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Sieps årsredovisning 2009

1 FÖRORD
”Sverige måste ha tillgång till ett organ som kan förse de politiska beslutsfattarna med
analyser och annat underlag om olika EU‐frågor. Behovet av Sieps som tankesmedja är
därför stort.” Så inledde den särskilde utredaren Peter Kleen sina slutsatser av utredningen
Vägval för Sieps (2007:109). En majoritet av de drygt 140 intervjuade anser enligt utredaren
‐ i ”nära nog total samstämmighet”‐ att det finns ett behov av Sieps. Sverige behöver, på
samma sätt som våra europeiska grannar, kritiskt granskande forskning och analys i frågor
som är aktuella för den nationella europapolitiken.
Den instruktion (2008:748) som blev resultatet av utredningen innebar en rad förändringar
vad gäller ledningsform och uppgift. Bland annat blev Sieps en enrådighetsmyndighet, ledd
av en direktör och med ett insynsråd till stöd. Även Sieps uppdrag klargjordes i en tredelad
uppgift: forskning och analys, spridning samt deltagande i internationella nätverk. Dessa
förändringar föll på plats under det gångna året. Direktören tillträdde den 15 mars 2009 och
insynsrådet möttes första gången den 8 maj samma år.
2009 var således ett förändringens år för Sieps. Detta samtidigt som de europapolitiska
frågorna var mer i fokus än någonsin – inte minst på grund av valet till Europaparlamentet,
det svenska EU‐ordförandeskapet och ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Sieps
omstöpning har med andra ord skett under ett år då behovet av myndigheten har varit
betydande. Och trots förändringsarbetet var det Sieps mest produktiva år sedan
myndigheten skapades 2002.
Ledningsformen innebär att det är myndighetschefen som är ensam ansvarig för
verksamheten. Insynsrådet möttes tre gånger under 2009 och har nu en etablerad
rådgivande roll såväl gentemot direktören som i utövandet av insyn i myndighetens samtliga
verksamhetsområden.
En annan betydande förändring, som även förklarar den omarbetade strukturen för
årsredovisningen 2009, är att budgetredovisningen har lagts om. Sieps utlyser inte längre
forskningsbidrag, efter förslag från den ovan nämnda utredningen. De medel myndigheten
har till förfogande ska istället användas i den löpande verksamheten (Regleringsbrev för
budgetåret 2009). Detta, tillsammans med den nya instruktionen, har medfört en
budgetredovisning som utgår från den tredelade uppgiften: forskning och analys, spridning,
samt internationella nätverk. Det är denna struktur som styr årsredovisningen 2009.
Sieps aktivitet och produktion höll en hög nivå under 2009. Antalet rapporter och analyser
var lika omfattande som under 2008, då publikationerna ökade med en tredjedel jämfört
med 2007. Sieps forskning publiceras sedan 2009 i tre format. Rapporter presenterar
forskning som bedrivits av Sieps utredare och forskare eller på uppdrag av Sieps. Denna
forskning kvalitetssäkras enligt så kallad peer review‐modell samt i flera ytterligare steg,
bland annat den systematiska internpresentation med Sieps samtliga vetenskapliga
discipliner som infördes under 2009. Europapolitisk analys är ett kortare format som varit
relevant inte minst under Sveriges EU‐ordförandeskap, då dessa analyser ofta har behandlat
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en för hösten central fråga eller prioritering. Occasional papers med sammandrag från större
konferenser och analyser av de roterande ordförandeskapen har också publicerats.
Sieps öppna seminarier har under det gångna året lockat en större publik än någonsin
tidigare i myndighetens historia. Tjänstemän i Regeringskansliet, ledamöter i Sveriges
riksdag, representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer har fyllt
salarna vid sammanlagt 24 seminarier. Sieps har även genomfört fler samarrangemang än
tidigare, bland annat med utländska tankesmedjor (exempelvis tyska Bertelsmann Stiftung
och franska Notre Europe), svenska nätverk (Utrikespolitiska institutet, SNS och
Europaforum Hässleholm) och flera andra aktörer som riksdagens EU‐nämnd och EU‐
kommissionens kontor i Sverige.
Även spridningen av Sieps forskningsresultat och analyser har varit mer omfattande än
under tidigare år. Antal besökare på webbplatsen ökade under 2009, nedladdningar av
rapporter och analyser var fler än under tidigare år och de elektroniska utskicken har nått
fler mottagare än under såväl 2008 som 2007. Medier har i större utsträckning använt sig av
Sieps seminarier, publikationer och forskare för att belysa centrala europapolitiska frågor i
tidningar, radio och tv. Även våra internationella nätverk har spelat en betydande roll i
spridningsarbetet. Ett par av Sieps publikationer har nått tiotusentals europeiska läsare
genom ett europeiskt nätverks elektroniska nyhetsbrev, som innehåller länkar till Sieps och
myndighetens forskning.
Avslutningsvis kan nämnas att Sieps under 2009 flyttade till nya lokaler på Fleminggatan 20 i
Stockholm. Detta är en kostnadseffektiv lösning, eftersom myndigheten nu är samlokaliserad
med Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) i Statskontorets lokaler. Reception,
lokalvård och övriga tjänster och inköp samordnas i allt större utsträckning mellan de tre
myndigheterna, vilket har frigjort tid och medel för Sieps kärnverksamhet.
Sieps är en självständig statlig myndighet med uppdrag att ta fram och sprida kritisk
granskande forskning och analys i europapolitiska frågor av vikt för Sverige. Det är ett
uppdrag som blir allt viktigare när gränserna mellan inrikes‐ och utrikespolitik blir mer
flytande. Europapolitiska processer och skeenden påverkar politikområden som vi tidigare
har sett som enbart nationella. Det är därför av stor betydelse att Sieps med fortsatt fokus
på forskningens kvalitet också i fortsättningen kan bidra till ökad kunskap om för Sverige
relevanta frågor där europadimensionen är en viktig del. Detta är Sieps ambition för de
kommande åren, och för detta uppdrag är myndigheten väl rustad.

Anna Stellinger
Direktör
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2 RESULTATREDOVISNING
2.1 Bakgrund och uppdrag
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, är en myndighet under regeringen
(Statsrådsberedningen). Sieps uppdrag är att:
1. ta fram forskning och analys i frågor om utvecklingen av EU och Sveriges
europapolitik, på ett självständigt och oberoende sätt.
2. göra forskningsrapporter, analyser och andra underlag tillgängliga för beslutsfattare
på olika nivåer, genom öppna seminarier och kostnadsfria publikationer.
3. aktivt delta och skapa internationellt utbyte. Genom europeiska och svenska nätverk
förs resultaten från europeisk forskning in i den svenska debatten och svensk
forskning sprids utomlands.
Denna tredelade uppgift framgår tydligt i förordning 2008:748. Regleringsbrevet för år 2009
anger att Sieps skall rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits.
Organisation
Verksamheten vid Sieps inleddes år 2002. I slutet av 2007 presenterades en utvärdering av
Sieps verksamhet med titeln Vägval för Sieps (SOU 2007:109). I rapporten underströk
utredaren, Peter Kleen, behovet av att Sverige har tillgång till ett organ som kan förse
politiska beslutsfattare med analyser som belyser EU:s utveckling och väcker debatt.
Utredningen föreslog åtgärder för hur Sieps på ett mer effektivt sätt ska kunna fullgöra sitt
uppdrag. Efter en remissbehandling under 2008 beslöt regeringen att anta en ny förordning
för Sieps (2008:748) som trädde i kraft den 1 oktober 2008. Den nya instruktionen ändrade
Sieps ledningsform från styrelsemyndighet till enrådighetsmyndighet där Sieps direktör blev
myndighetschef och därmed avvecklades Sieps styrelse. Anna Stellinger utsågs av regeringen
den 27 november 2008 till direktör för Sieps med tillträde den 15 mars 2009. Enligt
instruktionen ska det också finnas ett insynsråd vid myndigheten. Ledamöterna för
insynsrådet är Per Cramér, Per Molander, Ylva Nilsson, Ewa Rabinowicz, Maria Strömvik och
Jonas Tallberg. Insynsrådet träffades tre gånger under 2009.
Myndighetens kansli är från och med den 1 juli 2009 lokaliserat till Fleminggatan 20,
Stockholm, och samlokaliseras med Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) i
Statskontorets lokaler. Gemensamma administrativa lösningar och upphandlingar för de tre
myndigheterna har sökts när detta är möjligt. Detta har varit både tids‐ och
kostnadseffektivt för Sieps.
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2.2 Forskning och analys
Sammanfattande resultat:
Sieps forskning och analys bedrivs inom tre övergripanden teman: Makt och Demokrati, EU:s roll i
världen och Effekter av EU:s politik. Under 2009 publicerades totalt 28 forskningsbaserade rapporter
och analyser och därmed upprätthölls den ökning som skedde mellan 2007 och 2008.

