ÅRSREDOVISNING 2018

Svenska institutet för europapolitiska studier

Dnr 18/0106

1
2

FÖRORD ..................................................................................................................... 2
RESULTATREDOVISNING ........................................................................................... 3
2.1 Bakgrund och uppdrag ............................................................................................ 3
2.1.1 Organisation ..................................................................................................... 3
2.1.2 Prestationer ...................................................................................................... 3
2.2 Forskning och analys ............................................................................................... 4
2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag ........................................... 4
2.2.2 Remisser ........................................................................................................... 7
2.3 Spridning.................................................................................................................. 7
2.3.1 Tryck och utskick .............................................................................................. 8
2.3.2 Webbplatsen .................................................................................................... 9
2.3.3 Seminarier ...................................................................................................... 10
2.4 Allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor ............................................ 12
2.5 Internationellt utbyte och nätverk ........................................................................ 12
2.6 EU-utbildningar ..................................................................................................... 13
2.6.1 Utbildningsutbud............................................................................................ 14
2.6.2 Utbildningstillfällen ........................................................................................ 14
2.7 Intäkter och kostnader .......................................................................................... 16
2.7.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter............................. 16
2.7.2 Kostnader fördelade på publikationer, seminarier och EU-utbildningar....... 17
2.8 Personal och kompetens ....................................................................................... 18
3 FINANSIELL REDOVISNING ...................................................................................... 20
3.1 Sammanställning över väsentliga uppgifter .......................................................... 20
3.2 Resultaträkning ..................................................................................................... 21
3.3 Balansräkning ........................................................................................................ 22
3.4 Anslagsredovisning ................................................................................................ 23
3.5 Tilläggsupplysningar och noter ............................................................................. 23
4 BESLUT ..................................................................................................................... 31

Sieps, årsredovisning 2018

1

1 FÖRORD
Trots ett turbulent 2018 tog EU-samarbetet en rad viktiga steg inom flera centrala politikområden.
Parlamentsval har hållits i flera länder och nya regeringar har kunnat bildas, ibland efter mödosamma
förhandlingar. Sieps tog i början av året fram en analys av hur den nya tyska koalitionsregeringen
påverkar EU. Andra medlemsstater har hamnat på kollisionskurs med EU. För Italiens del har det
handlat om reglerna för budgetpolitiken. I början av 2018 uppmärksammade Sieps detta genom både
en publikation och ett seminarium. Även frågan om rättsstatens principer har fortsatt legat högt på
dagordningen. Sieps har publicerat flera analyser och anordnat seminarier samt deltagit i andra
sammanhang – i Regeringskansliet och i offentliga diskussioner – på detta tema.
Sieps har fortsatt försökt svara upp mot den allt ökande efterfrågan på expertis i EU-frågor. Det
massmediala trycket har varit stort. Det har framför allt handlat om brexit, EU:s framtid, rättsstatens
principer och valen i viktiga medlemsstater. Sieps personal 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 just 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 på olika sätt bidra med kunskap i frågor som ligger nära den
dagspolitiska dagordningen i EU. Vi har tagit fram två nya format (Perspektiv och Frågor & Svar) 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. Det har handlat om EMU:s framtid, EU:s nästa långtidsbudget och om rättsstaten. Vi har
i ljuset av att Storbritannien lämnar EU också fokuserat på hur och med vilka medlemsstaterna
samarbetar samt arrangerat seminarier om hur EU:s framtid diskuteras i medlemsstaterna. Vi har
samtidigt analyserat hur EU-frågorna påverkar Sverige genom en serie publikationer om riksdagens
EU-arbete samt ett seminarium om hur kommunernas handlingsutrymme påverkas av EU.
Under hösten och vintern genomförde Sieps tillsammans med Utrikespolitiska institutet en välbesökt
seminarieserie om EU:s framtid. 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. En särskild satsning har under året gjorts mot myndighetsledningar (i
samarbete med Regeringskansliet) och mot den kommunala nivån (i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting), vilket Sieps har för avsikt att fortsätta med och utveckla under nästa år.

Göran von Sydow,
Tf direktör
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2 RESULTATREDOVISNING
2.1 Bakgrund och uppdrag
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) är en myndighet under regeringen
(Statsrådsberedningen). 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.
I regleringsbrevet för 2018 nämns ökad användning av digitala verktyg i syfte att göra analyser och
utbildningar tillgängliga. Sieps fick utöver ovan i regeringsuppdrag 2018 att belysa EU:s framtidsfrågor,
genom att analysera för Sverige viktiga aspekter gällande EU:s framtidsdiskussion, ta fram rapporter
och genomföra seminarier i olika delar av landet. Sieps ska senast den 28 februari 2019 redovisa till
Regeringen vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att uppfylla uppdraget.
Ett andra regeringsuppdrag 2018 var att ge målgruppsanpassade utbildningar och att verka för att fler
förtroendevalda och offentliganställda på nationell, regional och lokal nivå deltar i myndighetens
utbildningar. Sieps ska senast den 28 februari 2019 redovisa till Regeringen vilka åtgärder myndigheten
vidtagit för att uppfylla uppdraget.
Sieps har även anställt en kontorsassistent under 2018 genom regeringens satsning Moderna
beredskapsjobb i staten.

2.1.1 Organisation
Sieps är sedan 2008 en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. År 2018 ingick följande ledamöter i
rådet: Lars Calmfors, Per Cramér, Ylva Nilsson, Thomas Persson, Maria Strömvik, Ewa Rabinowicz och
Per Hilmersson. Insynsrådet hade tre möten under året. Från och med augusti 2018 är Göran von
Sydow tillförordnad direktör, Jonas Eriksson ställföreträdande direktör och Pernilla Wredenfors har ett
särskilt ansvar för utbildningsverksamheten.
Under 2018 har Sieps fortsatt varit samlokaliserat med Statskontoret på Torsgatan 11. Ett flertal andra
mindre myndigheter/lokala enheter är också samlokaliserade i samma lokaler vilket försäkrar en
effektiv användning av resurser. Samarbetet mellan de samlokaliserade myndigheterna fördjupas
löpande och representanter för varje myndighet träffas varannan månad för att diskutera aktuella
samverkansfrågor samt utforska nya samarbetsområden. De nuvarande lokalerna möjliggör dessutom
att Sieps seminarieverksamhet kan äga rum på Torsgatan. Hyra av annan seminarielokal är därmed i
normalfallet inte längre nödvändig.

