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M' t

Styrelsen  och direktören  för  Utrikespolitiska  institutet,  med  organisationsnummer  802005-9518

och säte  i Stockholm,  får  härmed  avge  årsredovisning  för  räkenskapsåret  2018.

Årsredovisningen  är upprättad  isvenska  kronor,  SEK.

Förvaltningsberättelse
Utrikespolitiska  institutet  (UI) är ett  oberoende  institut  och en plattform  för  forskning  och

information  om utrikespolitiska  frågor.  Huvudman  för  UI är Utrikespolitiska  samfundet,  en ideell

förening  grundad  1938,  som har  till  ändamål  att  driva  UI.

Ul:s uppdrag  är att  främja  intresset  för  och fördjupa  kunskapen  om utrikes-  och

säkerhetspolitiska  frågor.  Genom  sin unika  kombination  av forskning  och information  når  UI ut

till  flera  målgrupper,  som  forskare,  samhällsaktörer,  media,  skolor  och den  utrikespolitiskt

intresserade  allmänheten.  Samtidigt  är UI också  en mötesplats  för  alla dessa  grupper.

Ul:s perspektiv  är brett  och täcker  genom  verksamheten  hela  världen,  men  fokus  ligger  på

internationella  frågor  med  betydelse  för  Sverige.

Ul:s forskning  baseras  på självständig  vetenskaplig  analys.  UI som  oberoende  organisation  tar

inte  ställning  i sakfrågor.  I forskningsuppdraget  ingår  även  policyorienterad  analys,  samt

deltagande  iinternationella  nätverk.

Informationsverksamheten  omfattar  seminarier,  utgivning  av tryckta  och digita!a  publikationer

samt  expertmedverkan  i media,  såväl  i traditionella  kanaler  som i sociala  medier.  Ul:s

journalistiska  publikationer  produceras  av en publicistiskt  fristående  redaktion.

Hälften  av Ul:s intäkter  kommer  från  Utrikesdepartementet,  i form  av ett  basanslag,  ett  anslag

till  det  särskilda  forskningsprogrammet  och olika  analysuppdrag.  Den andra  hälften  kommer  från

ett  flertal  forskningsfinansiärer  som  t ex Vetenskapsrådet  och Riksbankens  Jubileumsfond,  ett

antal  uppdrag  (analyser,  föreläsningar)  från  andra  organisationer  som  t ex Sida,  Försvarsmakten

och MSB,  från  försäJning  av prenumerationer  på skrifter,  Landguiden  och medlemskap  samt

från  intäkter  av en stor  seminarieverksamhet.

Vid institutet  finns  fem  program:

Europaprozrammet  -  om europeisk  integration  och säkerhet  samt  Europas

internationella  och transatlantiska  relationer.

Rysslands-  och Eurasienprogrammet  -  om politisk,  ekonomisk  och  samhällelig

utveckling  i Ryssland  och dess  grannländer  samt  om relationer  mellan  Ryssland  och

dess grannar.

Mellanöstern-  och Nordafrikaprozrammet  -  om  geopolitiska  dragkamper  och social

transformation  i regionen.

Asienprozrammet  -  om  maktrelationeri  Asien,  Asiens  globala  påverkan  samt

normer  och demokrati  i Asien.

Programmet  för  globa1  politik  och säkerhet  -  om  fred  och säkerhet,  genus  och

rättigheter,  samt  global  styrning  med  inriktning  mot  klimat  och  energi.
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Väsentliga  händelser  under  året

Den 31 augusti  gick  förordnandet  för  Mats  Karlsson  ut och som ny direktör  tillträdde  Christer

Ahlström  den 1 november.

Under  2018 kunde  UI ytterligare  stärka  programmen  och ingå ett  flertal  formaliserade

samarbetsavtal.  Ul:s kompetens  och kapacitet  stärktes  även genom  en kraftig  ökning  av antalet

associerade  medarbetare  och genom  tidsbegränsade  anställningar  av ett  antal  analytiker.

De ökade  personella  resurserna  gav i sin tur  möjigheter  till  satsningar  som genererat  ytterligare

medel  för  verksamheten.

UI kunde  även erbjuda  en mer  informerad  samhällsdebatt  under  2018.  Till exempel

genomfördes  25% fler  seminarier  än tidigare  år. Ett nytt  sätt  att  ta del av Ul:s verksamhet

introducerades  också genom  The UI Podcast.  Och en utveckling  av databasen  Landguiden  kunde

genomföras  för  att  öka dess relevans  och konkurrenskraft.

Våren  2018  var  UI drivande  i etablerandet  av det självständiga  forskarnätverket  Stockholm

Observatory for Global China. Observatoriet samlar  forskare  från  områden  som ekonomi,

statsvetenskap,  säkerhetspolitik  och miljöforskning  för  att  konsolidera,  sprida  och bygga vidare

på svensk  kunskap  om Kina som en global  aktör.

UI var  en av grundarna  av och samordnare  för  det  nya Europe-lndia  Research  and  Dialogue

Network,  som utgörs  av över  tjugo  forskningsinstitut  och tankesmedjor  i Europa  och Indien.

Syftet  är att bedriva  forskning  om relationen  mellan  EU och Indien  samt  fungera  som ett

dialogforum  förforskare  och beslutsfattare.

Vidare  beviljades  UI ett  anslag  från  Riksbankens  Jubileumsfond  för  att driva  ett  nytt

kommunikationsprojekt.  Projektet  syftar  till  att informera  om de förändringar  Sverige  och

världen  står  inför  när Kinas nya "sidenvägar"  breder  ut sig över  världen.