I Sieps uppdrag ingår att, på ett självständigt och oberoende sätt, ta fram forskning och
analys i frågor om utvecklingen av EU och Sveriges europapolitik. Sedan Sieps inrättades har
verksamheten inriktats på att främja och bedriva forskning inom ramen för tre övergripande
teman: 1) Makt och demokrati, 2) EU:s roll i världen och 3) Effekter av EU:s politik. Under
2009 bedrev, initierade och publicerade Sieps forskning inom ramen för följande
forskningsprojekt:
Makt och Demokrati

Den svenska förvaltningsmodellen och EU
EU:s konstitutionella utveckling
EU:s lagstiftning i siffror ‐ statistikbank
Representation, delegation och demokrati
Det roterande ordförandeskapet
Svensk europaopinion

EU:s roll i världen

EU:s utvidgningsproblematik
EU som global aktör – mellan traditionell utrikespolitik och
normexport
Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och
invandringspolitik
Energi – mot en gemensam (grön) energipolitik?

Effekter av EU:s politik

Korruption och internationellt samarbete
EU:s inre marknad ‐ effekter på centrala områden
EU:s budget
Debatten om EU:s ekonomiska politik

Under året publicerades sammanlagt 28 rapporter och analyser inom ramen för
ovanstående teman och forskningsprojekt vilket innebär att Sieps upprätthåller den ökning
som skedde under 2008 då produktionen ökade med drygt en tredjedel jämfört med 2007.
Under 2007 publicerades 19 publikationer och under 2008 publicerades 29 publikationer. En
komplett lista över 2009 års publikationer följer under avsnitt 2.2.1.
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Tabell 1. Publikationer
* Utredningsserien avslutades under 2009 och ingår numera i rapportserien

2009

2008

2007

Rapport

9

11

7

Occasional Paper

4

3

3

Europapolitisk analys

15

15

6

Utredning*

‐

‐

3

TOTALT

28

29

19

2.2.1 Forskning
Sieps forskning publiceras i tre serier: Rapport, Occasional Paper och Europapolitisk analys.
Forskningsresultat som tagits fram av Sieps forskare eller på uppdrag av Sieps publiceras i
rapportserien. Denna forskning kvalitetsgranskas enligt reglerna för akademisk forskning, så
kallad ”peer review”. Annan forskning som skett med stöd av Sieps, bl.a. tal och föredrag
från större konferenser och forskningsprojektet om det roterande ordförandeskapet
publiceras i serien Occasional Paper. Publikationsserien Europapolitisk analys, som
huvudsakligen är en elektronisk publikation, ger en kortfattad och koncis analys av aktuella
EU‐frågor.
Utifrån en bedömning grundad på nedladdningsfrekvensen från Sieps hemsida under 2009
finns det ett stort intresse för institutets publikationer. Dessa har laddats ned mer än
sammanlagt 75 000 gånger.1 Rapporternas svenska och engelska sammanfattningar, som
sedan 2009 finns nedladdningsbara som separata filer, har tillsammans laddats ned mer än 2
800 gånger. Flertalet av publikationerna presenteras vid seminarier som Sieps arrangerar
och där alla deltagare kostnadsfritt erhåller ett exemplar av den aktuella publikationen.
2.2.1.1 Makt och Demokrati
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2009 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat Makt och Demokrati. Under respektive titel följer en
kort sammanfattning.
Empowering National Courts in EU Law (2009:3) av Xavier Groussot, Christoffer Wong, Andreas
Inghammar och Anette Bruzelius.

Författarna menar att de nationella domarna inte kan förhålla sig passiva till
gemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt krävs om EU‐rätten ska tillämpas korrekt i
Sverige. Det är för få fall där svenska domstolar begärt förhandsavgörande av EG‐domstolen.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.

1

Jämförelsetal för 2007 och 2008 saknas på grund av tekniska begränsningar i den tidigare webbplatsens statistikverktyg.
Nerladdningsstatistiken för 2009 baseras på statistik från både den gamla webbplatsen och den nya vilket också innebär två system – ett
för perioden januari – mars och ett för perioden mars – 2 februari 2010. På grund av tekniska begränsningar är det inte möjligt att begränsa
nerladdningsstatistiken för endast 2010 varför nerladdningsstatistik för hela januari och 2 dagar i februari 2010 också ingår.
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The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at a Time of Crisis (2009:2op) av David
Král, Vladimír Bartovic och Věra Řiháčková.

Tjeckiens ordförandeskap i EU 2009 ärvde en späckad agenda efter Frankrike. Tre svåra
utrikespolitiska kriser väntade den tjeckiska regeringen när den tog över ledarskapet i EU:
gasdispyten mellan Ukraina och Ryssland; uppblossade strider i Gaza, och den djupaste
globala ekonomiska krisen sedan 30‐talsdepressionen. Författarna menar att trots att det
tjeckiska ordförandeskapet hanterade dessa kriser med relativt stor framgång, särskilt vad
gäller frågan om energiförsörjningssäkerhet, riskerar ordförandeskapet att snarast
ihågkommas för interna samarbetssvårigheter såsom problemen med att ratificera
Lissabonfördraget och den politiska träta som uppstod mellan koalitionspartierna i
regeringen och i parlamentet.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

The Swedish Presidency: European Perspectives (2009:3op) med bidrag från Attila Ágh,
Elvire Fabry, Piotr Maciej Kaczyński, David Král, Fredrik Langdal, Ignacio Molina, John Palmer
och Göran von Sydow.

