
 

 

 

 

 

 

 

Svenska institutet för europapolitiska studier 

Årsredovisning 2020 

Dnr: 20/0068 

  

Å
R

 2
0

2
0

 



Svenska institutet för europapolitiska studier, årsredovisning 2020 Sida 1 av 39 
 

1 FÖRORD ..................................................................................................................... 2 

2 RESULTATREDOVISNING ........................................................................................... 3 

2.1 Bakgrund och uppdrag ............................................................................................ 3 

2.1.1 Organisation och lokalisering ........................................................................... 3 

2.1.2 Prestationer och resultatindikatorer ............................................................... 4 

2.2 Forskning och analys ............................................................................................... 7 

2.2.1 Forskningsbaserade analyser och annat underlag ........................................... 7 

2.2.2 Remisser ......................................................................................................... 10 

2.3 Spridning och tillgänglighet ................................................................................... 10 

2.3.1 Tryck och utskick ............................................................................................ 11 

2.3.2 Webbplatsen .................................................................................................. 12 

2.3.3 Seminarier, webbinarier och poddar ............................................................. 13 

2.4 Allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor ............................................ 16 

2.5 Internationellt utbyte och nätverk ........................................................................ 17 

2.6 EU-utbildningar ..................................................................................................... 18 

2.6.1 Utbildningsutbud ............................................................................................ 18 

2.6.2 Utbildningstillfällen ........................................................................................ 19 

2.7 Intäkter och kostnader .......................................................................................... 22 

2.7.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter ............................. 22 

2.7.2 Den avgiftsbelagda verksamhetens intäkter och kostnader ......................... 23 

2.7.3 Kostnaderna fördelade på Sieps resultatindikatorer ..................................... 24 

2.8 Personal och kompetens ....................................................................................... 25 

3 FINANSIELL REDOVISNING ...................................................................................... 27 

3.1 Resultaträkning ..................................................................................................... 27 

3.2 Balansräkning ........................................................................................................ 28 

3.3 Anslagsredovisning ................................................................................................ 29 

3.4 Tilläggsupplysningar och noter ............................................................................. 30 

3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter .......................................................... 37 

4 BESLUT ..................................................................................................................... 38 

 
 
 

 



 

 

Svenska institutet för europapolitiska studier, årsredovisning 2020 2 

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 2020 har covid-19 och åtgärderna för att hantera pandemin påverkat Sieps verksamhet. När det 
gäller analysverksamheten har stort fokus legat på att ta fram kortare analyser om hur pandemin 
påverkar EU. Vi har sammantaget haft en ökning av antalet publikationer. 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 startad en podd som ett 
alternativ för spridning och analys. I början av 2020 kunde Sieps arrangera seminarier utanför Sverige, 
men efter pandemin har det internationella utbytet fått byta former. Utbildningsverksamheten har 
påverkats genom färre beställningar av utbildningar och 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.  
 
Vi har under året uppmärksammat Sveriges 25 år som EU-medlem med ett flertal forskningsrapporter 
och seminarier. EU:s industripolitik samt rättsstatens principer är andra områden som varit i fokus. 
 
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 
under året utveckla sina resultatindikatorer. Indikatorerna visar nu 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 är att 

1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av 
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik 

2. göra analyserna tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i 
Sverige samt självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska 
frågor 

3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde 
4. som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet tillhandahålla utbildningar i ämnen 

som rör Europeiska unionen. 

Uppdragen i regleringsbrevet för år 2020 är följande: 
 
Att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Detta 
uppdrag redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021. Uppdraget har redovisats i 
enlighet med regleringsbrevet (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/ A). Myndigheten har på grund av 
det rådande läget med covid-19 inte haft möjlighet att ta emot nyanlända arbetssökande och personer 
med funktionsnedsättning för praktik under 2020 men kommer att göra det under 2021.  
 
Den 1 oktober fattade regeringen beslut om ändring av Sieps regleringsbrev för budgetår 2020. 
Ändringen medför att Sieps ska utveckla arbetet med jämställdhetsintregeringen i syfte att 
verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Sieps direktör 
deltog under hösten i en jämställdhetsutbildning för myndighetschefer, Sieps samordnare för 
ekonomi, budget och EU-utbildningar deltog i Jämställdhetsmyndighetens nätverksträff och inledde 
en dialog med Jämställdhetsmyndigheten gällande stöd för myndighetens jämställdhetsarbete under 
2021. Senast den 1 september 2021 ska Sieps redovisa inriktningen på det fortsatta arbetet med 
jämställdhetsintegreringen för åren 2022–2025.  
 
Sieps har i enlighet med regleringsbrevet vid fyra tillfällen under 2020 redovisat prognoser med 
kommentar i informationssystemet Hermes. 
 
Utöver uppdragen i regleringsbrevet har myndigheten fått följande uppdrag: 
 
Den 22 december 2020 fick myndigheten i regeringsuppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka 
andelen anställda som arbetar hemifrån. Detta mot bakgrund av den ökande smittspridningen av 
covid-19. Sieps anställda arbetar hemifrån. Enbart arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro utförs i 
myndighetens lokaler. Uppdraget fortlöper under första halvåret 2021, myndigheten redovisar 
uppdraget månadsvis till Arbetsgivarverket. 
 
 

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 med ett särskilt 
ansvar för utbildningsverksamheten.  
 
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 är förordnade från och med den 1 november 
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2019. Ledamöterna är: Lisbeth Aggestam, Anders Ahnlid, Lars Calmfors, Annika Ström Melin, Thomas 
Persson, Jane Reichel, Åsa Westlund, Oscar Wåglund Söderström samt Josefin Malmqvist som på egen 
begäran entledigades med verkan från den 1 oktober 2020, och Jessika Roswall som förordnades som 
ny ledamot från och med den 1 oktober 2020. Insynsrådet har haft fyra möten under året. 
 
Sedan hösten 2017 är Sieps samlokaliserad med Statskontoret och ett antal mindre myndigheter på 
Torsgatan 11 i Stockholm. Samlokaliseringen innebär en effektivisering och resursbesparing för Sieps 
då bland annat kostnad för servicetjänster delas med de andra myndigheterna. Möjligheten att bedriva 
seminarieverksamhet och öppen utbildningsverksamhet i lokalerna innebär också en 
resurseffektivisering.  
 
Representanter från de samlokaliserade myndigheterna träffas varannan månad för att diskutera 
aktuella samverkansfrågor och möjliga framtida samverkansområden. 
 
 

2.1.2 Prestationer och resultatindikatorer  
För att mäta måluppfyllelsen i förhållande till regeringsuppdraget (se 2.1) använder sig Sieps av 
resultatindikatorer. År 2020 har Sieps valt att utveckla och komplettera indikatorerna för att tydliggöra 
prestationerna och därmed kunna ge en mer rättvisande bedömning av måluppfyllelsen. Ytterligare 
en anledning är att visa verksamhetens könsfördelning och dess utveckling. Detta är ett led i att mäta 
måluppfyllelsen i förhållande till regeringsuppdraget Sieps fick den 1 oktober 2020, vilket innebär att 
utveckla arbetet med jämställdhetsintregeringen i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de 
jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). 
 
Resultatindikatorerna är: publikationer, spridning och tillgänglighet (tidigare seminarier) samt EU-
utbildningar.  
 
Kvalitativa och kvantitativa mål 
Sieps uppdrag är framförallt att ta fram kvalitativt säkrade forskningsrapporter och analyser samt EU-
utbildningar som är anpassade för att möta målgruppens behov. Myndigheten ska arbeta för att 
forskningsresultaten sprids till målgruppen och att tjänstemän och förtroendevalda på kommunal, 
regional och nationell nivå ges möjlighet att ta del av EU-utbildningarna.  
 
Sieps ska även självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska 
frågor (se 2.1). Denna prestation särredovisas inte i kostnadsredovisningen men en kvalitativ 
bedömning finns att tillgå i resultatredovisningen.  
 
Jämställdhet  
Genomgripande i årsredovisningen redovisar Sieps könsfördelningen. Resultatindikatorerna visar hur 
könsfördelningen ser ut mellan kvinnliga och manliga författare, talare, föreläsare och deltagare vid 
seminarier, poddar och utbildningar. Sieps målsättning är en jämn könsfördelning inom samtliga 
verksamheter och myndigheten avser att utvärdera och utveckla indikatorerna under 2021 för att 
säkerställa att dessa belyser jämställdhetsaspekten så långt som möjligt. 

 
Resultatindikatorerna nedan visar Sieps måluppfyllelse i förhållande till de uppgifter och mål som 
regeringen beslutat för myndigheten. 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. För detta uppdrag mäter Sieps 
till stor del måluppfyllelsen genom resultatindikatorn publikationer. Resultatindikatorn publikationer 
redovisar antal publikationer. Från och med 2020 redovisas även fördelningen mellan kvinnliga och 
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manliga författare i enlighet med förordning 2000:605, 3 kap. 1§ samt regeringsuppdraget om 
jämställdhetsintegrering (skr. 2016/17:10). Detta ställs i förhållande till kostnaderna för prestationen. 
 
Fler publikationer färdigställdes under 2020 än föregående år. Det kan förklaras som en effekt av covid-
19 då ett tiotal publikationer berörde EU-samarbetet i anknytning till pandemin. En stor del av dem 
publicerades i det kortare perspektiv-formatet som går fortare att färdigställa.  
 
På grund av en större produktion har kostnaderna för författararvoden och tryck ökat. Vi hade även 
fler seniorrådgivare 2020 än tidigare år, vilket har bidragit såväl till kostnadsökningen som till den 
högre produktionen.  
 
Sieps publikationer hade 34 procent kvinnliga och 66 procent manliga författare 2020 (37 procent 
kvinnliga och 63 procent manliga författare 2019). Könsfördelningen mellan åren är relativt likartad. 
Sieps mål är dock att uppnå en jämn könsfördelning, vilket gör att vi behöver beakta detta i än högre 
grad när vi beställer publikationer.  
 
Tabell 1. Publikationer (antal) 

 2020 2019 2018 

Publikationer 37 25 15 

Kvinnliga författare*  18 15 11 

Manliga författare* 35 25 17 

Kostnader (tkr) 11 918 10 255 8 546 

* Från och med 2020 redovisar indikatorn antalet kvinnliga och manliga författare i enlighet med Sieps 
regeringsuppdrag att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) 
samt förordning 2000:605. 
 