Ett nytt  forskningsområde  har under  året  utvecklats  med titeln  Demokratiska  värderingar

/Contested  globalisms.  Området  knyter  an till  pågående  diskussioner  om hur  väststaternas  makt

utmanas  av alternativa  geopolitiska  aktörer,  hur  liberala  demokratiska  värden  hotas  av

högerpopulistiska  och nationalistiska  strömningar,  hur  internationellt  klimat-  och

miljösamarbete  motarbetas  på olika  nivåer  och hur  förespråkare  för  så kallade  traditionella

värden  angriper  kvinnors  och HBTQ-personers  frihet  världen  över.

På uppdrag  av The European  Think-tank  Network  on China (ETNC) har UI ansvarat  för  det

redaktionella  arbetet  och skrivit  kapitlet  om Sverige  i en rapport  om rollen  av politiska

värderingari  relationerna  mellan  Europa  och Kina.

Under  den andra  halvan  av året  påbö2ades  också ett  analysprojekt  om Kinas agerande  inom

internationell  standardisering  och dess effekter  för  EU. Detta  projekt  har  fått  finansiering  från

SIS (Swedish  Standards  Institute)  och Teknikföretagen.

En rad analysprojekt  genomfördes  också för  Utrikesdepartementet.  Bland andra  ett  om den

israeliska  ockupationen  av palestinska  territorier  utifrån  ett  folkrättsligt  perspektiv.  Projektet

genomfördes  i nära samarbete  med  Thomas  Hammarberg,  tidigare  kommissionär  för  mänskliga

rättighetervid  Europarådet.

På uppdrag  av medieinstitutet  Fojo genomförde  UI en pilotstudie  finansierad  av UD. Studien

hade som mål att  ta reda på om det  finns  ett behov  av att  etablera  ett internationellt  center
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med uppdrag  att  förebygga  hat och hot mot  journalister,  med särskilt  fokus  på kvinnliga

journalister.  UI bidrog  med kapitel  om situationen  i Pakistan  och Filippinerna.

Nya samarbeten  kring  seminarieserier  inleddes  också framgångsrikt  med Världskulturmuseerna,

Transparency  International,  Sieps och Free Speech  Festival.  Samarbetena  kring  analys,  forskning

och seminarier  har under  året  fördjupats  med Svenska institutet  och Institutionen  för  globala

studier  (IGS) vid Göteborgs  universitet.

Ett större  projekt  under  året  har  varit  att  säkerställa  att UI uppfyller  den nya dataskydds-

förordningen  GDPR, som började  gälla i slutet  av maj 2018.

UI skickade  2017 in ett  förslag,  tillsammans  med FOI och IRES vid Uppsala  universitet,  om en

satsning  på Rysslands-  och Östeuropakompetens  till  utrikesminister  Margot  Wallström,

försvarsminister  Peter  Hultqvist,  och högskoleminister  Helene  Hellmark  Knutsson.  Under  2018

inledde  UD beredningen  av frågan  vilken  är under  fortsatt  behandling  i Regeringskansliet  2019.

Forskning  och policyorienterad  analys

Forskning  finansierad  av de stora  forskningsråden  är en hörnsten  i Ul:s verksamhet.  Institutets

forskning  handlar  om internationella  relationer,  utrikespolitik,  försvar  och säkerhet,  global

styrning,  globalisering,  demokrati  och utveckling.  Ul:s forskning  präglas  av geografisk  och

tematisk  expertis,  samt  en tydlig  samhällsrelevans.  Fokus ligger  på frågor  av betydelse  för

Sverige  och för  den svenska  utrikes-  och säkerhetspolitiska  debatten.

En viktig  del av Ul:s verksamhet  är att kunna  förse  beslutsfattare  och andra  aktörer  med  snabb

kunskapsförsörjning  i aktuella  frågor  på den internationella  agendan.  Ul:s forskare  och

analytiker  bedriver  policyorienterad  analys  för  uppdragsgivare  som t ex UD, Försvarsmakten,

FOI, Svenska  institutet  och MSB. Resultaten  publiceras  i externa  rapporter  och i Ul:s egna

publikationsserier  UI Paper  och UI Brief.

UI Paper

* Fägersten, B. & Danielson, A. (2018). Order, integration and the development of

European security and defence: Key uncertainties and future scenarios. Stockholm:
Utrikespolitiska  institutet  (UI Paper  12018).

* DoyIe,M.Wi2018).ANewCo/dWor?StockhoIm:Utrikespolitiskainstitutet(UIPaper2

2018).

* Oldberg,,l.(red.)(2018).Marketplaceormilitarybastion?KaliningradbetweenBrussels

and  Moscow.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Paper  3 2018).

* Barzanje,  c., Ekengren,  M. and Rhinard,  M. (2018).  Working  in the  Same Direction?  Civil

Protection  Cooperation  in the Baltic  Sea Region.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet

(UI Paper  4 2018).

UI Brief

* Whitman, Richard G. (2018). UK foreign and security policy post-Brexit: The search for  o
European  Strotegy.Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Brief  12018).

* Major, c., Mölling, C. & Höltmann, G. (2018). The future of the French-German axis and
its implications for European security and defence. Stockholm: Utrikespolitiska institutet

(UI Brief  2 2018).

* Skodo, A. (2018). The impact of forced migration on Afghanistan's domestic politics and
foreign relations. Stockholm: Utrikespolitiska institutet  (UI Brief  3 2018).
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*  Aspengren,  H. C. (2018).  From  Emerging  Market  to Emerging  Power:  Rethinking

Sweden's  India  Policy.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Brief4  2018).