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit
in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats
i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen till och med
november månad. Bidragen i volymen uppmärksammar bland annat hanteringen
av Lissabonfördraget och lösningarna på de institutionella frågorna samt pekar på den
avgörande betydelsen av klimatförhandlingarna i Köpenhamn för ordförandeskapets
eftermäle.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

Stockholmsprogrammet (2009:3epa) av Anna Södersten.
En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntades tas
fram under det svenska ordförandeskapet, det så kallade Stockholmsprogrammet. Analysen
behandlar bland annat osäkerheten om Lissabonfördragets ikraftträdande, den kommande
folkomröstningen på Irland och den ekonomiska krisen som är några faktorer som kan leda
till att Stockholmsprogrammet inte blir lika ambitiöst som vissa kanske hade hoppats på.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

EU alltmer accepterat (2009:4epa) av Sören Holmberg.
De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU inte har varit större sedan
Sverige blev medlem. Det finns nu nästan majoritetsstöd för EU. Trenden visar att allt fler
svenskar uppskattar EU‐samarbetet men skillnader mellan olika sociala grupper har bestått.
Författaren pekar på hur vissa etablerade åsiktsmönster förändras.
Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion.

The 2009 Swedish Presidency: The Setting, Priorities and Roles (2009:7epa) av Fredrik
Langdal och Göran von Sydow.

Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten
samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kom att dominera det svenska
ordförandeskapet. Analysen belyser den europeiska och globala kontexten, det roterande
ordförandeskapets roller och uppgifter samt regeringens prioriteringar som ordförande i EU.
Analysen ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

7

Sieps årsredovisning 2009

What to Expect in the 2009‐14 European Parliament: Return of the Grand Coalition?
(2009:8epa) av Simon Hix.
Utfallet i Europaparlamentsvalet leder till oklara majoritetsförhållanden. Under
parlamentets första sammankomst i juli slöts viktiga uppgörelser mellan de tre stora
partigrupperna om fördelningen av centrala poster vilket var tecken på en återgång till en
"grand coalition". Den ledande forskaren Simon Hix analyserar utfallet av valet,
sammansättningen av parlamentet och bedömer vilken typ av samarbetsmönster som
kommer att känneteckna det nyvalda parlamentet.
Analysen ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.

2.2.1.2 EU:s roll i världen
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2009 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat EU:s roll i världen. Under respektive titel följer en kort
sammanfattning.
Migration as Foreign Policy? The External Dimension of EU Action on Migration and
Asylum (2009:2) av Andrew Geddes.
Efter hand som EU: s migrations‐ och asylpolitik har utvecklats har dess yttre dimension och
följderna av denna blivit allt mer avgörande för tredje land. Vidare har den ”externa”
dimensionen av EU:s åtgärder på migrations‐ och asylområdet lett till otydligheter i
gränsdragningen mellan inrikes‐ och utrikespolitik. Migrationsfrågorna är kontroversiella i
många av EU:s medlemsstater. Författaren menar att det finns tydliga tecken på en
utveckling där de första stegen mot en ”reglerad invandring” kvävts i sin linda på grund av
lågkonjunkturen i Europa.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och
invandringspolitik.

Climate Change and Energy Security in Europe: Policy Integration and its Limits (2009:4)
av Camilla Adelle, Marc Pallemaerts och Joanna Chiavari.

Genom att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förbättrad energisäkerhet
kan man sluta sig till hur dessa två områden skulle kunna samverka. Rapporten fokuserar på
att identifiera möjliga synergier och målkonflikter mellan de lagstiftningspaket som syftar till
att både motverka negativa klimatförändringar och förbättra energisäkerheten. Författarna
analyserar i hur hög grad EU integrerar de två områdena. Med tanke på att EU är
klimatpolitiskt världsledande är det viktigt att inte bara fortsätta den framgångsrika politiken
på båda dessa områden, utan även att ta ytterligare steg för att bättre integrera dem.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Energi – mot en gemensam (grön?) energipolitik?

Invandringspolitik för cirkulär migration (2009:9) av Per Lundborg.
Den grundläggande tanken bakom cirkulär migration är att arbetare ska uppmuntras att
flytta flera gånger mellan sändar‐ och mottagarländer för att på så vis effektivisera både
ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier. Diskussionerna har till stor del handlat
om högutbildad personal från utvecklingsländer, där motivet har varit att minimera risken
för ”brain drain”, det vill säga att utvecklingsländernas förlust av högutbildad personal
inverkar ofördelaktigt på deras utvecklingspotential. Rapporten fokuserar framför allt på i
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vilken utsträckning det är ett problem att högutbildade utvandrar från fattigare länder och
diskuterar vilka problem som kan uppstå när en politik för cirkulär migration utformas.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och
invandringspolitik.

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective (2009:1op) med bidrag av Maria Leissner,
Annika Björkdahl, Roel von Meijenfeldt, Tom Melia, Pavol Demeš och Michael Allen.

Publikationen är resultat av ett rundabordssamtal om demokratibefrämjande åtgärder som
organiserades av Sieps och av Sveriges demokratiambassadör Maria Leissner vid
Utrikesdepartementet den 29 september 2008 i Stockholm. Syftet med publikationen är att
offentliggöra de idéer och erfarenheter som presenterades under seminariet och som
förtjänar att lyftas fram i debatten om demokratisering och om möjligheter till framtida ökat
transatlantiskt samarbete.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU som global aktör – mellan traditionell utrikespolitik och normexport.

Foreign Policy Challenges for the Obama Administration (2009:1epa) av John K. Glenn.
Den nya amerikanska administrationen har ärvt ett antal stora och svårlösta utmaningar från
president Bush: pågående krig i Irak och Afghanistan, ett återuppvaknat aggressivt Ryssland
och risken för ett kärnvapenbeväpnat Iran samt en ekonomisk kris som i grunden har ändrat
förutsättningarna för internationella aktioner. Mot denna bakgrund menar författaren att
Europa har en viktig roll att spela som en möjlig framtida allierad.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör – mellan traditionell utrikespolitik och normexport.

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective: Reflections from an Expert Working
Group (2009:2epa) av Anna Michalski.
Analysen återger debatten kring demokratifrämjande åtgärder i Europa och i USA och
analyserar aktörernas styrkor och svagheter i internationell politik ur ett
demokratiperspektiv. Analysen och rekommendationerna är ett led i ett större projekt
"Transatlantic Policy Forum" där sex europeiska och amerikanska forskningsinstitut ingår.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör – mellan traditionell utrikespolitik och normexport.

An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex Challenges
(2009:10epa) av Rikard Bengtsson.
Analysen introducerar Östersjöstrategins innehåll och form samt identifierar ett antal
utmaningar som strategin står inför. Dessa utmaningar berör såväl frågor om vilket
mervärde som strategin medför, hur man hanterar de spänningar som en regionalisering av
EU kan ge upphov till samt den avsaknad av en extern dimension som strategin
kännetecknas av.
From Zero‐Sum to Win‐Win? The Russian Challenge to the EU’s Eastern Neighbourhood
Policy (2009:12epa) av Hiski Haukkala.
Relationerna mellan EU och Ryssland beskrivs ofta som problematiska. Vanligtvis handlar
spänningarna om det gemensamma grannskapet, något som blivit uppmärksammat genom
EU:s östliga partnerskap. Denna analys undersöker Rysslands reaktioner på EU:s förändrade
grannskapspolitik samt vad EU:s syften med densamma är och avslutas med en rad konkreta
förslag på hur EU:s dagordning bör utformas i framtiden.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s utvidgningsproblematik.
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The Eastern Partnership: Time for an Eastern Policy of the EU? (2009:14epa) av Anna Michalski.
Det östliga partnerskapet lanserades i maj 2009 som ett förstärkt samarbete mellan EU och
sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det övergripande syftet med partnerskapet är
att säkerställa stabilitet och välstånd i en region som kännetecknas av låg grad av
ekonomiska och demokratiska reformer samt etnisk spänning och väpnande konflikter.
Författaren ställer sig frågan om EU:s politik kommer att vara tillräckligt gedigen för att nå
ett konstruktivt samarbete med de sex länderna och deras stora granne i öst?
Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör – mellan traditionell utrikespolitik och normexport.