Under rubrik 2.2.1 finns en utförligare redovisning om indikatorn publikationers måluppfyllelse att 
tillgå, inklusive förhållandet till 2019 och 2018 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. För detta uppdrag mäter Sieps till stor del 
måluppfyllelsen genom resultatindikatorn spridning och tillgänglighet (tidigare indikatorn seminarier). 
Indikatorn redovisar antal öppna seminarier/webbinarier/poddar; antal deltagare; Sieps mediala 
närvaro i artiklar/tv/radio/poddar; antal nedladdningar av Sieps publikationer och visningar av Sieps 
seminarier/webbinarier; antal uppspelningar av Sieps poddar. Detta ställs i förhållande till kostnaderna 
för prestationen.  
 
Från och med 2020 har Sieps börjat ge webbinarier och spela in poddar. Detta är en följd av det 
rådande läget med covid-19, vilket har gjort att det inte har gått att genomföra fysiska seminarier i 
samma utsträckning som tidigare. Följden har blivit att vi inte haft lika många deltagare under 2020 
som föregående år. Vi kommer dock att fortsätta ge webbinarier och spela in poddar även efter 
pandemin, som ett led i att öka tillgängligheten. 
 
Kostnaderna för spridning och tillgänglighet minskade 2020. Detta kan härledas till färre fysiska 
seminarier, minskade indirekta kostnader och internadministration på grund av färre anställda och 
minskade kostnader för nätverkande då kostnaden för fysiska resor minskade till följd av covid-19.  
 
Spridningen har ökat 2020 så till vida att fler nedladdningar av publikationer och fler visningar av 
seminarier har gjorts via vår webbplats än 2019 och 2018. Vidare har vi haft 1 338 uppspelningar av 
våra egna poddar. Sieps mediala närvaro i artiklar/tv/radio/poddar har dock minskat under året, vilket 
kan härledas till att Sieps medieexponering har en tydlig koppling till vilka nyhetshändelser som 
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dominerar året. 2019 var valet till Europaparlamentet och förhandlingarna kring brexit stora 
mediehändelser medan 2020 har dominerats av covid-19 och det amerikanska presidentvalet. 
 
Tabell 2. Spridning & tillgänglighet (antal) 

 2020 2019  2018  

Öppna seminarier/webbinarier/poddar 18 19 15 

Deltagare: seminarier/webbinarier/poddar 700 1 254 759 

Medial närvaro i artiklar/tv/radio/poddar 502 811 533 

Webbplatsen: nedladdningar av publikationer 6 788 6 146 5 995 

Webbplatsen: visningar av seminarier/webbinarier 1 975 1 487 1 526 

Uppspelningar av poddar* 1 338 - - 

Kostnader (tkr)** 6 838 7 149 7 230 

* Från och med 2020 har Sieps börjat spelat in poddar vilka går att lyssna på via olika plattformar. 

** Kostnaderna för spridning och nätverk redovisades inte i indikatorn i årsredovisningen 2018–2019 men de 
redovisas här. Därav skillnaderna i tabellens kostnader från årsredovisningen 2018–2019. 
 

Deltagarnas könsfördelning är relativt jämn mellan åren procentuellt sätt. 54 procent kvinnor och 46 
procent män deltog 2020 i seminarier/webbinarier, 49 procent kvinnor och 51 procent män deltog i 
seminarier 2019. 
 
Sieps hade 45 procent kvinnliga talare och 55 procent manliga talare 2020, 40 procent kvinnliga och 
60 procent manliga talare 2019. Könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga talare har därmed 
jämnats ut något från föregående år. Sieps mål är att uppnå en jämn könsfördelning och tar därmed 
alltid detta i beaktande när talare ska anlitas. 

 
Tabell 2.1 Könsfördelning seminarier/webbinarier/poddar*(antal) 

 2020 2019 2018 

Kvinnliga deltagare** 255 439 - 

Manliga deltagare 219 458 - 

Kvinnliga talare** 53 38 22 

Manliga talare 66 58 42 

* Antal deltagare anges i tabell 2 till 700 här anges 474 personer totalt. Detta beror på att det inte finns 
könsuppdelad statistik att tillgå ifrån alla seminarier/webbinarier. Se vidare förklaring i avsnitt 2.3.3. 

** Från och med 2020 redovisas antal kvinnliga och manliga talare och deltagare i enlighet med Sieps 
regeringsuppdrag att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) 
samt förordning (2000:605). 

 

Under rubrik 2.3 och 2.4 finns en utförligare redovisning om måluppfyllelse med avseende på 
indikatorn spridning och tillgänglighet, även i förhållande till 2019 och 2018 års prestation. 
 

Resultatindikatorn EU-utbildningar 
Sieps har regeringens uppdrag att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen till 
offentligt anställda. För detta uppdrag mäter Sieps framförallt måluppfyllelsen genom 
resultatindikatorn EU-utbildningar. Indikatorn redovisar antal deltagare och antal genomförda 
utbildningstillfällen. Från och med 2020 redovisar indikatorn även fördelningen mellan kvinnliga och 
manliga deltagare och föreläsare i enlighet med förordning 2000:605, 3 kap. 1§ samt 
regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering (skr. 2016/17:10). Indikatorn redovisar även antal 
visningar av de EU-utbildningar som nås via webbplatsen. Detta ställs i förhållande till kostnaderna för 
prestationen. 
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Intäkterna har minskat 2020 i förhållande till tidigare år. Detta beror på en minskning i antal 
utbildningstillfällen, vilka har mer än halverats sedan föregående år. Orsaken är det rådande läget med 
anledning av covid-19, vilket har medfört att fysiska utbildningar inte har kunnat genomföras under 
merparten av året. Antal visningar av digitala utbildningar via webbplatsen har dock ökat under året. 
Utbildningskostnaderna har minskat på grund av att utbildningsverksamheten minskade med en 
heltidstjänst och en deltidstjänst under 2020.  
 
Sieps hade 70 procent kvinnliga och 30 procent manliga deltagare vid utbildningarna både 2020 och 
2019. Vi hade 69 procent kvinnliga och 31 procent manliga föreläsare 2020. Både vad gäller deltagare 
och föreläsare var könsfördelningen likvärdig mellan åren. Sieps mål är dock att uppnå en jämn 
könsfördelning, när det gäller både deltagare och föreläsare. För att nå dit tänker vi exempelvis dela 
upp utbildningar och korta tiden vid varje utbildningstillfälle. Förhoppningen är att detta ska underlätta 
för fler personer att delta och därigenom även leda till en jämnare könsfördelning. Vi kommer även att 
beakta könsfördelningen när vi anlitar nya föreläsare. 
 
Tabell 3. EU-utbildningar (antal) 

 
Utbildningstillfällen 

2020 
22 

2019 
51  

2018  
41  

Deltagare totalt 481 1 393 1 003 

Kvinnliga deltagare* 338 286 - 

Manliga deltagare* 143 121 - 

Kvinnliga föreläsare 20 50 30 

Manliga föreläsare 9 24 28 

Webbplatsen – visningar av EU-
utbildningar** 

6 850 3 107 - 

Kostnader (tkr) 2 095 3 813 3 898 

* Från och med höstterminen 2019 redovisar indikatorn antal deltagare i enlighet med förordning 2000:605. Från 
och med 2020 redovisar indikatorn även deltagarnas könsfördelning samt antal talare och deras könsfördelning 
i enlighet med Sieps regeringsuppdrag att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 
(skr. 2016/17:10). 
** I årsredovisningen 2019 redovisades inte visningar av elektroniska EU-utbildningar i denna tabell, på grund av 
att utbildningen publicerades den 20 mars 2019. 

 
Under rubrik 2.6 finns en utförligare redovisning om måluppfyllelsen med avseende på indikatorn EU-
utbildningar, även i förhållande till 2019 och 2018 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, det vill säga att analysera hur EU fungerar och utvecklas med utgångspunkt i system, politik 
och integration samt att ge kunskapsunderlag för Sveriges Europapolitik. Verksamheten under 2020 
har följt dessa tre områden.  
 

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 nedan.) Rapporterna författas av institutets egna forskare eller på 
uppdrag av Sieps och kvalitetsgranskas alltid av externa forskare. I serien Occasional Paper (OP) ingår 
ofta antologier. Europapolitisk analys (Epa) är en digital publikation och kvalitetssäkras internt. 
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Formatet Perspektiv, som tillkom 2018, är en digital kortanalys (2 sidor) som hittills har använts av 
Sieps interna forskare. Syftet är att problematisera eller diskutera ett aktuellt ämne.  
 
Årets textproduktion har varit omfattande med totalt 37 publikationer, vilket delvis kan förklaras av 
covid-19. Pandemins effekter på EU har naturligt stått i fokus under året, och då har det kortare och 
snabbare Perspektiv-formatet kommit till användning. Åtminstone elva av årets publikationer berörde 
någon aspekt på pandemin och EU-samarbetet.  
 
Verksamheten präglades också av att Sveriges EU-medlemskap fyllde 25 år. Efter att ha identifierat 
områden där forskning till stora delar saknas har Sieps publicerat sex rapporter om hur Sverige har 
påverkat och påverkats av EU på olika områden. Detta projektområde förklarar att antalet rapporter 
blev större än vanligt (se tabell 4). 
 
Året var också ett märkesår för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: i 
samband med 20-årsdagen i december publicerade Sieps två analyser om stadgans tillkomst och 
effekter. 
 
Vidare står konflikten kring rättsstatens principer fortfarande högt upp på EU:s dagordning och Sieps 
fortsätter att analysera frågan; årets två analyser berörde dels frågan om en rättsstatsmekanism i EU:s 
budget, dels EU:s verktyg för att hantera brister i rättsstaten, både i medlemsstater och i länder som 
har ansökt om EU-medlemskap.  
 
Ytterligare en fråga högt upp på agendan är framväxten av en europeisk industripolitik: i en antologi 
från juni analyserades rättsliga aspekter på sambandet mellan industripolitik och den inre marknaden. 
 
Viktiga frågor för Sveriges del har också fått belysning. Under 2020 har såväl den gröna given som 
frågan om en eventuell EU-reglering av minimilöner analyserats, liksom den svenska EU-opinionen. Vid 
sidan av de sedvanliga publikationsserierna publicerades även en översikt om hur EU kan bidra till FN:s 
hållbarhetsmål.  
 
Av årets 37 publikationer var 26 på svenska och 11 på engelska. Varje rapport och antologi (op) på 
engelska innehåller en sammanfattning på svenska och tvärtom, medan alla Europapolitiska analyser 
på engelska har en svensk beskrivning på webbplatsen.  
 