* Sundbom,tl.&Kragh,M.(2018).ResilienceAgainstlnfluenceOperationsintheEastern
Partnership  Countries.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Brief  5 2018).

@ Bohman, V. and Ljungwall, C. (2018). The Strategic Rationale for  European Engagement

in China's  Belt  and  Road  Initiative.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Brief  6

2018).

* Hammargren, B. (2018). Authoritarian  at home and impulsive abroad - Erdo6an's foreign
policy  in the  Middle  East.  Stockholm:  Utrikespolitiska  institutet  (UI Brief  7 2018).

*  Inozemtsev,  V. (2018).  China's  impact  on Russia's  economy.  (UI Brief  8 2018).

*  Busygina,  I. and Filippov,  M. (2018).  Russia  and  the  Eurasian  Economic  Union:  Between

Bilateral  and  Multilateral  Relations.  (UI Brief  9 2018).

* Fägersten, B., Danielson, A. & Håkansson, C. (2018). Sweden and European defence

cooperation: interests in search of a strategy. (UI Brief 10 2018).

Forskningen  vid UI håller  mycket  hög  vetenskaplig  kvalitet.  Ul:s forskare  publicerar  sig

framgångsrikt  i vetenskapliga  sammanhang  och forskarna  är också  framgångsrika  när  det  gäller

att  erhålla  externa  forskningsanslag,  i ett  svenskt  jämförande  perspektiv.  I den  vetenskapliga

kvaliteten  ligger  också  grunden  för  forskningens  samhällsrelevans.  Att  upprätthålla  kvalitet  och

samhällsrelevans  kräver  kontinuerlig  utveckling  av samarbete,  dels  med  forskare  och analytiker

vid  andra  institut,  universitet  och högskolor,  dels med  organisationer,  beslutsfattare,

myndigheter  och företag  -  i såväl  Sverige  som  övriga  världen.

Antal  2018

Akademiska  artiklar  publicerade

av Ul:s forskare*

*Böcker,  bokkapitel  och artiklar  iinternationella  tidskrifter,

där alla texter  genomgått  sedvanlig  vetenskaplig  "peer  review".

Akademiska  artiklar  av forskare  anställda  vid  UI eller  verksamma  inom  forskningsprojekt

förlagda  vid  UI

*  Altermark,  N. & Edenborg,  E. (2018).  Visualizing  the  included  subject:  photography,

progress  narratives  and  intellectual  disability.  Subjectivity.  11(4),  ss. 287-302.

*  Ardovini,  L. (2018).  State-led  security  responses  and violent  extremism:  a comparative

analysis  of  Libya,  Egypt  and  Tunisia.  Global  Discourse.  8(4),  ss. 711-718.

*  Bengtsson,  L. & Rhinard,  M. (2018).  Securitisation  across  borders:  the  case of  'health

security'  cooperation  in the  European  Union.  Western  European  Politics.  42(2),

ss. 346-368.

*  Bicchi,  F. & Bremberg,  N. (red.)  (2018).  European  Diplomacy  in Practice:  Interrogating

power,  agency  and  change.  New  York,  NY: Routledge/Taylor  & Francis  Group.

*  Bremberg,  N., Mobjörk,  M. & Sonnsjö,  H. (2018).  The EU and climate-related  security

risks: a community of practice in the making? Journal of European  Integration.

DOI: 10.1080/07036337.2018.1546301.

@ Edenborg,  E. (2018).  Saving  women  and bordering  Europe:  narratives  of  "Migrants"

Sexual  Violence"  and  geopolitical  imaginaries  in Russia  and  Sweden.  Geopolitics.

DOI: 10.1080/14650045.2018.1465045.
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*  Eriksson,  J. & Reischl,  G. (2018).  Worlds  apart,  worlds  together:  converging  and

diverging  frames  in climate  and  energy  governance.  Globalizations.  16(1),  ss. 67-82.

*  Gustafsson,  K., Hagström,  L. & Hanssen,  U. (2018).  Japan's  Pacifism  Is Dead.  Survival  60

(6), ss. 137-158.

*  E1jF),D7K  7"- )T-  {  7-{,  rJiE)J  k'gRRmml.  bEB'34"<j (m-) 7,;7j5SF'5"4

1*jdDB[5E'  a #j'Å  a mzmt:s.  IM  : E!J'lE*ffio  , Gustafsson,  K. September  2018

7  *7t"5#it!iig!'(Dem  a '*'i'jÅ  a Ullf!]!!  - »:&*#i  BJl'EWJ;'

*  jonson,  L. (2018).  Russia:  Culture,  Cultural  Policy,  and  the  Swinging  Pendulum  of  Politics.

Bernsand  N. & Törnquist-Plewa  B. (red.)  Cultural  and  Political  Imaginaries  in Putin's

Russia.  Leiden:  Brill.

*  Mannergren  Selimovic,  J. (2018).  Everyday  agency  and  transformation:  Place,  body  and

story in the divided city. Cooperation and Conflict. DOI: 10.1177/0010836718807510.

*  Mannergren  Selimovic,  J. (2018).  Gendered  silences  in post-conflict  societies:  a typology.

Peacebuilding.  DOI: 10.1080/21647259.2018.1491681.

*  Michalski,  A & Danielson,  A. (2018).  Conditions  for  socialization  in international

organizations:  comparing  committees  of  permanent  representatives  in the  EU and

NATO. Journal of  International  Relations and Development. DOI: 10.1057/s41268-018-

0156-7.

