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1 FÖRORD
Sieps ska enligt instruktion ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör
utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik, göra analyserna tillgängliga för
regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige, delta i internationellt utbyte
inom Sieps verksamhetsområde samt tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen
som en del av kompetensförsörjningen i den offentliga sektorn.
Under 2021 har covid-19 och åtgärderna för att hantera pandemin påverkat Sieps verksamhet. När det
gäller analysverksamheten har stort fokus legat på att ta fram analyser om hur pandemin påverkar EU.
Spridningen av verksamheten har påverkats, bland annat genom att seminarieverksamheten inte har
kunnat bedrivas på samma sätt. Istället har webbinarier utvecklats. Sieps har också under året
vidareutvecklat en podcast som ett alternativ för spridning och analys. Utbildningsverksamheten har
påverkats genom en utveckling mot digitala utbildningar. Flera av dessa justeringar kommer att vara
bestående och utgör en del av ett förändringsarbete. Pandemin har överlag påskyndat digitaliseringen
av myndighetens verksamhet.
Sieps har fortsatt försökt svara upp mot den ökande efterfrågan på expertis i EU-frågor. Sieps
medarbetare blir löpande inbjudna att delta i olika former av expertpaneler vid seminarier, som
föreläsare och som moderatorer. 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.
För att bättre kunna mäta måluppfyllelsen i förhållande till vårt regeringsuppdrag har Sieps valt att
utveckla sina resultatindikatorer. Indikatorerna visar även verksamhetens könsfördelning och dess
utveckling. Sieps arbetar med jämställdhetsintregering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå
de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).
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 utvecklingen inom EU och det
kommande svenska ordförandeskapet i EU 2023.

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 enligt myndighetens instruktion 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.
Uppdrag enligt regleringsbrev för 2021:
Sieps hade under 2020 i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med
funktionsnedsättning för praktik. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2021 i enlighet med
(Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/ A). Uppdraget har redovisats inom utsatt tid. Myndigheten hade
på grund av det rådande läget med covid-19 inte möjlighet att ta emot nyanlända arbetssökande och
personer med funktionsnedsättning för praktik under 2020, men under 2021 tog myndigheten emot
en nyanländ arbetssökande för praktik som sedermera projektanställdes som forskningsassistent.
Sieps har i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska
bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Senast den 1 september 2021
skulle Sieps redovisa inriktningen på det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–
2025. Sieps redovisade uppdraget inom utsatt tid i en rapport som kommer att ligga till grund för
myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering till och med 2025, se vidare rubrik 2.1.2
Jämställdhet.
Sieps har i enlighet med regleringsbrevet vid fyra tillfällen under 2021 redovisat prognoser med
kommentar i informationssystemet Hermes.
Övriga uppdrag:
Den 22 december 2020 fick myndigheten i regeringsuppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka
andelen anställda som arbetar hemifrån. Uppdraget har fortlöpt till och med den 28 september 2021
och redovisats månadsvis till Arbetsgivarverket. Den 9 december 2021 fick myndigheten i uppdrag att
möjliggöra för arbete hemifrån, ett uppdrag som den 23 december ändrades till att myndigheten ska
säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten
befinner sig i myndighetens lokaler. Under perioderna som anges ovan har Sieps anställda arbetat
hemifrån och enbart arbetsuppgifter som krävde fysisk närvaro har utförts i myndighetens lokaler.
Myndigheten håller sig även i enlighet med uppdraget uppdaterad om vid varje tillfälle gällande
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.
Uppdraget gällde till och med den 14 februari 2022.
För ärendeslag, myndighetsbeslut som rör enskilda, som omfattar ett stort antal ärenden ska antalet
och styckkostnaden för handläggningen av dessa ärenden redovisas. Sieps har inga myndighetsbeslut
som rör enskilda och har därmed inget att redovisa enligt förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag 3 kap. 1 § andra stycket.
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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. Anna Wetter Ryde är ställföreträdande direktör och hon hade ett
särskilt ansvar för utbildningsverksamheten som från och med den 1 december 2021 övergick till Karin
Flordal.
Sieps direktör är ordförande i insynsrådet. Förordningen (2008:748) med instruktion för Sieps
ändrades genom regeringsbeslut den 24 oktober 2019. Därvid utökades antalet ledamöter i Sieps
insynsråd till högst tio. Ledamöterna i Sieps insynsråd under 2021 var: Lisbeth Aggestam, Anders
Ahnlid, Annika Ström Melin, Thomas Persson, Jane Reichel, Oscar Wåglund Söderström, Jessika
Roswall, Åsa Westlund, som entledigades den 15 april 2021 och ersattes av Pyry Niemi, samt Lars
Calmfors som entledigades den 1 november 2021 och ersattes av Helena Svaleryd. Insynsrådet i sin
nuvarande sammansättning är förordnat till och med den 31 oktober 2023. Insynsrådet har haft fyra
möten under 2021.
Sedan hösten 2017 är Sieps samlokaliserad med Statskontoret och ett antal andra 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, öppen utbildningsverksamhet samt tillgång till studio för poddinspelning och
digitala utbildningar i lokalerna innebär också en resurseffektivisering.
Representanter från de samlokaliserade myndigheterna träffas regelbundet för att diskutera aktuella
samverkansfrågor och möjliga framtida samverkansområden.

2.1.2 Prestationer och resultatindikatorer
Kvalitativa mål
Sieps kvalitativa mål utgår från uppdragen i myndighetens instruktion och regleringsbrev (se 2.1).
Myndighetens mål är att ta fram kvalitativt säkrade forskningsrapporter och analyser som ger en
allsidig belysning av Europeiska unionens utveckling och Sveriges europapolitik. Vidare mål är att göra
analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen och att delta
i internationellt utbyte inom myndighetens verksamhetsområde. Sieps mål är även att tillhandhålla
EU-utbildningar som är anpassade för att möta målgruppens behov tjänstpersoner och
förtroendevalda på kommunal, regional och nationell nivå. Samt att arbeta för en ökad spridning av
och tillgänglighet till det myndigheten producerar.
Kvalitativ måluppfyllelse
De kvalitativa målsättningarna uppfyller Sieps genom att analyserna skrivs av myndighetens egna
forskare eller externt anlitade renommerade forskare inom ämnesområdet. Forskningrapporter
granskas därefter av externa oberoende forskare inom området före publicering, medan övriga
analyser kvalitetssäkras internt. I samband med publicering hålls oftast ett seminarium där frågan
behandlas och diskuteras av författarna, forskare inom samma disciplin och sakkunniga från
exempelvis Regeringskansliet (RK) och EU:s institutioner. Detta kan ske vid RK interna seminarier eller
öppna seminarier (som filmas), webbinarier eller i podd-form, vilka finns att tillgå i efterhand via Sieps
webbplatsen.
Sieps utbildningars kvalitet säkras genom att innehållet ofta tas fram av Sieps forskare eller externt
anlitade renommerade forskare vilka även håller föreläsningarna inom det egna forskningsområdet.
Vidare anlitas föreläsare med praktisk erfarenhet av arbete vid EU:s institutioner, exempelvis som
förhandlare. Utbildningarna anpassas ofta i samverkan med beställaren. Deltagarna ges möjlighet att
delta i en kursutvärdering. De beställande myndigheterna, kommunerna, regionerna och
Svenska institutet för europapolitiska studier, årsredovisning 2021
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Regeringskansliet ger muntlig och skriftlig feedback till de som arbetar med utvecklingen av Sieps
utbildningsverksamhet. Sieps vidareutvecklar efter dialogen utbildningarna, så att de möter
beställarnas behov. Detta är ett kontinuerligt arbete. En heltidstjänst tillsattes under 2021 med
uppdrag att vidareutveckla utbildningsverksamheten.
Kvantitativa mål
Till de kvantitativa målen räknar vi vår strävan efter att hålla en jämn produktion mellan åren gällande
antal publicerade analyser och att öka antalet genomförda utbildningar samt utöka spridningen av och
tillgängligheten till det myndigheten producerar. Målen är dock beroende av antal medarbetare, vilket
kan variera mellan åren på grund av exempelvis föräldrar- och tjänstledighet och att det kan ta tid att
hitta ersättare med rätt kompetens. Anslagets storlek och antal övriga regeringsuppdrag kan också
inverka på den kvantitativa måluppfyllelsen.
Kvantitativ måluppfyllelse
För att mäta den kvantitativa måluppfyllelsen i förhållande till regeringsuppdraget (se 2.1) använder
sig Sieps av resultatindikatorer. Resultatindikatorerna är: publikationer, EU-utbildningar samt
spridning och tillgänglighet. År 2020 valde Sieps att utveckla och komplettera indikatorerna för att
tydliggöra prestationerna och därmed kunna ge en mer rättvisande bedömning av måluppfyllelsen.
Jämställdhet
Den 1 oktober 2020, fick Sieps i regeringsuppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintregering i
syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).
Uppdraget fortlöper i sin nuvarande form till 2025.
Mål
Sieps strävan är att införliva jämställdhetsperspektivet i myndighetens hela verksamhet. För att uppnå
det målet kommer Sieps att arbeta med följande områden:
- jämställd representation i verksamhetens olika delar.
- Inkludering av ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten där det är relevant.
- Jämställdhetsintegrering i interna processer och kommunikation.
- Uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering.
Kvalitativ måluppfyllelse
Sieps direktör har deltagit i en jämställdhetsutbildning för myndighetschefer och tillsatt en
jämställdhetssamordnare. Uppdraget innehas av Sieps samordnare för ekonomi, budget och EUutbildningar som utbildar sig i jämställdhetsbudgetering, deltar i Jämställdhetsmyndighetens
nätverksträffar och för en dialog med Jämställdhetsmyndigheten gällande stöd för myndighetens
fortsatta jämställdhetsarbete samt, tillsammans med en intern jämställdhetsgrupp, driver det fortsatta
jämställdhetsintegreringsarbetet. Under 2021 genomfördes två workshops i ämnet för Sieps
medarbetare och vidare samtal har förts om jämställdhetsintegreringen. Verksamhetsplanen har
jämställdhetsintegrerats, en ny jämställdhetspolicy har tagits fram och inriktningen för
jämställdhetsarbetet 2022–2025 har fastlagts och meddelats regeringen. Två analyser med
jämställdhet som tema publicerades under 2021.
Kvantitativa mål
Sieps målsättning är en jämn könsfördelning inom samtliga verksamheter och genomgripande i
årsredovisningen redovisar Sieps könsfördelningen.
Kvantitativ måluppfyllelse
Resultatindikatorerna utgör ett hjälpmedel för att visa hur könsfördelningen ser ut mellan författare,
talare, föreläsare och deltagare vid seminarier, poddar och utbildningar samt utvecklingen mellan
åren, se tabell 1–3 nedan.
Svenska institutet för europapolitiska studier, årsredovisning 2021
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Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna nedan visar Sieps kvantitativa måluppfyllelse i förhållande till de uppgifter och
mål som regeringen beslutat för myndigheten och i förhållande till föregående års måluppfyllelse.
Under avsnitt 2.7.3 finns en utförligare redogörelse av respektive indikators kostnader att tillgå.
Resultatindikatorn publikationer
Sieps har regeringens uppdrag att ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som
rör utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Sieps mäter den kvantitativa delen
av måluppfyllelsen med hjälp av resultatindikatorn publikationer som redovisar antal publikationer,
förhållandet mellan åren och från och med 2020 även könsfördelningen mellan författarna. Detta ställs
i förhållande till kostnaderna för prestationen.
Sieps strävar efter att hålla en jämn produktion av publikationer mellan åren, men antalet
publikationer kan variera år från år beroende på vilken form som används: rapporter tar längre tid att
färdigställa än kortare analyser, vilket påverkar antalet publikationer som publiceras. Även antal
årsarbetskrafter och anslagets storlek kan påverka antalet publikationer som ges ut.
Kvantitativ måluppfyllelse
Kostnaderna för publikationer var lägre 2021 än föregående år. Att kostnaderna för författare, tryck,
korrektur och översättning minskade 2021 kan härledas till vakanser och sjukskrivningar och något
färre publicerade rapporter vilket även gav lägre tryckkostnader samt att mer korrektur och
översättningsarbete hanterades internt.
Könsfördelning
Könsfördelningen mellan författarna till Sieps publikationer var 40 procent kvinnor och 60 procent män
2021, 34 procent kvinnor och 66 procent män 2020 samt 38 respektive 62 procent 2019.
Könsfördelningen har därmed jämnats ut något. Sieps fortsätter att sträva efter en så jämn
könsfördelning som möjligt utan att göra avkall på de kvalitativa målen.
Tabell 1. Publikationer (antal)
2021
34