2.2.1.3 Effekter av EU:s politik
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2009 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat Effekter av EU:s politik. Under respektive titel följer en
kort sammanfattning.
Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review (2009:1) av Iain Begg.
Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget är omodern och att den
behöver reformeras. Budgetens funktion som ekonomiskt styrmedel skiljer sig på avgörande
sätt från hur statsbudgeten normalt fungerar i nationalstater. EU:s pågående budgetöversyn
lyfter fundamentala frågor om vad EU är och bör göra. Budgetöversynen syftar till att skapa
en budget som är bättre anpassad att möta framtida utmaningar. Rapporten ger ett viktigt
bidrag till diskussionen om hur finansiella resurser bör fördelas mellan olika nivåer i EU.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit (2009:5) av Filipa Figueira.
EU:s budget behöver reformeras men enligt författaren ger inte den befintliga forskningen
på området ett tillräckligt kunskapsunderlag för EU‐kommissionen i dess arbete med
budgetreformen. Författaren föreslår istället en multidisciplinär metod – där olika grenar av
nationalekonomin kombineras med statsvetenskapliga aspekter och subsidiaritetsprincipen
för att undersöka vilka av EU:s policyområden som bör finansieras av den gemensamma
budgeten.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Trade in Services and in Goods with Low‐Wage Countries – How do Attitudes Differ and
How are They Formed? (2009:6) av Lars Calmfors, Girts Dimdins, Marie Gustafsson, Henry
Montgomery och Ulrika Stavlöt.

Frågan om låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EU eller om
denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet har de senaste åren varit flitigt
omdebatterad i många EU‐länder. I Sverige symboliseras denna debatt av det såkallade
Vaxholmsfallet. I denna rapport analyserar ekonomer och psykologer attityderna till olika
typer av låglönekonkurrens. Resultaten bekräftar att attityderna är mer negativa till
låglönekonkurrens i tjänstehandel som innefattar utstationerad arbetskraft än till "vanlig"
import av varor från låglöneländer.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad ‐ effekter på centrala områden.
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Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in the Nordic Countries (2009:7) av
Anna Larsson, Nevena Gaco och Henrik Sikström.

I spåren av finanskrisen har frågan om ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och
monetära unionen (EMU) återigen dykt upp på den politiska dagordningen. Även om
debatten om euron från politiskt håll har varit död sedan folkomröstningen 2003, har den
allmänna opinionen blivit mer positivt inställd till EMU i takt med att kronan har tappat
värde jämfört med andra valutor. Under upptakten till folkomröstningen för sex år sedan
blev debatten om asymmetriska chocker en av de mest omtvistade frågorna. Rapporten
återvänder till frågan om asymmetriska chocker genom att studera aggregerade och
regionala konjunkturasymmetrier i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och
Sverige i förhållande till Euroområdet.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

The Impact of the Euro on International Trade and Investment: A Survey of Theoretical and
Empirical Evidence (2009:8) av Harry Flam.
Den gemensamma valutan, euron, och den gemensamma penningpolitiken infördes i EU
1999 för att förstärka den inre marknaden, under parollen ”One Market, One Money”. En
förhoppning var att den gemensamma valutan skulle skapa mer handel och investeringar
mellan de länder som anslöt sig till den Europeiska valutaunionen. I rapporten gör
författaren en utvärdering av de studier som har skattat effekten av euron på handel och
direktinvesteringar i EU. Författaren drar bland annat slutsatsen att handeln mellan
euroländerna har ökat med 10 till 30 procent sannolikt på grund av att den nominella
växelkursosäkerheten har eliminerats helt och hållet.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013? (2009:4op) med bidrag av
David Baldock, Csaba Csáki, Thierry de l’Escaille, Rolf Eriksson, Tassos Haniotis, Marjorie Jouen, Louis‐Pascal
Mahé, Karl Erik Olsson och Ewa Rabinowicz.

EU‐kommissionen startade nyligen en diskussion om direktstöden i den gemensamma
jordbrukspolitiken, en diskussion som har fortsatt under det svenska ordförandeskapet.
Sieps och franska Notre Europe bjöd den 16 september 2009 in experter, politiker och
tjänstemän från Sverige, Frankrike och EU‐kommissionen till ett seminarium för att diskutera
frågan om den gemensamma jordbruks‐ och landsbygdspolitiken bortom 2013. Rapporten,
som publicerades efter seminariet, följer seminariets struktur och innehåll.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

When Lab Results are not Sufficient: On the Limitations of Science in Tackling Modern
Food Regulatory Concerns (2009:5epa) av Karolina Zurek.
Analysen hävdar att EU: s nuvarande regelverk på området för livsmedelssäkerhet inte lyckas
leva upp till de mål man har satt upp. Beslutsprocesserna bygger på en klassisk modell för
riskanalys som grundas mycket på vetenskaplig riskbedömning. Författaren föreslår, med
tanke på de förändrade förutsättningarna för livsmedelsproduktion, konsumtion och handel,
att en mer inkluderande reglering bör övervägas.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s livsmedelspolitik.

Varför ska Sverige gå med i EMU? (2009:6epa) av Lars Calmfors.
Analysen diskuterar hur styrkan i olika argument för och emot ett EMU‐medlemskap
förändrats över tiden. Från ett svenskt nyttoperspektiv finns det mer som talar för en
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anslutning idag än för tio år sedan menar författaren. De stabiliseringspolitiska riskerna med
en övergång till euron är mindre och de positiva handelseffekterna måste bedömas som
större.
Analysen ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

A Legal Analysis of the Global Financial Crisis from an EU Perspective (2009: 10epa) av Sideek
Mohamed Seyad.

Analysen behandlar rättsliga och institutionella frågor rörande den finansiella krisen från ett
EU‐perspektiv. Texten innehåller en kort genomgång av den överenskommelse som
uppnåddes vid den så kallade G‐20 gruppens toppmöte i London och en diskussion rörande
den finansiella krisens möjliga inverkan på EU:s framtida utveckling. Dessutom görs en tidig
analys av de åtgärder och förslag som det Europeiska rådet kom fram till i juni 2009. Texten
drar bland annat slutsatsen att EU måste göra mer än vad som hittills beslutats inom G‐20:
om EU inte lyckas med detta riskerar den finansiella marknaden att destabiliseras vilket i
förlängningen kan hota den inre marknadens funktion.
Analysen ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

The CAP and Future Challenges (2009:11epa) av Mark Brady, Sören Höjgård, Eva Kaspersson och Ewa
Rabinowicz.

Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats ett flertal gånger sedan
starten är den fortfarande det mest omfattande gemensamma politikområdet i EU. Den
sväljer närmare hälften av EU:s budget och svarar för närmare hälften av EU:s lagstiftning.
GJP har spelat en avgörande roll i den europeiska integrationsprocessen; men vilken roll ska
den ha i framtiden? Analysen har som mål att erbjuda en vision för GJP efter 2013.
Författarna identifierar både övergripande mål och kortsiktiga reformer som skulle
möjliggöra en långsiktigt hållbar politik.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Out in the Cold? Flexible Integration and the Political Status of Euro‐Outsiders (2009:13epa)
av Daniel Naurin och Rutger Lindahl.

