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1 FÖRORD
2019 var ett händelserikt år i Europapolitiken. Förutom att processen med Storbritanniens utträde har
fortlöpt var årets viktigare politiska händelser att det valdes ett nytt Europaparlament och att det
därefter utsågs en ny kommission. Sieps tog fram ett flertal publikationer om Europaparlamentsvalet,
arrangerade flera seminarier samt bidrog med allsidig belysning inför och efter valet, inte minst genom
en stor medial närvaro.
Sieps har fortsatt försökt svara upp mot den allt ökande efterfrågan på expertis i EU-frågor. Det har
framför allt handlat om Europaparlamentsvalet, brexit och EU:s framtid. Sieps medarbetare blir
löpande inbjudna att delta i olika former av expertpaneler vid seminarier, som föreläsare och som
moderatorer. Efterfrågan ökar stadigt och måste ses som ett kvitto på såväl Sieps kompetens som
behovet av expertis i EU-frågor i det offentliga samtalet.
Sieps fortsätter att arbeta på en balans i verksamheten mellan att ta fram djupgående
forskningsbaserade analyser och att bidra med kunskap i frågor som ligger nära den dagspolitiska
dagordningen i EU. Vi har vidareutvecklat ett nytt format (Perspektiv) som på ett mer tillgängligt sätt
ska analysera aktuella EU-frågor.
De institutionella frågorna är i mångt och mycket ryggraden i Sieps verksamhet. Flera publikationer i
år har handlat om frågor som ligger på den politiska dagordningen och som ryms inom debatten om
EU:s framtid. En antologi om EU:s framtidsfrågor togs fram under våren och i december presenterades
en antologi som fokuserade på tioårsdagen för Lissabonfördraget. Vi har samtidigt analyserat hur EUfrågorna påverkar Sverige, bland annat genom en antologi och ett seminarium om riksdagens EUarbete. Vi har även inlett ett projekt om Sveriges 25 år som EU-medlem.
Våra seminarier filmas numera regelmässigt och den nya webben har också underlättat spridningen
av såväl seminarier som publikationer. Långt fler än tidigare kan nu ta del av den kunskap som Sieps
förmedlar oavsett var man befinner sig.
Behovet av att upprätthålla en hög EU-kompetens i den offentliga sektorn kan inte nog framhållas, inte
minst i ljuset av de utmaningar Sverige står inför med anledning av brexit. Sieps har fortsatt med det
viktiga uppdraget att tillhandahålla utbildningar i den offentliga sektorn, och de utbildningar som har
ägt rum har fallit väl ut. Satsningen mot myndighetsledningar (i samarbete med Regeringskansliet) och
mot den kommunala nivån (i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner) har fortsatt.

Göran von Sydow,
Direktör
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2 RESULTATREDOVISNING
2.1 Bakgrund och uppdrag
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) är en myndighet under regeringen. Sieps fyra
huvudsakliga uppgifter är att
1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik
2. göra analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i
Sverige samt självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska
frågor
3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde
4. som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet tillhandahålla utbildningar i ämnen
som rör Europeiska unionen.
Uppdragen i regleringsbrevet för 2019 är att senast den 28 februari 2019 redovisa vilka åtgärder som
under 2018 vidtagits för att belysa EU:s framtidsfrågor och öka delaktigheten i diskussionen kring dessa
frågor, samt vilka åtgärder som vidtagits för att fler förtroendevalda och offentliganställda på nationell,
regional och lokal nivå ska kunna delta i myndighetens utbildningar och hur dessa utbildningar har
målgruppsanpassats. Sieps redovisade båda uppdragen: Rapportering av uppdraget ”EU:s
framtidsdiskussion” Sieps dnr: 19/0028 och Rapportering av uppdraget ”Utbildningar anpassade efter
målgrupp” Sieps dnr 19/0029 till Statsrådsberedningen inom utsatt tid.
Vidare uppdrag var att senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018
bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långtifrån arbetsmarknaden, inklusive
nyanlända. Sieps redovisade uppdraget till Statskontoret inom utsatt tid.
Sieps har vid fem tillfällen under 2019 redovisat prognoser med kommentar i informationssystemet
Hermes i enlighet med regleringsbrevet.

2.1.1 Organisation och lokalisering
Sieps är sedan 2008 en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. Den 17 maj 2019 tillträdde Göran
von Sydow som direktör för Sieps. Under året har Jonas Eriksson och sedermera Anna Wetter Ryde
haft uppdraget som ställföreträdande direktör. Pernilla Wredenfors och därefter Maria Wiberg har
haft ett särskilt ansvar för utbildningsverksamheten.
Till och med oktober 2019 ingick följande ledamöter i insynsrådet: Lars Calmfors, Per Cramér, Ylva
Nilsson, Thomas Persson, Maria Strömvik, Ewa Rabinowicz och Per Hilmersson. Sieps direktör är
ordförande. Enligt ett regeringsbeslut den 24 oktober, ändring av förordningen (2008:748) med
instruktion för Sieps utökades antalet ledamöter i Sieps insynsråd till högst tio. Samtidigt entledigades
ett antal ledamöter från sitt uppdrag då deras mandattid gått ut. Från och med den första november
2019 ingår följande ledamöter i Sieps insynsråd: Lisbeth Aggestam, Anders Ahnlid, Lars Calmfors,
Josefin Malmqvist, Annika Ström Melin, Thomas Persson, Jane Reichel, Åsa Westlund och Oscar
Wåglund Söderström. Insynsrådet har haft tre möten under året.
Sedan hösten 2017 är Sieps samlokaliserad med Statskontoret och ett antal mindre myndigheter på
Torsgatan 11 i Stockholm. Samlokaliseringen innebär en effektivisering och resursbesparing för Sieps
då bland annat kostnad för servicetjänster delas med de andra myndigheterna. Möjligheten att bedriva
seminarieverksamhet och öppen utbildningsverksamhet i lokalerna innebär även det en
resurseffektivisering.
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Representanter från de samlokaliserade myndigheterna träffas varannan månad för att diskutera
aktuella samverkansfrågor och möjliga framtida samverkansområden.

2.1.2 Prestationer och resultatindikatorer
För att mäta måluppfyllelsen till regeringsuppdraget (se 2.1) använder sig Sieps av resultatindikatorer.
Resultatindikatorerna utgörs av prestationstyperna: publikationer, seminarier och EU-utbildningar.
Med hjälp av indikatorerna redovisas under rubrikerna nedan Sieps måluppfyllelse i förhållande till de
uppgifter och mål som regeringen beslutat för myndigheten. Under avsnitt 2.7.3 finns en mer utförlig
redogörelse av respektive indikators kostnader att tillgå.
Sieps verksamhet har genom åren redovisats i tre huvudsakliga prestationstyper: publikationer,
seminarier och EU-utbildningar. Sieps har sedan 2017 lagt till en redogörelse för hur Sieps har bidragit
till en allsidig belysning av aktuella Europapolitiska frågor, något som också ingår i myndighetens
uppdrag (se 2.1). Dessa prestationer särredovisas inte i kostnadsredovisningen, men en kvalitativ
bedömning finns att tillgå i resultatredovisningen.
Resultatindikatorn publikationer
Sieps har regeringens uppdrag att ta fram forskningsbaserade analyser. För detta uppdrag mäter Sieps
till stor del måluppfyllelsen genom resultatindikatorn publikationer. Fler publikationer färdigställdes
under 2019 än 2018 och 2017. Detta kan härledas till att Sieps hade en ökning av årsarbetskrafter
2019, vilket bidrog till större produktion. Därmed ökade kostnaden för intern forskning och
forskningshandläggning. Även kostnaden för externa forskare ökade på grund av ett större antal
anlitades. Under rubrik 2.2.1 finns en utförligare redovisning om indikatorn publikationers
måluppfyllelse även i förhållande till 2018 och 2017 års prestation.
Tabell 1. Kostnader för publikationer (tkr)
Publikationer
Summa

Kostnad 2019
25 publikationer
10 024

Kostnad 2018
15 publikationer
8 137

Kostnad 2017
20 publikationer
7 023

Resultatindikatorn seminarier
Sieps har regeringens uppdrag att göra analyser tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen och delta i internationellt utbyte. För detta uppdrag mäter Sieps bland
annat måluppfyllelsen genom resultatindikatorn seminarier. Fler seminarier genomfördes 2019 än
2018 och 2017. Kostnaderna för seminarieverksamheten är dock lägre 2019 än föregående år, vilket
beror på lägre OH-kostnader. Detta kan härledas till att Sieps hade en större andel samarrangemang
med andra aktörer än 2018. Kostnaderna för seminarierna består av kostnader för svenska och
internationella talare, filmning av seminarierna samt personal och övriga OH-kostnader. De filmade
seminarierna finns att se på Sieps webbplats, vilket bidrar till en ökad spridning av Sieps arbete. Under
rubrik 2.3.3 finns en utförligare redovisning om indikatorn seminariers måluppfyllelse även i
förhållande till 2018 och 2017 års prestation.
Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)
Seminarier
Summa