2020
37

2019
25

Författare kvinnor*

23

18

15

Författare män*

34

35

25

10 120

11 918

10 255

Publikationer

Kostnader (tkr)

* Från och med 2020 redovisar indikatorn könsuppdelad statistik för författare i enlighet med förordning
2000:605 3 kap. 1§ och Sieps regeringsuppdrag att verksamheten ska bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Under rubrik 2.2.1 finns en utförligare redovisning om måluppfyllelsen för forskning och analys att
tillgå i förhållande till 2020 och 2019 års prestation.
Resultatindikatorn spridning och tillgänglighet
Sieps har regeringens uppdrag att göra analyser tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen och delta i internationellt utbyte. Uppdragets kvantitativa måluppfyllelse
mäts med resultatindikatorn spridning och tillgänglighet. Indikatorn redovisar antal öppna
seminarier/webbinarier/poddar; Sieps mediala närvaro i artiklar/tv/radio/externa poddar; antal
nedladdningar av Sieps publikationer och visningar av Sieps seminarier/webbinarier; antal
uppspelningar av Sieps poddar; talarnas och deltagarnas könsfördelning. Detta ställs i förhållande till
kostnaderna för prestationen och tidigare års måluppfyllelse.
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Kvantitativ måluppfyllelse
Målet är för närvarande att öka spridningen och tillgängligheten ifrån föregående år. Under 2021 har
Sieps fortsatt att ge webbinarier och spela in poddar, vilket myndigheten började med 2020 till följd
av det rådande läget med covid-19 som gjorde att det inte längre gick att genomföra fysiska seminarier.
Sieps kommer dock att fortsätta ge webbinarier och spela in poddar även efter pandemin, som ett led
i att öka tillgängligheten, men även återuppta de fysiska seminarierna.
Spridningen har ökat under 2021: Sieps har genomfört/publicerat mer än dubbelt så många
seminarier/webbinarier och poddavsnitt än 2020. Uppspelningen av Sieps podcast har nästan
tiofaldigats sedan starten 2020 och fler nedladdningar av publikationer och visningar av seminarier via
vår webbplats har gjorts än föregående år. Sieps mediala närvaro i artiklar/tv/radio/externa poddar
har dock minskat under året, vilket kan härledas till att Sieps medieexponering har en tydlig koppling
till vilka nyhetshändelser som dominerar året och 2021 minskade nyhetskopplingen till EU. Den höga
medieexponeringen Sieps hade 2019 kan härledas till valet till Europaparlamentet och förhandlingarna
kring brexit vilka utgjorde stora mediehändelser.
Kostnaderna för spridning och tillgänglighet ökade 2021. Det kan härledas till ökade kostnader för
produktion av podcast och utveckling av webbplatsen för att öka tillgängligheten.
Tabell 2. Spridning & tillgänglighet (antal)
Öppna seminarier/webbinarier/poddar*
Medial närvaro i artiklar/tv/radio/externa poddar**
Webbplatsen: nedladdningar av publikationer
Webbplatsen: visningar av seminarier/webbinarier
Uppspelningar av Sieps poddar***
Kostnader (tkr)

2021

2020

2019

37
208
7 292
2 218
10 880
7 418

18
502
6 788
1 975
1 338
6 838

19
811
6 146
1 487
7 149

* 2020 började Sieps ge webbinarier och spela in en podcast.
Statistik gällande deltagare finns inte att tillgå för seminarier/webbinarier 2021 eftersom ingen anmälan görs till
webbinarier och de tre fysiska seminarier som genomfördes med anmälan utgjorde samarrangemang där Sieps
inte har tillgång till deltagarlistor, se tabell 2.1 nedan.
** Intresset ifrån massmedier följer i hög grad nyhetshändelser med koppling till EU vilka minskade under 2021.
*** Den markanta ökningen i uppspelningar kan bero på att Sieps podcast har uppmärksammats mer än
uppstartsåret samt att fler avsnitt publicerades 2021.

Könsfördelning
Könsfördelning gällande podcasttalarna var 41 procent kvinnor och 59 procent män 2021, vilket är en
förbättring sedan uppstartsåret 2020 då fördelningen var 31/69. Sieps mål är att uppnå en jämn
könsfördelning och tar det i beaktande vid anlitande av talare. Könsfördelningen mellan talarna på
seminarier/webbinarier var 50/50 procent år 2021.
Tabell 2.1 Könsfördelning seminarier/webbinarier/poddar*(antal)
Deltagande kvinnor**
Deltagande män
Talare kvinnor
Talare män

2021
84
95

2020
255
219
53
66

2019
439
458
38
58

* Från och med 2020 redovisas könsuppdelad statistik i antal i enlighet med förordning (2000:605) samt Sieps
regeringsuppdrag att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).
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** Könsuppdelad statistik gällande deltagare finns inte att tillgå för seminarier/webbinarier 2021. Dels eftersom
ingen anmälan görs till webbinarier, dels för att de tre fysiska seminarier som genomfördes med anmälan
utgjorde samarrangemang där Sieps inte har tillgång till deltagarlistor.