Denna analys testar den vanligt förekommande föreställningen om att flexibel integration
får kraftigt förhöjda politiska kostnader som konsekvens för de länder som väljer att ställa
sig utanför vissa samarbetsområden. Undersökningen visar att det nätverkskapital som
länder utanför Euro‐samarbetet har är överraskande högt. Den etablerade hypotesen om
fripassagerare inom integrationsprocessen får därmed mindre stöd hävdar författarna.
Analysen ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

Bör länderna inom EU stödja fordonsindustrin? (2009:15epa) av Rikard Forslid.
Den globala fordonsindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska krisen vilket har gett
upphov till en våg av statliga stödåtgärder för bil‐ och fordonsföretag världen över.
Analysen diskuterar de ekonomiska argumenten för stödåtgärder riktade till bilindustrin.
Författaren frågar sig om marknadsmisslyckanden eller positiva externaliteter kan motivera
subventioner till branschen eller om det finns strategiska motiv att stödja fordonsindustrin.
Vilken typ av stöd skulle i så fall vara mest effektiv?
Analysen ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.
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2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag som myndighet ingår också att svara på remisser. Sieps har lämnat nio
remissvar under 2009 som alla finns nedladdningsbara på Sieps webbplats:










Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75)
Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123)
En framtida spelreglering (SOU 2008:124)
En reformerad grundlag (SOU 2008:125)
Styra och ställa – förslag till effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118)
En ny alkohollag (SOU 2009:22)
Riksdagsstyrelsens framställning Tillämpningen av Lissabonfördraget i Riksdagen (framst
2008/09:RS4)
Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet (Ds 2009:6)
Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Genomförande av skyddsgrundsdirektivet
och asylprocedurdirektivet ‐ ärenden med säkerhetsaspekter

Tabell 2. Avlämnade remissvar från Sieps
Remisser

2009

2008

2007

9

5

1
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2.3 Spridning
Sammanfattande resultat:
Under 2009 sökte sig fler personer än någonsin till Sieps öppna seminarier. Även antalet besökare på
webbplatsen och nedladdningarna ökade jämfört med tidigare år. Med över 19 000 nedladdningar av
2009 års publikationer och 41 000 unika besökare på webbplatsen nådde Sieps forskning en ökad
publik.

I Sieps uppdrag ingår att göra forskning, analys och andra underlag tillgängliga för
beslutsfattare på olika nivåer. Medlen att nå Sieps målgrupper är
1) Tryck och utskick 2) Seminarier och konferenser, 3) Webbplats samt 4) Medier.

2.3.1 Tryck och utskick
Sieps forskning och analys sprids via flera typer av utskick. Sieps rapporter och Occasional
Papers sprids kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier. Under 2009 fanns dessa
tillgängliga för över 2000 seminariedeltagare. Rapporter och Occasional Papers skickas även
alltid till en utvald krets av mottagare med ett brev undertecknat av direktören. Dessutom
ingår en inbladad sammanfattning på såväl svenska som engelska. Den inbladade
sammanfattningen, som är en nyhet från 2009 (tidigare fanns sammanfattningen endast i
den löpande texten) har syftet att underlätta för Sieps målgrupper att på ett enkelt och
snabbt sätt ta till sig kärnfrågan och resultatet. Under 2009 skickades, genom riktade
brevutskick, ca 3200 tryckta exemplar av forskningsrapporter kostnadsfritt till svenska och
internationella mottagare vilken är en ökning i jämförelse med 2008.
Tabell 3. Utskick av Sieps publikationer (rapporter och OP) 2008 – 2009*
* Jämförelsetal för 2007 saknas. Siffrorna grundar sig på adresslistor per den 31 december 2010.

Utskick

2009

2008

3 200

2 200

I vissa fall sker även specialutskick av europapolitiska analyser, som normalt sänds i
elektronisk version. Bland annat gjordes ett specialutskick till 344 särskilt utvalda mottagare i
och utanför Sverige med analyser som berörde centrala frågor såväl i den svenska som i den
europeiska forskningen och debatten:The Swedish EU Presidency: The Setting, Priorities and
Roles av Fredrik Langdal och Göran von Sydow; What to Expect in the 2009‐2010 Parliament:
Return of the Grand Coalition? av Simon Hix; Varför ska Sverige gå med i EMU? av Lars
Calmfors samt An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex
Challenges av Rikard Bengtsson. Den sistnämnda analysen användes även som underlag för
EU‐ministrarna från EU:s tjugosju medlemsländer och företrädare för EU‐kommissionen,
Europaparlamentet och Europeiska investeringsbanken när de den 17‐18 september
träffades i Stockholm för att diskutera EU:s Östersjöstrategi och framtida motsvarande
makroregionala strategier.
För att nå sina målgrupper effektivt skickar Sieps seminarieinbjudningar, information om nya
analyser och nyhetsbrev elektroniskt. Särskilda mottagarlistor finns bland annat för
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Regeringskansliet, ambassader, tjänstemän i Bryssel, universitet och högskolor, media och
myndigheter. I slutet av 2009 uppskattas antalet kontakter som vill ha information från Sieps
till drygt 4700, vilket är en ökning i jämförelse med 2008 då antalet uppgick till ca 3000
kontakter (jämförelsetal för 2007 saknas).
Då en ny europapolitisk analys lanseras, skickas ett särskilt mail med en kort text rörande
kärnfrågan på svenska och på engelska – på så sätt håller Sieps sina svenska och
internationella målgrupper uppdaterade om forskningen i aktuella ämnen. I mailet finns en
direktlänk till webbplatsen där man kan ladda ned analysen. Under 2009 nådde de digitala
utskicken av europapolitiska analyser i genomsnitt cirka 1890 mottagare per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar skrivs också både på svenska och engelska. Förutom via elektroniska
utskick, når Sieps även Regeringskansliet och dess tjänstemän genom att information om
seminarierna från och med hösten 2009 alltid läggs ut på Regeringskansliets interna
webbplats, Insidan. Under 2009 nådde de digitala utskicken av seminarieinbjudningar i
genomsnitt cirka 3140 mottagare per utskickstillfälle.
Utöver detta publiceras även ett elektroniskt nyhetsbrev en gång i månaden, som innehåller
en aktuell reflektion av en expert eller forskare samt en kort text av direktören.
Nyhetsbrevet innehåller ett kalendarium och en lista över de senaste publikationerna med
klickbara länkar direkt till webbplatsen. Under 2009 nådde de digitala utskicken av
nyhetsbrevet i genomsnitt cirka 1 100 mottagare per utskickstillfälle.
Tabell 4. Elektroniska utskick – genomsnitt antal mottagare per digitalt utskick 2009*
* Jämförelsetal saknas på grund av att utskicken från och med 2009 administreras via databasen Mail List King; under tidigare år
administrerades de både via e‐post och Mail List King. Talen är avrundade till närmaste tiotal.

2009
Europapolitisk analys

1 890

Seminarieinbjudan

3 140

Nyhetsbrev

1 100

2.3.2 Seminarier och konferenser
Vid Sieps öppna seminarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat som
framkommit i rapporter och analyser. Undantagsvis hålls även seminarier rörande en aktuell
fråga utan att specifika forskningsresultat förmedlas. Så var fallet vid seminariet den 10 juni
om Europaparlamentsvalet, då tre inbjudna forskare analyserade utfallet. Typiska
paneldeltagare vid seminarierna kan vara forskare, beslutsfattare och tjänstemän. Samtliga
deltagare erhåller kostnadsfritt den aktuella publikationen. Under 2009 anordnades
sammanlagt 24 öppna seminarier i Sieps regi som sammantaget lockade cirka 2035
besökare, en ökning i jämförelse med 2008 och 2007 då besöksantalet var 1918 respektive
1808. Antalet seminarier under 2008 och 2007 var tjugotvå respektive nitton.
Tabell 5. Deltagare seminarier*
* Uppgift om antalet deltagare vid seminariet den 29 juni är en uppskattning, ca 80 personer deltog.