Kostnad 2019
19 seminarier
2 820

Kostnad 2018
15 seminarier
3 236

Kostnad 2017
9 seminarier
2 845

Resultatindikatorn EU-utbildningar
Sieps har regeringens uppdrag att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen till
offentligt anställda. För detta uppdrag mäter Sieps framförallt måluppfyllelsen genom
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resultatindikatorn EU-utbildningar. Under 2019 utökades verksamheten med en heltidstjänst och
andra medarbetares arbetstid förlades i högre grad till utbildningsverksamheten. Kostnaderna för EUutbildningarna minskade dock totalt sett under 2019, vilket berodde på att kostnaderna för intern
administration minskade. Det kan härledas till att kostnaderna för konsulter och resor har minskat.
Satsningen har bidragit till att fler utbildningstillfällen har genomförts och fler personer utbildats. För
att ge en djupare förståelse för prestationen har vi valt att från och med i år även redovisa antal
utbildningstillfällen i tabell 3 nedan. Under rubrik 2.6 finns en utförligare redovisning om indikatorn
EU-utbildningars måluppfyllelse och även förhållandet till 2018 och 2017 års prestation.
Tabell 3. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
EU-utbildningar

Summa

Kostnad 2019
51 utbildningstillfällen
1 393 deltagare
3 813

Kostnad 2018
41 utbildningstillfällen
1 003 deltagare
3 898

Kostnad 2017
34 utbildningstillfällen
685 deltagare
2 081

2.2 Forskning och analys
Under 2019 har Sieps verksamhet varit indelad i tre övergripande områden: EU:s politiska och
konstitutionella system, Medlemsstaterna och europeisk integration samt EU:s politikområden.
Indelningen speglar Sieps unika bidrag, det vill säga aspekter som inte täcks av andra myndigheter, och
fokuserar på utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik. Verksamheten under
2019 har följt dessa tre områden.

2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag
Sieps ger ut fyra typer av publikationer: Rapport, Occasional Paper, Europapolitisk analys och
Perspektiv (för antal, se tabell 4 nedan.) Rapportserien är texter producerade av institutets egna
forskare eller på uppdrag av Sieps. Innehållet i rapporterna kvalitetsgranskas alltid av ett par externa
forskare. I serien Occasional Paper (OP) ingår ofta antologier. Serien Europapolitisk analys (Epa) är en
digital publikation och kvalitetssäkras internt.
Det senast tillkomna formatet är Perspektiv, också det digitalt. Det prövades först under 2018 och har
etablerats under 2019. Syftet är att ge forskare möjlighet att problematisera eller diskutera ett aktuellt
ämne på högst två sidor. Under året fick både Europapolitisk analys och Perspektiv en ny och mer
läsvänlig grafisk form.
Under 2019 har Sieps fortsatt att publicera sammanfattningar av Sieps seminarier (se lista nedan),
vilket påbörjades hösten 2017. Syftet är att ge ytterligare spridning åt den kunskap som förmedlas
under seminarierna, utöver inspelningarna. De skrivs på svenska, vilket är tänkt att bidra till
tillgängligheten när seminariespråket är engelska. Även sammanfattningarna fick en läsvänligare
grafisk form under 2019.
Flera av årets publikationer behandlade politiska och institutionella frågor kring den nya
mandatperioden. Exempel på studier med särskild relevans för Sverige är diskussionen om skatter på
EU-nivå, förhållandet mellan den sociala pelaren och den nordiska modellen, ett eventuellt svenskt
deltagande i Europeiska bankunionen samt mönster för samarbete och inflytande i EU:s ministerråd
mot bakgrund av brexitprocessen och fördjupningen av EMU. Hur EU-frågorna hanteras i riksdagen
och kommunerna har också analyserats.
Av årets 25 publikationer var 16 på svenska och 9 på engelska. Varje rapport och antologi (op) på
engelska innehåller en sammanfattning på svenska och tvärtom, medan alla Europapolitiska analyser
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på engelska har en svensk beskrivning på webbplatsen. Listan över Sieps författare under 2019
innehåller många namnkunniga forskare som har tillfört spetskunskap på sina respektive områden.
Sieps bistår även Regeringskansliet med annat underlag. Ett exempel är en närmare granskning av den
nya kommissionens huvudsakliga prioriteringar. Sieps direktör och medarbetare bidrar också
återkommande med muntliga föredragningar i Regeringskansliet.
Individbaserad statistik
Bland författarna var könsfördelningen 15 kvinnor och 25 män (se nedanstående lista). 2018 var
könsfördelningen 11 kvinnor och 17 män. 2017 var könsfördelningen 8 kvinnor och 21 män. Sieps
arbetar aktivt för att förbättra könsfördelningen bland författarna. Frågan är en stående punkt vid
varje planeringsmöte och målsättningen är en jämnare fördelning. Det ska dock framhållas att andelen
kvinnor är större bland Sieps interna forskare. Ett skäl till den ojämna fördelningen bland författarna
är att vissa forskningsområden och befattningar domineras av män. Men förklaringarna är givetvis
flera, vilket manar till nya sätt att tänka.
Tabell 4. Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Perspektiv
Summa

2019
2
3
13
7
25

2018
4
1
10
3
15*

2017
6
2
12
20

* Perspektiven redovisades separat för 2018 och ingår därför inte i summan.

Förteckning över publikationer:
• Legitimitet för skatter på EU-nivå (2019:1epa), Katarina Nordblom
• The social pillar and the Nordic model (2019:2epa), Caroline de la Porte
• EU i riksdagen (2019:1op), Katrin Auel, Magnus Blomgren, Jörgen Hettne, Christer Karlsson,
Nina Liljeqvist, Moa Mårtensson, Thomas Persson
• The Franco-German dialogue on the future of the EU (2019:3epa), Katarina Engberg
• EU och företagsbeskattning (2019:4epa), Mattias Dahlberg
• Administration: The hidden star of the EU budget (perspektiv), Daniel Tarschys
• Solidaritet i EU-rätten (2019:5epa), Anna Södersten
• Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd (2019:6epa), Rutger Lindahl, Markus Johansson,
Daniel Naurin
• Från kris till polarisering: Spanien går till val (perspektiv), Jakob Lewander
• The 2019 European Parliament Elections: Potential Outcome and Consequences (2019:7epa),
Simon Hix, Doru Frantescu
• Perspectives on the future of the EU (op i samarbete med UI), Christopher J. Bickerton, Ulrike
Guérot, Ivan Krastev, Almut Möller, Frank Schimmelfennig
• Juncker’s Political Commission: Did it Work? (2019:8epa), Mark Dawson
• De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system (2019:1), Henrik Wenander
• Sverige och EU på miljörättens område (2019:9epa), Jan Darpö
• Spitzenkandidaten – make or break? (perspektiv), Göran von Sydow
• Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera? (2019:10epa), Åsa Hansson
• Europaparlamentsvalet 2019 – Sverige går sin egen väg (2019:11epa), Linda Berg
• Europaparlamentsvalet 2019 – ett splittrat politiskt landskap (2019:12epa), Magnus Blomgren
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•
•
•
•
•
•
•

Better In or Better Out: Weighing Sweden’s Options Vis-à-vis the Banking Union (2019:2),
Thorsten Beck
EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta? (perspektiv), Daniel Tarschys
EU, kommuner och projektifiering (2019:13epa), Mats Fred
Koldioxidtullar i EU: problematiska men motiverade (perspektiv), Harry Flam
The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure? (op), Eleanor Spaventa, Daniel R. Kelemen,
Luuk van Middelaar, Anne Thies, Anna Södersten
Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet? (perspektiv), Anna Wetter-Ryde
Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik? (perspektiv), Katarina
Engberg

Förteckning över seminariesammanfattningar:
•

Rättsstatskrisen i Polen

•

Bankunionen i ett nordisk-baltiskt perspektiv

•

Valdeltagandet i EU-valet 2014 – vad kan det säga om valet 2019?

•

Tysk-franskt samarbete: möjlighet eller problem?

•

Valet till Europaparlamentet i maj 2019: Möjliga resultat och konsekvenser

•

Den politiska kommissionen – fungerade Junckers idé?

•

Eftervalsanalys – så gick Europaparlamentsvalet

•

Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd – Hur påverkar brexit och fördjupningen av EMU?

•

Behöver EU en industripolitik?

•

Politiskt svängrum eller rättsliga ramar – vad styr EU:s befogenheter?

•

Tio år med Lissabonfördraget: Framgång eller misslyckande?

Författare: Sieps (Patricia Wadensjö)

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2019 har 4 remissvar överlämnats, att jämföra med
år 2018 då Sieps lämnade 11 remissvar och år 2017 då Sieps lämnade 16 remissvar. Eftersom
myndighetens storlek och resurser är begränsade har Sieps valt att fokusera på aspekter där Sieps kan
ge ett mervärde. Det handlar framför allt om EU-rättsliga aspekter som kanske har förbisetts eller om
Sieps bedömer att kunskapsområden behöver kompletteras.