Under rubrik 2.3 och 2.4 finns en utförligare redovisning av måluppfyllelsen gällande spridning och
tillgänglighet, även i förhållande till 2020 och 2019 års prestation.
Resultatindikatorn EU-utbildningar
Sieps har regeringens uppdrag att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen till
offentligt anställda och förtroendevalda politiker. För detta uppdrag mäter Sieps den kvantitativa
måluppfyllelsen med resultatindikatorn EU-utbildningar. Sieps målsättning för närvarande är att antal
genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare ökar samt att könsfördelningen mellan deltagare
och föreläsare jämnas ut. Indikatorn redovisar antal deltagare och antal genomförda
utbildningstillfällen samt könsfördelningen mellan deltagare och föreläsare. Indikatorn redovisar även
antal visningar av de EU-utbildningar vilka kan nås via webbplatsen. Detta ställs i förhållande till
föregående års måluppfyllelse och kostnaderna för prestationen.
Kvantitativ måluppfyllelse
Antal genomförda utbildningstillfällen, deltagare och utbildningsintäkterna ökade återigen 2021. Det
var en följd av att Sieps nu erbjuder samtliga utbildningar med digitalt genomförande, vilket ledde till
att fler myndigheter återigen började beställa vidareutbildningar till personalen trots rådande covid19-läge. Antal visningar av digitala utbildningar via webbplatsen minskade något vilket kan bero på att
dessa inte uppdaterades under året. Utbildningskostnaderna ökade på grund av att en heltidstjänst
tillsattes för att arbeta med utvecklingen av utbildningsverksamheten.
Könsfördelning
Könsfördelningen mellan deltagarna vid Sieps EU-utbildningar var 72 procent kvinnor och 28 procent
män 2021, 70 procent kvinnor och 30 procent män både 2020 och höstterminen 2019. Deltagarnas
könsfördelning är därmed likvärdig mellan åren. Målet är att uppnå en jämn könsfördelning mellan
deltagarna, vilket kan vara svårt att uppnå på grund av könsfördelningen inom målgruppen. Som ett
led i att öka tillgängligheten erbjuder vi nu samtliga utbildningar digitalt och i kortare format samt som
utbildningspaket. Detta hoppas vi ska öka spridningen av deltagandet över landet och ge fler möjlighet
att delta, och att det i sin tur leder till att även fler män deltar.
Könsfördelningen mellan föreläsarna var 57 procent kvinnor och 43 procent män 2021, 69 procent
kvinnor och 31 procent män 2020 och 68 respektive 32 procent 2019. Föreläsarnas könsfördelning har
under året jämnats ut något. Detta beror på att könsfördelningen tas i beaktande vid nyrekrytering av
föreläsare samt att fler av Sieps egna forskare har börjat föreläsa. Målet är en jämn könsfördelning
mellan föreläsarna.
Tabell 3. EU-utbildningar (antal)
Utbildningstillfällen
Deltagare totalt
Deltagande kvinnor*
Deltagande män*
Föreläsare kvinnor*
Föreläsare män*
Webbplatsen – visningar av EUutbildningar
Kostnader (tkr)

2021
38
911
467
180
32
24

2020
22
481
338
143
20
9

2019
51
1 393
286
121
50
24

5 670

6 850

3 107

2 845

2 095

3 813
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* Från och med höstterminen 2019 redovisas deltagarnas och föreläsarnas könsfördelning i enlighet med
förordning 2000:605, 3 kap. 1§. och Sieps regeringsuppdrag (skr. 2016/17:10).

Under rubrik 2.6 finns en utförligare redovisning av EU-utbildningarna och måluppfyllelsen även i
förhållande till 2020 och 2019 års prestation.

2.2 Forskning och analys
Sieps verksamhet är indelad i tre övergripande områden: EU:s politiska och konstitutionella system,
Medlemsstaterna och europeisk integration samt EU:s politikområden. Indelningen speglar Sieps
uppdrag.

2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag
Sieps ger ut fyra typer av publikationer: Rapport, Occasional Paper (OP), Europapolitisk analys (epa)
och Perspektiv (för antal, se tabell 4).
Rapporterna författas av institutets egna forskare eller på uppdrag av Sieps och kvalitetsgranskas av
externa forskare. I serien OP ingår ofta antologier. Epa kvalitetssäkras internt. Formatet Perspektiv är
en kortanalys (2 sidor) som hittills har använts av Sieps interna forskare. Syftet är att problematisera
eller diskutera ett aktuellt ämne.
Årets textproduktion omfattade totalt 34 publikationer, varav 20 på svenska och 14 på engelska. Alla
publikationer på engelska har en svensk beskrivning på webbplatsen, och de publikationer på engelska
som trycks (rapporter och OP) innehåller en sammanfattning på svenska.
EU:s roll i omvärlden var ett dominerande ämnesområde och i flera publikationer granskades
pandemins effekter, däribland medlemsstaternas överenskommelse om återhämtningspaketet NGEU.
Rättsstatsproblematiken och jämställdhet i Europeiska kommissionen var återkommande teman, och
miljö- och klimatfrågor analyserades ur flera aspekter. Vidare har Sieps belyst flera händelser med
betydelse för EU-samarbetet – såsom starten för Konferensen om Europas framtid och det tyska valet
i september – liksom aktuella ekonomiska trender. Serien om Sverige efter 25 år som EU-medlem
avslutades. Exempel på andra behandlade ämnen är avvägningen mellan fria dataflöden, EU:s
integritetsskydd och nationell säkerhet, EU-kommissionens föreslagna migrationspakt, politiskt
ansvarsutkrävande på olika nivåer i EU-systemet samt det roterande ordförandeskapets möjligheter
att påverka EU:s dagordning.
Sieps bistår även Regeringskansliet med annat underlag. Ett exempel från året är en föredragning om
fria dataflöden, EU:s integritetsskydd och nationell säkerhet.
Individbaserad statistik
Bland författarna var könsfördelningen 23 kvinnor och 34 män. Författare till flera publikationer räknas
flera gånger. (2020 var könsfördelningen 18 kvinnor och 35 män, 2019: 15 kvinnor och 25 män.) Sieps
arbetar aktivt för att förbättra könsfördelningen bland författarna. Frågan är en stående punkt vid
varje planeringsmöte. Jämställdhet var temat för två publikationer under året, som var författade av
två kvinnor vardera.
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Tabell 4. Antal publikationer och författarnas könsfördelning
Tabellen visar antal publikationer och antal per publikationstyp samt författarnas könsfördelning i antal och
procent.
Könsfördelning författare
Antal
Kv
23
1
5
14
2
1

M
34
8
13
9
4
-

Procent
Kv
40
11
28
61
33
100

2021 Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Perspektiv
Översikt

Antal
34
6
2
19
6
1

M
60
89
72
39
67
-

2020 Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Perspektiv
Översikt

37
9
1
16
10
1

18
5
3
4
6
-

35
17
3
15
4
1

34
23
50
21
60
-

66
77
50
79
40
100

2019 Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Perspektiv
Översikt

25
2
3
13
7
-

15
7
6
2
-

25
2
8
10
5
-

38
47
38
29
-

62
100
53
62
71
-

Rapporter
From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable
support for a geopolitical EU
Sverige och euron under 25 års EU-medlemskap
Förhandsavgöranden av EU-domstolen 1995–2020. Genomslag och betydelse i Sverige
Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview
of key Judgments since the Portuguese Judges Case
Political accountability in EU multi-level governance: the glass half-full
Energistadgefördragets nytta för EU: Ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner
i klimatpolitiken
Occasional Paper
Strategic Autonomy – Views from the North
Sverige 25 år i EU. Sammanfattningar av åtta forskningsrapporter
Europapolitiska analyser
Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?
Informal groupings in EU Foreign Policy: A Sustainable Arrangement?
EU ökar upplåningen på finansmarknaden
Fria dataflöden, EU:s integritetsskydd och nationell säkerhet
Kan euron tävla med dollarn som internationell valuta?
Women at the top of the European Commission – Drivers and barriers
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Så kan det roterande EU-ordförandeskapet påverka dagordningen: exemplet miljö
Gender mainstreaming in the European Commission
Villkorsmekanismen – sista halmstrået för EU:s rättsstatsprincip?
Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen
Next Generation EU: Solidarity, Opportunity, and Confidence
COVID-19: The EU legislative process proves resilient and adaptable, but democracy has suffered
EU:s migrationspakt – vart är unionen på väg?
EU:s framtidskonferens: stora löften och splittrade förväntningar
EU:s relation till Afrika: Partnerskap eller hierarki?
Germany goes to the polls: how will its EU policies change?
The European Green Deal and the Risk of Widening the East-West Gap
Restricting human rights in the Member States during the COVID-19 pandemic: What does it mean
for the EU?
Pendeln har svängt i synen på höga statsskulder
Perspektiv
EU-rättens företräde utesluter inte rätten att kontrollera EU
EU-kommissionens nya tag i handelspolitiken
The EU’s Antisemitism Strategy: what, why and why now?
Klimatet testar EU:s utrikespolitik
Höga elpriser kan hota den gröna omställningen
EU och Afghanistan – ett ”kalibrerat förhållningssätt”?
Översikt
A European Defence Union by 2025? Work in progress
Från och med den omställning till webbinarier som gjordes med anledning av covid-19 publiceras inte
längre sammanfattningar av Sieps seminarier. När det gäller seminarier och andra aktiviteter
relaterade till EU:s framtid har Sieps däremot bidragit med redogörelser på plattformen för
Konferensen för Europas framtid, https://futureu.europa.eu.