2.1.2 Prestationer
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 ovan). Dessa prestationer särredovisas inte i kostnadsredovisningen, men en kvalitativ
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bedömning finns att tillgå i resultatredovisningen. Kostnaderna för publikationer, seminarier och EUutbildningar redovisas i tabellerna nedan.
Tabell 1. Kostnader för publikationer (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Publikationer
Summa

Kostnad 2018
15 publikationer
8 137

Kostnad 2017
20 publikationer
7 023

Kostnad 2016
28 publikationer
8 269

Kostnaden för publikationer ökade åter under 2018 detta beror på att fler forskare var i tjänst och att kostnaden
för forskarhandläggning ökade, även arvodesnivåerna för externa forskare höjdes.
Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)

Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Seminarier
Summa

Kostnad 2018
15 seminarier
3 236

Kostnad 2017
9 seminarier
2 845

Kostnad 2016,
13 seminarier
2 677

Kostnaderna för seminarierna har fortsatt att öka vilket beror på att antal seminarier ökat och att Sieps numer
filmar sina seminarier.
Tabell 3. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

EU-utbildningar
Summa

Kostnad 2018
1003 deltagare
3 898

Kostnad 2017
685 deltagare
2 081

Kostnad 2016,
368 deltagare
1 985

För att möta regeringsuppdraget att anpassa EU-utbildningar för offentliganställdas behov på nationell, regional
och lokal nivå har Sieps lagt mer personella resurser på utbildningsverksamheten genom att anställa ytterligare
en medarbetare på heltid och att andra medarbetares arbetstid i högre grad förlagts till
utbildningsverksamheten.

2.2 Forskning och analys
Sieps verksamhet delades tidigare in i fem övergripande teman. Under 2017 tog myndigheten ett nytt
grepp för att skapa ett större fokus på utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik
och ersatte då de tidigare områdena med tre: EU:s politiska och konstitutionella system,
Medlemsstaterna och europeisk integration samt EU:s politikområden. Utöver enkelheten
kännetecknar områdena vad som är Sieps unika bidrag, dvs. aspekter som inte täcks av andra
myndigheter. Verksamheten under 2018 har följt dessa tre områden. Sieps har under året lagt särskild
vikt vid EU:s framtidsfrågor.

2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag
Sieps ger ut tre typer av publikationer: Rapport, Occasional Paper och Europapolitisk analys.
Rapportserien är texter producerade av institutets egna forskare eller på uppdrag av Sieps. Innehållet
i rapporterna kvalitetsgranskas alltid av ett par externa forskare. Annat underlag som har tillkommit
med stöd från Sieps, t.ex. anföranden och föredrag samt resultat från seminarier, publiceras i serien
Occasional Paper (OP). I serien Europapolitisk analys (Epa), som huvudsakligen är en digital publikation,
ingår kortare analyser av aktuella EU-frågor. För dessa sker kvalitetssäkringen internt på Sieps.
Två nya format har börjat att prövas under året. Det första är Perspektiv, en kortare analys som
publiceras enbart på webben. Avsikten är att ge såväl Sieps som externa forskare möjlighet att koncist
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belysa ett aktuellt ämne. Det andra är Frågor & Svar, där en forskare reder ut ett ämne. Under 2018
har Sieps vidare fortsatt att publicera referat av Sieps seminarier. Syftet är att ge ytterligare spridning
åt den kunskap som förmedlas under seminarierna, utöver möjligheten att se en inspelning i
efterhand. Referaten skrivs på svenska, vilket innebär ett mervärde när seminariespråket är engelska.
Texter i de nya formaten liksom referaten anges längst ned i listan här nedan.
Sieps publikationer under året har handlat dels om centrala frågor på EU:s dagordning, dels rent
institutionella frågor. Året inleddes med en rapport om en institutionell och konstitutionell fråga,
nämligen den snabba framväxten av EU:s myndigheter och vad den innebär för EU-systemet. Flera av
årets publikationer har därefter berört diskussionen om EU:s framtid. De har bland annat handlat om
förutsättningar för framtida EMU-reformer, EU:s kommande långtidsbudget, samarbete inom grupper
av medlemsstater liksom det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet. Vidare har flera analyser
behandlat riksdagens och de politiska partiernas arbete med EU-frågor. I två studier har EU:s länder
och regioner jämförts med avseende på korruption respektive jämställdhet bland förtroendevalda på
lokal och regional nivå. Texterna i de nya formaten har framför allt behandlat problemen kring
rättsstatsprincipen, men också EU:s position i handelsförhandlingarna med USA.
Tabell 4. Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Summa

2018
4
1
10
15

2017
6
2
12
20

2016
13
15
28

EU agencies on the move: challenges ahead, 2018:1
Om utvecklingen och regleringen av EU:s myndigheter
Författare: Ellen Vos
Publikationstyp: Rapport
Italy and the Completion of the Euro Area, 2018:1epa
Om Italiens inställning till och erfarenheter av EMU-medlemskapet
Författare: Erik Jones
Publikationstyp: Europapolitisk analys
EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna, 2018:2epa
Om den nya tyska regeringens inställning i centrala EU-frågor, bl.a. långtidsbudgeten
Författare: Daniel Tarschys
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Mapping the Quality of Government in Europe: An analysis at the national and regional level within
the EU member states, 2018:2
Om korruption i EU:s länder och regioner och dess betydelse för socioekonomiska skillnader
Författare: Bo Rothstein, Nicholas Charron och Victor Lapuente
Publikationstyp: Rapport
National co-financing of CAP direct payments, 2018:3epa
Om fördelarna med medfinansiering av gårdsstöden inom GJP samt möjliga effekter på
långtidsbudgeten
Författare: Allan Matthews
Publikationstyp: Europapolitisk analys
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EU:s budget: historia och framtid, 2018:4epa
Om behoven av att reformera EU:s budget
budgetförhandlingarna
Författare: Jonas Eriksson
Publikationstyp: Europapolitisk analys