*  Nordin,  A. & Weissmann,  M. (2018).  Will  Trump  make  China  great  again?  The  belt  and

road initiative and international  order. lnternationalAffairs.  94(2) ss. 231-249.
*  Nymalm,  N. & Plagemann,  J. (2018).  Comparative  Exceptionalism:  Universality  and

Particularity  in Foreign  Policy  Discourses.  (nternational  Studies  Review.  21(1),  ss. 12-37.

*  Overland,  l. & Reischl,  G. (2018).  A place  in the  Sun?  IRENA"s position  in the  global

energy  governance  landscape.  International  EnvironmentalAgreements:  Politics,  Law

and  Economics.  18(3)  ss. 335-350.

Övriga  akademiska  artiklar  av associerade  Ul-forskare

*  Grager,  N. & Yennie  Lindgren,  W. (2018).  The  Duty  of  Care  for  Citizens  Abroad:  Security

and Responsibility in the In Amenas and Fukushima Crises. The Hague Journal of
Diplomacy.  13(2),  ss. 188-210.

* Torbakov, l. (2018). After Empire: Nationalist  Imagination and Symbolic Politics in Russia
and  Eurasia  in the  Twentieth  and  Twenty-First  Century.  New  York,  NY: Columbia  Univ.

Press.

*  Torbakov,  l. (2018).  "Middle  Continent"  or "lsland  Russia':  Eurasianist  Legacy  and  Vadim

Tsymburskii's  Revisionist  Geopolitics.  Bernsand  N. & Törnquist-Plewa  B. (red.)  Cultural

and  Political  Imaginaries  in Putin's  Russia.  Leiden:  Brill.

*  Yennie  Lindgren,  W. (2018).  New  Dynamics  in Japan-Russia  Energy  Relations  2011-2017.

Journal of Eurasian Studies. 9(21 ss. 152-162.
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Forskningsanslag Antal  Beviljade

2018 Inlämnade

ansökningar  om

forskningsanslag  *

*Forskningsanslag  från externa  finansiärer,  såsom forskningsråden.

Forskningsanslag

*  Marianne  och Marcus  Wallenbergs  Stiftelse.  Nationell  självständighet  och europeisk

integration  -  Niklas  Bremberg

*  RiksbankensJubileumsfond.Statsbygge,defensivmodernisering,ochinhemsk

kolonisation:  detsvensk-ledda  gendarmerietiPersien  1911-1916  -  Rouzbeh  Parsi

*  RiksbankensJubileumsfond.KommunikationssatsningomKinasnyasidenvägar  -

Viking  Bohman

lnformationsverksamhet

Genom  utgivning  av tryckta  och digitala  publikationer,  evenemangsverksamheten,  och  genom

expertmedverkan  i media,  ökar  Utrikespolitiska  institutet  förståelsen,  kunskapen  och  intresset

förinternationella  frågor  hos allmänheten.

Ul:s  journalistiska  publikationer  produceras  av en fristående  redaktion  bestående  av erfarna

utrikespolitiska  journalister.  Under  2018  publicerade  redaktionen  Landguiden,  Utrikesmagasinet

och Världspolitikens  Dagsfrågor.

Landguiden.se

I databasen Landguiden (www.ui.se/landguiden.se)  ger UI tillförlitlig  och uppdaterad

information  om alla världens  länder,  större  konflikter  och internationella  organisationer.

Landguiden  är ett  mellanting  mellan  en nyhetstjänst  och ett  uppslagsverk.  Ul:s landinformation

når  ett  stort  antal  elever  via bibliotek  och skolori  hela  landet.  Dessutom  förser  UI bland  annat

också  UD:s  app  Resklar  med  landfakta.

Många  kommune5  skolor  och bibliotek  hartecknat  årliga  avtal  på Landguiden.  Genom  dessa

avtal  görs  tjänsten  tillgänglig  för  tre  och  en halv  miljoner  användare!

Antal  2018

Inloggningar 1,4  miljoner

Sidvisningar 4,7 miljoner

Utrikesmagasinet.se

Utrikesmagasinet.se  är en gratis  nättidning  om internationella  frågor  för  den  som  vill  vidga  och

fördjupa  sin kunskap  om globala  frågor.  I Utrikesmagasinet  hittar  läsaren  solida  analyser  om vår

tids  stora  utmaningar.  Bland  skribenterna  finns  forskare,  journalister,  debattörer  och experter.

Under  2018  publicerades  1-2  artiklar  i veckan.  120  000  inloggningar  på sajten  gjordes,  vilket  gav

180  000  sidvisningar.

Världspolitikens  Dagsfrågor

Varje  nummer  av Världspolitikens  Dagsfrågor  handlar  om  en avgränsad  fråga  i internationell

politik.  Skriften  är unik  i sitt  slag  och kan jämföras  med  en kortare  bok.  Texterna  i

Världspolitikens  Dagsfrågor  skrivs  av journalister,  forskare  och  experter  med  lång  erfarenhet
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inom  sina ämnen.  Skrifterna  är intressanta  för  alla  som  vill  veta  mer  och få en gedigen  bas av

kunskap  om internationell  politik  och politiska  förhållanden  i andra  länder.

*  Nr 1  Jan Hallenberg:  Stormakt  på glid.  Trump  och  USA:s utrikespolitik

*  Nr 2 Niklas  Bremberg:  Spanien  demokrati  i kris

*  Nr3LisaPeIIing:MigrantersrättigheterifokusförFN

*  Nr 4 Henrik  Chetan  Aspengren:  Indien  -  Stormakt  på tillväxt

@ Nr6LenaHansson:CoIombia:Påvägmotfred?