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2021 har 9 remissvar överlämnats, att jämföra med
år 2020 då Sieps lämnade 10 remissvar och år 2019 då Sieps lämnade 4 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 har spridit sina analyser genom utskick, sociala medier, poddar, seminarier och andra
mötesformer samt genom utbildningarna. Samarbeten med andra aktörer har använts och ett antal
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publikationer har också presenterats vid seminarier i annan regi. Sieps verksamhet har vidare
synliggjorts genom medarbetarnas externa uppdrag – som föreläsare, moderatorer, kommentatorer i
medier eller författare av debattartiklar – och deltagande i konferenser.
Sieps sprider både tryckta och digitala analyser samt delar dem på sociala medier (Twitter och
Linkedin). För samtliga publikationer finns en kortfattad presentation av innehåll och slutsatser på
webbplatsen. De senaste publikationerna visas på startsidan. Publikationer och seminarier som hör
samman tematiskt lyfts också fram på särskilda temasidor, vilket har använts mer systematiskt under
2021.

2.3.1 Tryck och utskick
Sieps forskning och analyser sprids genom flera typer av utskick. Tryckta publikationer distribueras
kostnadsfritt i samband med seminarier och skickas även per post till mottagare som anmält sig för
utskick. Under 2021 skickades 1 239 tryckta exemplar av publikationer till sådana mottagare i Sverige
och utomlands. Sieps fortsätter därmed att prioritera spridning av publikationer i digital form framför
utskick av tryckta exemplar. Under 2021 spreds dessutom en antologi och en rapport –
publikationstyper som vanligen trycks – endast i digital form. Skillnaden mot det närmast föregående
året förklaras av ett större antal tryckta rapporter som publicerades 2020 med anledning av att Sverige
varit medlem av EU i 25 år (se tabell 5).
När det gäller de tryckta rapporterna har Sieps även gjort riktade utskick till särskilt berörda aktörer.
Ett exempel är rapporten om EU-domstolens rättspraxis kopplad till rättsstatens principer. Utöver
utskicket till den fasta sändlistan gjordes utskick om 300 exemplar till utsedda mottagare, bland annat
vid Europeiska kommissionen, Europadomstolen, EU-domstolen och Regeringskansliet. En
specialutgåva om 100 exemplar trycktes även i Budapest för spridning vid ett seminarium om
rättsstaten i regi av Central European University. (Riktade utskick ingår inte i tabell 5.)
Tabell 5. Utskick av publikationer i tryckt form (exemplar)
Utskick

2021
1 239

2020
1 849

2019
1 090

Elektroniska utskick
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 samt utbildningsinformation. Vidare används Temautskick för att presentera
publikationer och seminarier på ett särskilt tema. Antalet adresser som Sieps elektroniska utskick
skickas till har minskat något 2021. Detta beror framför allt på att e-postadresser som tagits ur bruk
har gallrats bort från sändlistorna.
Information om publikationer och teman
Under år 2021 skickades elektroniska utskick gällande publikationer ut vid 29 tillfällen. De hade i
genomsnitt 3 827 mottagare. Tematiska elektroniska utskick gjordes vid två tillfällen under år 2021 och
de hade i genomsnitt 3 825 mottagare. Tabellen nedan visar jämförelse med tidigare år.
Information om seminarier/webbinarier/poddar
Seminarieinbjudningar skickas elektroniskt till personer på Sieps sändlistor. Även Regeringskansliet
och dess tjänstepersoner nås av inbjudningarna genom att notiser om seminarierna läggs ut på
Regeringskansliets interna webbplats (Klaranätet). På grund av det rådande läget med covid-19 har
seminarieverksamheten till allra största del bedrivits digitalt. Under år 2021 skickades elektroniska
seminarie-/webbinarieinbjudningar ut vid 22 tillfällen. De nådde i genomsnitt 3 462 mottagare. Utskick
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om Sieps podcast görs i regel för varje nytt avsnitt och 2021 skickades 18 utskick med i genomsnitt
3 793 mottagare.
Information om EU-utbildningar
De digitala utskicken om EU-utbildningar nådde i genomsnitt 498 mottagare per utskickstillfälle. Under
2021 gjordes tre elektroniska utskick med information om EU-utbildningar. Under 2021 gjordes inga
specifika utbildningsutskick till de stora mottagarlistorna för publikationer och seminarier, varför
antalet mottagare är färre än 2020. Däremot har information om utbildningar bifogats till utskick om
annan verksamhet till de stora listorna.
Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
Publikationer
Seminarier/webbinarier/poddar*

2021
3 827
3 462

2020
4 095
4 078

2019
3 268
3 652

Poddar*
Temautskick
EU-utbildningar

3 793
3 825
498

*
4 017
1 199

3 740
482

* För år 2020 redovisades poddutskick tillsammans med seminarie- och webbinarieutskick, men eftersom
poddverksamheten har vuxit under 2021 redovisas den på en separat rad för år 2021. Sieps började år 2020 ge
webbinarier och spela in poddar.

2.3.2 Webbplatsen
Arbetet med att göra seminarier och publikationer mer tillgängliga på webbplatsen har fortsatt under
2021. Fokus har legat på presentationen av poddavsnitten, att livesända webbinarier och att hålla
start- och temasidorna uppdaterade. Startsidan uppdateras kontinuerligt för att exponera aktuella
aktiviteter. Temasidorna hålls uppdaterade för att göra Sieps material på olika områden överskådligt.
Från startsidan kan besökare även anmäla sig att prenumerera på Sieps digitala utskick. Under 2021
har 128 nya prenumeranter anmält sig (till listorna för seminarier, publikationer och utbildningar). Som
nämnts ovan har dock det totala antalet mottagare minskat.
Webbplatsen lanserades i september 2017. Det finns jämförande statistik av sidvisningar och antalet
nedladdade publikationer från och med 2018.
Unika sidvisningar på sieps.se år 2021: 148 362 (2020: 113 998 och 2019: 95 291).
Nedladdningsstatistik för Sieps publikationer
Totalt antal nedladdningar av publikationer år 2021: 7 292 (2020: 6 788 och 2019: 6 146).
Antal nedladdningar för de fem mest nedladdade publikationerna 2021 (källa: Google analytics):
1. 431 (5,91 %)
2. 207 (2,84 %)
3. 180 (2,47 %)
4. 165 (2,26 %)
5. 165 (2,26 %)
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Procentsatserna anger andel av det totala antalet nedladdade publikationer, som fördelar sig på 373
publikationer. Stora avstånd i antalet nedladdningar återfinns bland topp 3, efter det faller antalet
långsamt.
Räckvidd, visningar och uppspelningar för seminarier/webbinarier och poddar
Under 2021 har Sieps genomfört de flesta seminarierna i webbinarieform, det vill säga via Zoom och
med direktsändning på hemsidan. Spridningen mäts utifrån räckvidd (antal potentiella tittare) och
antal visningar. Antalet visningar har ökat sedan 2019. Poddverksamheten startade under 2020 och
har börjat hitta sin form och publik. 2021 publicerades 19 avsnitt, och de har sammanlagt 10 880
uppspelningar.
Tabell 7. Webbplatsen, räckvidd/visningar/uppspelningar i antal
Seminarier/webbinarier
Räckvidd
Visningar
EU-utbildningar
Visningar
Poddar*
Uppspelningar

2021

2020

2019

51 639
2 218

42 818
1 975

119 000
1 487

5 670

6 850

3 107

10 880

1 038

-

*Den markanta ökningen i uppspelningar kan bero på att Sieps podcast har uppmärksammats mer än
uppstartsåret samt att fler avsnitt publicerades 2021.

Visningar av digitala EU-utbildningar
2019 skapade och publicerade Sieps en digital EU-utbildning på webbplatsen (sieps.se/euutbildningar). Filmen är en kortversion av utbildningen EU-kunskap – en grundkurs. Webbutbildningen
är uppdelad i kortare avsnitt. Utbildningen nås via Sieps webbplats men är även publicerad på Sieps
Youtube-kanal. Utbildningen hade 5 568 visningar 2021, 6 850 visningar år 2020 och 3 107 visningar
2019.
På webbplatsen finns även information om omnämnanden i medier, kontaktuppgifter till personal,
information om verksamheten och årsredovisning samt Sieps remissvar.
Annonsering
Under 2021 har Sieps annonserat på Europaportalen.se vid två tillfällen. Annonserna har länkat till
sieps.se och under året har sajten fått 256 besök direkt från Europaportalen.