2.3 Spridning och tillgänglighet
Sieps sprider sina analyser genom publicering i olika kanaler, utskick och seminarier, både öppna och
interna samt genom utbildningarna. Samarbeten med andra aktörer har fortsatt att utnyttjas för större
spridning. Sieps synlighet bygger också på medarbetarnas externa uppdrag som föreläsare,
moderatorer eller kommentatorer i medier liksom deras deltagande i exempelvis internationella
konferenser. Årets seminarier har ofta kombinerats med rundabordssamtal med ett urval experter och
beslutsfattare, en typ av forum som har stärkt Sieps som mötesplats. Seminarierna filmas och läggs ut
i efterhand på Sieps webbplats.
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Under 2019 har arbetet fortsatt med att göra Sieps analyser mer tillgängliga och målgruppsanpassade,
enligt det särskilda målet för 2018. Riktmärken har varit tillgängligare språk och form, nya kortare
publikationsformat, relevans för målgruppen samt utveckling av kanaler, framför allt digitala. Samtliga
publikationstyper har nu en enhetlig och igenkännlig grafisk form. Mer resurser har lagts på
textbearbetning och mer planering har ägnats åt ämnesval och spridningsinsatser. Ett mål med de nya
formaten är att förmedla analyser i mer kondenserad form. Ett annat syfte är att tillföra texter med
lägre krav på förkunskaper – trots myndighetens relativt snäva målgrupp kan genomslaget gagnas av
en allmän kännedom om Sieps. Sieps internationella publik har också identifierats som viktig för ökat
genomslag.
För att öka spridningen har Sieps gjort särskilda utskick, vidareutvecklat webbplatsen och öppnat ett
LinkedIn-konto. Sedan tidigare finns Sieps också på Twitter. Övriga insatser för spridning är en ny
leverantör av omvärldsbevakning för talade medier med bättre täckning av Sieps medverkan i
etermedia. Spridningen i kvantitativa termer följs upp samtidigt som riktad spridning och kvalitativt
genomslag står i fokus, eftersom det i uppdraget ligger att göra arbetet tillgängligt för regeringen och
andra i den politiska beslutsprocessen. Föredragningar internt i Regeringskansliet kan tjäna som
exempel på riktad spridning.

2.3.1 Tryck och utskick
Sieps forskning och analyser sprids genom flera typer av utskick. Tryckta publikationer distribueras
kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier och skickas även per post till mottagare som
anmält sig för utskick. Under 2019 skickades 1 090 tryckta exemplar av publikationer till sådana
mottagare i Sverige och utomlands. Minskningen hänger samman med ambitionen att prioritera
digitala analyser framför tryckta rapporter, en inriktning som underströks i regleringsbrevet för 2018.
En annan förklaring är att de tryckta rapporterna också har spridits på mer riktade sätt. Ett exempel är
att antologin ”EU i riksdagen” distribuerades till samtliga 349 riksdagsledamöter. Ett antal
publikationer har också skickats ut separat till utvalda mottagare. Bland annat sändes rapporten ”De
svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system” till företrädare för 100 svenska kommuner.
Tabell 5. Utskick av publikationer i tryckt form
Utskick

2019
1 090

2018
1 485

2017
1 748

För att på ett effektivt sätt nå relevanta målgrupper sprids information om Sieps verksamhet via
elektroniska utskick. Utskicken består i första hand av seminarieinbjudningar och information om nya
publikationer. Temautskick används för att presentera publikationer och seminarier på ett särskilt
tema. Under 2019 gjordes ett temautskick med en sammanställning över årets samtliga publikationer.
Temautskicken nådde i genomsnitt 3 740 mottagare per utskickstillfälle medan de digitala utskicken
av publikationer nådde 3 268 mottagare i genomsnitt per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar skickas elektroniskt till personer på Sieps sändlistor. Även Regeringskansliet
och dess tjänstemän nås av inbjudningarna genom att notiser om seminarierna läggs ut på
Regeringskansliets interna webbplats (Klaranätet).
Under 2019 nådde de digitala utskicken av seminarieinbjudningar i genomsnitt 3 652 mottagare per
utskickstillfälle. De digitala utskicken om EU-utbildningar nådde i genomsnitt 482 mottagare per
utskickstillfälle. Sieps har speciella sändlistor för EU-utbildningarna och under 2019 gjordes 13
elektroniska utskick med information om EU-utbildningar.
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Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
Publikationer
Seminarieinbjudningar
Temautskick
EU-utbildningar

2019
3 268
3 652
3 740
482

2018
2 870
2 294
2 344
620

2017
1 992
2 893
1 679
779

2.3.2 Webbplatsen
Under 2017 lanserade Sieps sin nuvarande webbplats. Under 2019 har utvecklingen fortsatt, med
fokus på användarvänlighet och webbplatsens startsida. Syftet med webbplatsen är att göra
publikationer, EU-utbildningar och seminarier mer tillgängliga för besökaren. Webbplatsen har bidragit
till att sprida Sieps arbete, till exempel genom att spela upp videor från seminarier och EU-utbildningar,
och den har även skapat möjlighet att publicera texter i olika format. Webbplatsen lanserades i
september 2017. Det finns därför endast jämförande statistik av sidvisningar och antalet nedladdade
publikationer för helåren 2018 och 2019.
Nedladdningsstatistik sieps.se
Unika sidvisningar 2019: 95 291 (80 445 år 2018).
Totalt antal nedladdningar av publikationer 2019: 6 146 (5 995 år 2018).
Nedladdningsstatistik Sieps publikationer 2019
Topp fem mest nedladdade publikationerna 2019 (källa Google Analytics)
• The 2019 European Parliament Elections: Potential Outcome and Consequences (författare:
Simon Hix och Doru Frantescu).
• The Franco-German dialogue on the future of the EU (författare: Katarina Engberg).
• EU i riksdagen (författare: Katrin Auel, Magnus Blomgren, Jörgen Hettne, Christer Karlsson,
Nina Liljeqvist, Moa Mårtensson, Thomas Persson. Redaktörer: Anna Wetter Ryde och Göran
von Sydow).
• Perspectives on the future of the EU (författare: Christopher J. Bickerton, Ulrike Guérot, Ivan
Krastev, Almut Möller, Frank Schimmelfennig. Redaktörer: Björn Fägersten och Göran von
Sydow).
• Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd (författare: Markus Johansson, Daniel Naurin och
Rutger Lindahl).
Webbplatsens startsida har stått i fokus 2019. Tanken är att startsidan ska vara så pass användarvänlig
och tydlig att besökaren snabbt ska hitta vidare på webbplatsen. Ett nytt format är block där aktuella
händelser, nyheter eller publikationer presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. På Sieps startsida
presenteras såväl kommande som tidigare genomförda seminarier, de senaste publikationerna,
inklusive nya publikationsformat, som har lyfts fram. Från startsidan kan besökare anmäla sig att
prenumerera på Sieps digitala utskick. Under 2019 har Sieps börjat räkna antalet som anmäler sig via
webbplatsen och under året har 1 036 personer registrerat sig via detta formulär och sedan lagts till i
Sieps sändlistor.
Under 2019 har Sieps skapat och publicerat en digital EU-utbildning på webbplatsen (sieps.se/euutbildningar). Filmen är en kortversion av utbildningen EU-kunskap – en grundkurs och förklarar
hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut.
Målet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap om EU:s institutioner och befogenheter, om
beslutsprocessen och hur lagstiftning tas fram samt om EU:s rättsakter och nationell tillämpning av
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EU-rätten. Webbutbildningen är uppdelad i kortare avsnitt för att tittare enkelt ska kunna välja vilka
delar de vill se. Utbildningen är också publicerad på Sieps Youtube-kanal och har efter publiceringen
den 20 mars 2019 haft 3 107 visningar.
Under 2019 har Sieps seminarier filmats och publicerats i efterhand på webbplatsen. Spridningen mäts
utifrån räckvidd (antal potentiella tittare) och antal uppspelningar. Räckvidden har mer än fördubblats
sedan 2018, vilket delvis kan vara en konsekvens av att antalet filmer också har ökat. Antalet
uppspelningar ligger ungefär på samma antal som under 2018.
Tabell 7. Seminariefilmer
Räckvidd
Uppspelningar

2019
119 000
1 487

2018
56 404
1 526

2017
9 655
538

På webbplatsen finns även information om omnämnanden i medier, kontaktuppgifter till personal,
information om verksamheten och årsredovisning samt Sieps remissvar.
Lissabonfördraget.se
Sidans syfte är att fungera som ett bibliotek och vara ett pedagogiskt hjälpmedel bestående av
fördragstexter, en förklarande ordbok samt ett stort antal rapporter och analyser av EU:s
konstitutionella utveckling. Webbplatsen finns att tillgå via lissabonfordraget.se. Från 2019 har Sieps
verktyg på plats för att mäta besöksstatistiken, vilket vi också avser att göra framledes.
Nedladdningsstatistik lissabonfordraget.se
Unika sidvisningar 2019: 1 182
Europaportalen.se
Europaportalen är en oberoende nyhets‐ och debattplats som sedan år 2000 dagligen publicerar
nyheter och debattartiklar i aktuella Europafrågor. Europaportalen ägs av föreningen
Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare och löntagare på den
svenska arbetsmarknaden. Sieps har möjlighet att publicera en så kallad banner på Europaportalens
startsida.
Webbannonsen används för att informera om nya publikationer och kommande seminarier och är
länkad till den aktuella informationen på webbplatsen. Under 2019 publicerade Sieps 5 webbannonser
på Europaportalen. År 2018 publicerade Sieps 12 annonser på Europaportalen och, år 2017
publicerade Sieps 14 annonser.