och

medlemsstaternas

positioner

inför

Jämställdhet på lokal nivå? En analys av andelen lokalt valda kvinnor inom EU:s medlemsstater,
2018:3
Om jämställdhet i lokala och regionala politiska församlingar i EU:s medlemsstater samt faktorer som
kan öka jämställdheten
Författare: Aksel Sundström
Publikationstyp: Rapport
Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete, 2018:4
Om utvecklingen av säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete mellan Europas länder samt nya
initiativ på området
Författare: Gunilla Herolf
Publikationstyp: Rapport
Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik? 2018:5epa
Om opposition i svensk EU-politik utifrån diskussionerna i EU-nämnden under drygt 20 års tid
Författare: Christer Karlsson, Moa Mårtensson, Thomas Persson
Publikationstyp: Europapolitisk analys
The Future of the Economic and Monetary Union: Reform Perspectives in France, Germany, Italy and
the Netherlands, 2018:1op
Om förutsättningarna till en EMU-reform utifrån fyra centrala medlemsstaters erfarenheter och
positioner
Författare: Christophe Destais, Jonas Eriksson, Erik Jones, Adriaan Schout, Daniela Schwarzer
Publikationstyp: Occasional Paper
Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner? 2018:6epa
Om riksdagens möjlighet att påverka beslut på EU-nivå i ett tidigare skede
Författare: Jörgen Hettne
Publikationstyp: Europapolitisk analys
From Pro-European Alliance to Eurosceptic Protest Group? The case of the Visegrad Group,
2018:7epa
Om samarbetet mellan länderna i Visegradgruppen
Författare: Zsuzsanna Végh
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk, 2018:8epa
Om de politiska partiernas arbete med EU-frågor och demokratiska uppgift i Europapolitiken
Författare: Magnus Blomgren, Nina LIljeqvist
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Doing Good, but Reluctant to Talk About It: The Swedish Riksdag and EU Affairs, 2018:9epa
Om riksdagens arbetsformer och roll i Europapolitiken
Författare: Katrin Auel
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Sieps, årsredovisning 2018
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The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends, 2018:10epa
Om samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna inom EU
Författare: Piret Kuusik och Kristi Raik
Publikationstyp: Europapolitisk analys
Perspektiv:
Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?
Författare: Katarina Engberg
EU och respekten för rättsstatens principer
Författare: Anna Rogalska Hedlund
Rättsstaten under hot, uppifrån som nerifrån
Författare: Daniel Tarschys
Bland författarna var könsfördelningen 11 kvinnor och 17 män.
Frågor & svar:
EU och rättsstaten
Författare: Sieps (Anna Rogalska Hedlund)
Seminariet i korthet:
Debatten om framtidens EMU: Vilka reformer är möjliga?
Korruption i EU:s medlemsstater och regioner
Hur mycket är EU värt? Diskussion inför de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget
EU:s framtid – nationella perspektiv
Brexit – det aktuella läget
Kommunalt handlingsutrymme i EU
EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen – konsekvenser och påverkan på nationella
domstolar
Författare: Sieps (Patricia Wadensjö)

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2018 har 11 remissvar överlämnats, att jämföra med
år 2017 då Sieps lämnade 16 remissvar och år 2016 då Sieps lämnade 11 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
I Sieps uppdrag ligger bland annat att göra analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i
den politiska beslutsprocessen. Det sker framför allt genom publicering och utskick av publikationer
samt seminarier, både öppna och interna, bland annat för Regeringskansliet. Vidare fungerar
utbildningarna som en kanal för spridning av Sieps analyser och ökad kännedom om verksamheten.
Samarbeten med andra aktörer, däribland Utrikespolitiska institutet och SKL, har fortsatt att utnyttjas
som en viktig spridningskanal. Sieps synlighet bygger också på medarbetarnas externa uppdrag som
föreläsare, moderatorer eller kommentatorer i medier liksom deltagande i aktiviteter såsom
internationella konferenser. Sammanlagt har Sieps forskare och utredare deltagit i över 150 externa
aktiviteter under året. Den nya webbplatsen (lanserad 2017) har bidragit till förbättrad spridning av
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verksamheten och har vidareutvecklats under hela året. Seminarierna filmas fortsatt och läggs ut i
efterhand på Sieps webbplats.
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 har ett särskilt mål för Sieps varit att ”genom bland annat
ökad användning av digitala verktyg i högre grad göra sina analyser [och utbildningar] tillgängliga och
anpassade för myndighetens målgrupper”. Målet har delats in i två arbetsområden: tillgänglighet och
spridning. Riktmärken för tillgänglighetsarbetet har varit kvalitet på språk och form samt relevans för
målgruppen och den politiska dagordningen. Spridningsarbetet har inriktats på att utveckla nya och
befintliga kanaler. Digital tillgänglighet och spridning har varit och är ett övergripande mål.
När det gäller tillgänglighet har mer resurser ägnats åt textbearbetning. En ny grafisk form har tagits
fram för Sieps europapolitiska analyser och för utbildningsmaterial. De nya digitala kortformaten ingår
i satsningen på tillgänglighet (Frågor & Svar, Seminariet i korthet och Perspektiv). När det gäller
spridning har Sieps gjort särskilda utskick, vidareutvecklat webbplatsen och öppnat ett Twitter-konto.
Sieps övriga verksamheter har också använts som ett medel för spridning: dels utbildningarna, dels
seminarierna, ofta i kombination med lunchmöten med inbjudna experter. Övriga insatser för
spridning är ny leverantör av omvärldsbevakning för bättre täckning av Sieps medverkan i medier,
utveckling av annonsstrategi samt erfarenhetsutbyten med andra myndigheter. 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. Ett stort antal 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. Publikationer distribueras
kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier och skickas även per post till utvalda mottagare.
Under 2018 skickades 1 485 tryckta exemplar av publikationer till mottagare i Sverige och utomlands.
Minskningen är en konsekvens av att färre rapporter publicerades. I rapporterna ingår en
sammanfattning på svenska och engelska. Syftet med sammanfattningarna är att underlätta för Sieps
målgrupper att på ett enkelt och snabbt sätt ta till sig kärnfrågan och resultaten.
Tabell 5. Utskick av publikationer i tryckt form
Utskick

2018
1 485

2017
1 748

2016
3 766

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 2018 gjordes ett temautskick med Frågor & Svar om rättsstaten.
Under 2018 nådde de digitala utskicken av publikationer i genomsnitt 2 870 mottagare per
utskickstillfälle. Temautskicken nådde i genomsnitt 2 344 mottagare 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 2018 nådde de digitala utskicken av seminarieinbjudningar i genomsnitt 2 294 mottagare per
utskickstillfälle, en ökning från föregående år. De digitala utskicken om EU-utbildningar nådde i
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genomsnitt 620 mottagare per utskickstillfälle. Sieps har speciella sändlistor för EU-utbildningarna.
Under 2018 skickades tio elektroniska utskick med information om EU-utbildningar.
Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
Publikationer
Seminarieinbjudan
Temautskick
EU-utbildningar