2.3.3 Seminarier, webbinarier och poddar
År 2021 höll Sieps 18 öppna seminarier, varav fjorton digitala webbinarier och fyra fysiska seminarier,
varav ett utan publik och tre var samarrangemang. Sieps genomförde även två interna seminarier för
Regeringskansliet samt spelade in 19 poddavsnitt. Sieps har fortsatt att filma och webbsända samtliga
öppna seminarier. År 2021 har Sieps seminariefilmer haft 2 218 visningar, varav 1 820 avser årets
öppna seminarier.
Vid några tillfällen har Sieps samarrangerade öppna seminarier även filmats av SVT. Ett exempel på
detta är de seminarier som Sieps och ett antal andra aktörer höll den 10 maj 2021 för att
uppmärksamma Europadagen.
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Vid Sieps öppna seminarier/webbinarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat
som har framkommit i rapporter och analyser. Sieps har också fortsatt att anordna öppna seminarier
utan att det funnits en Sieps-rapport att presentera. Som exempel kan nämnas det som ägde rum den
12 maj om EU:s uppdaterade industristrategi. Hur påverkar pandemin och vad betyder strategin för
Sverige? Ett annat exempel är höstens seminarium samarrangerat med Goethe-institutet om Valet till
Förbundsdagen i Tyskland 2021. Sieps har även år 2021 ordnat en workshop den 23 november om
Making EU representative democracy fit for the future där 21 experter från olika organisationer i
Sverige och utomlands deltog.
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. År 2021 samarrangerade Sieps 39 procent av seminarierna, att jämföra med 82 procent
under 2020 och 53 procent under 2019. En anledning till nedgången är att färre fysiska seminarier har
arrangerats 2021 än 2020.
Sieps samarrangerade till exempel ett par seminarier med CEPS i april. Sieps anordnade också ett
seminarium med EUI, EU legislative affairs: Long-term trends and pandemic challenges, ett seminarium
om det tyska valet i samarbete med Goethe-institutet och ett seminarium om migration med Delmi
(Delegationen för migrationsstudier).
Sieps seminarier för Regeringskansliet
Den 15 mars höll Göran von Sydow och Anna Wetter Ryde en intern presentation för representanter
från Regeringskansliet på temat fria dataflöden. Den 3 december presenterade två av Sieps författare,
Laurent Pech och Dimitry Kochenov, sin rapport om rättsstaten på ett internt seminarium på
Statsrådsberedningen. Utöver detta har Sieps direktör och medarbetare medverkat vid flera interna
möten och föreläsningar i Regeringskansliet.
Individbaserad statistik
Det finns ingen deltagarstatistik att tillgå för år 2021 eftersom ingen anmälan görs till webbinarier och
de tre fysiska seminarier som genomfördes med deltagare utgjorde samarrangemang där Sieps inte
har tillgång till deltagarlistor.
Antalet kvinnliga talare vid Sieps öppna seminarier uppgick till 58 personer och antalet manliga uppgick
till 57 personer 2021. 2020 uppgick antalet kvinnliga talare till 45 personer och antalet manliga till 48
personer, 2019 var könsfördelningen 38 respektive 58. Sieps strävar efter en jämn könsfördelning och
2021 var könsfördelningen mellan talarna i Sieps seminariepaneler 50 procent kvinnor och 50 procent
män.
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Tabell 8. Antal öppna seminarier/webbinarier/poddar könsfördelning i antal och procent.
Tabellen visar även samarrangemang, antal deltagare och talare i genomsnitt per arrangemang.

2021 Öppna seminarier/webbinarier
Varav samarrangemang
Deltagare*
Talare
Poddar
Talare
2020 Öppna seminarier/webbinarier
Varav samarrangemang
Deltagare*
Talare
Poddar**
Talare

2019 Öppna seminarier/webbinarier
Varav samarrangemang
Deltagare*
Talare

Antal
18
7
115

Könsfördelningen
Antal
Procent
Kv.
M
Kv.
M

Genomsnitt
Antal

58

57

50

50

6

19
64

26

38

41

59

3

18
15
700
93

255
45

219
48

54
48

46
52

116
5

7
26

8

18

31

69

4

19
10
1 254
96

439
38

458
58

49
40

51
60

66
5

* Könsuppdelad statistik finns inte att tillgå för år 2021. Dels eftersom ingen anmälan görs till webbinarier, dels
för att de tre fysiska seminarier som genomfördes med deltagare utgjorde samarrangemang där Sieps inte har
tillgång till deltagarlistor.
** Sieps startade sin podcast år 2020 och därmed finns ingen statistik gällande tidigare år.

Könsfördelningen som avser de medverkande i Sieps poddar har jämnats ut: 41 procent kvinnor och
59 procent män deltog 2021. 2020 var procentfördelningen 31/69. Sieps kommer att fortsätta arbeta
aktivt för en jämn könsfördelning.
Poddar
Under 2021 publicerades 19 poddavsnitt. Medverkande i Sieps poddar har bestått av både anställda
vid myndigheten och externa inbjudna gäster. År 2021 hade Sieps poddar 10 880 uppspelningar som
fördelar sig på det totala antalet avsnitt, det vill säga 26. Det ger ett genomsnitt på 403 lyssningar per
avsnitt. Antalet lyssnare ökade under 2021, och i realiteten fördelar sig lyssnandet med en övervikt på
nyare avsnitt. Det mest populära avsnittet hade 680 lyssningar vid 2021 års slut.
Tabell 9. Poddar antal avsnitt och antal uppspelningar
Antal avsnitt
Antal uppspelningar

2021

2020*

19
10 880

7
1 338

* Sieps började spela in poddar år 2020 och därmed finns ingen statistik gällande tidigare år.

Sieps podcast publiceras på Soundcloud och distribueras därifrån till en rad plattformar, bland andra
Spotify, Apple Podcasts och Acast. Antalet lyssnare och följare är därmed svårt att överblicka, men
Soundclouds statistik över antalet uppspelningar ger en viss bild. Eftersom antalet uppspelningar är
beroende av antalet avsnitt är en jämförelse med år 2020, då betydligt färre avsnitt publicerades, inte
helt relevant.
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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 en ökad efterfrågan på att myndigheten deltar i olika sammanhang för att just förklara
och bidra med kunskap om aktuella EU-frågor.
Intresset från massmedier följer i hög grad nyhetshändelser med koppling till EU och minskade något
under 2021. Sieps personal deltar även i det offentliga samtalet om EU genom externa föredrag,
deltagande i paneler och 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 tjänstepersoner
från Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner bjudits in till Sverige.
Medial närvaro
Sieps använder mediebevakningsföretaget Meltwater som bevakar omnämnanden i textbaserade
nyhetsmedier. Enligt underlaget har Sieps omnämnts totalt 158 gånger i svenska och internationella
medier under 2021. Under 2021 skrevs totalt 1 901 inlägg relaterade till Sieps verksamhet på sociala
medier, jämfört med 857 inlägg år 2020. Den mest dominerande kanalen var Twitter med 1 829 inlägg.
Sieps medieexponering har en koppling till vilka nyhetshändelser som dominerar året. Under 2019 var
valet till Europaparlamentet och förhandlingarna kring brexit stora mediehändelser. Under 2020
omnämndes Sieps under rapporteringen om EU:s budget och stöd med anledning av covid-19. Mindre
fokus på EU:s roll i hanteringen av coronapandemin kan förklara lägre medieexponering 2021. Flest
artiklar där Sieps omnämndes publicerades under september, då EU:s villkorsmekanism
uppmärksammades och Annika Ström Melin mottog ett pris.
Den potentiella räckvidden – vilket enligt Meltwater förklaras som antalet potentiella läsare som
artiklarna eller inläggen har haft – har minskat i svenska medier under 2021, vilket kan förklaras av
resonemanget ovan. Internationellt har den potentiella räckvidden minskat sedan 2020. Det kan
förklaras av ett fåtal publiceringar i medier med mycket stor räckvidd under 2020.
Tabell 10. Potentiell räckvidd* (miljoner)
2021

2020

2019

Internationella medier

355

279

41,5

Svenska medier

196

388

407

Summa

551

667

448,5

* Källa: Meltwater.
Tabell 11. Publicerade artiklar där Sieps nämns
Antal publicerade artiklar

2021

2020

2019

158

337

811

För att bevaka hur Sieps omnämns i ljud- och bildmedier använder Sieps sedan slutet av 2019 företaget
All Ears. Enligt data från dem har Sieps omnämnts 50 gånger i radio, tv, poddar och på Youtube (som
är de medier som All Ears bevakar). Externa poddar står för en majoritet av omnämnandena.
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Tabell 12. Sieps deltagande i radio/tv/externa poddar* (antal)
2021

2020

Radio

17

97

TV (inklusive Youtube)

16

59

Externa poddar

17

9

* Statistik finns inte tillgänglig för tidigare år. År 2020 började Sieps köpa in information/statistik gällande Sieps
deltagande i radio/tv/externa poddar ifrån medieföretaget All Ears AB.

Sociala medier
Sieps använder Twitter och Linkedin för att nå ut med information om verksamheten. Den 31
december 2021 hade Sieps 799 följare på Twitter och 442 på Linkedin. Under 2021 fick Sieps 270 nya
följare på Twitter och 229 nya följare på Linkedin. Det ökade antalet går att härleda till att Sieps har
gjort fler inlägg på sociala medier. Antalet följare har även ökat genom att samarbeten, exempelvis
samarrangerade seminarier eller externa gäster i Sieps Podcast, görs synliga på sociala medier. På
Twitter gjorde Sieps 131 inlägg, som i genomsnitt visades 2 259 gånger vardera. Inläggen blir alltså
synliga för betydligt fler än de som valt att följa Sieps. Linkedin tillgängliggör inte statistik på samma
sätt, men liknande mekanismer verkar där.

