

Årets avskrivningar -152

Summa ackumulerade avskrivningar -152

Utgående bokfört värde 608

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 0

Årets anskaffningar 218

Summa anskaffningsvärde 218

Årets avskrivningar -73

Summa ackumulerade avskrivningar -73

Utgående bokfört värde 145

Not 7 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 0

Årets anskaffningar 937

Summa anskaffningsvärde 937

Årets avskrivningar -183

Summa ackumulerade avskrivningar -183

Utgående bokfört värde 754

Not 8 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 240

Summa 240

Not 9 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 205

Förutbetalda leverantörsfakturor 363

Summa 568

Not 10 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0

Redovisat mot anslag 14 487

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -25 000

Återbetalning av anslagsmedel 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -10 513
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2015-12-31

Not 11 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 0

Årets pensionskostnad 98

Årets pensionsutbetalningar 0

Utgående avsättning 98

Not 12 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 0

Årets förändring 17

Utgående balans 17

Not 13 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 0

Under året nyupptagna lån 1 915

Årets amorteringar -408

Utgående balans 1 507

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 7 000

Not 14 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Arbetsgivaravgifter 209

Leverantörsskulder andra myndigheter 196

Summa 405

Not 15 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 205

Övriga kortfristiga skulder till personalen 8

Summa 213

Not 16 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 135

Upplupna kostnader för revision och bokslutstjänster 192

Summa 327
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Anslagsredovisning

Not 17 Uo 16 1:17 ap.1 

Skolforskningsinstitutet

Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit 

på 600 tkr. Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat krediten.

Anslaget är räntebärande. 

Myndigheten har förbrukat ca 72 % av tilldelade medel under året.
Den låga anslagsförbrukningen förklaras av att uppstarten av 

myndigheten, b.l.a. har  antalet anställd succecivt ökat och på 

likart sätt förhåller det sig med övriga kostnader.

Not 18 Uo 16 1:17 ap.2

Finansiering av praktiknära forskning

Enligt regeringsbeslutet 2015-06-25 (U2015/03560/SAM(delvis) 

och U2015/03626/S)) har myndigheten tilldelats 5 000 tkr.
Enligt villkor i regleringsbrevet får medlen användas till 

finansieringsbidrag för praktiknära forskning.

Myndigheten har inte använt tilldelade medel under innevarande år. 
Det har inte varit formellt möjligt att fördela medlen under 2015. Enligt 
Skolforskningsinstitutets instruktion (2014:1578) är det institutets 
vetenskapliga råd som fattar beslut om fördelningen av utlysta medel. 
Ledamöterna i det vetenskapliga rådet var inte utsedda av regeringen vid 
utgången av 2015.

Beställningsbemyndiganden

Not 19 Uo 16 1:17 ap.2

Finansiering av praktiknära forskning

Myndigheten har i ovan beslut fått ett bemyndigande om 5 000 tkr 

för kommande åtaganden åren 2016-2018. 

Av samma anledning som myndigheten inte kunnat fördela 

medlen för 2015 (se not 18) har myndigheten inte kunna ingå 

några åtaganden.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

(tkr) 2015

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 7 000

Utnyttjad 1 507

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 2 000

Maximalt utnyttjad 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0

Räntekostnader 21

Avgiftsintäkter Ej tillämplig

Anslagskredit

Beviljad

U16 1:17 ap 1 600

U16 1:17 ap 2 0

Utnyttjad 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande

U16 1:17 ap 1 5 513

U16 1:17 ap 2 5 000

Bemyndiganden

Tilldelade 5 000

Summa gjorda åtaganden 0

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 10

Medelantalet anställda (st) 11

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 406

Kapitalförändring

Årets 0

Balanserad 0
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Solna 2016-02-22

Lena Adamson

Direktör
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