Sieps bistår även Regeringskansliet med annat underlag. Ett exempel från året är omvärldsbevakning 
av frågor med koppling till covid-19. 
 
Individbaserad statistik 
Bland författarna var könsfördelningen 18 kvinnor och 35 män. Författare till flera publikationer räknas 
flera gånger. (2019 var könsfördelningen 15 kvinnor och 25 män, 2018: 11 kvinnor och 17 män.) Sieps 
arbetar aktivt för att förbättra könsfördelningen bland författarna. Frågan är en stående punkt vid 
varje planeringsmöte och målsättningen är en jämnare fördelning. Det ska dock framhållas att andelen 
kvinnor är större bland Sieps interna forskare. 

Tabell 4. Publikationer  

 2020 2019 2018 

Rapport 9 2 4 

Occasional Paper 1 3 1 

Europapolitisk analys 16 13 10 

Perspektiv 10 7 3 

Översikt 1 - - 

Summa 37 25 15* 

* Perspektiven redovisades separat för 2018 och ingår därför inte i summan. 
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Tabell 4.1 Könsfördelning författare (antal) 

 2020 2019 2018 

Kvinnliga författare 18 15 11 

Manliga författare 35 25 17 

 

Förteckning över publikationer 

Rapporter 

• Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative (2020:1), Svante Cornell, 
Niklas Swanström, Julian Tucker 

• Med marknaden som norm – EU:s statsstödsregler som politisk styrning (2020:2), Linda Nyberg 

• Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen (2020:3), Göran 
Sundström, Bengt Jacobsson 

• State Interests and Bargaining Success in the Reform of the Eurozone (2020:4), Lisa Dellmuth, 
Magnus Lundgren & Jonas Tallberg 

• Tjugofem år av Europarätt i Sverige (2020:5), Jane Reichel, Karin Åhman 

• EU-medlemskapet och svenskt fiske 1995–2020 (2020:6), Håkan Eggert, David Langlet 

• Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin (2020:7), Ewa Rabinowicz 

• 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och 
arbetsmarknads-effekter (2020:8), Eskil Wadensjö, Erik Sjödin 

• Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier (2020:9), Mats Engström 

 
Occasional Paper 

• EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market (2020:1op), Marta 
Andhov, Thomas Papadopoulous, Vladimir Bastidas, Jörgen Hettne samt Katarina Engberg och 
Maria Wiberg 

 
Europapolitiska analyser 

• European industrial policy and state aid – a competence mismatch? (2020:1epa), Jörgen 
Hettne 

• The ECB’s power over non-euro countries in the banking union (2020:2epa), Dominique Ritleng 

• Nationella domstolar: en balanserande kraft mellan europeisk integration och nationell 
suveränitet (2020:3epa), Karin Leijon 

• Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå? (2020:4epa), Per Skedinger 

• COVID-19 and the EU’s geopolitical turn (2020:5epa), Richard Youngs 

• Vad kostar brexit? (2020:6epa), Harry Flam  

• Suspension of EU funds for breaching the rule of law – a dose of tough love needed? 
(2020:7epa), Armin von Bogdandy och Justyna Łacny 

• Green paths through a pandemic (2020:8epa), Mats Engström 

• Stort stöd för EU men inte för ökad integration (2020:9epa), Marcus Weissenbilder, Ulrika 
Andersson 

• Pre-allocated return flows or European public goods: Quality vs. quantity in EU spending 
(2020:10epa), Daniel Tarschys 

• Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU? (2020:11epa), Harry Flam 

• Protecting the rule of law in Member States and in Candidate Countries (2020:12epa), Florian 
Bieber, Marko Kmezić 

• EU:s rättighetsstadga 20 år: från Frankfurt (1848) till Lissabon (2009) (2020:13epa), Daniel 
Tarschys 

• EU:s rättighetsstadga 20 år: Vad har den åstadkommit? (2020:14epa), Joakim Nergelius 

• Många hinder för EU:s dataskatt (2020:15epa), Daniel Tarschys 
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• När folkhälsa ställs mot den inre marknaden – coronakrisen utmanar EU (2020:16epa), Anna 
Wetter Ryde 

 
Perspektiv 

• Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck, Anna Wetter-Ryde 

• Hur framgångsrik blir den gröna given? Mats Engström 

• Europas ekonomi i fritt fall – vad kan EU:s länder göra? Harry Flam 

• Coronakrisen: vad EU kan göra på området folkhälsa, Anna Södersten 

• Coronakrisen och EU:s nya återhämtningsfond, Harry Flam 

• The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy, Daniel Tarschys 

• Coronakrisen påskyndar skydd mot fientliga företagsuppköp, Katarina Engberg 

• Solidaritet i coronatider, Anna Södersten 

• Nöden kräver samsyn: undantagstillstånd i coronakrisen, Anna Wetter Ryde 

• Migrationspakten: Institutionalisering av oförenliga värdegrunder? Anna Södersten 

 
Översikt 

• Hur kan EU bidra till FN:s hållbarhetsmål? Lars Niklasson 
 
Fram till den omställning av seminarieverksamheten som gjordes med anledning av covid-19 
publicerades sammanfattningar av Sieps seminarier.  
 

Förteckning över seminariesammanfattningar 
• Rättsstaten: demokratins fundament eller motsats? 

• Europeisk industripolitik och statligt stöd 

• Europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa? 

Författare: Sieps (Patricia Wadensjö) 
 

2.2.2 Remisser  
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2020 har 10 remissvar överlämnats, att jämföra med 
år 2019 då Sieps lämnade 4 remissvar och år 2018 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 och tillgänglighet 

Sieps har spridit sina analyser genom utskick, sociala medier, poddar, seminarier, rundabordssamtal 
och andra mötesformer samt genom utbildningarna. Samarbeten med andra aktörer används också 
för större spridning. Sieps synlighet bygger vidare på medarbetarnas externa uppdrag som föreläsare, 
moderatorer eller kommentatorer i medier liksom deras deltagande i konferenser.  
 
Sieps sprider både tryckta och digitala analyser samt delar dem på sociala medier, för närvarande 
Twitter och Linkedin. Alla publikationer har nu en igenkännlig grafisk form. För samtliga publikationer 
finns en kortfattad presentation av innehåll och slutsatser på webbplatsen, där även temasidorna och 
startsidan uppdateras mer regelbundet. 
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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 2020 skickades 1 849 tryckta exemplar av publikationer till sådana mottagare i Sverige 
och utomlands. Det totala antalet utskick ökade således i förhållande till de föregående två åren. 
Eftersom antalet tryckta publikationer var dubbelt så stort som dessa år är det dock fråga om en 
minskning per publikation (se tabell 5). Ambitionen är nämligen fortsatt att prioritera digital spridning 
framför postutskick.  
 
När det gäller de tryckta rapporterna har Sieps även gjort riktade utskick till särskilt berörda aktörer. 
Ett exempel är de rapporter som publicerades med anledning av att Sverige varit medlem av EU i 25 
år. En av dessa rapporter, om kemikaliekontrollen i Sverige efter 25 års EU-medlemskap, togs fram i 
samarbete med Kemikalieinspektionen. Tillsammans med Sieps specialutskick genererade det en extra 
spridning om 433 exemplar. (Riktade extrautskick ingår inte i tabell 5.) 
 
Tabell 5. Utskick av publikationer i tryckt form  

 2020 2019 2018 

Utskick 1 849 1 090 1 485 

 
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 mottagare av Sieps elektroniska utskick har 
ökat under 2020.  
 
Information om publikationer och teman 
Under år 2020 skickades elektroniska utskick gällande publikationer ut vid 21 tillfällen. De hade i 
genomsnitt 4 095 mottagare. Tematiska elektroniska utskick gjordes vid fyra tillfällen under år 2020 
och de hade i genomsnitt 4 017 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 tjänstemän nås av inbjudningarna genom att notiser om seminarierna läggs ut på 
Regeringskansliets interna webbplats (Klaranätet). På grund av det rådande läget med covid-19 
började Sieps under 2020 även att ge webbinarier och spela in poddar. Under år 2020 skickades 
elektroniska seminarie-/webbinarieinbjudningar samt information om poddar ut vid 19 tillfällen. De 
nådde i genomsnitt 4 078 mottagare.  
 
Information om EU-utbildningar 
De digitala utskicken om EU-utbildningar nådde i genomsnitt 1 199 mottagare per utskickstillfälle. 
Sieps har speciella sändlistor för EU-utbildningarna och under 2020 gjordes 8 elektroniska utskick med 
information om EU-utbildningar. Ett av utskicken gick till flera e-postlistor än bara utbildningslistan för 
att informera om vår digitala satsning, vilket förklarar att det genomsnittliga mottagarantalet var 
mycket högre 2020 än 2019. 
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Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick 

* På grund av det rådande läget med covid-19 började Sieps år 2020 även ge webbinarier och spela in poddar. 

 
 

2.3.2 Webbplatsen 
Webbplatsen är ett verktyg för att sprida Sieps arbete, till exempel inspelade seminarier och EU-
utbildningar. Syftet med den omgörning av webbplatsen som genomfördes 2017 var att göra 
publikationer, EU-utbildningar och seminarier mer tillgängliga för besökaren. Det arbetet har fortsatt, 
och under 2020 har fokus legat på startsidan och temasidorna. På startsidan har arbetet inriktats på 
överskådlighet och regelbundna uppdateringar. Här presenteras såväl kommande som tidigare 
genomförda seminarier, poddar och de senaste publikationerna. Med hjälp av block, notiser och 
klickbara bilder har det blivit lättare för besökaren att hitta vidare till texter och information. 
Temasidorna har både strukturerats om och uppdaterats tätare. Syftet är att samla analyser, 
seminarier, poddar och medieinslag inom ett och samma ämnesområde. 
 
Från startsidan kan besökare även anmäla sig att prenumerera på Sieps digitala utskick. Under 2020 
har antalet prenumeranter på Sieps utskick (gällande seminarier och publikationer) ökat med i 
genomsnitt 626 mottagare. Anmälningar till utskicken kommer dock även från andra håll än hemsidan.   
 
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 2020: 113 998 (2019: 95 291 och 2018: 80 445).  
 
Nedladdningsstatistik för Sieps publikationer  
Totalt antal nedladdningar av publikationer år 2020: 6 788 (2019: 6 146 och 2018: 5 995).  
 
Topp fem nedladdade publikationerna 2020 (källa: Google analytics) 

• Geopolitics and the Covid-19 pandemic: a distorted turn in EU external relations (Författare: 
Richard Youngs). (396 nedladdningar.) 

• Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen (Författare: Bengt 
Jacobsson, Göran Sundström). (259 nedladdningar.) 

• Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative (Författare: Svante E Cornell, 
Niklas Swanström). (255 nedladdningar.) 

• Tjugofem år av Europarätt i Sverige (Författare: Jane Reichel, Karin Åhman) (233 
nedladdningar.) 

• The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure? (Författare: Anna Södersten (red.), R. Daniel 
Kelemen, Luuk van Middelaar, Eleanor Spaventa, Anne Thies). (194 nedladdningar.) 

 
Visningar av seminarier, webbinarier och poddar 
Under 2020 har Sieps seminarier filmats och publicerats i efterhand på webbplatsen, men också visats 
på webbplatsen i direktsändning. Spridningen mäts utifrån räckvidd (antal potentiella tittare) och antal 
visningar. Räckvidden har minskat sedan 2019, vilket kan förklaras av att färre seminarier har 
genomförts under covid-19-pandemin. Därmed har också färre filmer publicerats. Antalet 
uppspelningar har dock ökat, vilket kan bero på att seminarier med mycket begränsad publik på plats 

 2020 2019 2018 

Publikationer 4 095 3 268 2 870 

Seminarier/webbinarier/poddar* 4 078 3 652 2 294 

Temautskick 4 017 3 740 2 344 

EU-utbildningar 1 199 482 620 
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och renodlade webbinarier har genomförts. Poddverksamheten startade under 2020 och har börjat 
hitta sin form och publik. Sju avsnitt har publicerats, och de har sammanlagt 1 038 uppspelningar. 
 
Tabell 7. Seminarier/webbinarier  

 2020 2019 2018 

Räckvidd   42 818 119 000 56 404 

Visningar  1 975 1 487 1 526 

 
Visningar av digitala EU-utbildningar 
2019 skapade och publicerade Sieps en digital EU-utbildning på webbplatsen (sieps.se/eu-
utbildningar). Filmen är en kortversion av utbildningen EU-kunskap – en grundkurs och förklarar hur 
EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut. Målet 
med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap om EU:s institutioner och befogenheter, om 
beslutsprocessen och hur lagstiftning tas fram samt om EU:s rättsakter och nationell tillämpning av 
EU-rätten. Webbutbildningen är uppdelad i kortare avsnitt, så att tittare enkelt ska kunna välja vilka 
delar de vill se. Utbildningen nås via Sieps webbplats men är även publicerad på Sieps Youtube-kanal. 
Utbildningen hade 6 850 visningar år 2020 och 3 107 visningar 2019.  
 
Tabell 8. EU-utbildningar 

 2020 2019 2018 

Visningar  6 850 3 107 - 

 
På webbplatsen finns även information om omnämnanden i medier, kontaktuppgifter till personal, 
information om verksamheten och årsredovisning samt Sieps remissvar.  
 
Lissabonfördraget.se  
Tidigare hade Sieps ytterligare en webbplats, Lissabonfördraget.se. Denna har nu upphört och 
domänen har övergått i annan ägo. Materialet från webbplatsen finns nu i Sieps digitala 
innehållssystem och kan, om behovet anses finnas, åter publiceras som en undersida på Sieps.se. 
 
Europaportalen.se  
Europaportalen är en oberoende nyhets‐ och debattplats som sedan år 2000 dagligen publicerar 
nyheter och debattartiklar i aktuella Europafrågor. Europaportalen ägs av föreningen 
Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare och löntagare på den 
svenska arbetsmarknaden. Sieps har möjlighet att publicera en så kallad banner på Europaportalens 
startsida.  
 
Webbannonsen används för att informera om nya publikationer och kommande seminarier och är 
länkad till den aktuella informationen på webbplatsen. Tidigare hade Sieps en fast annonsplats där, 
men efter en översyn används annonseringen enbart för specifika publikationer och seminarier.  Sieps 
hade en banner på Europaportalen under hösten 2020. Annonsen genererade 299 besök på sieps.se. 
Under 2019 publicerade Sieps fem webbannonser på Europaportalen. År 2018 publicerade Sieps tolv 
annonser på Europaportalen. 

 
 

2.3.3 Seminarier, webbinarier och poddar 
År 2020 höll Sieps elva öppna seminarier, varav sju som digitala webbinarier och ett internt 
webbinarium för Regeringskansliet, samt spelade in sju poddavsnitt. Sieps har fortsatt att filma och i 
efterhand webbsända samtliga öppna seminarier. År 2020 har Sieps seminariefilmer haft omkring 1 
975 visningar varav 1 377 avser årets öppna seminarier. Sieps har dessutom börjat livesända sina 
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webbinarier. År 2020 livesändes två webbinarier den 2 december och den 7 december. Dessa två 
livesända webbinarier följdes av 188 respektive 44 tittare.  
 
Vid några tillfällen har Sieps samarrangerade öppna seminarier även filmats av SVT. Ett exempel på 
detta är seminariet som Sieps och Europeiska kommissionen höll den 18 november 2020 om ämnet 
”EU:s budget och Next Generation EU – Hur används pengarna?” 
 
Vid Sieps öppna seminarier/webbinarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat 
som har framkommit i rapporter och analyser. Det totala antalet redovisade deltagare (fysiska 
deltagare samt livetittare) var 700 och det genomsnittliga antalet deltagare per seminarium var 116. 
Dock begränsades möjligheten att räkna antal deltagare med införandet av öppna webbinarier då 
ingen anmälan krävs för att följa dessa. Detta innebär att antalet deltagare vid fem webbinarier under 
år 2020 inte har kunnat räknas.  
 
Sieps har också fortsatt att anordna öppna seminarier utan att det funnits en Sieps-rapport att 
presentera. Som exempel kan nämnas seminariet som ägde rum den 27 januari i Bryssel, ”The rule of 
law: Democracy’s bastion, or its nemesis”. Ett annat exempel är vårens seminarium samarrangerat 
med Europeiska kommissionen, ”Den europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för 
Europa?”. 
 
Tabell 9. Öppna seminarier/webbinarier/poddar* 

 2020 2019 2018 
Öppna seminarier/webbinarier/poddar 18 19 15 

* På grund av det rådande läget med covid-19 började Sieps år 2020 även ge webbinarier och spela 

 in poddar. Därmed finns ingen statistik gällande tidigare år. 

 

Tabell 10. Deltagare vid öppna seminarier  

 2020 2019 2018 

Deltagare totalt*  700 1 254 759 

Deltagare i genomsnitt** 116 89 76 

* Deltagare totalt 2020 vid 6 av 11 seminarier (4 fysiska seminarier och 2 livesända). Resterande 5 seminarier var 
digitala och inte livesända. 

** Deltagare i genomsnitt 2020 vid 6 av 11 seminarier. 

 
När det bedöms lämpligt arrangerar Sieps seminarier i samarbete med andra institut och 
organisationer. Samarrangemang gör att Sieps kan nå en bredare publik och dela kostnader med andra 
arrangörer. Samarbetet med andra aktörer har varit högre 2020 då Sieps samarrangerade 82 procent 
av seminarierna (53 procent under 2019). 
 
Sieps samarrangerade till exempel ett par seminarier med den svenska representationen i Bryssel i 
januari. Sieps anordnade också ett par seminarier med Regeringskansliet, två seminarier i samarbete 
Europeiska kommissionen, ett större seminarium tillsammans med Kemikalieinspektionen om 
”Sverige, EU medlemskapet och kemikalierna” samt ett seminarium tillsammans med Sveriges riksdag. 
 
Tabell 11. Samarrangemang öppna seminarier i procent 

 2020 2019 2018 
Samarrangemang 82% 53% 40% 
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Individbaserad statistik 
Sieps har från och med 2019 börjat redovisa individbaserad statistik när det gäller 
seminariedeltagarnas könsfördelning, i enlighet med förordning 2000:605. Tabellen nedan visar 
könsfördelning gällande deltagarna vid Sieps öppna seminarier. 
 
Tabell 12. Könsfördelning* för deltagare, öppna seminarier (antal) 

 2020 2019 2018 
Antal kvinnliga deltagare  255 439 - 

Antal manliga deltagare 219 458 - 

* Könsfördelningen för deltagare 2020 vid 4 av 11 seminarier. Statistik om könsfördelning kunde enbart tas fram 
för de 4 tillgängliga deltagarlistor där kön gick att identifiera. Statistik finns tillgänglig från och med år 2019. 

 
Antalet kvinnliga talare vid Sieps öppna seminarier uppgick till 45 personer och antalet manliga uppgick 
till 48 personer 2020. 2019 uppgick antalet kvinnliga talare vid Sieps öppna seminarier till 38 personer 
och antalet manliga till 58 personer. 2018 uppgick antalet kvinnliga talare till 22 personer och antalet 
manliga uppgick till 42 personer. Sieps strävar efter jämn könsfördelning och arbetar aktivt för att öka 
antal kvinnliga talare vid de öppna seminarierna.  
 
Tabell 13. Könsfördelning för talare, öppna seminarier (procent) 

 2020 2019 2018 
Andel kvinnliga talare  48 40 34 
Andel manliga talare 52 60 66 

 
Sieps seminarier för Regeringskansliet 
Den 23 april höll Sieps ett webbinarium för representanter från Regeringskansliet på temat 
”Minimilöner”. Under seminariet presenterade Per Skedinger delar av sin publikation om minimilöner, 
varefter Jörgen Hettne från Lunds universitet och Erik Sjödin från Stockholms universitet 
kommenterade. Elva representanter från Regeringskansliet deltog i webbinariet. Utöver detta har 
Sieps direktör och medarbetare medverkat vid flera interna möten och seminarier i Regeringskansliet. 
 
Sieps seminarier i Bryssel 
Sieps arrangerade två seminarier i Bryssel i januari 2020 i samarbete med den svenska 
representationen i Bryssel, det första på temat ”The rule of law” (då även tankesmedjan Centre for 
European Reform var medarrangör), och det andra med titeln ”EU’s industrial policy in a globalised 
world”. 
 
Poddar 
År 2020 började Sieps spela in poddar och under året producerades sju poddar på svenska på 
varierande teman såsom tillståndet i unionen, den gröna given och minimilöner. Medverkande i Sieps 
poddar har bestått av både anställda vid myndigheten och externa inbjudna gäster. År 2020 hade Sieps 
poddar 1 038 uppspelningar, det vill säga i genomsnitt 191 uppspelningar per avsnitt, och 89 följare.  
 