2.3.3 Seminarier
År 2019 höll Sieps 19 öppna seminarier på olika teman, till exempel om Europaparlamentsvalet, EU:s
industripolitik och Lissabonfördraget 10 år. Sieps har fortsatt att filma och webbsända seminarierna i
efterhand (se tabell 7 ovan). Vid flera tillfällen har Sieps öppna seminarier även filmats av SVT. Ett
exempel på detta är seminariet som Sieps och UI höll den 28 maj 2019 om ämnet ”Efteranalys – Så gick
Europaparlamentsvalet”. Sieps har också fortsatt att anordna öppna seminarier om aktuella
Europapolitiska ämnen även utan att det funnits en Sieps-rapport att presentera. Som exempel kan
nämnas seminariet som ägde rum den 8 februari på temat “The rule of law crisis in Poland”. Ett annat
exempel är höstens seminarium på ämnet ”Politiskt svängrum eller rättsliga ramar – vad styr EU:s
befogenheter?”.
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Vid Sieps öppna seminarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat som har
framkommit i rapporter och analyser. Kostnadsfria exemplar av ämnesrelaterade publikationer finns
tillgängliga på samtliga seminarier. Under 2019 anordnades 19 öppna seminarier i Sieps regi, varav
53 procent utgjordes av samarrangemang. Det totala antalet redovisade deltagare var 1 254. Dock
begränsades möjligheten att få ta del av deltagarlistor från våra medarrangörer kraftigt sedan GDPR
trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att antalet deltagare vid 5 samarrangemang under år
2019 inte har kunnat räknats, men eftersom det genomsnittliga antalet deltagare per seminarium år
2019 var 89 kan det totala antalet seminariedeltagare för år 2019 uppskattas till omkring 1 700.
För information om tidigare år se tabeller nedan.
Tabell 8. Öppna seminarier
Öppna seminarier

2019
19

2018
15

2017
9

2019
1 254
89

2018
759
76

2017
792
88

Tabell 9. Deltagare öppna seminarier
Deltagare totalt*
Deltagare i genomsnitt**

*Deltagare totalt 2019 vid 14 av 19 seminarier.
**Deltagare i genomsnitt 2019 vid 14 av 19 seminarier.

När det bedöms lämpligt arrangerar Sieps seminarier i samarbete med andra institut och
organisationer. Samarrangemang gör att Sieps kan nå en bredare publik och dela kostnader med andra
arrangörer.
Samarbetet med andra aktörer i seminarieverksamheten har även fortsatt. Sieps samarrangerade till
exempel ett par seminarier tillsammans med Utrikespolitiska institutet, exempelvis ”Who leads the
EU?”. Sieps anordnade också ett par seminarier i samarbete med Regeringskansliet, varav ett i
samband med Europadagen den 9 maj, tre seminarier i samarbete Europeiska kommissionen samt ett
seminarium tillsammans med Sveriges riksdag på ämnet ”Riksdagen, partierna och EU”.
Tabell 10. Samarrangemang öppna seminarier i procent
Samarrangemang

2019
53 %

2018
40 %

2017
33 %

Individbaserad statistik
Sieps har från och med 2019 börja redovisa individbaserad statistik när det gäller seminariedeltagarnas
könsfördelning i enlighet med förordning 2000:605. Statistiken visar en jämn könsfördelning vad gäller
deltagarna vid Sieps öppna seminarier (se tabell 11).
Tabell 11. Könsfördelning* deltagare öppna seminarier
Antal deltagare kvinnor:
Antal deltagare män:

2019
439
458

*Könsfördelning för deltagare 2019 vid 12 av 19 seminarier. Statistik om könsfördelning kunde enbart tas fram
för de 12 tillgängliga deltagarlistor där kön gick att identifiera.

Könsfördelningen som avser talarna vid Sieps öppna seminarier är däremot något ojämn då antalet
kvinnliga talare vid Sieps öppna seminarier uppgick till 38 personer och antalet manliga uppgick till 58
personer 2019. Undantaget är moderatorerna, där det väger jämnt. 2018 uppgick antalet kvinnliga
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talare vid Sieps öppna seminarier till 22 personer och antalet manliga till 42 personer. 2017 uppgick
antalet kvinnliga talare till 15 personer och antalet manliga uppgick till 26 personer. Sieps strävar efter
jämn könsfördelning och arbetar aktivt för att öka antal kvinnliga talare vid de öppna seminarierna.
Frågan är en stående punkt vid varje planeringsmöte.
Tabell 12. Könsfördelning för talarna vid öppna seminarier i procent
Andel kvinnliga talare:
Andel manliga talare:

2019
40
60

2018
34
66

2017
37
63

Ett skäl till den ojämna fördelningen är att vissa forskningsområden och befattningar domineras av
män. Ett exempel är det seminarium som samlade cheferna för fem nordiska och baltiska länders
finansinspektioner; fyra av fem var män, och vid seminariet deltog totalt sju män och två kvinnor.
Sieps seminarier för Regeringskansliet
Den 31 januari höll Sieps direktör och Almut Möller från ECFR (European Council on Foreign Relations)
en intern presentation för representanter från Regeringskansliet på temat ”Coalitions in the EU”. Den
21 november höll Sieps direktör också en intern presentation för Regeringskansliet om ämnet ”Nytt
Europaparlament, Ny kommission”.
Utöver detta har Sieps direktör upprepade gånger blivit kallad som expert för att medverka i interna
seminarier och hålla föreläsningar inom Regeringskansliet. Ett par exempel är en föreläsning om
populism på Utrikesdepartementet samt en presentation om EU:s framtid på
Arbetsmarknadsdepartementet som Sieps direktör höll den 5 mars respektive den 26 mars 2019.
Under 2018 genomförde Sieps ett seminarium i Regeringskansliet, och under 2017 genomfördes fem
seminarier.
Sieps seminarier i Bryssel
Sieps ambition är att den forskning som bedrivs vid myndigheten – och som bedöms vara relevant för
en publik bestående av tjänstemän från medlemsländerna och/eller de europeiska institutionerna –
även ska kunna presenteras på plats i Bryssel. Under 2019 anordnades inget seminarium i Bryssel,
däremot förbereddes två seminarier som genomfördes i januari 2020.
Expertseminarier
Under 2019 har Sieps utvecklat ett annat mötesformat i form av rundabordssamtal som har
arrangerats i anslutning till Sieps öppna seminarier. Dessa expertmöten har möjliggjort en öppen
dialog mellan inbjudna talare, relevanta externa aktörer (såsom praktiker, experter och journalister)
och Sieps forskare/utredare. Ett exempel är expertsamtalet med Polens ombudsman Adam Bodnar
efter Sieps öppna seminarium om rättsstatskrisen i Polen den 8 februari 2019.
En annan typ av expertseminarium som Sieps arrangerar är rättsfallsseminarier där en eller flera
jurister från Sieps analyserar ett specifikt rättsfall som är av intresse för insatta praktiker och experter.
Den 19 juni anordnade Sieps till exempel ett rättsfallsseminarium med anledning av Airbnb- och Ubermålen. Då diskuterades bland annat betydelsen av dessa två bedömningar för regelverket kring olika
plattformar inom delningsekonomin. Vid detta rättsfallsseminarium deltog 11 representanter från
bland annat Statsrådsberedningen, Kommerskollegium och Konkurrensverket.