* Nr 7/8  Astrid  Norån-Nilsson  och Camilla  Orjuela:  Kambodja  och Sri Lanka:  Hoten  mot

demokratin

*  Nr9PeterJohnsson:Lagochrättvisa-ödesfrågaförPoIen

*  Nr 10  Viking  Bohman  : Kinas nya sidenvägar.  "Århundradets  projekt"

Nr 11/12  Lisa Hultman  och Kajsa Tidblad-Lundholm:  Både  ris och ros för  FN:s

fredsbevarande  operationer

Evenemang

Den publika  seminarieverksamheten  utgör  ett  viktigt  bidrag  från  UI till  den  öppna  samhälls-

diskussionen.  På UI möts  svenska  och  internationella  forskare,  experter,  politiska  ledare  och

journalister  i debatter  och  samtal  om utrikes-  och säkerhetspolitik.  Varje  år arrangeras  ett

sjuttiotal  föreläsningar,  seminarier,  fortbildningsdagar,  gymnasiedagar  och konferenser  om

aktuella  utrikespolitiska  frågor.  Dessa sprids  också  ut i landet  genom  att  de oftast  spelas  in och

går  att  ta del  av som poddar  och filmer  på ui.se.

Antal  öppna

evenemang  2018

50 av dem har variti  samarbete  med UD, Norges  ambassad,

Transparency  International,  Göteborgs  universitet,  Sida, Dramaten,

VärIdskuItur-museerna,  Hanaholmen,  Sieps, Free Speech Festival,  Right

Livelihood  Award,  Lunds Universitet,  Forum  Syd, Utrikespolitiska

förbundet,  Amerikanska  ambassaden,  Nordiska  Afrikainstitutet,  Fojo,

med flera

UI erbjuder  medlemskap  till  organisationer,  privatpersoner  och studenter.  I medlemskapet  ingår

kostnadsfritt  inträde  till  ordinarie  evenemang,  en prenumeration  på Världspolitikens  Dagsfrågor

och för  privatpersoner  och studenter  även  tillgång  till  Landguiden.

Mediemedverkan

Genom  intervjuer,  i både  svensk  och internationell  media,  och  som  paneldeltagare  i evenemang

arrangerade  av andra  organisationer  informerar  Ul:s experter  allmänheten  om länder,  konflikter

och en mängd  utrikespolitiska  frågor.  UI, eller  Landguiden,  anges  som  källa  till  artiklar  och

faktasammanstäIIningari  nästan  alla svenska  nyhetskanaler.

Mediemedverkan Antal  2018

Intervjuer,  debattartiklar,  analyser,  kommentarer  och övriga

omnämnanden  i svensk  och internationell  media  av Ul:s experter

eller  Ul-publikationer 2 920
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Medarbetare

Medelantalet  anställda  vid Utrikespolitiska  institutet  under  2018  var  37,63  personer  omräknat

till  heltid.  Detta  omfattar  både  tiIIsvidareanstäIlda  och visstidsanställda.

Anställda  medarbetare  vid 2018  års slut  uppgick  till  sammanlagt  45 personer,  omräknat  till

heltid  32,28  personer.  Till institutet  är även  ett  40-ta1  associerade  personer  knutna.

I institutets  ledningsgrupp  ingick  direktören,  den  administrativa  direktören,  programcheferna,

forskningsledaren  och redaktionssamordnaren.

Styrelse

Michael  Sohlman  (ordf.)

Agneta  Dreber  (vice  ordf.)

Stefan  Gullgren  (t o m 2018-05-16)

Ove  Joanson

Julius  Liljeström  (fr  o m 2018-05-17)

Rutger  Lindahl

Marie  Söderberg

Jonas  Tallberg

Annika  Winsth

I styrelsen  ingick  också  institutets  direktör  Mats  Karlsson (t o m 2018-08-311
Christer  Ahlström  (fr  o m 2018-11-01)  och  de fackliga  representanterna  Lena Karlsson  (t o m

2018-05-16),  Niklas  Bremberg  (fr  o m 2018-05-17)  och Anna-Karin  Jonsson.

Flerårsöversikt  (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning

Balansomslutning

9 464

24 242

12  211

24 087

10  558

25 835

14  279

28 806

15  647

28 240

Soliditet  % 42 37  33  24 20

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  och  direktören  föreslår  att  till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst 8 819  495

årets  vinst 1376  168

IO 195  663

disponeras  så att

i ny räkning  överföres 10  195  663
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RESULT  ATRÄKNING

Tkr

Rörelsens  intäkter

Medlemsavgifter

Nettoomsättning

Externa  forskningsreIaterade  bidrag

Anslag/bidrag  från Utrikesdepartementet
Övriga  bidrag  och intäkter

Förändring  oförbrukade  medel

Summa  intäkter

Not 2018

2

3

830

8 634

2 144

23 765

1691

37 065

2 733

3 9 797

2017

859

1 l  352

2 762

21 348

1408

37 729

3 081

4 0 809

Rörelsens  kostnader

Externa  produktionskostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  och immateriella  anläggningstilIgångar

Summa  kostnader

4

-2 129

-9 494

- 26 228

-545

-38 394

- 2 325

-10  232

- 27 409

-430

-40  396

Rörelseresultat

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  intäkter

Räntekostnader  och  liknande  kostnader

Resultat  efter  finansiella  poster

1403

2

-29

1376

414

4

-8

409

Årets  resultat 1376 409
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BALANSRAKNING

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade  utgifter  för  IT-system

Maskiner  och  inventarier

0msättningstiIlgångar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Skattefordran

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Övriga  kortfristiga  placeringar

Kassa och bank

SUMMA  TILLGÅNGAR

EGET KAPIT  AL OCH SKULDER

Eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Oförbrukade  forskningsmedel

SUMMA  EGET KAPIT  AL OCH SKULDER

1l

M,

Not  2018-12-31  2017-12-31

1657

48

1705

2 167

83

2 250

936

3

992

9 967

10  637

22 536

24 242

1077

1l

1346

9 995

9 408

21 837

24 087

8 819

1376

IO 196

8 410

409

8 819

9

10

2 509  1029

4 36

1749  1861

6 757  6 428

3 027  5 914

14  046  15  267

24 242 24 087



M.