Tabell 14. Antal uppspelningar av poddar  

 2020 2019* 2018* 

Antal uppspelningar på Soundcloud 
Antal uppspelningar på Spotify 
Summa  

1 038 
300 

1 338 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

* Sieps började spela in poddar år 2020. Därmed finns ingen statistik gällande tidigare år. 
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Tabell 15. Antal följare av poddar  

 2020 2019* 2018* 

Antal följare på Soundcloud 
Antal följare på Spotify 
Summa  

17 
72 
89 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

 

Tabell 16. Könsfördelning* för medverkande i poddar (procent)  

 2020 2019* 2018* 
Andel kvinnliga medverkande  31% - - 
Andel manliga medverkande 69% - - 

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

 
Könsfördelningen som avser de medverkande i Sieps poddar är ojämn då antalet kvinnliga 
medverkande i Sieps poddar uppgick till 8 personer och antalet manliga till 18 personer 2020. Ett skäl 
till den ojämna fördelningen är att de flesta poddar har modererats av manliga anställda på 
myndigheten. Sieps kommer att arbeta aktivt för en jämnare könsfördelning. 

 

 

2.4 Allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor 

Utöver att ta fram och göra Sieps rapporter och analyser tillgängliga för aktörer i den politiska 
beslutsprocessen ingår det i uppdraget att självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av 
aktuella europapolitiska frågor. Sieps började 2017 särredovisa detta i årsredovisningen, eftersom det 
har uppstått ett ökat tryck på myndigheten att delta i olika sammanhang för att just förklara och bidra 
med kunskap om aktuella EU-frågor.  
 
Intresset från massmedier följer i hög grad nyhetshändelser med koppling till EU och minskade således 
något under 2020. Sieps personal deltar även i det offentliga samtalet om EU genom externa föredrag, 
deltagande i paneler eller olika former av moderatorsuppdrag. Sieps har därför valt att 
resultatredovisningen även ska belysa den delen. Det har under året handlat om en rad olika aktiviteter 
riktade till olika målgrupper.  
 
Sieps tillfrågas även löpande att moderera interna RK-seminarier när forskare/högre tjänstemän från 
Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner bjudits in till Sverige. 
 
Medial närvaro 

Under 2020 har Sieps använt mediebevakningsföretaget Meltwater som bevakar omnämnanden i 
textbaserade nyhetsmedier. Enligt underlaget har Sieps omnämnts totalt 337 gånger i svenska och 
internationella medier under 2020, vilket är en nedgång med 464 artiklar från föregående år. Under 
2020 skrevs totalt 898 inlägg relaterade till Sieps verksamhet på sociala medier, jämfört med 1 331 
inlägg år 2019. Den mest dominerande kanalen var Twitter med 678 inlägg.  
 
Sieps medieexponering har en tydlig koppling till vilka nyhetshändelser som dominerar året. Under 
2019 var valet till Europaparlamentet och förhandlingarna kring brexit stora mediehändelser. 2020 har 
dominerats av covid-19 och det amerikanska presidentvalet, vilket kan förklara Sieps minskade 
mediala närvaro. En stor del av publiciteten under 2020 kom under juli. Då pågick diskussionerna om 
EU:s budget och stöd med anledning av covid-19. Under denna tid omnämndes Sieps 107 gånger i 
svenska medier. 
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Den potentiella räckvidden – vilket enligt Meltwater förklaras som antalet potentiella läsare som 
artiklarna eller inläggen har haft – har minskat något i svenska medier sedan 2019, vilket kan förklaras 
av resonemanget ovan. Den svenska potentiella räckvidden har dock ökat väsentligt sedan 2018. 
Internationellt har den potentiella räckvidden ökat markant jämfört med föregående år. Det kan 
förklaras av ett fåtal publiceringar i medier med mycket stor räckvidd. Sieps har exempelvis omnämnts 
på den digitala plattformen medium.com en gång (potentiell räckvidd 110 miljoner) och två gånger på 
Express.co.com (tidningarna Daily express och Sunday express, potentiell räckvidd 58 miljoner).  
 
Tabell 17. Potentiell räckvidd* (miljoner) 

 2020 2019 2018 

Internationella medier  279 41,5 21 

Svenska medier 388 407 67 

Summa 667 448,5 88 

* Källa: Meltwater.  

 
Tabell 18. Publicerade artiklar där Sieps nämns  

 2020 2019 2018 

Publicerade artiklar*  337 811 533** 

* Källa: Meltwater.  

** Siffran som stod i 2018 års redovisning var felaktig, här publiceras den korrekta siffran.  

 
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 165 gånger i radio, tv, poddar och på Youtube (som 
är de medier som All Ears bevakar). Många av omnämnanden i tv har skett på SVT Forum, som vid flera 
tillfällen har sänt seminarier där Sieps är medarrangör eller där forskare från Sieps deltar. Bland 
omnämnanden i poddar är även Sieps egen podd medräknad. 
 

Tabell 19. Sieps deltagande i radio/tv/poddar* 

 2020 

Radio 97 

TV (inklusive Youtube) 59 

Poddar 9 

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

 
Sociala medier  
Sieps använder Twitter och Linkedin för att nå ut med information om publikationer och seminarier. 
Den sista december 2020 hade Sieps 533 följare på Twitter och 213 på Linkedin. Under 2020 fick Sieps 
158 nya följare på Twitter. Linkedin-kontot startades i januari. På Twitter gjorde Sieps 75 inlägg, som i 
genomsnitt visades 1 903 gånger vardera. På Linkedin gjordes 34 inlägg, som visades i genomsnitt 254 
gånger vardera.  
 
 

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 
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EU:s utveckling att göra. Många författare som skriver för Sieps är ledande europeiska och 
internationella forskare. Detta utgör ett värdefullt nätverk för Sieps forskare och utredare. 
 
Sieps forskare och utredare medverkar också i en rad projekt som genomförs i samarbete med andra 
institutioner och organisationer. 
 
Sieps deltar dessutom aktivt i de svenska nätverken för Europaforskning samt i en rad internationella 
och nationella nätverk som består av olika institut och tankesmedjor (såsom EPIN och TEPSA). Inom 
EPIN har Sieps medarbetare bidragit med flera texter i olika samarbetsprojekt. Under år 2020 har Sieps 
utredare och forskare deltagit i över 100 externa konferenser, seminarier och expertmöten – varav 22 
internationella konferenser. Bland dessa kan exempelvis nämnas medverkan vid Folk och Försvars 
rikskonferens, konferenser om Sveriges EU-medlemskap under 25 år i Aten och Åbo samt ett föredrag 
om svensk förvaltning under EU-medlemskapet för GD-föreningen.  
 
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 EU-
infogruppens 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.  
 
Ett tema för årets möten var utbyten kring den aviserade framtidskonferensen. Eftersom konferensen 
sköts upp fortsätter det utbytet under 2021.  
 
 

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.  
 
Prestationen EU-utbildningar mäts 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 utbildningar betonar områden som EU:s institutioner, den regionala dimensionen, 
förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och rättsordningen.  
 
I Sieps kursutbud finns bland annat följande utbildningar: Grundläggande EU-kunskap som syftar till 
att ge en god förståelse för Europeiska unionens framväxt och hur EU:s institutioner fungerar i dag 
samt EU och Sverige, som beskriver EU:s funktion, EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden 
samt kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna. Sieps ger även utbildningar anpassade 
till en mer specifik målgrupp, såsom kursen EU:s regler om statligt stöd som ger en överblick över EU:s 
statsstödsregler och förmedlar kunskap om hur dessa regler tolkas och tillämpas.  
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Beställda, anpassade, skräddarsydda och öppna utbildningar 
Sieps utbildningar genomförs på beställning av Regeringskansliet, myndigheter, kommuner eller 
regioner. Deltagarna är tjänstemän och förtroendevalda politiker. Utbildningarna genomförs hos 
beställaren, men på grund av det rådande covid-19-läget har Sieps under året övergått till digitalt 
genomförande. De 15 utbildningarna i Sieps ordinarie kursutbud kan anpassas efter beställarens behov 
och önskemål i form av exempel eller fall från beställarens verksamhetsområde. Vi arbetar med att 
göra kurserna mer sammanlänkade och flexibla då beställarna önskar kortare utbildningar. Det gäller 
särskilt när de ges i digitalt format. Förutom det fasta kursutbudet har Sieps även möjlighet att i vissa 
fall skräddarsy utbildningar. Därutöver erbjuder Sieps öppna utbildningar, det vill säga utbildningar till 
vilka offentliganställda tjänstemän själva anmäler sig via Sieps webbplats. Dessa utbildningstillfällen 
genomfördes tidigare hos Sieps men på grund av det rådande covid-19-läget har vi övergått till digitalt 
genomförande. 
 
Kommuner, regioner och myndighetsledningar 
Sieps har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklat och genomfört en 
kostnadsfri utbildning anpassad för förtroendevalda och offentliganställda i kommuner och regioner. 
Utbildningen har erbjudits i hela landet och genomfördes vid åtta tillfällen 2019 med sammanlagt 485 
deltagare. 2018 genomfördes utbildningen vid nio tillfällen med 330 deltagare. Inga fysiska 
utbildningstillfällen har efterfrågats under 2020, vilket kan vara en följd av att stora sammankomster 
inte har kunnat genomföras under året. Utbildningen finns dock att se i en kortversion på Sieps 
webbplats. Sieps planerar att tillsammans med SKR ta fram ett nytt e-lärande för kommuner och 
regioner under 2021.  
 
Sieps har under 2020 erbjudit ett kostnadsfritt seminarium till myndigheters ledningsgrupper under 
rubriken Myndigheternas roll i EU-arbetet, i syfte att stärka de svenska myndigheternas EU-arbete. 
Seminariet genomfördes vid ett tillfälle 2020 med 12 deltagare och gavs vid två tillfällen under 2019 
med 70 deltagare. 2018 genomfördes seminariet i samarbete med Regeringskansliet vid tre tillfällen 
med 42 deltagare. Sieps fortsätter att erbjuda seminariet under 2021. 
 
Spridning och tillgänglighet 
Till följd av pandemin och som ett led i arbetet med att öka spridning och tillgänglighet erbjuder Sieps 
nu sina utbildningar digitalt, vilket vi planerar att göra även efter pandemin. Behovet av e-lärande såväl 
som behovet av kompetenshöjning när det gäller att föreläsa digitalt kommer att ses över under 2021.  
 