Svenska institutet för europapolitiska studier, årsredovisning 2019

12

2.4 Allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor
Utöver att ta fram och göra Sieps rapporter och analyser tillgängliga för aktörer i den politiska
beslutsprocessen ingår det i uppdraget att självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av
aktuella europapolitiska frågor. Sieps började 2017 särredovisa detta i årsredovisningen, eftersom det
har uppstått ett ökat tryck på myndigheten att delta i olika sammanhang för att just förklara och bidra
med kunskap om aktuella EU-frågor.
Intresset från massmedier ökade betydligt under 2019. Sieps personal deltar även i det offentliga
samtalet om EU genom externa föredrag, deltagande i paneler eller olika former av
moderatorsuppdrag. Sieps har därför valt att resultatredovisningen även ska belysa den delen. Det har
under året handlat om en rad olika aktiviteter riktade till olika målgrupper.
Sieps tillfrågas även löpande att moderera interna RK-seminarier när forskare/högre tjänstemän från
Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner bjudits in till Sverige.
Medial närvaro
Under 2019 har Sieps använt mediebevakningsföretaget Meltwater. Enligt underlaget har Sieps
omnämnts totalt 811 gånger i svenska och Internationella medier under 2019, vilket är en uppgång
med 278 artiklar från föregående år. Under 2019 skrevs totalt 1 331 inlägg relaterade till Sieps
verksamhet på sociala medier, jämfört med 588 inlägg år 2018. Den mest dominerande kanalen var
Twitter med 1 223 inlägg.
Sieps exponering har en tydlig koppling till årets Europapolitiska händelser, särskilt brexit och
Europaparlamentsvalet. Flera av artiklarna är enligt Meltwaters statistik TT-artiklar som publicerats i
ett stort antal tidningar. Under 2019 har Sieps omnämnts totalt 769 gånger i svenska medier jämfört
med föregående år, vilket totalt gav 501 artiklar.
Hälften av publiciteten, 387 artiklar, kom under mars, april och maj. I april och maj var det
Europaparlamentsvalet som dominerade. Under 2019 har Sieps också omnämnts totalt 42 gånger i
internationella medier jämfört med 32 artiklar föregående år.
Den potentiella räckvidden – vilket enligt Meltwater förklaras som antal potentiella läsare som
artiklarna eller inläggen har haft – har ökat väsentligt under 2019. Tidigare år har Sieps redovisat
potentiell räckvidd för endast internationella medier. Eftersom Sieps har betydligt mer spridning i
Sverige än internationellt ger den totala siffran en mer rättvisande bild av hur stor räckvidden varit.
Den potentiella räckvidden har ökat markant jämfört med föregående år. Förklaringen är dels att Sieps
har omnämnts i ett antal större nyhetskanaler under 2019 jämfört med tidigare år, dels att Sieps har
omnämnts i titel eller ingress i större utsträckning än tidigare. Ytterligare en aspekt kan vara att
människor i större utsträckning utnyttjar internet och sociala medier för att dela nyheter.
Tabell 13. Potentiell räckvidd (miljoner)
2019

2018

2017

Internationella medier

41,5

21

*

Svenska medier

407

67

*

448,5

88

82

Totalt

*Källa: Meltwater. För 2017 anlitades mediebevakningsföretaget Retriever, vilka inte särredovisade svenska och
internationella medier.

Sieps har också förekommit i flera sammanhang som inte till fullo täcks av rapporten, till exempel SVT:s
valvaka vid Europaparlamentsvalet med över 600 000 tittare (enligt MMS veckorapport) där Sieps
direktör deltog. Sieps förekommer återkommande i aktualitets- och samhällsprogram på SVT (Aktuellt,
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Rapport, Agenda) likaså SVT Forum, Studio Ett och Europapodden i Sveriges Radio. Sieps har under
2019 tecknat avtal med företaget All Ears AB, med syfte att täcka de omnämnanden som görs i
etermedier. Tjänsten började dock gälla först i december 2019.
Tabell 14. Publicerade artiklar där Sieps nämns
Publicerade artiklar

2019

2018

2017

811*

533**

1 199

*Källa: Meltwater. År 2017, anlitades mediebevakningsföretaget Retriever.
**Siffran som stod i 2018 års redovisning var felaktig, här publiceras den korrekta siffran.

2.5 Internationellt utbyte och nätverk
Sieps har även i uppdrag att delta i internationellt utbyte inom myndighetens verksamhetsområde.
Myndigheten ser det som en viktig uppgift att å ena sidan föra hem till Sverige den diskussion om EU
som pågår i andra medlemsländer eller i Bryssel, och att å andra sidan föra ut till Europa den diskussion
som pågår här hemma. Det har betydelse för Sverige att ett svenskt institut likt Sieps bjuds in att delta
i sammanhang där universitet, tankesmedjor eller andra organisationer diskuterar frågor som har med
EU:s utveckling att göra. Många författare som skriver för Sieps är ledande europeiska och
internationella forskare. Detta utgör ett värdefullt nätverk för Sieps forskare och utredare.
Sieps forskare och utredare medverkar också i en rad projekt som genomförs i samarbete med andra
institutioner och organisationer.
Sieps deltar dessutom aktivt i de svenska nätverken för Europaforskning samt i en rad internationella
och nationella nätverk som består av olika institut och tankesmedjor (såsom EPIN och TEPSA). Under
år 2019 har Sieps utredare och forskare deltagit i över 150 externa konferenser, seminarier och
expertmöten – varav 9 utomlands. Under 2019 ordnade Sieps också ett antal träffar med
representanter från olika organisationer med koppling till EU, såsom företrädare för
Europaparlamentets huvudkontor, ledningen från The Institute of Europe of the Russian Academy of
Sciences och även en delegation från Belgrad Open School.
EU-infogruppen
EU-infogruppen är en informell kommunikationsgrupp som består av företrädare för Sieps,
Regeringskansliets kommunikationsavdelning, Europaparlamentet i Sverige, Europeiska
kommissionen i Sverige samt Sveriges riksdags kommunikationsavdelning. EU-infogruppen möts 4–5
gånger per år och sammankallande ordförande är Sveriges riksdags kommunikationsavdelning. Vid EUinfogruppens möten presenterar deltagarna respektive organisations genomförda och kommande
aktiviteter. Möjligheter till samordning diskuteras och i förekommande fall utvärderas gemensamma
insatser. Från Sieps medverkar Sieps redaktör.
Deltagarna turas om att hålla i mötena och under 2019 var Sieps värd för ett höstmöte. Då deltog
medarbetare från Sieps för att presentera myndighetens EU-utbildningar samt publikationer och
seminarier på temat Europaparlamentsvalet.

2.6 EU-utbildningar
Sieps fjärde uppdrag, som myndigheten genomför sedan den 1 januari 2013, är att som en del av
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska
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unionen. Uppdraget ligger inom Sieps expertområde och utökades 2014 till att gälla hela den offentliga
förvaltningen.
Beställda, anpassade, skräddarsydda och öppna utbildningar
Sieps utbildningar genomförs på beställning av Regeringskansliet, myndigheter, kommuner eller
regioner. Deltagarna är tjänstemän och förtroendevalda politiker och utbildningarna genomförs hos
beställaren. De 16 utbildningarna i Sieps ordinarie kursutbud kan anpassas efter beställarens behov
och önskemål i form av exempel eller fall från beställarens verksamhetsområde. Förutom det fasta
kursutbudet har Sieps även i vissa fall möjlighet att skräddarsy utbildningar. Därutöver erbjuder Sieps
öppna utbildningar, det vill säga utbildningar till vilka offentliganställda tjänstemän själv anmäler sig
via Sieps webbplats. Dessa utbildningstillfällen genomförs hos Sieps.
Satsning på kommuner och regioner (landsting)
Under 2019 erbjöd Sieps en utbildning anpassad för förtroendevalda och offentliganställda i
kommuner, regioner och landsting. Utbildningen har utvecklats och genomförts i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den
kostnadsfria utbildningen har erbjudits i hela landet. Utbildningen har genomförts vid 8 tillfällen under
2019, med sammanlagt 485 deltagare.
Seminarium för myndighetsledningar
Under 2019 fortsatte Sieps att erbjuda ett kostnadsfritt seminarium till myndigheters ledningsgrupper
under rubriken Myndigheternas roll i EU-arbetet, i syfte att stärka de svenska myndigheternas EUarbete. Seminariet har givits vid 2 tillfällen under 2019 med 70 deltagare.
Spridning
För att göra utbildningarna mer tillgängliga för målgruppen och därmed öka spridningen kan
utbildningen Grundläggande EU-kunskap ses i sin helhet eller i valda delar på webbplatsen, där även
EU-utbildningen för kommuner och regioner finns att se i kortversion.
Information om utskick och hemsida återfinns under rubrik 2.3.1 och 2.3.2.
EU-utbildningarnas intäkter och kostnader redovisas under rubrik 2.7 Intäkter och kostnader.