Deltagare

2009

2008

2007

2075

1918

1808
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Tabell 6. Kategoritillhörighet Sieps seminarier*
*Fem seminarietillfällen (29 juni, 25 aug, 7 okt, 11 nov och 23 nov) saknar statistik rörande kategoritillhörighet på grund av att inga
föranmälningar togs emot. Deltagarna ingår därför i kategorin Utan tillhörighet nedan. Däri ingår även antalet deltagare som inte har
angivit en särskild kategori vid anmälan. Uppgift om antalet deltagare vid seminariet den 29 juni är en uppskattning, ca 80 personer deltog.

2009

2008

2007

Regeringskansliet

216

200

403

Sveriges Riksdag

72

38

85

EU:s institutioner

39

79

172

Myndigheter

270

200

190

Intresseorganisationer

224

138

128

Ambassader

329

279

162

Politiska partier

46

14

21

Media

44

24

44

125

102

192

96

102

63

574

742

348

2035

1918

1808

Universitet och högskolor
Företag
Utan tillhörighet
SUMMA

När det bedöms lämpligt samarrangerar Sieps seminarier med andra institut och
organisationer. Fler än hälften av årets seminarier har anordnats i samarbete med andra
aktörer, både svenska och internationella. Detta är en ökning i jämförelse med tidigare år;
under 2008 uppgick samarrangemangen till drygt 45 % och under 2007 uppgick de till cirka
37 %. Samarrangemangen tillåter dels att nå en bredare publik och dels att dela
kostnaderna.
Tabell 7. Samarrangemang seminarier
Samarrangemang

2009

2008

2007

56 %

45%

37 %

Ett av samarrangemangen under 2009 var den ”Sverigeturné” om det svenska
ordförandeskapets utmaningar, Stormakt i sex månader, som genomfördes i samarbete med
Utrikespolitiska Institutet och Regeringskansliet. Turnén startade i Karlstad och avslutades i
Malmö. Dessutom besöktes Stockholm, Växjö, Umeå och Göteborg. Varje seminarium hade
ett särskilt tema; Det svenska EU‐ordförandeskapet och dess prioriteringar i Karlstad, Det
svenska EU‐ordförandeskapet och EU:s utrikes‐ och säkerhetspolitik i Stockholm, Det svenska
EU‐ordförandeskapet och EU:s framtida styrning i Växjö, Det svenska EU‐ordförandeskapet
och EU:s utvidgning i Umeå, Det svenska EU‐ordförandeskapet och Sveriges möjligheter att
påverka EU:s politik i Göteborg och avslutningsvis Det svenska EU‐ordförandeskapet i
Malmö. Sieps forskare hade en aktiv roll i fyra av dem, nämligen seminarierna i Karlstad,
Umeå, Göteborg och Malmö.
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Under 2009 har åhörare för första gången kunnat utvärdera Sieps seminarier genom att
frivilligt svara på en enkät som delats ut. I enkäten finns tolv frågor som rör allt från
ämnesval till organisation. Totalt delades enkäter ut vid 12 seminarietillfällen av 24. På
frågan om ämnesvalet och dess aktuellitet angav 99,4 % bra eller mycket bra. På frågan hur
väl sakfrågan/forskningsresultaten förmedlades angav 95,7 % bra eller mycket bra.
Tabell 8. Enkät om Sieps seminarier 2009*
*Jämförelsetal för 2008 och 2007 saknas eftersom undersökningen påbörjades under 2009.

Dåligt eller mkt dåligt

Bra eller mkt bra

Vad tyckte du om ämnesvalet – är det aktuellt?

0,6 %

99,4 %

Hur väl tycker du att sakfrågan/forskningsresultaten
förmedlades?

4,3 %

95,7 %

2.3.2.1 Redovisning Sieps seminarier
29 januari i Stockholm
Foreign Policy Challenges for the Obama Administration
Medverkande:

John Glenn, The German Marshall Fund i Washington
Svante E. Cornell, Institute for Security and Development Policy
Hans‐Christian Hagman, Försvarsdepartementet
Anna Michalski, tf. direktör, Sieps
Seminariet arrangerades i samarbete med Transatlantic Policy Forum (TAPF).

25 mars i Stockholm

The European Economy in Focus 2009

Medverkande:

John Hassler, professor, Institutet för internationell ekonomi,
Stockholms universitet
Tim Jenkinson, professor, Oxford Said Business School
Daniel Barr, chef för Riksgäldens avdelning för bankstöd
Harald Mix, vd, Altor Equity Partners
Stefan Lundgren, vd, SNS
Seminariet arrangerades i samarbete med European Economic Advisory Group (EEAG) och
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

14 april i Stockholm

EU Budget Reform ‐ Insights from Theory

Medverkande:

Iain Begg, professor, European Institute, London School of Economics
and Political Science
Anna Kinberg Batra, ordförande i EU‐nämnden
Daniel Tarschys, professor, statsvetenskapliga institutionen vid
Stockholms universitet
Vitor Gaspar, generaldirektör, Bureau of European Policy Advisers
(BEPA), Kommissionen
Anna Michalski, forskare, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

21 april i Stockholm

Migration as Foreign Policy?

Medverkande:

Tobias Billström, migrationsminister
Andrew Geddes, professor, University of Sheffield, Storbritannien
Kristof Tamas, nationell expert, EU‐kommissionen
Per Wirtén, journalist, Arenagruppen
Anna Stellinger, direktör, Sieps
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27 april i Stockholm

EU‐positiva opinionsvindar

Medverkande:

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs
universitet
Agneta Börjesson, partisekreterare Miljöpartiet
Erik Ullenhag, partisekreterare Folkpartiet
Göran von Sydow, utredare, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

7 maj i Stockholm

Nationella domstolars ansvar för EU‐rätt

Medverkande:

Xavier Groussot, docent i EU‐rätt
Christoffer Wong, doktor i straffrätt
Andreas Inghammar, doktor i arbetsrätt
Anette Bruzelius, doktorand i skatterätt
Ulf Bernitz, professor i EU‐rätt, Stockholms universitet
Jörgen Hettne, forskare, Sieps

11 maj i Hässleholm

EU: Fem år efter utvidgningen mot öst

Medverkande:

Olli Rehn, kommissionär med ansvar för utvidgningen
Stefan Fülle, Europaminister i Tjeckien
Jonas Tallberg, ordförande i SNS:s demokratiråd och professor,
Stockholms universitet
Li Bennich‐Björkman, professor Uppsala universitet
Anna Michalski, forskare, Sieps
Daniel Naurin, docent Göteborgs universitet
Seminariet arrangerades i samarbete med Europaforum Hässleholm och SNS Demokratiråd.