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. Under 2021 anlitades 14 forskare verksamma utanför Sveriges gränser som
författare av publikationer för Sieps. Flertalet medverkade även vid seminarier i regi av Sieps. Vidare
involverades analytiker från andra länder än Sverige för en specialrapport om EU:s utrikestjänst: dels
togs den fram i ett samarbete med tankesmedjorna Centre for European Policy Studies (CEPS) och
Friedrich Ebert Stiftung, dels byggde den på resultatet av arbetet i en grupp under ledning av Pierre
Vimont, tidigare generalsekreterare för utrikestjänsten. 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). Inom
EPIN har Sieps medarbetare bidragit med flera texter i olika samarbetsprojekt. Under år 2021 har Sieps
utredare och forskare deltagit i 132 externa konferenser, seminarier och expertmöten – varav 26
internationella konferenser. Bland dessa kan exempelvis nämnas konferensen om Nordic countries
and EU som hölls i början av september av Konrad Adenauer Stiftung eller SKR:s konferens om EU:s
program och fonder som hölls i slutet av september.
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 informerar deltagarna om respektive organisations genomförda och kommande
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aktiviteter. Möjligheter till samordning diskuteras och i förekommande fall utvärderas gemensamma
insatser. Från Sieps medverkar Sieps redaktör.
Under 2021 möttes EU-infogruppen fem gånger, samtliga tillfällen digitalt. Vid sidan av löpande
aktiviteter har kommunikation om framtidskonferensen och Sveriges kommande EU-ordförandeskap
varit i fokus under hela året.

2.6 EU-utbildningar
Sieps fjärde uppdrag är att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en del
av kompetensförsörjningen i offentlig förvaltning.
Prestationen EU-utbildningar mäts kvantitativt med resultatindikatorn EU-utbildningar (utfallet
beskrivs under rubrik 2.1.2). EU-utbildningarnas intäkter och kostnader redovisas under rubrik 2.7
Intäkter och kostnader.

2.6.1 Utbildningsutbud
Sieps erbjuder utbildningar som syftar till att ge en god förståelse av Europeiska unionens framväxt,
hur EU:s institutioner fungerar, EU:s funktion, EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden och
kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna. Sieps erbjuder även utbildningar anpassade
till mer specifika målgrupper, såsom EU:s regler om statligt stöd som behandlar hur EU:s
statsstödsregler tolkas och tillämpas.
En ny utbildning har tagits fram under året som syftar till att ge myndigheterna vägledning om hur de
kan förbereda sig inför Sveriges ordförandeskap 2023. I syfte att stärka de svenska myndigheternas
EU-arbete har Sieps fortsatt erbjuda ett kostnadsfritt seminarium till myndigheters ledningsgrupper
under rubriken Myndigheternas roll i EU-arbetet.
Beställda, anpassade, skräddarsydda och öppna utbildningar
Sieps utbildningar genomförs på beställning av Regeringskansliet, myndigheter, kommuner eller
regioner. Deltagarna är tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. Utbildningarna i Sieps ordinarie
kursutbud kan anpassas efter beställarens behov och önskemål i form av exempel eller fall från
beställarens verksamhetsområde. Sieps har även möjlighet att i vissa fall helt skräddarsy utbildningar.
Därutöver erbjuder Sieps öppna utbildningar, det vill säga utbildningar till vilka offentliganställda
tjänstepersoner själva anmäler sig.
Spridning och tillgänglighet
Som en effekt av pandemin och som ett led i arbetet med att öka spridning och tillgänglighet erbjuder
Sieps nu sina utbildningar digitalt. Föreläsarna har under 2021 erbjudits utbildning i att hålla digitala
föreläsningar. Behovet av e-lärande och anpassning av utbildningar för ett digitalt format kommer att
fortsätta ses över under 2022. Under året kommer även befintliga utbildningar att vidareutvecklas och
nya utbildningar tas fram. Som ett led i det arbetet har en tjänst tillsatts med uppgift att utveckla Sieps
utbildningsverksamhet.
Sieps beställningsbara kursutbud finns att tillgå på webbplatsen som uppdateras kontinuerligt. Där kan
även enskilda tjänstepersoner anmäla sig till de öppna utbildningarna och se utbildningen
Grundläggande EU-kunskap i sin helhet eller i valda delar samt en utbildning för kommuner och
regioner. EU-utbildningar återfinns även på Sieps Youtube-kanal.
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Sieps gör även elektroniska utskick för att informera om kursutbud och aktuella kurstillfällen.
Information om antal visningar av digitala EU-utbildningar och elektroniska utskick återfinns under
rubrik 2.3.1 och 2.3.2.

2.6.2 Utbildningstillfällen
Sieps har under 2021 genomfört 38 utbildningstillfällen med 911 deltagare, 2020 genomfördes 22
utbildningstillfällen med 481 deltagare och 2019 genomfördes 51 tillfällen med 1 393 deltagare. I och
med att Sieps lade om sina utbildningar till digitalt format började myndigheterna återigen beställa
utbildningar. Detta efter ett lågt beställningsläge 2020 på grund av att myndigheterna hade svårt att
planera in och beställa vidareutbildning av personalen som en effekt av det rådande covid-19-läget
vilket gjorde det ovisst om utbildningarna kunde genomföras fysiskt.
Individbaserad statistik
Deltagare
Från och med höstterminen 2019 eftersträvar Sieps att redovisa könsfördelningen mellan deltagarna
vid utbildningarna i enlighet med förordning (2000:605) men har ännu inte tillgång till könsuppdelad
statistik från samtliga sina utbildningstillfällen, då det i vissa fall visat sig vara svårt att få tillgång till
informationen från beställande myndighet. Av deltagarna var 72 procent kvinnor och 28 procent män
2021, 70 procent kvinnor och 30 procent män 2020 och höstterminen 2019. Fördelningen är därmed
likvärdig över åren och möjligen speglar den i viss mån könsfördelningen inom målgruppen. Sieps
målsättning är dock en jämn könsfördelning mellan deltagarna och vi kommer att fortsätta arbeta för
att nå ut med information om utbildningarna till alla inom offentlig förvaltning. Vi erbjuder numera
samtliga utbildningar digitalt, i kortare format och som utbildningspaket och arbetar vidare med
utveckling av innehåll och form. Detta hoppas vi ska bidra till att fler ska vilja och ha möjlighet att delta
i utbildningarna.
Föreläsare
Könsfördelningen mellan föreläsarna var 57 procent kvinnor och 43 procent män 2021 (2020: 69/31
och 2019: 68/32). Könsfördelningen har därmed jämnats ut något under 2021, vilket kan härledas till
att fler anställda forskare vid Sieps har börjat ge föreläsningar samt att könsfördelning beaktas när nya
externa föreläsare anlitas.
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Tabell 13. Utbildningstillfällen och könsfördelning i antal och procent

Tabellen visar genomförda utbildningstillfällen, digitala och öppna utbildningar samt deltagare och
föreläsares könsfördelning i antal, procent och i jämförelse 2019–2021.
Könsfördelningen
Antal
Procent

2021 Utbildningstillfällen
Digitalt genomförande*
Öppna utbildningar**
Deltagare***
Föreläsare
2020 Utbildningstillfällen
Digitalt genomförande*
Öppna utbildningar**
Deltagare***
Föreläsare
2019 Utbildningstillfällen
Öppna utbildningar**
Deltagare***
Föreläsare

Genomsnitt
per
av årets
utbildningsgenomförda
tillfälle i
utbildningar i
Antal
Procent
97
16

Antal
38
37
6

Kv.
-

M
-

Kv.
-

M
-

911
56

467
32

180
24

72
57

28
43

24
1,5

-

22
15
6

-

-

-

-

-

68
27

481
29

338
20

143
9

70
69

30
31

22
1,3

-

51
11

-

-

-

-

-

22

1 393
74

286
50

121
24

70
68

30
32

27
1,5

-

*2020 började Sieps till följd av det rådande covid-19-läget att erbjuda och särredovisa digitala utbildningar.
Därmed finns inga uppgifter för 2019 att tillgå.
**Utbildningar till vilka offentliganställda tjänstepersoner själva anmäler sig via Sieps webbplats. Dessa
utbildningstillfällen genomfördes till och med 2019 hos Sieps men på grund av det rådande covid-19-läget har
de därefter genomförts digitalt.
***Antal kvinnor och män uppgår inte till lika många som totalt antal deltagare i tabellen. Detta beror på att vi
inte har haft könsuppdelad statistik att tillgå vid samtliga utbildningstillfällen. Från och med höstterminen 2019
redovisar Sieps könsuppdelad statistik gällande deltagare vid utbildningarna i enlighet med förordning
(2000:605). Därmed finns inte könsuppdelad statistik att tillgå ifrån vårterminen 2019.

Kursutvärdering
Som ett led i övergången till digitala utbildningar övergick Sieps till digital kursutvärdering.
Svarsfrekvensen har därefter varit så låg (30 procent mot 98–99 procent tidigare år) att utvärderingen
inte ger en tillförlitlig bild. Vi har därför valt att inte redovisa resultatet i år. Under 2022 kommer
formen för och genomförandet av kursutvärderingen att ses över.