2.6.1 Utbildningsutbud
Sieps utbildningar betonar områden som EU:s institutioner, den regionala dimensionen,
förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och rättsordningen.
I Sieps kursutbud finns bland annat följande utbildningar: Grundläggande EU-kunskap som syftar till
att ge en god förståelse för Europeiska unionens framväxt och hur EU:s institutioner fungerar i dag
samt EU och Sverige, som beskriver EU:s funktion, EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden
samt kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna. Sieps ger även utbildningar anpassade
till en mer specifik målgrupp, så som EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning, som behandlar
vad handläggare bör tänka på vid praktisk tillämpning av EU-rätten och införlivande av EU:s
bestämmelser i svensk rätt. Kursen EU:s regler om statligt stöd ger en överblick över EU:s
statsstödsregler och förmedlar kunskap om hur dessa regler tolkas och tillämpas.
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2.6.2 Utbildningstillfällen
Sieps har under 2019 genomfört 51 utbildningstillfällen. Detta innebär en ökning med 10
utbildningstillfällen från 2018. Både antalet öppna utbildningstillfällen och antalet genomförda
beställda utbildningar ökade.
Individbaserad statistik
Utbildningstillfällena hade 50 kvinnliga och 24 manliga föreläsare 2019. Under 2018 var
könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare 30/28. Den markanta ökningen av andelen
kvinnliga föreläsare under 2019 beror på att en ofta anlitad manlig föreläsare inte gav utbildningar i
någon större utsträckning under 2019, och att de anställda som föreläste i hans ställe var kvinnor. 2017
var könsfördelningen 26 kvinnliga och 22 manliga föreläsare.
Tabell 15. Könsfördelning för föreläsare vid utbildningstillfällen i procent
Andel föreläsare kvinnor:
Andel föreläsare män:

2019
68
32

2018
52
48

2017
54
46

Från och med höstterminen 2019 redovisar Sieps även antal kvinnliga och manliga deltagare vid
utbildningarna. 286 kvinnor och 121 män deltog i utbildningarna under höstterminen (se tabell 14).
Det är därmed övervägande kvinnor som har deltagit i Sieps EU-utbildningar under hösten. Då vi inte
tidigare har räknat antalet deltagande kvinnor och män kan vi i dagsläget inte avgöra om terminens
könsfördelning är avvikande eller inte. Från och med nästa år, när vi har ytterligare två terminers
deltagaruppgifter att tillgå, kommer vi att kunna bedöma om detta utgör ett mönster och i så fall
analysera vad könsfördelningen beror på. Sieps strävar efter att ha en jämn könsfördelning inom
samtliga verksamheter.
Genomförda utbildningstillfällen
Som framgår av tabell 16 och 17 utbildades 1 393 personer 2019. Under 2018 utbildades 1 003
personer och 2017 utbildades 685 personer. Ökningen beror framförallt på att fler utbildningstillfällen
genomfördes samt att de kostnadsfria utbildningarna för kommuner och regioner, vilka Sieps ger i
samarbete med SKR (tidigare SKL), var välbesökta under 2019. Inte alla utbildningar i Sieps kursutbud
efterfrågades under 2019. Detta föranleder en vidareutveckling av kursutbudet under kommande år.
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Tabell 16. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare 2019
Beställda utbildningar

Antal
Utbildningsutbildnings- längd i dagar
tillfällen

Antal
deltagare
totalt

Varav
antal
deltagare
RK

Varav
övriga
deltagare

Varav
antal
Kvinnor
HT*

Varav
antal
män HT

EU och Sverige

2

0,5

41

0

41

36

5

EU och Sverige

2

1

57

57

0

17

7

Practical Negotiation Skills in
the EU

4

1

49

21

28

15

9

Public Speaking Skills in an
International Context

1

1

10

0

10

Grundläggande EU-kunskap

7

0,5

226

0

226

77

25

EU:s regler om statligt stöd

5

0,5

119

53

66

36

20

EU-rättslig metod

3

1

68

20

48

19

9

EU:s institutioner i praktiken

2

3,5

41

0

41

12

8

Subsidiaritetsprincipen i
praktiken

1

0,5

12

12

0

9

3

Writing and Interpreting
Legal Texts in English

1

1

14

14

0

8

6

Att delegera, genomföra och
kontrollera: Europeiska
kommissionen och
medlemsstaterna

1

0,5

19

0

19

12

7

EU-utbildning för kommuner

8

0,25

485

0

485

Myndigheternas roll I EUarbetet

2

0,25

70

0

70

13

12

Grundläggande EU-kunskap

4

0,5

30

0

30

14

4

EU och Sverige

4

1

35

1

34

8

3

Att delegera, genomföra och
kontrollera: Europeiska
kommissionen och
medlemsstaterna

3

0,5

37

2

35

10

3

1

0,5

80

0

80

1 393

180

1 213

286

121

Öppna utbildningar

Beställda skräddarsydda
utbildningar
Europaparlamentet i fokus
Summa:

51

* Från och med höstterminen 2019 redovisar Sieps antal kvinnliga och manliga deltagare vid utbildningarna i
enlighet med förordning (2000:605).
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Tabell 17. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare i jämförelse med tidigare år
Antal
utbildningstillfällen

Antal deltagare
totalt

Varav deltagare

Övriga deltagare

Öppna och beställda*
utbildningar 2019

51

1 393

180

1 213

Öppna** och beställda
utbildningar 2018

41

1003

100

903

Beställda utbildningar 2017

34

685

130

555

från RK

* Antalet utbildningstillfällen ökade ytterligare under 2019. Detta berodde på att fler myndigheter beställde
utbildningar av Sieps samt att Sieps gav fler öppna utbildningar, vilka återinfördes 2018.
** Sieps valde att 2018 återinföra de öppna utbildningarna. Senast Sieps erbjöd öppna utbildningar var 2015.
Antalet utbildningstillfällen ökade därför i förhållande till 2017.

Enkätundersökning
I anslutning till utbildningstillfällena delas en enkät ut till kursdeltagarna. Svaren på några av frågorna
redovisas nedan. Syftet med undersökningen är i första hand att få information som kan ligga till grund
för utveckling och förbättring av utbildningarna. Därför är även de frihandssvar deltagarna ger i
enkäten av stor vikt.
På frågan om kursdeltagaren tycker att kursen har bidragit till att öka deras kunskap om ämnet svarade
76 procent ”ja, mycket” 2019. Motsvarande siffror för 2018 och 2017 var 78 respektive 81 procent.
På frågan om deltagaren tycker att föreläsaren behandlat ämnet på ett allsidigt och relevant sätt
svarade 100 procent ”ja” 2019, 2018 och 2017.
På frågan om kursinnehållet var vad deltagaren förväntat sig svarade 94 procent ”ja” 2019.
Motsvarande siffror för 2018 och 2017 var 96 respektive 95 procent.
På frågan om deltagaren kan tänka sig att delta i någon annan av Sieps EU-utbildningar svarade 97
procent ”ja” 2019. Motsvarande siffror för 2018 och 2017 var 99 respektive 95 procent.
På frågan hur väl kursdeltagaren tycker att kursinnehållet/budskapet förmedlades (presentation,
teknik) svarade 99 procent ”bra”/”mycket bra” 2019 och 2017, medan 98 procent svarade
”bra”/”mycket bra” 2018.
Undersökningen visar sammantaget att det inte har varit någon betydande förändring i
kursdeltagarnas uppfattning om kurskvalitet, genomförande och nivån på den kunskap de fick med sig
från kurserna.

2.7 Intäkter och kostnader
Sieps anslagsintäkter 2019 inklusive överföringsbelopp från 2018 års anslag uppgick till 20 036 tkr.
Utöver anslaget för 2019 utgjordes intäkterna av avgifter från utbildningsverksamheten.
Avgiftsintäkterna uppgick till 1 400 tkr.

2.7.1 Kostnaderna fördelade på Sieps verksamheter
Kostnaderna för intern administration uppgick 2019 till 6 190 tkr. Kostnaderna för intern
administration visas i tabell 18 procentuellt fördelade på kostnaderna för verksamheterna forskning,
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spridning, nätverk och EU-utbildningar. Kostnaderna för intern administration minskade 2019. Det kan
härledas till minskade kostnader för konsulter, resor, tidskrifter samt leverantörsbyten.
Tabell 18. kostnader (tkr)
Verksamhetens kostnader

2019

2018

2017

Forskning

10 024

8 137

7 023

Spridning
Nätverk

5 600
1 780

6 349
1 290

6 016
1 011

EU-utbildningar
Summa

3 813

3 898

2 081

21 217

19 674

16 130

2.7.2 Den avgiftsbelagda verksamhetens intäkter och kostnader
EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet, delvis avgiftsfinansierad. Därför
redogörs här kort för utbildningsverksamhetens intäkter och kostnader. Enligt tabell 19 nedan (som
redovisar med netto fördelat OH) uppgick intäkterna under 2019 till 3 801 tkr. Intäkterna kom från
anslag och avgifter för genomförda utbildningar. Avgiftsintäkterna uppgick till 1 400 tkr och anslaget
till 2 401 tkr. Kostnaderna för utbildningsverksamheten under 2019 uppgick med netto fördelat OH
till 3 801 tkr varav utbildningskostnaderna uppgick till 1 601 tkr och verksamhetens administrativa
kostnader till 1 123 tkr. Därtill läggs netto fördelat OH 1 077 tkr. Utbildningskostnaderna utgjordes av
anställdas lön, arvoden till föreläsare, kursmaterial, förtäring till deltagare, lokalkostnader samt hotell
och resekostnader i samband med utbildningstillfällena. De administrativa kostnaderna utgjordes av
lönekostnader för anställda samt övriga administrativa kostnader.
Tabell 19. Avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
EU-utbildningar