På webbplatsen finns hela Sieps beställningsbara kursutbud. Där kan även enskilda offentliganställda 
anmäla sig till Sieps öppna utbildningar. 
 
För att göra utbildningarna än mer tillgängliga för målgruppen och därmed öka spridningen kan 
utbildningen Grundläggande EU-kunskap ses i sin helhet eller i valda delar på webbplatsen. Även en 
utbildning för kommuner och regioner finns att se på webbplatsen. Sieps fortsätter arbetet med att 
anpassa utbildningarna efter ett digitalt format och att filmatisera utbildningar som ska göras 
tillgängliga via webbplatsen. 
 
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 2020 genomfört 22 utbildningstillfällen. Detta innebär en betydande minskning av 
antalet utbildningstillfällen från 2019 då utbildningar genomfördes vid 51 tillfällen. Både antalet öppna 
utbildningstillfällen och antalet beställda utbildningar minskade 2020. Minskningen av antalet 
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beställda utbildningar kan härledas till att myndigheterna har haft svårt att planera in och beställa 
vidareutbildning av personalen då det rådande covid-19-läget gjort det ovisst om utbildningarna kunde 
genomföras fysiskt. Under senare delen av året har allt fler myndigheter blivit införstådda med att 
Sieps nu erbjuder utbildningarna digitalt, vilket gjort att beställningarna åter ökat. Det är dock en viss 
fördröjning mellan beställning och genomförande. Sieps ser dock fram emot ett bättre beställnings- 
och genomförandeläge för utbildningarna under 2021. 
 
Individbaserad statistik 

Föreläsare 
Könsfördelningen mellan antalet kvinnliga och manliga föreläsare år 2020 var 20 kvinnor och 9 män. 
Under 2019 var könsfördelningen 50/24 och 2018 var fördelningen 30/28. Könsfördelningen ser 
procentuellt sätt likvärdig ut mellan år 2020 och 2019. Detta beror på att i stort sett samma föreläsare 
var verksamma. Sieps eftersträvar jämn könsfördelning mellan föreläsarna. Könsfördelningen kommer 
därför att beaktas när nya föreläsare anlitas. 
 
Tabell 20. Könsfördelning gällande föreläsare (procent) 

 2020 2019 2018 

Andel föreläsare kvinnor  69 68 52 

Andel föreläsare män 31 32 48 

 
Deltagare 
Från och med höstterminen 2019 redovisar Sieps antalet kvinnliga och manliga deltagare vid 
utbildningarna i enlighet med förordning (2000:605). 338 kvinnor och 143 män deltog i utbildningarna 
2020, medan 286 kvinnor och 121 män deltog i utbildningarna under höstterminen 2019. Det är 
därmed 70 procent kvinnor som deltagit under år 2020 likväl som under höstterminen 2019. Sieps 
målsättning är att ha en jämn könsfördelning mellan deltagarna. Under kommande år kommer Sieps 
att börja erbjuda kortare föreläsningar och uppdelning av utbildningar till fler föreläsningstillfällen. 
Syftet är att möta efterfrågan, men förhoppningen är även att detta ska leda till en jämnare 
könsfördelning mellan deltagarna. Sieps kommer även att arbeta mer med att nå ut med information 
om utbildningarna till alla inom offentlig förvaltning. 

 
Tabell 21. Könsfördelning gällande deltagare (procent) 

 2020 HT 2019 2018 

Andel deltagande kvinnor  70 70 - 

Andel deltagande män 30 30 - 

* Från och med höstterminen 2019 redovisar Sieps antalet kvinnliga och manliga deltagare vid utbildningarna i 
enlighet med förordning (2000:605). 

 
Genomförda utbildningstillfällen 
Som framgår av tabellen nedan utbildades 481 personer 2020, 1 393 personer under 2019 och 1 003 
personer under 2018. Minskningen under 2020 beror delvis på att de välbesökta utbildningstillfällena 
för kommuner och regioner, vilka Sieps gav i samarbete med SKR under 2019, inte genomfördes under 
2020. Orsaken till att de inte efterfrågades kan vara covid-19, som gjorde att stora sammankomster 
för kommuner och regioner inte var aktuellt. Efterfrågan på utbildningar från myndigheter minskade 
också markant under 2020, och vi ser samma orsak där: covid-19 gjorde det inte möjligt att genomföra 
fysiska utbildningar. Myndigheterna ville möjligen vänta ut pandemin för att se om det skulle vara 
möjligt att genomföra fysiska utbildningar under slutet av året, men så blev inte fallet. I slutet av 2020 
ökade dock beställningarna av utbildningar igen. De flesta av dessa utbildningar genomförs under 2021 
och i digital form. 
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Vi har i år valt att inte redovisa antal genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare för år 2020 i 
en egen tabell men en jämförelse med tidigare år finns att se i tabellen nedan. 
 

Tabell 22. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare i jämförelse med tidigare år 

 

  

Antal 
utbildnings-
tillfällen 

Digitalt 
genom-
förande* 

Antal 
deltagare 
totalt** 

Varav 
antal 
kvinnor 
*** 

Varav 
antal 
män  

 
Öppna och beställda**** 
utbildningar 2020 

22 15 481 338 143 

Öppna och beställda**** 
utbildningar 2019 

51 - 1 393 286 121 

Öppna och beställda**** 
utbildningar 2018 

41 - 1 003 - - 

* Sieps har under 2020 till följd av det rådande covid-19-läget börjat erbjuda och särredovisa digitala 
utbildningar. Därmed finns inga uppgifter för tidigare år att tillgå. 

** Sieps har tidigare år särredovisat antal deltagare ifrån Regeringskansliet, men i år har vi valt att redovisa alla 
deltagare som en grupp. 

*** Från och med höstterminen 2019 särredovisar Sieps antal kvinnliga och manliga deltagare vid utbildningarna 
i enlighet med förordning (2000:605). Därmed finns inga uppgifter för år 2018 att tillgå. 

*** Antalet utbildningstillfällen minskade 2020 till följd av covid-19, som inte gjorde det möjligt att genomföra 
fysiska utbildningar. Antalet utbildningstillfällen ökade 2019, vilket berodde på att fler myndigheter beställde 
utbildningar samt att Sieps gav fler öppna utbildningar. År 2018 valde Sieps att återinföra de öppna 
utbildningarna, efter ett uppehåll sedan 2015.  

 
Kursutvärdering 
I anslutning till utbildningstillfällena delas en enkät ut till deltagarna. Syftet med undersökningen är i 
första hand att få information som kan ligga till grund för utveckling och förbättring av utbildningarna. 
Därför är de frihandssvar deltagarna ger i enkäten av stor vikt. Under 2020 har Sieps övergått till att 
använda en digital utvärderingsenkät, vilket är en naturlig följd av att de flesta av årets utbildningar 
har genomförts digitalt. Det har dock varit en viss inkörningsperiod och vi har därför inte kunnat 
genomföra utvärdering vid samtliga utbildningstillfällen. En viktig fråga som lagts till i utvärderingen 
gäller hur deltagarna upplever att tekniken har fungerat. Svaren är till hjälp för oss när vi planerar den 
digitala utvecklingen för utbildningsverksamheten. 
 
Respondenterna 
100 procent svarade 2018–2020 att de tyckte att föreläsaren behandlat ämnet på ett allsidigt och 
relevant sätt.  
 
100 procent svarade 2020 att de tyckte att kursinnehållet/budskapet förmedlades (presentation, 
teknik) ”bra”/”mycket bra”, 2019 och 2018 var siffran 99 respektive 98 procent. 
 
2020 var det en förändring i kursdeltagarnas egen värdering av den kunskap de fått med sig ifrån 
kurserna. 64 procent svarade ”ja, mycket kunskap” 2020. 2019 och 2018 var siffran 76 procent 
respektive 78 procent. Under 2020 övergick Sieps ifrån fysiska till digitala utbildningar; möjligen har 
detta påverkat deltagarnas värdering. 
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2.7 Intäkter och kostnader 

Sieps anslagsintäkter 2020 inklusive överföringsbelopp från 2019 års anslag uppgick till 21 032 tkr. 
Utöver anslaget för 2020 utgjordes intäkterna av avgifter, avgiftsintäkterna uppgick till 546 tkr.  
 

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. Kostnaderna för 
intern administration uppgick 2020 till 5 279 tkr.  
 
Kostnaderna för intern administration minskade 2020. Det kan härledas till lägre personalkostnader 
på grund av färre anställda. Kostnaden för forskning ökade dock. Det kan härledas till en större 
produktion av publikationer vilket gjorde att kostnaderna för författararvoden och tryck ökade. 
 
2020 minskade avgiftsintäkterna till följd av en minskning i antal beställda utbildningar. Det rådande 
covid-19-läget gjorde det svårt för myndigheter att planera in utbildning för sin personal. Eftersom det 
var svårt att förutse om och när fysiska utbildningar kunde genomföras lade Sieps om 
utbildningsverksamheten till digitalt genomförande. Detta resulterade i att myndigheter åter började 
beställa utbildningar. Men på grund av att det föreligger en viss fördröjning mellan beställning och 
genomförande gav detta genomslag på verksamheten först i slutet av 2020. 
 
Tabell 23. Intäkter och kostnader (tkr) 

Verksamhetens intäkter 2020 2019 2018 

Forskning    

  anslag 11 121 9 990 8 049 

  avgifter 441 0 0 

Spridning anslag 5 502 5 583 6 278 

Nätverk anslag 1 672 1 774 1 275 

EU-utbildning    

   anslag 1 549 2 401 2 858 

   avgifter 546 1 412 1 040 

Konsultuppdrag avgifter 0 0 0 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 0 0 

Intäkter av bidrag 19 56 170 

Intäkter av reavinst 0 0 0 

Finansiella intäkter 1 1 4 

Summa 20 851 21 217 19 674 

    

Verksamhetens kostnader    

Forskning 11 562 10 024 8 137 

Spridning 5 517 5 600 6 349 

Nätverk 1 677 1 780 1 290 

EU-utbildningar 2 095 3 813 3 898 

Summa 20 851 21 217 19 674 
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2.7.2 Den avgiftsbelagda verksamhetens intäkter och kostnader 
EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet, delvis avgiftsfinansierad.  
 