FöRÄNDRING  AV  EGET  KAPIT  AL

Tkr

Ingående  eget  kapital  per

I  januari  2017

Disposition

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  per

31 december  2017

Balanserat

resultat

6 963

1447

8 410

Ingående  eget  kapital  per

1 januari  2018

Disposition

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  per

31 december  2018

8 410

409

8 819

Arets

resultat

Summa

eget  kapital

1447

1 447

409

409

8 410

409

8 8:1S)

409

409

1376

1376

g gig

1376

IO 196



NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN
(alla belopp  i Tkr)

Not  1:  Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen har upprättats  med tillämpning  av årsredovisningslagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna  råd

BFNAR  2012:1  Årsredovisning och  koncernredovisning  (K3).  Tillämpningen  av BFNAR  2012:1  är frivillig.

Intäktsredovisning

Det inflöde av ekonomiska fördelar  som företaget  erhållit  eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som

intäkt. Intäkter  värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter  för medlemskap
samt övriga prenumerationer  periodiseras över aktuell löptid. Forskningsrelaterade bidrag periodiseras utifrån
upparbetade kostnaderinom  projekten.

Skatt

Då Utrikespolitiska  institutet  är en allmännyttig  ideell förening  sker beskattning endast för särskild löneskatt.

Immateriella  anläggningstilIgångar

Företaget redovisar internt  upparbetade  immateriella  anläggningstilIgångar enligt aktiveringsmodeIlen.  Det  innebär

att samtliga utgifter  som avser framtagandet  av en internt  upparbetad immateriell  anläggningstillgång  aktiveras

och skrivs  av under  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod.

AnIäggningstiIlgångar

Immateriella  och materiella anIäggningstilIgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat  med  ackumulerade

avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet  består av inköpspriset och  utgifter  som

är direkt hänförliga till förvärvet  för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande  utgifter  inkluderas

endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt  att framtida ekonomiska fördelar  som  är

förknippade  med posten kommer  att tillfalla företaget  och att anskaffningsvärdet  för detsamma kan mätas  på ett

tillförlitligt  sätt. Alla övriga kostnader  för reparationer  och underhåll samt tillkommande  utgifter  redovisas  i

resultaträkningen  i den  period  då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen  av en materiell  anläggningstiIlgångs betydande komponenter  bedöms vara  väsentlig

delas  tillgången upp  på dessa  komponenter.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod,  vilken uppskattas till fem (5) år. Bedömda

nyttjandeperioder  och avskrivningsmetoder  omprövas om det finns en indikation  på att dessa har förändrats  jämfört
med uppskattningen  vid föregående  års balansdag. Effekten av eventuella ändringar  i uppskattningar  och
bedömningar  redovisas framåtriktat.  Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget  blir part till instrumentets
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet
från tillgången upphör, regleras eller när företaget  förlorar  kontrollen  över den. En finansiell skuld, eller del av

finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen  fullgörs eller på annat sätt  upphör.

Finansiella instrument  värderas och redovisas utifrån verkligt  värde. Kortfristiga skulder värderas till nominellt  belopp.
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Not  2: Totala  intäkter  per  verksamhetsområde

2018

UI Gemensamt,  Redaktionen  och  övrig  administrativ  verksamhet

Medlemsavgifter

Nettoomsättning

Anslag/bidrag  från Utrikesdepartementet
Övriga  bidrag  och gåvor

Summa

UI forskningsövergripande  inklusive  programverksamhet

Nettoomsättning

Anslag/bidrag  från  Utrikesdepartementet

Övriga  bidrag  och  gåvor

Summa

830

7 266

13  493

807

22 397

1368

6 572

884

8 824

Externa  forskningsbidrag  inklusive  UD-anslag  för  Särskilda  forskningsprogrammet

Nettoomsättning

Externa  forskningsrelaterade  bidrag

Anslag/bidrag  från  Utrikesdepartementet

Övriga  bidrag  och gåvor

Summa  5844

2 144

3 700

Totala  intäkter 37 065

2017

859

9 961

12  753

700

24274

1613

4 895

478

6 985

8

2 762

3 700

1

6 470

37 729

Specifikation  över  kostnader  för  större  forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Crisis  management  Cooperation