2019

2018

2017

Intäkter av anslag

2 401

2 858

1 168

Intäkter av avgifter
Kostnader

1 400
-2 724

999
-2 510

912
-1 255

Netto, fördelat OH

-1 077

-1 347

-824

0

0

0

Summa

I Sieps regleringsbrev för 2019 är den avgiftsbelagda verksamhetens beräknade budget för intäkter
1 100 tkr och kostnader 2 500 tkr, se tabell 18 nedan. Utbildningarna är efterfrågestyrda och Sieps får
ta ut avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Under 2019 har Sieps
genomfört flera avgiftsfria utbildningstillfällen för kommuner, regioner och myndighetsledningar och
fortsatt att ge öppna utbildningar vars avgiftsintäkter inte täcker kostnaderna. För att satsa på
utveckling av utbildningsverksamheten utökades verksamheten med en heltidstjänst och en högre
anställningsgrad för den utbildningsansvariga. Detta utgör de övergripande orsakerna till att
kostnaderna överstiger avgiftsintäkterna för utbildningsverksamheten.
Tabell 20. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)
Verksamhet
Utbildning
Utbildning

+/- t.o.m.
2017
0

+/- 2018
0

Int. 2019

Kost. 2019

1 100

2 500

+/- 2019
-2 401*

Ack. +/utgå. 2019
0

*För att täcka mellanskillnaden mellan avgiftsintäkter och verksamhetens kostnader brukas Sieps anslagsmedel,
i enlighet med SFS 2014:1100 samt regleringsbrev för 2019.
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2.7.3 Kostnaderna fördelade på Sieps prestationstyper
Under denna rubrik redovisas kostnaderna för Sieps interna administration procentuellt fördelade på
prestationstyperna publikationer, seminarier och EU-utbildningar (se tabell 21–23). I tabellerna
framgår även kostnadsfördelningen inom respektive prestationstyp. Prestationstyperna utgör Sieps
resultatindikatorer vilka visar vad myndigheten har presterat i förhållande till uppgifter och mål som
regeringen har beslutat för myndighetens verksamhet.
Resultatindikatorn publikationer
Kostnaderna för publikationer uppgår till 10 024 tkr 2019 vilket är en ökning ifrån 2018 med 1 887 tkr.
Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader är procentuellt fördelad i tabellen nedan på
kategorierna: forskning och forskningshandläggning; tryck, korrektur och översättning; samt på
indirekta kostnader och intern administration. Kostnaderna för publikationer ökade 2019 på grund av
att fler arbetade med forskningsverksamheten samt att Sieps betalade en högre andel i arvode till
externa forskare än 2018. Detta har dock givit att fler publikationer har publicerats under 2019.
Tryckkostnaderna har oaktat det fortsatt att minska på grund av att färre rapporter tryckts och att
upplagorna har varit mindre. Samtliga publikationer finns att ladda ned gratis på Sieps webbsida.
Tabell 21. Kostnader för publikationer (tkr)
Publikationer
Forskning/forskningshandläggning
Tryck/korrektur/översättning
Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

2019
6 990
231
3 034
10 024

2018
5 168
409
2 969
8 137

2017
4 019
556
3 003
7 023

Resultatindikatorn seminarier
Kostnaderna för seminarier uppgår till 2 820 tkr 2019, vilket är en minskning ifrån 2018 med 416 tkr.
Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader är procentuellt fördelad i tabellen nedan på
följande kategorier: seminarier samt indirekta kostnader och intern administration. Kostnaderna för
seminarier minskade totalt sett trots att fler seminarier genomfördes 2019. Detta beror på att
kostnaderna för intern administration minskade i och med att en högre andel seminarier
samarrangerades med andra aktörer än 2018.
Tabell 22. Kostnader för seminarier (tkr)
Seminarier
Seminarier

2019
2 062

2018
2 017

2017
1 602

Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

758
2 820

1 219
3 236

1 243
2 845

Resultatindikatorn EU-utbildningar
Kostnaderna för EU-utbildningar uppgår till 3 813 tkr 2019, vilket är en minskning från 2018 med 85
tkr. Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader är procentuellt fördelad i tabellen nedan på
följande kategorier: EU-utbildningar samt indirekta kostnader och intern administration.
Utbildningsverksamheten expanderade 2019 med en heltidstjänst och övriga medarbetares arbetstid
förlades i högre grad till utbildningsverksamheten. Trots detta minskade de totala kostnaderna för EUutbildningarna något, på grund av att kostnaderna för intern administration minskade. Det kan
härledas till att kostnaderna för konsulter och resor har minskat. Satsningen på personal innebar att
fler utbildningar genomfördes och fler personer utbildades än tidigare år.
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Tabell 23. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
EU-utbildningar
Utbildningskostnader

2019
2 183

2018
1 454

2017
1 065

Indirekta kostnader/Intern administration

1 630

2 445

1 016

Summa

3 813

3 898

2 081

2.8 Personal och kompetens
2019 hade Sieps 20 anställda, könsfördelningen var fjorton kvinnor och sex män. 2018 var antalet
anställda 22, könsfördelningen var femton kvinnor och sju män. 2017 hade Sieps 18 anställda,
könsfördelningen var tolv kvinnor och sex män.
Sieps personal utgörs av ledning (direktör och ställföreträdande direktör), kärnverksamhet (forskare
och utredare) samt stödverksamhet (en samordnare för ekonomi, budget och EU-utbildningar, en
samordnare för HR- och forskningsverksamheten, en webbsamordnare, en redaktör och en
kontorsassistent).
I kärnverksamheten ingick under 2019 fyra forskare i juridik varav en på deltid, en forskare i
statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi. Vidare en utredare i juridik, tre utredare i
statsvetenskap, en i nationalekonomi, en forskningsassistent i nationalekonomi samt en utredare som
arbetade heltid som utbildare inom utbildningsverksamheten. Stödverksamheten hade totalt sex
anställda år 2019 varav fyra heltidsanställda samt en vikarie och en kontorsassistent på deltid.
Antalet årsarbetskrafter under 2019 var 13,96.
Rekrytering
Inga rekryteringar har gjorts år 2019 men Sieps arbetar ständigt med att säkerställa rätt kompetens.
Jämställdhet är en faktor som beaktas vid varje rekrytering.
Kompetensutveckling
En bas i kompetensutvecklingen är lärandet i arbetet, vilket är givet i en kunskapsorganisation som
Sieps. Utredarna och forskarna tar egna initiativ och uppmuntras att delta och medverka i seminarier
som andra anordnar, såväl i Sverige som i andra länder. Samtliga anställda på Sieps har möjlighet att
delta i Sieps öppna seminarier och även i Sieps öppna EU-utbildningar. Detta är ett sätt för Sieps
anställda att delta i verksamhet som ligger utanför det egna ansvarsområdet.
Den 9 december 2019 ordnade Sieps en föreläsning om värdegrund i staten för samtliga anställda på
myndigheten. Vidare har den person som anställdes inom ramen för Moderna beredskapsjobb i staten
bland annat fått enskild undervisning i svenska språket. Under 2019 har även Sieps personal givits
möjlighet att delta i språkkurser i bland annat franska, tyska och spanska.
Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning
Kompetenshöjande satsningar kommer att fortsätta. De nätverk och externa expertgrupper som
utredare och forskare ingår i är ytterligare ett led i kompetensförsörjningen. Kontakt med
internationella och nationella policyorienterade nätverk kommer därför även i framtiden att
uppmuntras, om det bedöms vara relevant för den enskildes expertområde. Under 2019 har ett flertal
anställda deltagit i kompetenshöjande kurser, som en kurs om ledarskap samt en introduktionskurs
om diarieföring. Andra kompetenshöjande utbildningar kommer att erbjudas utifrån behov som har
identifierats under utvecklingssamtal eller i andra sammanhang.
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Arbetsmiljö och hälsa
Sieps har sjukvårdsavtal med Previa, vilket gör det möjligt för medarbetarna att använda sig av
företagshälsovården när det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Medarbetarna får dessutom varje år
ett friskvårdsbidrag och även möjlighet att under en arbetstimme i veckan utöva motion. Anställdas
sjukfrånvaro beskrivs i den finansiella redovisningen på sid 30.
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3 FINANSIELL REDOVISNING
3.1 Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1
Anslagssparande Uo 1 6:1 ap2
Bemyndiganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

2019

2018

2017

2016

2015

500
171

500
270

500
443

500
24

500
66

2 100
0

1 700
0

1 564
0

1 564
0

1 528
0

0
7

2
20

0
15

0
9

0
5

1 100
1 400

1 500
999

1 500
919

1 500
1 072

1 500
1 449

583
0

811
0

490
0

469
0

916
318

277

1 303

1 897
-

647
-

0
191

14
19

12
18

10
14

11
13

11
16

1 499

1 623

1 611

1 461

1 657

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ej tillämplig

* I beräkningen av medelantalet anställda 2019 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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3.2 Resultaträkning
2019

2018

19 749
1 400
68
1

18 460
999
211
4

21 217

19 674

-15 348
-1 521
-4 117
-12
-220

-13 035
-1 377
-5 067
-22
-173

-21 217

-19 674

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

5
6
7
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3.3 Balansräkning
(tkr)

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

92

184

92

184

78

157

78

157

2
536
0

0
369
21

538

390

1 126
0

580
30

1 126

610

-277

-1 293

-277

-1 293

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

1 671

3 918

Summa

1 671

3 918

SUMMA TILLGÅNGAR

3 229

3 966

0

0

29
193

0
222

222

222

171
692
535
342

270
566
503
226

1 739

1 564

8

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

9

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

10
11

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

12
13

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

14

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

15

Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

16
17

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

18
19
20

Summa
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BALANSRÄKNING

Not

2019-12-31

2018-12-31

1 267

2 179

Summa

1 267

2 179

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

3 229

3 966

(tkr)