14 maj i Stockholm

The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at a Time
of Crisis

Medverkande:

David Král, Direktör, EUROPEUM
Vladimir Bartovic, forskare, EUROPEUM
Ingrid Hjelt af Trolle, generaldirektör för Stadsrådsberedningens
EU‐kansli
Anna Michalski, forskare, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

28 ‐ 29 maj i Stockholm

Swedish Presidency 2009

Medverkande:

Jean Victor Louis, Tf. generalsekreterare, Trans European Policy
Studies Association
Tomas Ries, direktör, Utrikespolitiska institutet
Anna Stellinger, direktör, Sieps
Cecilia Malmström, EU‐minister
Margot Wallström, vice ordförande, Kommissionen
Brendan Donnelly, Federal Trust for Education and Research,
Storbritannien
Petr Kratochvíl, Institute of International Relations, Tjeckien
Hanna Ojanen, Finnish Institute of International Affairs, Finland
Anna Michalski, forskare, Sieps
Göran von Sydow, utredare, Sieps, m.fl.
Seminariet arrangerades i samarbete med Utrikespolitiska Institutet (UI).
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10 juni i Stockholm

Europaparlamentsvalet ‐ en första analys

Medverkande:

Nick Aylott, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
Karl Magnus Johansson, docent i statsvetenskap, Södertörns
högskola
Ann‐Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
Göran von Sydow, utredare, Sieps

17 juni i Stockholm

Climate Change and Energy Security in the EU: Possible
Synergies?

Medverkande:

Camilla Adelle, analytiker, Institute for European Environmental
Policy, London
Marc Pallemaerts, Senior Fellow, Institute for European
Environmental Policy, London
Pierre Schellekens, chef för EU‐kommissionen i Sverige
Pernilla Baralt, kommunikationsansvarig vid EU‐kommissionen i Sverige
Anna Stellinger, direktör, Sieps
Seminariet arrangerades i samarbete med EU‐kommissionen i Sverige

29 juni i Almedalen

Europas val och ordförandeskapets kval – en heldag om EU i
Almedalen 2009

Medverkande:

Lars Adaktusson, journalist
Sören Holmberg, professor, Göteborgs universitet
Göran von Sydow, utredare, Sieps
Ibrahim Baylan, partisekreterare, Socialdemokraterna
Agneta Börjesson, partisekreterare, Miljöpartiet
Per Schlingmann, partisekreterare, Nya Moderaterna
Margot Wallström, vice ordförande, EU‐kommissionen
Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna
Cecilia Malmström, EU‐minister
Seminariet arrangerades i samarbete med EU‐kommissionen i Sverige, Europaparlamentets
informationskontor i Sverige och Företagarna.

25 augusti i Karlstad

Stormakt i sex månader

Medverkande:

Jan Joel Andersson, programchef, Utrikespolitiska Institutet
Göran von Sydow, utredare, Sieps
Jakub Swiecicki, analytiker, Utrikespolitiska Institutet:
Lee Miles, professor, Karlstad Universitet
Magnus Lindh, forskare, Karlstads universitet
Andreas Norman, redaktionschef, Utrikespolitiska Institutet
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet och UI.

16 september i Stockholm Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas
beyond 2013?
Medverkande:

Anna Stellinger, direktör, Sieps
Nadège Chambon, Research Fellow, Notre Europe
Rolf Eriksson, statssekreterare, Jordbruksdepartementet
Karl Erik Olsson, jordbruksminister 1991 ‐ 1994 och
Europaparlamentsledamot 1995 ‐ 2004
Csaba Csáki, professor, prefekt och fd. rektor, Corvinus
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University, Budapest
Marjorie Jouen, rådgivare, Notre Europe
Louis‐Pascal Mahé, professor emeritus, Agrocampus Rennes, Notre
Europe
Ewa Rabinowicz, forskningschef, Sveriges lantbruksuniversitet
David Baldock, verkställande direktör, Institute for European
Environmental Policy
Thierry de L’Escaille, generalsekreterare, European Landowners Tassos
Haniotis, enhetschef, DG Agriculture and Rural Development
Lars Höök, journalist
Seminariet arrangerades i samarbete med Notre Europe, Paris.

7 oktober i Umeå

Stormakt i sex månader

Medverkande:

Jan Joel Andersson, programchef, Utrikespolitiska Institutet
Fredrik Langdal, utredare, Sieps
Jakub Swiecicki, analytiker, Utrikespolitiska Institutet
Niklas Eklund, lektor, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet och UI.

23 oktober i Stockholm

Reforming the EU Budget: Recommendations for Policy‐Makers

Medverkande:

Filipa Figueira, forskare, Centre for European Policy Studies, Bryssel
Iain Begg, professor, European Institute, London School of Economics
and Political Science, London
Eulalia Rubio, forskare, Notre Europe
Maria Åsenius, statssekreterare, Statsrådsberedningen
Mats Hallgren, journalist, Svenska Dagbladet
Anna Stellinger, direktör, Sieps

10 november i Stockholm The Swedish Presidency: European Perspectives
Medverkande:

David Král, forskare, EUROPEUM, Prag, Tjeckien
Ignacio Molina, forskare, Real Instituto Elcano, Madrid, Spanien
Piotr Maciej Kaczynski, forskare, Centre for European Policy
Studies, Bryssel, Belgien
Göran von Sydow, forskare, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

13 november i Stockholm Är billig tjänsteimport mer orättvis än billig varumimport?
Medverkande:

Lars Calmfors, professor, Institutet för internationell ekonomi,
Stockholms universitet
Girts Dimdins, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet och Lettlands universitet
Ulrika Stavlöt, forskare i nationalekonomi, Sieps
Ingemar Hamskär, chefsjurist, TCO
Jonas Milton, VD, Almega
Claes Stråth, generaldirektör, Medlingsinstitutet och regeringens
utredare av Vaxholm/Laval‐domen
Mats Hallgren, journalist, Svenska Dagbladet
Anna Stellinger, direktör, Sieps
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19 november i Göteborg Stormakt i sex månader
Medverkande:

Fredrik Langdal, utredare, Sieps
Daniel Naurin, docent, Göteborgs Universitet
Kenneth Krantz, regionchef, Svenskt Näringsliv, Göteborg
Andreas Norman, redaktionschef, Utrikespolitiska Institutet
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet och UI.

23 november i Malmö

Stormakt i sex månader

Medverkande:

Göran von Sydow, utredare, Sieps
Jakub Swiecicki, analytiker, Utrikespolitiska Institutet
Malena Rosén Sundström, forskare, Lunds Universitet
Andreas Norman, redaktionschef, Utrikespolitiska Institutet
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet och UI.

1 december i Stockholm

Transatlantic Relations in Perspective: Roads to Deepened
Cooperation

Medverkande:

Anna Stellinger, direktör, Sieps
Ambassadör Olof Ehrenkrona, Utrikesministerns rådgivare i
globaliseringsfrågor, Sverige
Moreno Bertoldi, enhetschef, Generaldirektoratet för ekonomi och
finans, Europeiska kommissionen
John Peterson, professor, University of Edinburgh
Christopher G Dunnett, Public Affairs Officer, Amerikanska ambassaden,
Stockholm
Fredrik Langdal, utredare, Sieps
Dr. John Glenn, direktör, US Global Leadership Coalition, USA
Ambassador Antoinette Primatarova, Programchef, Centre for Liberal
Strategies, Sofia, Bulgarien
Dr Marcin Zaborowski, forskare, EU Institute for Security Studies, Paris
Richard G. Whitman, professor, University of Bath
David Král, direktör, EUROPEUM, Prag, Tjeckien
Seminariet arrangerades i samarbete med Transatlantic Policy Forum (TAPF).