2018
2 870
2 294
2 344
620

2017
1 992
2 893
1 679
779

2016
4 149
4 111
2 507
768

2.3.2 Webbplatsen
Under 2017 lanserade Sieps en ny webbplats. Arbetet med utvecklingen av webbplatsen har fortsatt
under 2018. Syftet med den nya webbplatsen är att göra publikationer, EU-utbildningar och seminarier
mer tillgängliga för besökaren. Den nya webbplatsen har bidragit till att det har blivit lättare att sprida
Sieps arbete, t.ex. genom att kunna spela upp videor från seminarier och EU-utbildningar, och den har
även skapat möjlighet att publicera texter på ett sätt som det tidigare inte gick att göra.
Nedladdningsstatistik Sieps publikationer 2018
Topp fem mest nedladdade publikationerna 2018 (källa Google Analytics)
1. Sieps, Brexit: konsekvenser för EU och Sverige 2017:1op
2. Nina Liljeqvist, Magnus Blomgren: Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk
3. Nicholas Charron, Victor Lapuente and Bo Rothstein: Mapping the Quality of Government in
Europe – An analysis at the national and regional level within the EU member states
4. Piret Kuusik & Kristi Raik: The Nordic-Baltic Region in the EU: A Loose Club of Friends
5. Zsuzsanna Végh: From Pro-European Alliance to Eurosceptic Protest Group? The case of the
Visegrad Group
Seminarierna har fått en tydligare roll på webbplatsen. Såväl kommande som tidigare genomförda
seminarier presenteras dels på startsidan, dels under fliken Seminarier. Under 2018 har samtliga
seminarier filmats och publicerats i efterhand på webbplatsen.
EU-utbildningarna har en fått en tydligare roll på webbplatsen under fliken EU-utbildningar. En
kortversion av utbildningen Grundläggande EU-kunskap finns att se.
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.
Lissabonfördraget.se
finns
idag
att
tillgå
via
http://www.sieps.se/lissabonfordraget, enklare åtkomst till sidan är under utveckling.
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.
Sieps, årsredovisning 2018
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Webbannonsen används för att informera om nya publikationer och kommande seminarier och är
länkad till den aktuella informationen på webbplatsen. Under 2018 publicerade Sieps 12
webbannonser på Europaportalen, varav 4 avsåg nya publikationer och 8 handlade om kommande
seminarier. 2017 publicerade Sieps 14 webbannonser på Europaportalen 2016 publicerade Sieps 17
stycken.

2.3.3 Seminarier
Sieps har fortsatt att filma och i efterhand webbsända samtliga öppna seminarier. År 2018 har Sieps
seminariefilmer haft omkring 1 500 visningar varav 882 avser årets öppna seminarier. Sieps har även
fortsatt att anordna öppna seminarier om aktuella Europapolitiska ämnen även utan att det funnits en
Sieps-rapport att presentera. Som exempel kan nämnas höstens seminarium på temat: ”Brexit – state
of play”. Ett annat exempel är seminariet som ägde rum den 12 december på temat: ”EU-domstolens
tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar”.
Samarbetet med andra aktörer i seminarieverksamheten har också fortsatt. Sieps ordnade t.ex. under
hösten 2018 en seminarieserie tillsammans med Utrikespolitiska institutet på temat ”EU:s framtid”.
Sieps anordnade även ett seminarium i samarbete med Regeringskansliet i samband med Europadagen
den 9 maj samt ett seminarium med SNS den 29 november om ”Hur påverkar EU svensk
skattepolitik?”.
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 2018 anordnades 15 öppna seminarier i Sieps regi, varav
40% utgjordes av samarrangemang. Det totala antalet redovisade deltagare var 759. Tyvärr
begränsades möjligheten att få ta del av deltagarlistor ifrån våra medarrangörer kraftigt sedan GDPR
trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att antalet deltagare till 5 st samarrangemang under år
2018 inte har kunnat räknats in. För information om tidigare år se tabeller nedan.
Tabell 8. Öppna seminarier
Öppna seminarier

2018
15

2017
9

2016
13

2018
759
76

2017
792
88

2016
1 014
78

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

*Deltagare totalt 2018 på 10 av 15 seminarier.
**Deltagare i genomsnitt 2018 på 10 av 15 seminarier.

Till ovanstående ska läggas de mer expertbetonade seminarier som Sieps arrangerar i samarbete med
Regeringskansliet. Dessa är ett komplement till de ordinarie öppna seminarierna och samlar
tjänstemän från olika departement. En beskrivning av Sieps presentationer för Regeringskansliet finns
på sidan 11.
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Tabell 10. Kategoritillhörighet öppna Sieps seminarier

Regeringskansliet
Sveriges riksdag
EU:s institutioner
Myndigheter
Intresseorganisationer
Ambassader
Politiska partier
Medier
Universitet och högskolor
Företag
Utan tillhörighet
Summa

2018

2017

2016

16%
3%
2%
21%
11%
15%
2%
3%
14%
4%
9%
100%

11 %
3%
8%
15 %
14 %
11 %
2%
2%
14 %
10 %
10 %
100 %

15 %
4%
3%
17 %
15 %
10 %
3%
2%
10 %
5%
16 %
100 %

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.
Tabell 11. Samarrangemang öppna seminarier
Samarrangemang