Powershift  in East Asia

International  relations  2.0

Ursäkter  internat.  politikJapan  - Kina

Östasiatiska  relationer

VR Kinas  civilsamh

Tid och  diskurser

Vulnerable  Cities

Peace  and  the  Politics  of  Memory

Kulturarv  efter  konflikt

Energifrågor  i ett  globalt  perspektiv

Divided  development

Gender  just  Peace  & transitional  Justice

Divided  Cities

Folkräkning  och Frihetskamp  i Indien

Nationell  självst.  & europ.  integration

Gendarmeriet  i Persien  1911-1916

Finansiär  *

MSB

MMW

MMW

VR

VR

VR

VR

Formas

RJ

VR

EM

VR

VR

VR

VR

MMW

RJ

Beviljat  belopp

2 667

6 604

5 140

3 160

1011

4 000

4 242

2 142

6 765

4 800

3 996

3 600

3 300

1 167

2 850

2 800

2 680

Kostnader

2018

627

1 120

334

283

1722

1553

1l

746

102

6 500

Kostnader

2017

1034

1460

686

729

290

-51

998

169

840

996

176

-1 363

286

105

24

o

6 379

MSB = Myndigheten  för  samhällsskydd  och beredskap

VR = Vetenskapsrådet

EM = Energimyndigheten

MMW  = Marianne  och Marcus  Wallenbergs  stiftelse

RJ = Riksbankens  Jubileumsfond
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Not  3: Anslag/bidrag  från  Utrikesdepartementet

UD basanslag

Anslag  till  särskilda  forskningsprogrammet

Övriga  UD bidrag

2018

19 175

3 700

890

23 765

2017

16  675

3 700

973

21 348

Not  4: Anställda  och  personalkostnader

Medelantalet  anställda

Kvinnor

Män

Löner  och  andra  ersättningar

Direktör

Övriga  anställda

Sociala  kostnader

Pensionskostnader  för  direktör

Pensionskostnader  för  övriga  anställda

Övriga  sociala  avgifter  enligt  lag och  avtal

2018

1012

16  811

17  823

405

1834

5 489

7 728

Totala  löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och  pensionskostnader 25 551

2017

23

9

32

1 184

17  376

18  560

451

1952

5 728

8 131

26 691

Könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

Antal  styrelseledamöter

varav  kvinnor

Antal  övriga  befattningshavare  inkl  direktör

varav  kvinnor

2018-12-31  2017-12-31

1l

5

9

3

1l

5

9

4

Not  5: Balanserade  utgifter  för  IT-system

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

2018-12-31  2017-12-31

2 549

2 549

2 329

220

2 549

1657 2 167
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Not  6: Materiella  anläggningstiIlgångar

Maskiner  & Inventarier

Ingående  anskaffningsvärden

Årets  inköp

Årets utrangeringar/försäljningar
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets utrangeringar/försäIjningar
Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

2018-12-31  2017-12-31

4 499

4 499

-4 416

- 35

-4 450

48

5 370

47

-918

4 4gg

-5 286

-48

918

-4 416

83

Not  7: Kort-  och  långfristiga  placeringar

2018-12-31

Marknads-

värde

SEB

Kortfristiga  placeringar

Nordea  Institutionell  Kortränta  9 967

9 967

2018-12-31

Bokfört

värde

2017-12-31

Marknads-

värde

o

9 967

9 967

9 995

9 995

2017-12-31

Bokfört

värde

o

9 995

g ggs

Not  8: Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Föutbetalda  hyror

Förutbetalda  försäkringspremier

Övriga  poster

Totalt

2018-12-31  2017-12-31

706

30

256

992

1040

29

277

1346

Not  9: Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Personalrelaterade  kostnader

Övriga  upplupna  kostnader

Förutbetalda  intäkter

Totalt

2018-12-31  2017-12-31

1865

1 172

3 720

6 757

1841

706

3 882

6 428

Not  IO:  Oförbrukade  medel

Pågående  forskningsprojekt

Särskilda  forskningsprogrammet

2018-12-31  2017-12-31

1054

1973

3 027

3 341

2 572

5 914
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Not  11:  Ställda  säkerheter  och  eventualförpliktelser

Ställda  säkerheter

EventuaIförpIiktelser

2018-12-31  2017-12-31

Underskrifter

Stockholm  den 22/5 2019

'  av personalföreningen utsedd ledamot

rister

direktör

julius  Liljeström

Annika  Winsth

Vår revisionsberättelse har avgivits den !!  /S  - 2019

Martin  Sjöberg

BDO,  Auktoriserad  revisor

/  i]
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  årsmötet  / plenarmötet  i Utrikespolitiska  Institutet

Org.nr.  802005-9518

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Vi  har  utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Utrikespolitiska

Institutet  för  räkenskapsåret  2018.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet

med  årsredovisnings1agen  och  ger  en i alla  väsentliga  avseenden

rättvisande  bild  av föreningens  finansiella  ställning  per  den  31

december  2018  och  av dess finansiel]a  resultat  för  året  enligt

årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med

årsredovisningens  övriga  delar.

Grund  J7jr uttalanden
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.

Revisoremas  ansvar  enligt  denna  sed bes)crivs  nämiare  i avsnitten

"Den  auktoriserade  revisoms  ansvar"  samt  "lekn'iannarevisorris

ansvar".  Vi  är oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt  god

revisorssed  i Sverige.  Jag som  auktoriserad  revisor  har  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  som  gnind  för  våra  uttalanden.

Öwiga  upplysningar

Revisionen  av årsredovisningen  för  räkenskapsåret  2017  har  utf?5rts

av en annan  revisor  som  lämnat  en revisionsberättelse  daterad  16

maj  2018  med  omodifierade  uttalanden  i Rappork  om

årsredovisningen.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  att årsredovisningen  upprättas

och  att den  ger  en rättvisande  bild  enligt  årsredovisningslagen.

Styrelsen  ansvarar  även  för  den intema  kontroll  som  den  bedömer

är nödvändig  för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller

några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på

oegentligheter  eller  misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedömningen  av föreningens  förmåga  att forksätta  verksarnheten.