2.7 Intäkter och kostnader
Sieps anslagsintäkter 2021 inklusive överföringsbelopp från 2020 års anslag uppgick till 21 728 tkr.
Utöver anslaget utgjordes intäkterna av avgifter för EU-utbildningar, avgiftsintäkterna uppgick till 1
118 tkr. Sieps förbrukade 19 185 tkr av anslagsmedlen och hade därmed ett utgående
överföringsbelopp på 2 543 tkr. Det berodde på att Sieps hade vakanser och sjukskrivningar och
därmed lägre personalkostnader än beräknat vidare kunde inte seminarier och resor genomföras som
tänkt på grund av covid-19. Avgiftsintäkterna för utbildningarna blev högre än beräknat. Det medförde
att Sieps inte utnyttjat tilldelade anslagsmedel fullt ut och fick ett anslagssparande för året.
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2.7.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Fördelningen av verksamhetens intäkter och kostnader av anslag och avgifter visas i tabellen nedan
fördelad per verksamhet. Kostnaderna för intern administration är procentuellt fördelade på
kostnaderna för verksamheterna forskning, spridning, nätverk och EU-utbildningar i tabellen nedan.
Kostnaderna för intern administration uppgick 2021 till 6 121 tkr.
Tabell 14. Kostnaderna för intern administration fördelade per verksamhet (tkr)
Verksamhetens intäkter

2021

2020

2019

9 885
35
5 715
1 870

11 121

9 990

441

0

5 502

5 583

1 672

1 774

1 715
1 130
0
0
33
0
1
20 383

1 549

2 401

546

1 412

0

0

0

0

19

56

0

0

1

1

20 851

21 217

11 562

10 024

5 517

5 600

1 677

1 780

2 095

3 813

20 851

21 217

Forskning
anslag
avgifter
Spridning anslag
Nätverk anslag
EU-utbildning
anslag
avgifter
Konsultuppdrag avgifter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Intäkter av reavinst
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Forskning
Spridning
Nätverk
EU-utbildningar
Summa

9 920
5 739
1 880
2 845
20 383

2.7.2 Den avgiftsbelagda verksamhetens intäkter och kostnader
EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet, delvis avgiftsfinansierad. Enligt
regleringsbrevet för 2021 får Sieps ta ut avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full
kostnadstäckning. För att täcka mellanskillnaden mellan avgiftsintäkter och verksamhetenskostnader
brukas Sieps anslagsmedel, i enlighet med SFS 2014:1100.
Tabell 15 nedan (som redovisar med netto fördelat OH) visar att intäkterna 2021 uppgick till 2 833 tkr.
Intäkterna utgörs av avgifter för genomförda utbildningar och anslagsmedel. Avgiftsintäkterna uppgick
till 1 118 tkr och anslagsmedlen till 1 715 tkr. Kostnaderna för utbildningsverksamheten under 2021
uppgick med netto fördelat OH till 2 834 tkr varav utbildningskostnaderna uppgick till 1 519 tkr och
verksamhetens administrativa kostnader till 424 tkr och netto fördelat OH 891 tkr.
Utbildningskostnaderna utgörs generellt till största delen av lön till anställda och arvoden till
föreläsare. Utbildningsintäkterna utgörs av avgifter och anslagsmedel.
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Tabell 15. Intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
EU-utbildningar
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter
Kostnader
Netto, fördelat OH
Summa

2021
1 715
1 118
-1 943
-891
0

2020
1 549
540
-1 534
-555
0

2019
2 401
1 400
-2 724
-1 077
0

Beräknad budget och utfall
I Sieps regleringsbrev för 2021 var den avgiftsbelagda verksamhetens beräknade budget för intäkter
600 tkr och kostnader 2 500 tkr. Avgiftsintäkterna blev högre än beräknat så även kostnaderna.
Avgiftsintäkterna uppgick till 1 130 tkr och kostnaderna 2 845 tkr ackumulerat utgående blev därmed
-1 715 tkr. Avvikelsen från beräknad budget beror på en omläggning av utbildningsverksamheten till
digital genomförande, vilket gav att beställningarna ökade trots rådande covid-19-läge, och därmed
intäkterna. Kostnadsavvikelsen beror på att utbildningsverksamheten utvidgades med en heltidstjänst.
Tabell 16. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras och faktiskt utfall (tkr)
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkten disponeras*

Faktiskt utfall för 2021**

+/Verksamhet t.o.m
2019

Int.
2021

+/2020

Int.
2021

Kostn.
2021

+/- 2021

Ack. +/utgå. 2021

Kostn.
2021

+/- 2021

Ack. +/utgå. 2021

Utbildning
Utbildning

0

0

600

2 500

-1 900

-1 900

1 130

2 845

-1 715

* Beräknad budget i enlighet med regleringsbrev för 2021, tabell under punkt 6.1.
** Faktiskt utfall inklusive OH-intäkter och OH-kostnader.

2.7.3 Kostnaderna fördelade på Sieps resultatindikatorer
Under denna rubrik redovisas kostnaderna för Sieps interna administration procentuellt fördelade på
resultatindikatorerna publikationer, spridning och tillgänglighet samt EU-utbildningar (se tabell 17–
19). I tabellerna framgår även prestationernas kostnadsfördelning vilka utgör delar i Sieps
resultatindikatorer. Dessa visar vad myndigheten har presterat i förhållande till uppgifter och mål som
regeringen har beslutat för myndighetens verksamhet (se 2.1) samt resultatindikatorer (se 2.1.2).
Resultatindikatorn publikationer
Kostnaderna för publikationer uppgick till 10 120 tkr 2021, vilket är en minskning ifrån 2020 med 1 798
tkr. Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader utgör kategorin indirekta kostnader/intern
administration i tabellen nedan. Kostnaderna för forskning och forskningshandläggning minskade och
de administrativa kostnaderna fortsatte minska under 2021. Sieps hade vakanser och sjukskrivningar
och därmed lägre kostnader för forskare. Kostnaderna för tryck, korrektur och översättning minskade
också vilket kan härledas till något färre publicerade rapporter och därmed även lägre tryckkostnader
samt att mer korrektur och översättningsarbete hanterades internt.
Tabell 17. Kostnader för publikationer (tkr)
Forskning/forskningshandläggning
Tryck/korrektur/översättningar
Indirekta kostnader/intern administration
Summa
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2021
7 240
200
2 679
10 120

2020
8 796
356
2 765
11 918

2019
6 990
231
3 034
10 255

23

-1 715

Resultatindikatorn spridning och tillgänglighet
Kostnaderna för spridning och tillgänglighet ökade med 580 tkr 2021. Det kan härledas till ökade
kostnader för produktion av podcasten och utveckling av webbplatsen för att öka tillgängligheten.
Kostnaderna för indikatorns andel av indirekta kostnader/intern administration ökade, vilket kan
härledas till att en högre andel av personalen arbetade med spridning och tillgänglighet.
Tabell 18. Kostnader för spridning & tillgänglighet (tkr)
Seminarier/webbinarier/poddar
Spridning/nätverk
Indirekta kostnader/intern administration
Summa

2021
2 017
2 862
2 539
7 418

2020
2 116
2 769
1 953
6 838

2019
2 062
3 020
2 067
7 149

Resultatindikatorn EU-utbildningar
Kostnaderna för EU-utbildningarna uppgick till 2 845 tkr 2021, vilket ger en kostnadsökning med 750
tkr från år 2020. Kostnadsökningen 2021 beror på att utbildningsverksamheten utökades med en
heltidstjänst med uppdrag att utveckla verksamheten. Följden blev att indikatorns andel av indirekta
kostnader/intern administration också ökade.
Tabell 19. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Utbildningar
Utveckling/spridning
Indirekta kostnader/intern administration
Summa

2021
1 465
478
902
2 845

2020
1 216
318
561
2 095

2019
2 179
545
1 089
3 813

2.8 Personal och kompetens
År 2021 hade Sieps 16 anställda varav en direktör och 13 anställda som medelantal. Könsfördelningen
var 9 kvinnor och 7 män. 2020 var antalet 16 var 10 kvinnor och 6 män. 2019 var antalet anställda 20,
könsfördelningen var 14 kvinnor och 6 män. År 2021, 2020 och 2019 har den årliga kartläggningen
visat att det inte föreligger några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i
diskrimineringslagstiftningens mening.
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 produktionsansvarig och en redaktör).
I kärnverksamheten ingick under 2021 fem forskare i juridik varav en på deltid, en forskare i
statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi, en utredare i statsvetenskap, en utredare i
nationalekonomi, en projektledare inom utbildningsverksamheten och en forskningsassistent. Två
forskare i juridik avslutade sin anställning i april respektive juli. Stödverksamheten hade totalt fyra
heltidsanställda anställda år 2021.
Antalet årsarbetskrafter under 2021 var 11,25.
Rekrytering
Under hösten 2021 har en vikarierande forskare i juridik samt en projektledare inom
utbildningsverksamheten anställts. Våren 2021 tog även Sieps emot en nyanländ praktikant som
projektanställdes som forskningsassistent under hösten. Under hösten 2021 har Sieps även tagit emot
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en brittisk forskare som praktikant inom ramen av Erasmus+. Sieps arbetar ständigt med att säkerställa
rätt kompetens och 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. År 2021 ordnade Sieps
även ett par utbildningar om digitala möten och digitala utbildningar för att höja kompetensen bland
personalen på dessa områden. Vidare har två workshops genomförts i samarbete med
Jämställdhetsmyndigheten för Sieps anställda, som ett led i Sieps uppdrag att utveckla arbetet med
jämställdhetsintregering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska
målen (skr. 2016/17:10).
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. Kompetenshöjande
utbildningar erbjuds utifrån behov som har identifierats under utvecklingssamtal eller i andra
sammanhang.
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 under rubriken tilläggsupplysningar.
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3 FINANSIELL REDOVISNING
3.1 Resultaträkning
2021-12-31
(tkr)