2018
40 %

2017
33 %

2016
46 %

Antalet kvinnliga medverkande vid Sieps öppna seminarier uppgick till 22 personer och antalet manliga
medverkande uppgick till 42 personer. Vi strävar efter jämnare könsfördelning.
Sieps seminarier om EU:s framtidsdiskussion
Sieps har i regeringsuppdrag att belysa EU:s framtidsfrågor och öka delaktigheten kring diskussionen
om dessa. Som ett led i det har Sieps under 2018 genomfört 14 seminarier runt om i landet där
ambitionen varit att ge förståelse för vilka vägskäl EU står inför och vad detta betyder för unionen och
Sverige. Målgrupp för seminarierna har varit beslutsfattare och representanter från regioner,
kommuner och landsting.
Sieps seminarier för Regeringskansliet
Den 12 juni 2018 höll Anna Rogalska Hedlund och Christophe Hillion en intern presentation på
Statsrådsberedningen om Rättsstatens principer – EU:s verktyg med fokus på aktuella processer.
Utöver detta har Sieps direktör upprepade gånger blivit kallad som expert för att presentera forskning
och hålla föreläsningar för EU-chefer inom Regeringskansliet. Ett par exempel är föreläsningen
Populism och EU:s framtid under Utrikesdepartementets chefsdagar samt föreläsningen EU:s framtid
och brexit som Sieps direktör höll den 30 augusti respektive den 22 november 2018. Under 2017
genomförde Sieps 5 seminarier i Regeringskansliet, och under 2016 genomfördes 4 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. Den 24 april 2018 samarrangerades ett seminarium i
Bryssel av Sieps och CEPS om “The future financing of CAP direct payments”, då en ny Sieps-publikation
också presenterades. Talare var Alan Matthews. Jorge Núñes Ferrer kommenterade och Eva Sjögren
var moderator.
Sieps, årsredovisning 2018
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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 även 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.
Trycket från massmedier har varit fortsatt högt även under 2018 och därutöver deltar Sieps personal 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 2018 har Sieps ändrat mediebevakningsföretaget Retriever till företaget Meltwater. Enligt deras
årsrapport har Sieps omnämnts totalt 533 gånger i svensk och Internationell media under 2018 vilket
är en nedgång med 282 artiklar från föregående år. Den mest dominerande sociala medie-kanalen var
Twitter där det under 2018 skrevs totalt 588 inlägg relaterade till Sieps verksamhet.
Sieps exponering har en tydlig koppling till årets Europapolitiska händelser. Flera av artiklarna är enligt
Meltwaters statistik TT-artiklar som publicerats i ett stort antal lokaltidningar.Under 2018 har Sieps
omnämnts totalt 501 gånger i svensk media jämfört med föregående år vilket totalt gav 795 artiklar.
Majoriteten av publiciteten, 302 artiklar, kom under det andra kvartalet april-juni. Detta i samband
med Viktor Orbán seger i Ungerns val, Rajoys avgång till följd av missförtroendeförklaringen mot
honom i Spanien och migrationsdebatten inom EU. Under 2018 har Sieps också omnämnts totalt 32
gånger i internationell media jämfört med föregående år vilket totalt gav 20 artiklar.
Den potentiella räckvidden – vilket enligt Meltwater förklaras som antal potentiella läsare som
artiklarna eller inläggen har haft - har dock sjunkit från 33 miljoner 2017 till 21 miljoner 2018. Detta
mot bakgrund av att Sieps omnämnts i ett antal större nyhetskanaler under 2017 jämfört med 2018.
Även i internationell media ser vi en ökning i relevansen - totalt 2018 nämns Sieps i titeln (rubriken)
13% och i ingressen 9% av artiklarna. Detta att jämföra med 2017 då den totala siffran var 5% i titel
eller ingress.
Till rapporten kan kompletteras att Sieps har förekommit i flera sammanhang som inte till fullo täcks
av rapporten. Sieps förekommer återkommande i aktualitets- och samhällsprogram på SVT (Aktuellt,
Rapport, Agenda) likaså SVT Forum, Studio Ett och Nordegren & Epstein i Sveriges Radio samt
Europapodden.
Tabell 12. Publicerade artiklar där Sieps nämns
Publicerade artiklar

2018

2017

2016

795*

1 199

760

*Källa: Meltwater. Tidigare år, 2017–2016, anlitades mediebevakningsföretaget Retriever.

2.5 Internationellt utbyte och nätverk
Sieps har även i uppdrag att delta i internationellt utbyte inom myndighetens verksamhetsområde. Vi
ser det som en viktig uppgift att å ena sidan föra hem till Sverige den diskussion om EU som pågår i
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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. Inom flera forskningsprojekt har forskare och utredare på Sieps knutit en rad
europeiska forskare till projekten. 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. Under år 2018 har Sieps utredare
och forskare deltagit i över 150 externa konferenser, seminarier och expertmöten – varav 25
utomlands. Sieps har under året bl.a. medverkat i en större konferens anordnad av Sciences Po Paris
(ECPR) om ”Europe’s future – views from the Member States” samt vid Prague European Summit. Sieps
har också medverkat i en utfrågning om brexit i Europaparlamentet samt deltagit i CEPS Idea Lab i
Bryssel. I november gjorde hela kansliet en resa till Berlin med utbyte och möten med tyska
motsvarigheter. Här följer några exempel på Sieps nationella och internationella nätverk:
EPIN
EPIN är ett europeiskt nätverk bestående av tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på
aktuella Europapolitiska debatter. EPIN:s nätverk är omfattande och dess medlemmar skiljer sig åt i
struktur och storlek, men samtliga karaktäriseras av att de är politiskt oberoende.
TEPSA
TEPSA är ett transeuropeiskt forskningsnätverk med fokus på EU-frågor och europeisk politik. TEPSA
bidrar bland annat till debatten om EU:s framtid. I september 2018 arrangerade Sieps ett seminarium
i Stockholm om EU:s framtid i samarbete med TEPSA. TEPSA är en internationell ideell förening och
dess medlemmar är ledande forskningsinstitut lokaliserade i 35 olika länder.
Nätverken för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap
Målsättningen med nätverken är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att binda samman
svensk universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar. Nätverken arrangerar
konferenser och seminarier samt erbjuder forskare möjlighet att publicera sig i nationella och
internationella sammanhang. De tre nätverken ger årligen ut den gemensamma antologin
Europaperspektiv.
EU-infogruppen
EU-infogruppen är en informell kommunikationsgrupp som består av företrädare för Sieps,
Regeringskansliets kommunikationsavdelning, Europaparlamentet i Sverige, Europeiska
kommissionen i Sverige och Sveriges riksdags kommunikationsavdelning. EU-infogruppen möts 4–5 ggr
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.

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
unionen. Uppdraget ligger inom Sieps expertområde och utökades 2014 till att gälla hela den offentliga
förvaltningen.

Sieps, årsredovisning 2018

13

Sieps utbildningar genomförs på beställning av en myndighet, kommun eller enhet och deltagarna är
tjänstemän och förtroendevalda politiker. Sieps ger även öppna utbildningar, det vill säga utbildningar
till vilka offentliganställda tjänstemän själva anmäler sig via Sieps webbplats.
EU-utbildningarnas intäkter och kostnader redovisas under rubrik 2.7 Intäkter och kostnader.
Satsning på kommuner, regioner och landsting
Under 2018 erbjöd Sieps en utbildning anpassad för förtroendevalda och offentliganställda på
kommunal, regional och landstingsnivå. Utbildningen har utvecklats och genomförts i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den kostnadsfria utbildningen har erbjudits i hela landet.
Utbildningen har genomförts vid 9 tillfällen under 2018, med sammanlagt 330 deltagare. Utbildningen
finns också att se i kortversion på Sieps hemsida, detta för att göra utbildningen mer lättillgänglig och
öka spridningen ytterligare.
Seminarium för myndighetsledningar
Under 2018 erbjöd Sieps även ett seminarium till myndigheters ledningsgrupper under rubriken
Myndigheternas roll i EU-arbetet. Seminariet har givits i samarbete med Regeringskansliet vid 3
tillfällen under 2018 med 42 deltagare i syfte att stärka de svenska myndigheternas EU-arbetet.