Den  upplyser,  när  så är tillämpligt,  om  förhållanden  som  kan

påverka  fömiågan  att fortsätta  verksamheten  och  att använda

antagandet  om  fortsatt  drift.  Antagandet  om  fortsatt  driff  tillämpas

dock  inte  om styrelsen  avser  att likvidera  föreningen,  upphöra  med

verksamheten  eller  inte  har  något  realistiskt  alternativ  till  att  göra

något  av detta.

Den  auktoriserade  revisorns  ansvar

Jag har  att utf?5ra revisionen  enligt  Inteniational  Standards  on

Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  mål  är att

uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om  hunivida  årsredovisningen

som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig

dessa  beror  på oegentligheter  el]er  misstag.  Rimlig  säkerhet  är en

hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att en revision  som

utförs  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i Sverige  alltid  komrner  att

upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om  en sådan  finns.  Felaktigheter

kan  uppstå  på gi'und  av oegentligheter  eller  misstag  och  anses  vara

väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan  förväntas

påverka  de ekonomiska  beslut  som  användare  fattar  med  gnind  i

årsredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt

omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela

revisionen.  Dessutom:

a identifierar  och  bedömer  jag  riskema  för  väsentliga  felaktigheter  i

årsredovisningen,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller

misstag,  utfomiar  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån

dessa  risker  och  inhämtar  revisionsbevis  som  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  för  att utgöra  en gi'und  för  mina  uttalanden.  Risken

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet  till  fö5d av
oegentligheter  är högre  än f?5r en väsentlig  felaktighet  som  beror  på

misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta  agerande  i maskopi,

förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  infomiation  eller

åsidosättande  av intern  kontroll.

a skaffar  jag  mig  en förståelse  av den  del  av föreningens  intema

kontroll  som  har  betydelse  f?5r min  revision  för  att utforma

granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till

omständigheterna,  men  inte  för  att uttala  mig  om  effektiviteten  i

den  interna  kontrollen.

a utvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och  rimligheten  i styrelsens  uppskattningar  i redovisningen

och  tillhörande  upplysningar.

a drar  jag  en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  drift  vid  upprättandet  av årsredovisningen.

Jag  drar  också  en slutsats,  med  gnind  i de inhämtade

revisionsbevisen,  om  hunivida  det  finns  någon  väsentlig

osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana  händelser  eller  förhållanden  som

kan  leda  till  betydande  tvivel  om  föreningens  förmåga  att  fortsätta

verksamheten.  Om  jag  drar  slutsatsen  att  det finns  en väsentlig

osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisionsberättelsen  fästa

uppmärksarnheten  på upplysningarna  i årsredovisningen  om  den

väsentliga  osäkerhetsfaktom  eller,  om  sådana  upplysningar  är

otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.  Mina

slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som  inhämtas  fram  till

datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock  kan  framtida  händelser  eller

förhållanden  göra  att en förening  inte  längre  kan  fortsätta

verksarnheten.

a utvärderar  jag  den  övergripande  presentationen,  stnikturen  och

innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och  om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionema  och

händelsema  på ett sätt som  ger  en rättvisande  bild.

Jag måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planerade

omfattning  och  inriktning  samt  tidpunkten  för  den. Jag måste  också

informera  om  betydelsefulla  ia)cttagelser  under  revisionen,

däribland  de evenhiella  betydande  brister  i den intema  kontrollen

som  jag  identifierat.

Lekmannarevisorns  ansvar

Jag  har  att utf?5ra en revision  enligt  revisionslagen  och  därmed

en]igt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  mål  är att uppnå  en rimlig

grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen  har  upprättats  i

enlighet  med  årsredovisningslagen  och  om  årsredovisningen  ger  en

rättvisande  bild  av föreningens  resultat  och  ställning.
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Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

samt  stadgar

Uttalande

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även  utfört  en

revision  av styrelsens  förvaltning  för  Utrikespolitiska  Institutet  för

räkenskapsåret  2018.

Vi tillstyrker  att årsmötet/plenarmötet  bevi5ar styrelsens
ledamöter  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  fijr  uttalande
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt

ansvar  enligt  denna  bestcrivs  närmare  i avsnittet  "Revisoms  ansvar".

Vi  är oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt  god  revisorssed  i

Sverige.  Jag som  auktoriserad  revisor  har  i övrigt  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  som  grund  för  vårt  uttalande.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  ansvarar  för  förvaltningen  enligt  stadgarna.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  därmed  vårk

uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att med

en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om  någon  styrelseledamot

i något  väsentligt  avseende  företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig

skyldig  till  någon  försumrnelse  som  kan  f?'ranleda

ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för

att en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  försurnmelser  som  kan

föranleda  ersättningss)cyldighet  mot  föreningen.

Som  en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige

använder  den auktoriserade  revisorn  professionellt  omdöme  och  har

en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av f?5rva]tningen  gi'undar  sig  främst  på revisionen  av

räkenskaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utförs

baseras  på den auktoriserade  revisorns  professionella  bedömning

och  övriga  valda  revisorers  bedömning  med  utgångspunkt  i risk  och

väsentlighet.  Det  innebär  att  vi fokuserar  grans)aiingen  på sådana

åtgärder,  områden  och  förhållanden  som  är väsentliga  för

verksamheten  och  där  avsteg  och  överträdelser  skulle  ha särskild

betydelse  för  föreningens  situation.  Vi  går  igenom  och  prövar

fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och  andra

f?5rhå11anden som  är relevanta  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet.

Stockholm den &' //S-

Martin  Sjöberg

Auktoriserad  revisor le)cmannarevisor
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