Tabell nedan (som redovisar med netto fördelat OH) visar att intäkterna 2020 uppgick till 2 089 tkr. 
Intäkterna kom från anslag och avgifter för genomförda utbildningar. Avgiftsintäkterna uppgick till 540 
tkr och anslaget till 1 549 tkr. Kostnaderna för utbildningsverksamheten under 2020 uppgick med netto 
fördelat OH till 2 089 tkr varav utbildningskostnaderna uppgick till 1 111 tkr och verksamhetens 
administrativa kostnader till 423 tkr. Därtill läggs netto fördelat OH 555 tkr.  
 
På grund av covid-19 har utbildningsverksamheten minskat avsevärt under 2020, vilket gjort att både 
intäkter och kostnader minskat. Färre genomförda utbildningar har givit lägre avgiftsintäkter. En 
heltidstjänst mindre förlagd vid utbildningsverksamheten har givit lägre personalkostnader. De flesta 
utbildningarna har genomförts digitalt, vilket gjort att kostnader för föreläsarnas resor och hotell samt 
förtäring till deltagarna vid fysiska utbildningar minskat.  
 
Utbildningskostnaderna utgörs generellt till största delen av lön till anställda och arvoden till 
föreläsare. Utbildningsintäkterna utgörs av avgifter och anslagsmedel. 
 
Tabell 24. Avgiftsbelagd verksamhet (tkr) 

EU-utbildningar 2020 2019 2018 

Intäkter av anslag 1 549 2 401 2 858 

Intäkter av avgifter 540 1 400 999 

Kostnader -1 534 -2 724 -2 510 

Netto, fördelat OH -555 -1 077 -1 347 

Summa 0 0 0 

 
I Sieps regleringsbrev för 2020 var den avgiftsbelagda verksamhetens beräknade budget för intäkter 
1 100 tkr och kostnader 2 500 tkr, se tabellen nedan. Avgiftsintäkterna blev lägre än beräknat på grund 
av det rådande covid-19-läget så även kostnaderna. Avgiftsintäkterna uppgick till 546 tkr och 
kostnaderna 2 095 tkr därmed brukades 1 549 tkr av anslagsmedlen för att täcka kostnaderna. 
 
Tabell 25. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev (tkr) 

Verksamhet +/- t.o.m. 
2018 

+/- 2019 Int. 2020 Kost. 2020 +/- 2020 Ack. +/- 
utgå. 2020 

  
Utbildning   1 100 2 500 -1 549* 0 

* För att täcka mellanskillnaden mellan avgiftsintäkter och verksamhetens kostnader brukas Sieps anslagsmedel, 
i enlighet med SFS 2014:1100 samt regleringsbrev för 2020. 

 

Tabellen nedan visar den avgiftsbelagda verksamhetens ingående och utgående över- och underskott. 
Med utfall och fördelning av OH-intäkter och OH-kostnader. Periodens underskott är 1 549 tkr. 
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Tabell 26. Avgiftsfinansierad verksamhet – periodens över-/underskott (tkr) 

 2020 2019 2018 

Tidigare års över-/underskott 0 0 0 

Intäkter 540 1 400 999 

Kostnader 2 095 3 813 3 898 

Utfall -1 555 -2 413 -2 899 

Intäkt från OH, fördelning 6 12 41 

Kostnader från OH, fördelning 561 1 089 1 388 

Periodens över-/underskott* -1 549 -2 401 -2 858 

* Underskott får täckas av anslagsmedel enligt SFS 2014:1100 samt regleringsbrev för 2020. 

 
 

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 (tidigare seminarier) och EU-
utbildningar (se tabell 27–29). 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). År 2020 har 
Sieps valt att utveckla och komplettera indikatorerna. Syftet är att tydliggöra prestationerna och 
därmed kunna ge en mer rättvisande bedömning av måluppfyllelsen samt tydliggöra könsfördelningen 
mellan kvinnor och män (se 2.1.2). 
 
Resultatindikatorn publikationer  

Kostnaderna för publikationer uppgick till 11 918 tkr 2020, vilket är en ökning ifrån 2019 med 1 663 
tkr. Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader utgör kategorin indirekta kostnader/intern 
administration i tabellen nedan. De administrativa kostnaderna minskade något under 2020, vilket kan 
härledas till färre anställda och lägre omkostnader då verksamheten övergick till digital form på grund 
av covid-19. Kostnaderna för indikatorn publikationer ökade däremot totalt sett 2020, på grund av att 
fler publikationer färdigställdes än tidigare år. Därmed ökade kostnaden för forskning och tryck. 
Samtliga publikationer finns att ladda ned gratis på Sieps webbplats.  
 
Tabell 27. Kostnader för publikationer (tkr) 

 2020 2019 2018 

Forskning/forskningshandläggning 8 796 6 990 5 168 

Tryck/korrektur/översättning 356 231 409 

Indirekta kostnader/intern administration 2 765 3 034 2 969 

Summa 11 918 10 255 8 546 

 
Resultatindikatorn spridning och tillgänglighet  
Kostnaderna för seminarier uppgick till 2 116 tkr 2020, vilket var en ökning från 2019 med 54 tkr. 
Kostnadsökningen kan härledas till filmning av seminarier och inspelning av poddar. Kostnaderna för 
spridning och tillgänglighet minskade totalt sett 2020. Detta beror på att de indirekta kostnaderna och 
intern administration minskade då antalet anställda minskade. Även kostnaderna för spridning och 
nätverk minskade då covid-19 omöjliggjorde resor, fysiskt deltagande i konferenser och nätverkande i 
Europa.  
 
Indikatorns andel av Sieps administrativa kostnader utgör kategorin indirekta kostnader och intern 
administration i tabellen nedan, där även kostnaderna för spridning och nätverk redovisas från och 
med 2020. 
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Tabell 28. Kostnader för spridning & tillgänglighet (tkr) 

 2020 2019 2018 

Seminarier/webbinarier/poddar 2 116 2 062 2 017 

Spridning/nätverk* 2 769 3 020 2 310 

Indirekta kostnader/intern administration 1 953 2 067 2 902 

Summa* 6 838 7 149 7 230 

* Kostnaderna för spridning och nätverk redovisades inte i denna tabell i årsredovisningen 2018–2019, därav 
skillnaderna i tabellens summor ifrån årsredovisningen 2018–2019. 
 

Resultatindikatorn EU-utbildningar  

Kostnaderna för EU-utbildningarna uppgick till 2 095 tkr 2020 och 3 813 tkr 2019 vilket ger en 
kostnadsminskning med 1 718 tkr år 2020. Kostnadsminskningen beror på att 
utbildningsverksamheten drogs ned med en heltidstjänst och en deltidstjänst. Därutöver minskade 
omkostnaderna för utbildningarna då de flesta genomfördes digitalt, vilket minskade kostnaderna för 
föreläsarnas resor och förtäring till utbildningsdeltagare.  
 
Indikatorn EU-utbildningars andel av Sieps administrativa kostnader och utbildningsverksamhetens 
egna administrativa kostnader utgör kategorin indirekta kostnader och intern administration i tabellen 
nedan, där även kostnaderna för kategorin utveckling och spridning redovisas från och med 2020. 
 
Tabell 29. Kostnader för EU-utbildningar (tkr) 

 
 

 
 

 

 

* Kostnaderna för utveckling och spridning redovisades inte på en egen rad i årsredovisningen 2018 och 2019. 
Summan var dock den samma som redovisas här.  

 
 

2.8 Personal och kompetens 

2020 hade Sieps 16 anställda varav en direktör. Könsfördelningen var 10 kvinnor och 6 män. 2019 var 
antalet anställda 20, könsfördelningen var 14 kvinnor och 6 män. 2018 hade myndigheten 22 anställda, 
könsfördelningen var 15 kvinnor och 7 män.  
 
Sieps personal utgörs av ledning (direktör och ställföreträdande direktör), kärnverksamhet (forskare 
och utredare) samt stödverksamhet (en samordnare för ekonomi, budget och EU-utbildningar, en 
samordnare för HR- och forskningsverksamheten, en produktionsansvarig och en redaktör).  
 
I kärnverksamheten ingick under 2020 fyra forskare i juridik varav en på deltid, en forskare i 
statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi, två utredare i statsvetenskap och en utredare i 
nationalekonomi. En utredare i statsvetenskap avslutade sin anställning i januari. Stödverksamheten 
hade totalt sex anställda år 2020 varav fyra heltidsanställda. Myndighetens heltidsanställda 
webbsamordnare avslutade sin anställning i mars och ersattes av en produktionsansvarig på deltid. I 
maj 2020 slutade det tidsbegränsade anställningskontraktet för en kontorsassistent, en deltidstjänst 
som inte har ersatts. 
 
Antalet årsarbetskrafter under 2020 var 11,17. 
 
 

 2020 2019 2018 

Utbildningar 1 216 2 179 2 062 

Utveckling/spridning* 318 545 449 

Indirekta kostnader/intern administration 561 1 089 1 388 

Summa* 2 095 3 813 3 898 
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Rekrytering 
I slutet av 2020 har en produktionsansvarig anställts, delvis för att efterträda en webbsamordnare som 
slutade i början av året. 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.  
 
Under 2020 har anställda vid Sieps givits fortsatt möjlighet att delta i språkkurser i franska. 
 
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  

(tkr) Not 2020   2019 

     

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 19 844  19 749 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 953  1 400 

Intäkter av bidrag  52  68 

Finansiella intäkter 3 1  1 

Summa  20 851   21 217 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 4 -12 764  -15 348 

Kostnader för lokaler  -1 605  -1 521 

Övriga driftkostnader 5 -6 325  -4 117 

Finansiella kostnader 6 -1  -12 

Avskrivningar och nedskrivningar  -156  -220 

Summa  -20 851   -21 217 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     

Årets kapitalförändring  0  0 
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3.2 Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31   2019-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling 7 0  92 

Summa  0  92 

     

Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 41  0 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 28  78 

Summa  70  78 

     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  0  2 

Fordringar hos andra myndigheter 10 327  536 

Övriga kortfristiga fordringar 11 7  0 

Summa  334  538 

     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 12 533  1 126 

Summa  533  1 126 

     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 13 -1 188  -277 

Summa  -1 188  -277 

     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 4 125  1 671 

Summa  4 125  1 671 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  3 874  3 229 

     

KAPITAL OCH SKULDER     

Myndighetskapital 15 0  0 

Summa  0  0 

     

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 0  29 

Övriga avsättningar 17 216  193 

Summa  216  222 

     

Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 18 70  171 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 524  692 

Leverantörsskulder  1 030  535 

Övriga kortfristiga skulder 20 222  342 

Summa  1 846  1 739 
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BALANSRÄKNING     

(tkr) Not 2020-12-31   2019-12-31 

Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 21 1 812  1 267 

Summa  1 812  1 267 

     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  3 874  3 229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Anslagsredovisning  

Redovisning mot anslag      

 

Anslag   Ing. över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning disponi-  över- 

  belopp enl. regl. belt  förings- 

   brev belopp  belopp 

  Not           

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

ap.1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier  22 277 20 755 21 032 -19 844 1 188 

       

Summa   277 20 755 21 032 -19 844 1 188 
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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. Brytdagen föregående år var den 3 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. Den ekonomiska livslängden för 
förbättringsutgift på annans fastighet sätts med utgångspunkt i hyreskontraktets löptid. 
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. 