2.6.1 Utbildningsutbud
Sieps utbildningar betonar områden som EU:s institutioner, den regionala dimensionen,
förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och rättsordningen. Därutöver erbjuder Sieps
skräddarsydda EU-utbildningar som utformas i samråd med beställaren och ska täcka dennes behov
av kompetensförsörjning på EU-området. 2018 fanns 16 utbildningar i Sieps fasta kursutbud, varav 14
av utbildningarna var avgiftsfinansierade.
I Sieps kursutbud finns exempelvis följande två 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 och EU-samarbetets påverkan på svenska
förhållanden och kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna. Sieps ger även utbildningar
anpassad 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 införlivandet 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.

2.6.2 Utbildningstillfällen
Sieps har under 2018 genomfört 41 utbildningstillfällen, vilka hade 30 kvinnliga och 28 manliga
föreläsare.
Förutom kursutbudet med de 16 utbildningarna erbjuder Sieps skräddarsydda utbildningar. I tabellen
nedan redovisas dessa utbildningar under rubriken Beställda skräddarsydda utbildningar och andra
utbildningsuppdrag. Även utbildningarna i ordinarie kursutbud kan anpassas efter beställarens behov.
Då handlar det oftast om att beställaren vill ha en anpassning med exempel från sitt eget
verksamhetsområde.
Som framgår av tabellerna 13 och 14 har totalt 1 003 personer utbildats under 2018. Under 2017
utbildades 685 personer. Ökningen från 2017 beror bland annat på en ökning i antal
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utbildningstillfällen och de välbesökta kostnadsfria utbildningar för kommunerna som Sieps ger i
samarbete med SKL.
Tabell 13. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare 2018
Beställda utbildningar

Antal
utbildningstillfällen

Utbildningens
längd i dagar

Antal
deltagare
totalt

Varav antal
deltagare RK

Övriga
deltagare

EU och Sverige

2

0,5

150

0

150

EU och Sverige

1

1

11

0

11

EU och Sverige

1

1.5

23

23

0

Practical Negotiation Skills in the
EU

4

1

47

15

32

Public Speaking Skills in an
International Context

3

1

41

0

41

Grundläggande EU-kunskap

5

0,5

100

0

100

EU:s regler om statligt stöd

2

0,5

25

25

0

EU-rättslig metod

2

1

33

17

16

Subsidiaritetsprincipen i praktiken

1

0,5

20

20

0

Writing and Interpreting Legal
Texts in English

2

1

32

0

32

Att delegera, genomföra och
kontrollera: Europeiska
kommissionen och
medlemsstaterna

1

0,5

21

0

21

EU-utbildning för kommuner

9

0,25

330

0

330

Myndigheternas roll i EU-arbetet

3

0,25

42

0

42

Grundläggande EU-kunskap

2

0,5

14

0

14

EU och Sverige

1

1

7

0

7

Att delegera, genomföra och
kontrollera: Europeiska
kommissionen och
medlemsstaterna

1

0,5

24

0

24

1

0,25

83

0

83

1 003

100

903

Öppna utbildningar

Beställda skräddarsydda
utbildningar och andra
utbildningsuppdrag
EU och de konstitutionella
ramarna: EU:s befogenheter och
kontrollen av dessa
Summa:
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Tabell 14. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare i jämförelse med tidigare år
Antal
utbildningstillfällen

Antal deltagare
totalt

Varav deltagare

Övriga deltagare

Öppna* och beställda
utbildningar 2018

41

1003

100

903

Beställda utbildningar 2017

34

685

130**

555

Beställda utbildningar 2016

26

368

201

167

från RK

* Sieps valde att 2018 återinföra de öppna utbildningarna. Senast Sieps erbjöd öppna utbildningar var 2015.
**Antalet deltagare från RK minskar fr.o.m. 2017. En orsak till det är att RK då började köpa in färre
utbildningstillfällen.

I anslutning till utbildningstillfällena delas en enkät ut till kursdeltagarna. Syftet är i första hand att få
information som kan ligga till grund för utveckling och förbättring av utbildningarna. På frågan om
deltagaren tycker att föreläsaren behandlat ämnet på ett allsidigt och relevant sätt svarade 100
procent ”ja” 2018, 2017 och 2016.
På frågan om kursinnehållet var vad deltagaren förväntat sig svarade 96 procent ”ja” 2018.
Motsvarande siffror för 2017 och 2016 var 95 procent respektive 97 procent.
På frågan om deltagaren kan tänka sig att delta i någon annan av Sieps EU-utbildningar svarade 99
procent ”ja” 2018. Motsvarande siffror för 2017 och 2016 var 95 procent respektive 100 procent.
På frågan hur väl kursdeltagaren tycker att kursinnehållet/budskapet förmedlades (presentation,
teknik) svarade 98 procent ”mycket bra”/”bra” 2018. Motsvarande siffror för 2017 och 2016 var 99
procent respektive 98 procent.
På frågan om kursdeltagaren tycker att kursen har bidragit till att öka deras kunskap om ämnet svarade
78 procent ”ja, mycket” 2018. Motsvarande siffror för 2017 och 2016 var 81 procent respektive 86
procent.
Information om utskick och hemsida återfinns under rubrik 2.3.1 och 2.3.2

2.7 Intäkter och kostnader
2.7.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Sieps intäkter utöver anslaget för 2018 utgjordes av intäkter från den delvis avgiftsfinansierade
utbildningsverksamheten. Avgiftsintäkterna uppgick 2018 till 999 tkr.
Kostnaderna för intern administration uppgick 2018 till 7 259 tkr. Kostnaderna har fördelats
procentuellt på kostnaderna för verksamheterna forskning, spridning, nätverk och EU-utbildningar
enligt tabell 15. OH-kostnaderna har ökat från 2017 det kan härledas till en ökning i antal medarbetare
vilket i sin tur bidragit till att lokal och servicekostnader ökat.
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Tabell 15. kostnader (tkr)
Verksamhetens kostnader