Not

2021

2020

19 185
1 118
79
1

19 844
953
52
1

20 383

20 851

-12 059
-1 606
-6 600
0
-119

-12 764
-1 605
-6 325
-1
-156

-20 383

-20 851

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Verksamhetens intäkter

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

1
2
3

Summa

Verksamhetens kostnader

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

4
5
6

Summa
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3.2 Balansräkning
2021-12-31
(tkr)

Not

2021-12-31

2020-12-31

0

0

0

0

25
250

41
28

275

70

481
28

327
7

509

334

506

533

506

533

-2 543

-1 188

-2 543

-1 188

5 910

4 125

Summa

5 910

4 125

SUMMA TILLGÅNGAR

4 658

3 874

0

0

0

0

0
238

0
216

238

216

275
717
1 275
197

70
524
1 030
222

2 463

1 846

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

7

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

8
9

Summa
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

10
11

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

12

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

13

Summa
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

14

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
2021-12-31
(tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

21

1 956

1 812

Summa

1 956

1 812

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

4 658

3 874

3.3 Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
2021-12-31

Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Not

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Uo 1 9:1 Ramanslag
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.1 Svenska institutet
för europapolitiska
studier
1 188
21 105
22

-565

21 728

-19 185

2 543

Summa

-565

21 728

-19 185

2 543

1 188

21 105
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3.4 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
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) bokföring följer god redovisningssed och
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter
och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna
förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar
myndigheten brytdagen den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter
samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp 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. Som anläggningstillgång redovisas även förbättringsutgift på annans
fastighet med ett anskaffningsvärde om minst ett prisbasbelopp. Bärbara datorer kostnadsförs vid
inköpstillfället, undantaget när ett flertal bärbara datorer köps in vid samma köptillfälle då tillämpas en
avskrivningstid på tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i
bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år alt. licens längd

System, licenser, rättigheter

3 år

Datorer och kringutrustning

5 år

Egenutvecklade dataprogram
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
Inredningsinventarier

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till beräknad
nyttjandeperiod. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med 2023-06-30.
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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
Göran von Sydow
Direktör

Ersättning i
tkr
1 113

Inga andra uppdrag
Inga förmåner

739

Anna Wetter Ryde
Stf Direktör
Inga andra uppdrag
Inga förmåner

Insynsråd / andra styrelseuppdrag

Ersättning i
tkr*

* Ersättningar avseende 2021 betalas ut under 2022

0

Lars Calmfors ledamot, 210101–211031
Ordförande Calmfors Economics AB

0

Thomas Persson ledamot, 210101–211231
Inga andra uppdrag

0

Jane Reichel ledamot, 210101–211231
Medlem av Karolinska Institutets Etikråd

0

Oscar Wåglund Söderström ledamot, 210101–211231
Inga andra uppdrag

0

Annika Ström Melin ledamot, 210101–211231
Inga andra uppdrag

0

Anders Ahnlid ledamot, 210101–211231
Inga andra uppdrag

0

Åsa Westlund ledamot, 210101–210414
Inga andra uppdrag

0

Lisbeth Aggestam ledamot, 210101–211231
Inga andra uppdrag
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Jessika Roswall, ledamot, 201001–211231

0

Ledamot i Riksdagsstyrelsen
Ledamot av Domarnämnden
Ledamot i Länsstyrelsen i Uppsalas insynsråd
Ordförande i Juristbyrån A Roswall AB

Pyry Niemi ledamot, 210415–211231

0

Suppleant i Riksbankens jubileumsfond
Ledamot i Håbo kommunfullmäktige (arvode/sammanträde)
Vice ordförande i Håbo kommuns kultur-fritidsnämnd (arvode/sammanträde, lämnade
uppdraget 7 nov)
Ordförande i RF/SISU Uppland

Helena Svaleryd ledamot, 211101–211231

0

Ledamot i Statskontorets vetenskapliga råd

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 fördelad på kön och
ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro för grupperna
kvinnor, män, anställda under 29 år, anställda mellan 30 och 49 år samt anställda över 50 år lämnas inte
2021 då antalet anställda i respektive grupp är under tio. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2021

2020

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

4,94
60,74
0
0
0
0

1,20
0,00
0
0
0
0

0

0

Anställda 50 år -
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Noter

2021-12-31

(tkr)

Resultaträkning
Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Utgifter i anslagsredovisningen
Saldo

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen, forskningsprojekt
Avgifter från EU-utbildningar
Summa
Avgiftsbelagd verksamhet utbildning
Beräknad budget enligt regleringsbrev *
EU-utbildningar **

2021

2020

19 185
19 185

19 844
19 844

-19 185
0

-19 844
0

2021

2020

0
1 118
1 118

413
540
953

Intäkter
2021
600
1 118

Kostnader
2021
2 500
1 943

* Enligt regleringsbrevet får Sieps disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full
kostnadstäckning.

** Kostnaderna avser totala direkta kostnader exklusive overheadkostnader.

EU-utbildningar kunde inte genomföras fysiskt 2020 på grund av det rådande covid-19-läget.
Sieps började då erbjuda utbildningarna med digitalt genomförande följden blev att
beställningarna och intäkterna ökade under 2021.

Not 3 Finansiella intäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

2021

2020

1
1

1
1

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll.

Not 4 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
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2020

7 371
-76
4 495
193
12 059

8 240
622
4 436
88
12 764
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Not 5 Övriga driftkostnader

2021

2020

Köp av tjänster
Övrigt
Summa

5 735
865
6 600

5 471
854
6 325

Not 6 Finansiella kostnader

2021

2020

0
0

1
1

Övriga finansiella kostnader
Summa

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll.

Balansräkning
Not 7 Balanserade utgifter för utveckling

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

422
-124

422
0

Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

298
-422
0
124
-298
0

422
-330
-92
0
-422
0

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2021-12-31

2020-12-31

55
0

0
55

55
-14
-17
-30
25

55
0
-14
-14
41

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

593
324
-173

593
0
0

Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

744
-564
-102
173
-494
250

593
-515
-50
0
-564
28

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
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Not 10 Fordringar hos andra myndigheter

2021-12-31

2020-12-31

351
130
481

314
13
327

2021-12-31

2020-12-31

28
28

7
7

2021-12-31

2020-12-31

409
97
506

401
132
533

2021-12-31

2020-12-31

-1 188
19 185
-21 105
565
-2 543

-277
19 844
-20 755
0
-1 188

-2 543

-1 188

2021-12-31

2020-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

5 910
5 910

4 125
4 125

Beviljad kredit enligt regleringsbrev
Maximalt utnyttjad kredit

2 186
0

2 055
0

2021-12-31

2020-12-31

Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar
Fordran dubbelbetald faktura
Summa

Not 12 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 13 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
Summa Avräkning med statsverket

Not 14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Not 15 Myndighetskapital

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Utgående avsättning
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2020-12-31

0
0
0

29
-29
0
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Not 17 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2021-12-31

2020-12-31

216
22
238

193
23
216

2021-12-31

2020-12-31

70
324
-119
275

171
55
-156
70

500
275

500
70

2021-12-31

2020-12-31

129
208
380
717

61
227
236
524

2021-12-31

2020-12-31

197
197

222
222

2021-12-31

2020-12-31

819
312
825
1 956

898
363
550
1 812

Avsättningsmedlen kommer inte att brukas under 2022.

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Utnyttjad låneram

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
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
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Anslagsredovisning
Not 22 Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regleringsbrevet disponerar Sieps en anslagskredit på 629 tkr. Under 2021 har Sieps
inte utnyttjat krediten.
Sieps får disponera 623 tkr av det ingående överföringsbeloppet som motsvarar 3% av
föregående års tilldelning 20 755 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
Sieps har under 2021 haft vakanser och sjukskrivningar och därmed lägre
personalkostnader än beräknat samt att seminarier och resor inte har kunnat genomföras på
grund av covid-19. Vidare har avgiftsintäkterna för utbildningarna blivit högre än beräknat.
Detta medför att Sieps inte har utnyttjat tilldelade medel fullt ut och har ett anslagssparande
för året.
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter
2021

2020

2019

2018

2017

500
275

500
70

500
171

500
270

500
443

2 186
0

2 055
0

2 100
0

1 700
0

1 564
0

0
0

0
0

0
7

2
20

0
15

600
1 118
0

1 100
540
413

1 100
1 400
0

1 500
999
0

1 500
919
0

629
0

593
0

583
0

811
0

490
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande

2 543

1 188

277

1 303

1 897

Bemyndiganden

Ej tillämplig
11
13

11
13

14
19

12
18

10
14

1 842

1 881

1 499

1 623

1 611

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring**
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal
frånräknad.
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3.6 Undertecknande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 21 februari 2021

Göran von Sydow,
Direktör
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