    

Avskrivningstider och beloppsgräns har ändrats under år 2020 men har inte påverkat 
redovisningen under året. 

    

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   
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Omsättningstillgångar   

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

    

Skulder    

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  

    

Ersättningar och andra förmåner   

    

Ledande befattningshavare / Styrelseuppdrag   

      Ersättning i tkr 

Göran von Sydow  1 089 

Direktör    

Inga andra uppdrag   
    

Anna Wetter Ryde  741 

Stf Direktör    

Inga andra uppdrag   

    

Insynsråd / andra styrelseuppdrag   

      Ersättning i tkr 

Lars Calmfors ledamot, 200101–201231  3 

Ordförande Calmfors Economics AB 
  

    
Thomas Persson ledamot, 200101–201231  7 

Inga andra uppdrag 
  

    
Jane Reichel ledamot, 200101–201231  4 

Inga andra uppdrag 
  

    
Oscar Wåglund Söderström ledamot, 200101–201231  4 

Medlem i Stockholms stads valnämnd 
  

    
Annika Ström Melin ledamot, 200101–201231  4 

Inga andra uppdrag 
  

    
Anders Ahnlid ledamot, 200101–201231  4 

Inga andra uppdrag 
   

   
Åsa Westlund ledamot, 200101–201231  2 

Inga andra uppdrag 
  

    
Lisbeth Aggestam ledamot, 200101–201231  6 

Inga andra uppdrag 
   

   
Josefin Malmqvist ledamot, 200101–201001  1 

Jämställdhetsmyndighetens insynsråd    
   

Jessika Roswall, ledamot, 201001–201231  1 

Ledamot i Riksdagsstyrelsen 
  

Ledamot av Domarnämnden 
  

Ledamot i Länsstyrelsen i Uppsalas insynsråd 
  

Ordförande i Juristbyrån A Roswall AB 
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Anställdas sjukfrånvaro   

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro 
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 2020 då antalet anställda i respektive 
grupp är under tio. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

       

Sjukfrånvaro   2020 2019 

Totalt  1,2% 1,0% 

Andel 60 dagar eller mer 0,0% 0,0% 

Kvinnor  - 1,4% 

Män  - - 

Anställda   - 29 år - - 

Anställda 30 år - 49 år - 1,2% 

Anställda 50 år - - - 

    
 
 

Noter 
    

(tkr) 
     

Resultaträkning 
   

      

Not 1 Intäkter av anslag   2020 2019 
      

  
Intäkter av anslag 19 844 19 749   
Summa 

 
19 844 19 749       

  
Utgifter i anslagsredovisningen -19 844 -19 759   
Saldo 

 
0 -10       

  
Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats 
före år 2009. Denna post har belastat anslaget men inte 
bokförts som kostnad i resultaträkningen. 

 
 

0 

 
 

10   
Summa 

 
0 10       

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019 
     

  
Avgifter från EU-utbildningar 540 1 400   
Intäkter i forskningsprojekt 413 0   
Summa 

 
953 1 400       

  
Avgiftsbelagd verksamhet utbildning 

 
Intäkter 2020 Kostnader 2020   

Beräknad budget enligt regleringsbrev 
 

1 100 2 500   
EU-utbildningar * 

 
540 1 534   

* Kostnaderna avser totala direkta kostnader exklusive overheadkostnader. 
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Intäkterna är lägre än föregående år beroende av den rådande covid-19-pandemin som gjort att EU-
utbildningar inte har kunnat genomföras fysiskt. Myndigheter har till följd därav inte beställt kurser i 
samma utsträckning som föregående år. Intäkter i forskningsprojekt avser intäkter från ett 
forskningssamarbete med en annan myndighet.       

Not 3 Finansiella intäkter 2020 2019 
      

  
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 1   
Övriga finansiella intäkter 1 0   
Summa 

 
1 1       

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

Not 4 Kostnader för personal 2020 2019 
      

  
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 

    
 

8 240  

 
 

8 978   
Varav lönekostnader ej anställd personal 622 568   
Sociala avgifter 4 436 6 141   
Övriga kostnader för personal 88 228   
Summa 

 
12 764 15 348       

  
Antalet årsarbetskrafter är lägre 2020 än 2019, vilket gör att lönekostnaderna är lägre. Premiekostnaderna 
av förmånsbestämd ålderspension var högre procentuellt under 2019 än 2020. 

      

Not 5 Övriga driftkostnader 2020 2019 
      

  
Köp av tjänster 5 471 3 332   
Övrigt 854 785   
Summa 

 
6 325 4 117       

  
Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på större produktion av 
publikationer, vilket gjort att kostnaden för författararvoden och tryckkostnader har ökat. Vidare hade 
Sieps fler seniorrådgivare än föregående period. 

      

Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019 
      

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 7   
Övriga finansiella kostnader 1 4   
Summa 

 
1 12       

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

      

Not 7 Balanserade utgifter för utveckling 2020-12-31 2019-12-31 
      

  
Ingående anskaffningsvärde  422 398   
Årets anskaffningar  0 24   
Summa anskaffningsvärde 

 
422 422   

Ingående ackumulerade avskrivningar  -330 -214   
Årets avskrivningar  -92 -115   
Summa ackumulerade avskrivningar 

 
-422 -330   

Utgående bokfört värde 
 

0 92       

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31 
      

  
Årets anskaffningar  55 0 

  
Summa anskaffningsvärde 

 
55 0   

Årets avskrivningar  -14 0   
Summa ackumulerade avskrivningar 

 
-14 0   

Utgående bokfört värde 
 

41 0       

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2020-12-31 2019-12-31 
      
  

Ingående anskaffningsvärde  593 567   
Årets anskaffningar  0 26 

  
Summa anskaffningsvärde 

 
593 593   

Ingående ackumulerade avskrivningar  -515 -410   
Årets avskrivningar  -50 -105   
Summa ackumulerade avskrivningar 

 
-564 -515   

Utgående bokfört värde 
 

28 78       

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter   2020-12-31 2019-12-31 
      
  

Fordran ingående mervärdesskatt 314 262   
Kundfordringar hos andra myndigheter 13 263   
Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 12   
Summa 

 
327 536       

  
Kundfordringar hos andra myndigheter avser ersättning för EU-utbildningar.       

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 
      

  
Ej utnyttjade kreditfakturor 7 0   
Summa 

 
7 0       

Not 12 Förutbetalda kostnader  2020-12-31 2019-12-31 
  

Förutbetalda hyreskostnader 401 401   
Övriga förutbetalda kostnader 132 725   
Summa 

 
533 1 126 
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Balansräkningen 
   

Not 13 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31 
      

  
Anslag i räntebärande flöde 

   

  
Ingående balans -277 -1 303   
Redovisat mot anslag  19 844 19 759   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -20 755 -19 458   
Återbetalning av anslagsmedel  0 725   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 188 -277 

      
  

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

  

  
Ingående balans  0 10   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  0     -10   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

0 0 

      
  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
  

  
Inbetalningar i icke räntebärande flöde  0 3   
Utbetalningar i icke räntebärande flöde  0 -3   
Övriga fordringar på statens centralkonto 0 0       

  
Summa Avräkning med statsverket 

 
-1 188 -277       

Not 14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31       
  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

4 125 1 671   
Summa 

 
4 125 1 671       

  
Beviljad kredit enligt regleringsbrev 

 
2 055 2 100   

Maximalt utnyttjad kredit 
 

0 0       

Not 15 Myndighetskapital     
      
  

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 
      

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

2020-12-31 2019-12-31 

  

Ingående avsättning 
29 0 

  
Årets pensionskostnad  0 57   
Årets pensionsutbetalningar  -29 -28   
Utgående avsättning 

 
0 29       

Not 17 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31   

Avsättning för lokalt omställningsarbete 

   

  
Ingående balans 193 222   
Årets förändring 23 -29   
Utgående balans 

 
216 193   

Avsättningsmedlen kommer inte att brukas under 2021. 
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Balansräkning 
   

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31       

  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

  

      

  
Ingående balans 171 270   
Under året nyupptagna lån 55 120   
Årets amorteringar -156 -220   
Utgående balans 

 
70 171       

  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 500 500       

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31       

  
Utgående mervärdesskatt 61 31   
Arbetsgivaravgifter 227 337   
Leverantörsskulder andra myndigheter 236 324   
Summa 

 
524 692       

Not 20 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31       

  
Personalens källskatt 222 342   
Summa 

 
222 342       

Not 21 Upplupna kostnader 2020-12-31 2019-12-31       

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 898 1 029   
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 363 46   
Övriga upplupna kostnader 550 192   
Summa 

 
1 812 1 267       

      

Anslagsredovisning 
   

      

Not 22 Uo 1 9:1 ap.1       

    Svenska institutet för europapolitiska studier      
 
Enligt regleringsbrevet disponerar Svenska institutet för europapolitiska studier en anslagskredit på 593 
tkr. Under 2020 har Sieps inte utnyttjat krediten.   
 
Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då 
detta understiger 3% av föregående års tilldelning 584 tkr enligt regleringsbrevet.   
 
Anslaget är räntebärande. 
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 500 500 500 500 500 

Utnyttjad 70 171 270 443 24 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  2 055 2 100 1 700 1 564 1 564 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 0 0 2 0 0 

Räntekostnader 0 7 20 15 9 

      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 

Avgiftsintäkter 540 1 400 999 919 1 072 

Övriga avgiftsintäkter 413 0 0 0 0 

      
Anslagskredit      
Beviljad 593 583 811 490 469 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1 1 188 277 1 303 1 897 647 

      
Bemyndiganden Ej tillämplig    

      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 11 14 12 10 11 

Medelantalet anställda (st) 13 19 18 14 13 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 881 1 499 1 623 1 611 1 461 

      
Kapitalförändring      
Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 
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4 BESLUT 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 

 
Stockholm den 17 februari 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göran von Sydow, 
Direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