2018

2017

2016

Forskning

8 137

7 023

7 632

Spridning
Nätverk

6 349
1 290

6 016
1 011

5 546
963

EU-utbildningar

3 898

2 081

1 985

19 674

16 130

16 126

Summa

EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet, delvis avgiftsfinansierad. Därför
redogörs nedan kort för utbildningsverksamhetens intäkter och kostnader. Enligt tabell 16 nedan som
redovisar med netto fördelat OH uppgick intäkterna under 2018 till 3 857 tkr. Intäkterna kom från
anslag och avgifter för genomförda utbildningar. Avgiftsintäkterna uppgick till 999 tkr och anslaget till
2 858 tkr. Kostnaderna för utbildningsverksamheten under 2018 uppgick med netto fördelat OH
till 3 857 tkr varav utbildningskostnaderna uppgick till 1 093 tkr och verksamhetens administrativa
kostnader till 1 417 tkr därtill läggs netto fördelat OH 1 347 tkr. Utbildningskostnaderna utgjordes av
anställdas lön, arvoden till föreläsare, kursmaterial, lokalkostnader samt hotell och resekostnader i
samband med utbildningstillfällena. De administrativa kostnaderna utgjordes av lönekostnader för
anställda, samt övriga administrationskostnader.
Tabell 16. Avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
EU-utbildningar

2018

2017

2016

Intäkter av anslag

2 858

1 168

913

Intäkter av avgifter
Kostnader

999
-2 510

912
-1 255

1 072
-1 427

Netto, fördelat OH

-1 347

-824

-559

0

0

0

Summa

I Sieps regleringsbrev för 2018 är den avgiftsbelagda verksamhetens budget för intäkter respektive
kostnader 1 500 tkr, enligt tabell 17 nedan. Utbildningarna är efterfrågestyrda och Sieps får ta ut
avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Under 2018 har Sieps valt att
genomföra fler avgiftsfria utbildningar för kommuner och landsting och återigen börjat ge öppna
utbildningar där avgiftsintäkterna inte täcker kostnaderna för verksamheten. För att utveckla
utbildningsverksamheten har en ny heltidstjänst tillsatts och utbildningsansvariges anställningsgrad
vid utbildningarna har ökat, varvid kostnaderna överstiger avgiftsintäkterna för verksamheten.
Tabell 17. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)
Verksamhet
Utbildning
Utbildning

+/- t.o.m.
2016

+/- 2017

Int. 2018

Kost. 2018

1 500

1 500

+/- 2018
-2 858*

Ack. +/utgå. 2018
0

*För att täcka mellanskillnaden mellan avgiftsintäkter och verksamhetens kostnader brukas Sieps anslagsmedel,
i enlighet med SFS 2014:1100.

2.7.2 Kostnader fördelade på publikationer, seminarier och EU-utbildningar
De prestationstyper som representerar Sieps kärnverksamhet är publikationer, seminarier och EUutbildningar. Kostnaden för Sieps internadministration har fördelats procentuellt på
kärnverksamheterna. I tabell 18–20 framgår även kostnadsfördelningen inom respektive
kärnverksamhet.
Sieps, årsredovisning 2018
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Tabell 18. Kostnader för publikationer (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Publikationer
Forskning/forskningshandläggning
Tryck/korrektur/översättning
Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

2018
5 168
409
2 969
8 137

2017
4 019
556
3 003
7 023

2016
5 102
638
2 529
8 269

Seminarier
Seminarier

2018
2 017

2017
1 602

2016
1 720

Indirekta kostnader/Intern administration
Summa

1 219
3 236

1 243
2 845

957
2 677

EU-utbildningar
Utbildningskostnader

2018
1 454

2017
1 065

2016
1 085

Indirekta kostnader/Intern administration

2 445

1 016

900

Summa

3 898

2 081

1 985

Tabell 19. Kostnader för seminarier (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Tabell 20. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

2.8 Personal och kompetens
Under 2018 hade Sieps totalt 22 anställda, varav femton kvinnor och sju män. Sieps personal utgörs av
ledning (direktör och ställföreträdande direktör), kärnverksamhet (forskare och utredare) samt
stödverksamhet (samordnare för ekonomi, budget och EU-utbildningar, samordnare för HR- och
forskningsverksamheten, webbsamordnare samt redaktör).
I kärnverksamheten ingick under 2018 fyra forskare i juridik varav två på deltid, två forskare i
statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi. Vidare två utredare i juridik varav en vikarie på
deltid och en tjänstledig på heltid, tre utredare i statsvetenskap, en i nationalekonomi, en
forskningsassistent i nationalekonomi samt en utredare som arbetade utbildare inom
utbildningsverksamheten. Stödverksamheten hade totalt sex anställda 2018 varav en vikarie på deltid.
Antalet årsarbetskrafter under 2018 var 11,94.
Rekrytering
Under 2018 har 2 forskare anställts, varav en för att efterträda en utredare i juridik som har slutat.
Vidare har en forskare i statsvetenskap, en forskningsassistent i nationalekonomi, en utredare för EUutbildningar anställts samt ett par vikarier för föräldralediga medarbetare.
Regeringsuppdraget avseende Moderna beredskapsjobb och Praktik i staten
År 2018 tog Sieps emot en praktikant inom ramen för Praktik i staten. Vid slutet av praktikperioden
anställdes personen för 1 år inom ramen för Moderna beredskapsjobb i staten.
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
Sieps, årsredovisning 2018
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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. Vidare har personen som
anställdes inom ramen för Moderna beredskapsjobb i staten bland fått enskild undervisning i svenska
språket. Under 2018 har även flera utbildningstillfällen i PowerPoint, Office 365 och Excel anordnats
för de anställda.
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 26.
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, där det bedöms vara relevant för den enskildes expertområde. Andra kompetenshöjande
utbildningar kommer att fortsatt erbjudas, utifrån behov som har identifierats under utvecklingssamtal
eller i andra sammanhang.
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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
Uo 1 9:1 ap1
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1
Anslagssparande Uo 1 6:1 ap2
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

2018

2017

2016

2015

2014

500
270

500
443

500
24

500
66

500
299

1 700
0

1 564
0

1 564
0

1 528
0

1 400
0

2
20

0
15

0
9

0
5

11
0

1 500
999

1 500
919

1 500
1 072

1 500
1 449

1 500
1 338

811
0

490
0

469
0

916
318

456
0

1 303

1 897
-

647
-

0
191

1 128
-

12
18

10
14

11
13

11
16

10
16

1 623

1 611

1 461

1 657

1 610

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

* I beräkningen av medelantalet anställda 2018 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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3.2 Resultaträkning
RESULTATRÄKNING