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

21

3.4 Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Not

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Indragning

Totalt Utgifter Utgående
disponiöverbelt
föringsbelopp
belopp

Uo 1 9:1 Ramanslag
Svenska institutet för
europapolitiska studier
samt EU-information
ap.1 Svenska institutet
för europapolitiska
studier
Summa

22

1 303

19 458

-725

20 036

-19 759

277

1 303

19 458

-725

20 036

-19 759

277
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3.5 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
Myndighetens 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 3 januari. Brytdagen föregående år var den 4 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2018, 10 tkr, har år 2019 minskat med 10
tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en
beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Om den ekonomiska livslängden
understiger tre år får anskaffningen redovisas som en anläggningstillgång ändå om
kostnadsfördelningen över tid annars skulle påverkas väsentligt. Bärbara datorer kostnadsförs
vid inköpstillfället, undantaget när ett flertal bärbara datorer köps in vid samma köptillfälle då en
avskrivningstid på tre år tillämpas. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den
månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Datorer och kringutrustning
Dataprogram, licenser och andra rättigheter
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

5 år

Servrar inkl. nätverk
Möbler
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Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Ledande befattningshavare / Styrelseuppdrag

Ersättning i tkr

Göran von Sydow (20190101–20191231)

979

Direktör
Inga andra uppdrag

Anna Wetter Ryde (20190313–20191231)

807

Stf Direktör
Inga andra uppdrag

Jonas Eriksson (20190101–20190312)

459

Stf Direktör
Ordförande i Såningsmannens samfällighetsförening

Insynsråd / andra styrelseuppdrag

Ersättning i tkr

Per Cramér ledamot, 190101–191031

1

Revisor, Stift. Clara Lachmans Fond
Styrelseledamot, Stift. för ekonomisk forskning Västsverige
Styrelseledamot, Stift. Göteborgs handelshögskolefond
Styrelseledamot, stift. Centrum för finans
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans jubileumsfond
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans högtidsfond
Styrelseledamot, Stift. Västra kretsens av Svenska Civilekonomföreningen Stipendiefond
Styrelseledamot, Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse
Styrelseledamot, Stift. Félix Neuberghs Professur i Bank-och Finansvetenskap vid Handelshögskolan
Styrelseledamot, GU School of Executive Education AB
Styrelseledamot, Göteborg Internationella Film Festival

Maria Strömvik ledamot, 190101–191031

1

Insynsrådsledamot, Folke Bernadotteakademin (FBA)
Styrelseledamot, Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap

Ylva Nilsson ledamot, 190101–191031

2

Byggebo AB, Oskarshamn
Advisory board, Europaforum i Hässleholm
Mörtfors Fiber EK För

Ewa Rabinowicz ledamot, 190101–191031

102

Inga andra uppdrag
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Insynsråd / andra styrelseuppdrag
Per Hilmersson ledamot, 190101–190703

Ersättning i tkr

3

Ledamot i styrelsen för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Ordförande i styrelsen för Europaportalen.se
Suppleant i styrelsen för Europeiska fackliga samorganisationen

Lars Calmfors ledamot, 190101–191231

2

Ledamot Sysselsettningutvalget (Norsk Offentlig Utredning)
Ordförande Calmfors Economics AB

Thomas Persson ledamot, 190101–191231

3

Inga andra uppdrag

Jane Reichel ledamot, 191101–191231

1

Inga andra uppdrag

Oscar Wåglund ledamot, 191101–191231

1

Medlem i Stockholms stads valnämnd

Annika Ström Melin ledamot, 191101–191231

1

Inga andra uppdrag

Anders Ahnlid ledamot, 191101–191231

1

Inga andra uppdrag

Åsa Westlund ledamot, 191101–191231

0

Inga andra uppdrag

Lisbeth Aggestam ledamot, 191101–191231

1

Inga andra uppdrag

Josefin Malmqvist ledamot, 191101–191231

1

Jämställdhetsmyndighetens insynsråd
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Moderatkvinnornas styrelse
Kommunstyrelsen Sundbybergs stad
Social- och arbetsmarknadsnämnden, Sundbybergs stad
Fastighets AB Förvaltaren, styrelseledamot
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Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som avser en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på
kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro
för grupperna män, anställda under 29 år samt anställda över 50 år lämnas inte då antalet
anställda i respektive grupp är under tio. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2019

2018

Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda - 29 år
Anställda 30 år - 49 år

1,0%
0,0%
1,4%
1,2%

3,5%
37,6%
3,6%

-

-

Anställda 50 år -

Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Utgifter i anslagsredovisningen
Saldo
Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats
före år 2009. Denna post har belastat anslaget men inte bokförts
som kostnad i resultaträkningen.

Not

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avgifter från EU-utbildningar
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa
Avgiftsbelagd verksamhet utbildning
Beräknad budget enligt regleringsbrev
EU-utbildningar *
* Kostnaderna avser totala direkta kostnader exklusive overheadkostnader.
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2019

2018

19 749
19 749

18 460
18 460

-19 759
-10

-18 462
-1

10

1

2019

2018

1 400
0
1 400

999
0
999

Intäkter Kostnader
2019
2019
1 100
2 500
1 400
2 724
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

3 Intäkter av bidrag
Särskilt anställningsstöd
Summa

Not

4 Finansiella intäkter
Ränta på lån samt återbetalning anslag i Riksgäldskontoret
Övriga ränteintäkter
Summa

2019

2018

68
68

211
211

2019

2018

1
0
1

4
0
4

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

Not

5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

2019

2018

8 978
568
6 141
228
15 348

8 149
388
4 561
325
13 035

Lönekostnaderna ökade från 2018 till 2019 främst beroende på fler årsarbetskrafter. Ökningen
återfinns inom verksamheterna forskning och EU-utbildningar. Därutöver har sociala avgifter
ökat mer än lönekostnaderna procentuellt beroende på ökade premiekostnader av
förmånsbestämd ålderspension jämfört med 2018.

Not

6 Övriga driftkostnader
Köp av tjänster
Övrigt
Summa

2019

2018

3 332
785
4 117

4 252
815
5 067

Driftskostnaderna minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror på
att konsultkostnaderna minskade då en lägre andel av författarnas arvode betalades ut via
faktura än föregående år. Kostnaderna för tidskrifter, biljetter och hotell minskade.
Tryckkostnaderna minskade i och med färre tryckta rapporter och mindre upplagor.

Not

7 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

2019

2018

7
4
12

20
2
22

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.
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Balansräkning
Not

8 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

2019-12-31 2018-12-31
398
24
422
-214
-115
-330
92

327
71
398
-147
-68
-214
184

2019-12-31 2018-12-31
567
26
0
593
-410
-105
0
-515
78

593
0
-26
567
-331
-106
26
-410
157

2019-12-31 2018-12-31
262
263
12
536

209
160
0
369

Kundfordringar hos andra myndigheter avser ersättning för EU-utbildningar.

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos anställda
Summa

Not 12 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda datatjänster
Förutbetalda forskningsuppdrag
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 13 Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter inomstatliga, anställningsstöd
Summa
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2019-12-31 2018-12-31
0
0

21
21

2019-12-31 2018-12-31
401
154
542
29
1 126

372
136
0
72
580

2019-12-31 2018-12-31
0
0
32

30
30

Noter
(tkr)

Balansräkning
Not 14 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder (-) avseende anslag i räntebärande flöde

2019-12-31 2018-12-31

-1 303
19 759
-19 458
725
-277

-1 897
18 462
-19 263
1 395
-1 303

10
-10

12
-1

0

10

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde

3
-3

0
0

Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto

0

0

-277

-1 293

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

Summa Avräkning med statsverket

Not 15 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

Not 17 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2019-12-31 2018-12-31

0
57
-28
29

2019-12-31 2018-12-31

222
-29
193

Avsättningsmedlen kommer inte att brukas under 2020.
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200
22
222

Noter
(tkr)

Balansräkning
Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

2019-12-31 2018-12-31

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

270
120
-220
171

443
0
-173
270

500

500

Svenska institutet för europapolitiska studier har en beviljad räntekontokredit i
Riksgäldskontoret på 2 100 tkr, vilken inte har utnyttjats under året.

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Övrigt
Summa

Not 20 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa

Not 21 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

2019-12-31 2018-12-31
31
337
324
692

31
249
285
566

2019-12-31 2018-12-31
342
342

226
226

2019-12-31 2018-12-31
1 029
46
192
1 267

1 150
494
535
2 179

Anslagsredovisning
Not 22 Uo 1.9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regleringsbrevet disponerar Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) en
anslagskredit på 583 tkr. Under 2019 har Sieps inte utnyttjat krediten.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) får disponera 578 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, dvs. 3% av föregående års tilldelning 19 263 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
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4 BESLUT
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 20 februari 2020

Göran von Sydow,
Direktör
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