2018

2017

18 460
999
211
4

15 323
919
0
1

19 674

16 242

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

-9 861
-1 466
-4 783
-21
-112

-19 674

-16 242

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

Sieps, årsredovisning 2018

5
6
7
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3.3 Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

184

180

184

180

157

263

157

263

0
369
21

3
336
0

390

339

580
30

347
0

610

347

-1 293

-1 885

-1 293

-1 885

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

3 918

3 841

Summa

3 918

3 841

SUMMA TILLGÅNGAR

3 966

3 085

0
0
0

0
0
0

222

200

222

200

270
566
503
226

443
401
355
181

1 564

1 381

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

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
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar

15

16

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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18
19

22

BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

2 179

1 504

Summa

2 179

1 504

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

3 966

3 085

(tkr)
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

20

3.4 Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Not

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

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

21

Summa

1 897

19 263

0

-1 395

19 765

-18 462

1 303

1 897

19 263

0

-1 395

19 765

-18 462

1 303

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 4 januari. Brytdagen föregående år var den 5 januari.
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Tillämpade redovisningsprinciper
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr. Ändringen har medfört att periodisering
av förutbetalda kostnader har ökat något 2018.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2017, 12 tkr, har år 2018 minskat med 1 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 tillämpas
en avskrivningstid på tre år. 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

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
Direktör Eva Sjögren 180101–180815
Inga andra uppdrag

665

TF direktör Göran von Sydow 180815–181231
Inga andra uppdrag

782
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Insynsrådsledamöter / andra styrelseuppdrag
180101–181231

Ersättning i tkr

Lars Calmfors, ledamot
Ledamot i Sysselsettingsutvalget (Norsk Offentlig Utredning)
Ordförande Calmfors Economics AB

2

Per Cramér, ledamot
Revisor, Stiftelsen Clara Lachmans Fond
Styrelseledamot, Stift. för ekonomisk forskning Västsverige
Styrelseledamot, Stift. Göteborg handelshögskolefond
Styrelseledamot, Stift. Centrum för finans
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans jubileumsfond
Styrelseledamot, Stift. Handelshögskolans högtidsfond
Styrelseledamot, Stift. Västra kretsens av Svenska Civilekonomföreningen Stipendiefond
Styrelseledamot, Göteborg 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

3

Maria Strömvik, ledamot
Insynsrådsledamot, Folke Bernadotteakademin (FBA)
Styrelseledamot, Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap

1

Ylva Nilsson, ledamot
Byggebo AB, Oskarshamn
Advisory board, Europaforum i Hässleholm
Mötfors Fiber EK För

1

Ewa Rabinowicz, ledamot
Inga andra uppdrag

3

Thomas Persson, ledamot
Inga andra uppdrag

3

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

2
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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 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, kvinnor, 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
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda - 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år -

2018
3,5
37,6
3,6
-

2017
0,9
0,0
1,0
-

Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

2018

2017

18 460
18 460

15 323
15 323

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

Summa "Intäkter av anslag" (18 460 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (18 462 tkr) på anslaget Uo
1 9.1. Skillnaden beror på 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
Intäkter från försäljning av inventarie
Summa
Avgiftsbelagd verksamhet utbildning
Beräknad budget enligt regleringsbrev
EU-utbildningar

Not

3

Intäkter av bidrag

Särskilt anställningsstöd Arbetsförmedlingen
Summa
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0
999

912
7
919

Intäkter 2018
1 500

Kostnader 2018
1 500

999

1 049

211
211

0
0
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Resultaträkning

Not

4

2018

2017

4
4

1
1

Finansiella intäkter
Ränta på lån samt återbetalning anslag i Riksgäldskontoret
Summa

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

8 149

6 323

388
4 561
325
13 035

58
3 264
274
9 861

Lönekostnaderna ökade från 2017 till 2018 det beror främst på att fler medarbetare anställts och en
högre kostnad för arvoden under 2018. Därutöver har det skett en ökning i ej uttagna semesterdagar
beroende på fler anställda och att fler medarbetare ej tagit ut samtliga sina semesterdagar.

Resultaträkning
Not

6

Övriga driftkostnader

Not

7

Finansiella kostnader

Köp av tjänster
Övrigt
Summa

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

2018

2017

4 252
815
5 067

4 153
630
4 783

20
2
22

15
6
21

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

Balansräkning
Not

8

2018-12-31

2017-12-31

327
71
0
398
-147
-68
0

196
203
-72
327
-196
-23
72

-214
184

-147
180

Balanserade utgifter för utveckling
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
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Balansräkning
Not

9

Not

10

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
varav finansiell leasing

2018-12-31

2017-12-31

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

717
158
-282
593
-521
-89
279
-331
263
0

209
160
369

156
180
336

2018-12-31

2017-12-31

21
21

0
0

372
136
72
580

317
30
0
347

30
30

0
0

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa
Kundfordringar hos andra myndigheter avser ersättning för EU-utbildningar.

Balansräkning

Not

11

Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos anställda
Summa

Not

12

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda datatjänster
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

13

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter inomstatliga, anställningsstöd
arbetsförmedlingen
Summa
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Balansräkning
Not

14

2018-12-31

2017-12-31

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

-647
15 323
-16 739
167
-1 897

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

12
-1

12
0

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

10

12

-1 293

-1 885

200
22
222

182
18
200

2018-12-31

2017-12-31

443
0
-173
270

24
534
-115
443

500

500

31
249
285
566

7
185
209
401

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

15

Myndighetskapital

Not

16

Övriga avsättningar

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell.

Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Avsättningsmedlen kommer inte att brukas under 2019.

Balansräkning
Not

17

Lån i Riksgäldskontoret

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

Not

18

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa
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Balansräkning
Not

19

Övriga kortfristiga skulder

Not

20

Upplupna kostnader

2018-12-31

2017-12-31

226
0
226

180
1
181

1 150
494
250

594
317
155

210
75
2 179

205
232
1 504

Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna arvoden till författare enligt kontrakt
Beräknade konstnader för Statens servicecenter och
Riksrevisionen
Övrigt
Summa

Ökningen av semesterlöneskulden härrör sig från att fler medarbetare anställts samt att fler
anställda ej tagit ut innevarande års semesterdagar.

Anslagsredovisning
Not

21

Uo 1.9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regleringsbrevet disponerar Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) en
anslagskredit på 811 tkr. Under 2018 har Sieps inte utnyttjat krediten.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) får disponera 502 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 16 739 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
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4 BESLUT
Svenska institutet för europapolitiska studier
Årsredovisning 2018-12-31

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning
Stockholm den 20 februari 2019

Göran von Sydow,
Tf direktör
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