2 december i Stockholm

Sverige och EMU ‐ ett seminarium om eurosamarbetet

Medverkande:

Anna Kinberg Batra, ordförande riksdagens EU‐nämnd
Anna Stellinger, direktör, Sieps
Harry Flam, professor, IIES, Stockholms universitet
Anna Larsson, FD, Stockholms universitet
Daniel Naurin, docent, Göteborgs universitet
Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet
Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet
Seminariet arrangerades i samarbete med EU‐nämnden, Sveriges riksdag.

9 december i Stockholm

The Eastern Partnership: an appraisal at the end of the Swedish
Presidency

Medverkande:

Hiski Haukkala, Special Adviser, Utrikesministeriet, Finland
Anna Michalski, forskare, Sieps
Christophe Hillion, forskare, Sieps
Malena Mård, departementsråd, Utrikesdepartementet
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17 december i Stockholm Invandringspolitik för cirkulär migration
Medverkande:

Per Lundborg, professor, SULCIS, Stockholms universitet
Tobias Billström, migrationsminister
Mikaela Valtersson, riksdagsledamot, ordförande för utredningen
om cirkulär migration
Anna Danielsson Öberg, frilansjournalist
Anna Stellinger, direktör, Sieps

2.3.3 Webbplats
Webbplatsen www.sieps.se är ett centralt verktyg i spridningen av Sieps forskning och
analys. På webbplatsen finns alla publikationer från 2003 och framåt tillgängliga för
kostnadsfri nedladdning. Därutöver information om kommande seminarier, remissvar och
annat som är av intresse för webbplatsens besökare.
Den 23 mars lanserade Sieps en ny webbplats, med en ny grafisk profil och form. Ambitionen
var att göra webbplatsen mer intresseväckande och tydligare, göra det enklare för besökare
att anmäla sig till Sieps utskickslistor och förenkla administrationen genom att välja en
lösning med öppen källkod och ett flexibelt publiceringsverktyg. Redan efter ett halvår efter
lanseringen konstaterades det att den ström av nedladdningar och den mängd av
information som finns på webbplatsen i form av nedladdningsbara pdf‐filer krävde en mer
anpassningsbar lösning och en ny databashantering. Under hösten 2009 påbörjades därför
en upphandling av hemsida samt utskicksdatabas med ambitionen att under 2010 lansera en
förbättrad webbplats och en ny utskicksdatabas för nyhetsbrev, seminarieinbjudningar m.m.
Även denna gång valde Sieps en lösning med öppen källkod.
Sieps webbplats hade under 2009 en ny ingång, logotyp och rubrik: ”Ordförandeskap i
fokus”. Den som klickade på rubriken kom vidare till Sieps seminarier, kommentarer,
rapporter och artiklar rörande ordförandeskapet. För att uppmärksamma denna satsning
lades en elektronisk annons, en banner, ut på Europaportalens webbplats. Den 2 februari
2010 hade just denna sida haft 3522 besök.
Webbplatsen är ett viktigt verktyg för informationsspridning och en tydlig indikator på detta
är antalet nedladdningar och unika besök. Sättet att mäta användningen av detta verktyg
förbättras kontinuerligt, och därmed också siffrornas tillförlitlighet. Samtidigt innebär
förändringarna, samt det faktum att Sieps fick en ny webbplats i mars 2009 med ny typ av
statistikmätning, att det blir svårt att göra meningsfulla jämförelser över tid.
Nedladdningsstatistiken för 2009 baseras på statistik från både den gamla webbplatsen och
den nya vilket också innebär två system – ett för perioden januari – mars och ett för
perioden mars – 2 februari 2010. På grund av tekniska begränsningar är det inte möjligt att
begränsa nedladdningsstatistiken till endast 2009 varför nedladdningsstatistik för hela
januari och 2 dagar i februari 2010 också ingår. Besöksstatistiken för 2009 baseras också på
två olika hemsidor och system, i detta fall kunde dock statistiken begränsas till endast 2009.
Webbplatsen har under 2009 haft 41 368 unika besökare. Detta är en markant ökning i
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jämförelse med både 2008 och 2007 då den besöktes av 34 537 respektive 28 831 unika
besökare.
Tabell 9. Besöksstatistik www.sieps.se
Unika besökare

2009

2008

2007

41 368

34 537

28 831

Under 2009 var antalet nedladdningar av Sieps rapporter, Occasional Papers och
europapolitiska analyser som producerats sedan 2002 totalt 75 276. Av dessa laddades de
publikationer som producerades under 2009 ned 19 263 gånger. Nedan följer
nedladdningsstatistik över dessa.
Tabell 10. Nedladdningsstatistik Sieps samtliga publikationer 2003 ‐ 2009 under 2009*
*I statistiken för 2009 ingår januari månad och 2 dgr i februari. Jämförelsetal för 2007 och 2008 saknas på grund av tekniska begränsningar
i den tidigare webbplatsens statistikverktyg.

2009
Publikationer

75 276

Tabell 11. Nedladdningsstatistik rapporter 2009 *
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom Sieps producerar nya rapporter varje år.

Rapport

Nerladdningar

Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review (2009:1)

833

Migration as Foreign Policy? (2009:2)

835

Empowering National Courts in EU Law (2009:3)

605

Climate Change and Energy Security in Europe: Policy Integration and its Limits (2009:4)

1 394

How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit (2009:5)

361

Trade in Services and in Goods with Low‐Wage Countries – How do Attitudes Differ and How
are They Formed? (2009:6)

133

Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in the Nordic Countries (2009:7)

95

The Impact of the Euro on International Trade and Investment: A Survey of Theoretical and
Empirical Evidence (2009:8)

157

Invandringspolitik för cirkulär migration(2009:9)

104

Tabell 12. Nedladdningsstatistik Occasional Paper 2009*
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom dessa rapporter publicerats under 2009.

Occasional Paper
Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective (2009:1op)
The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at a Time of Crisis (2009:2op)
The Swedish Presidency: European Perspectives (2009:3op)
Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013? (2009:4op)

Nerladdningar
407
1 163
516
95

23

Sieps årsredovisning 2009

Tabell 13. Nedladdningsstatistik Europapolitisk analys 2009*
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom Sieps producerar nya rapporter varje år.

Europapolitisk analys

Nedladdningar

Foreign Policy Challenges for the Obama Administration (2009:1epa)

795

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective: Reflections from an Expert Working
Group (2009:2epa)

776

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?
(2009:3epa)
EU alltmer accepterat (2009:4epa)

1 031
415

When Lab Results are not Sufficient: On the Limitations of Science
in Tackling Modern Food Regulatory Concerns (2009:5epa)

1 135

Varför ska Sverige gå med i EMU? (2009:6epa)

984

The 2009 Swedish EU Presidency: The Setting, Priorities and Roles (2009:7epa)

823

What to Expect in the 2009‐14 European Parliament: Return of the Grand Coalition?
(2009:8epa)

1 780

An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex Challenges
(2009:9epa)

906

A Legal Analysis of the Global Financial Crisis from an EU Perspective (2009:10epa)

1 161

The CAP and Future Challenges (2009:11epa)

943

From Zero‐Sum to Win‐Win? (2009:12epa)

723

Out in the Cold? Flexible Integration and the Political Status of Euro‐Outsiders (2009:13epa)

268

The Eastern Partnership: Time for an Eastern Policy of the EU? (2009:14epa)

434

Bör länderna inom EU stödja fordonsindustrin? (2009:15epa)

193

En särskild webbplats, www.lissabonfordraget.se, lanserades i början av 2008 samtidigt som
den konsoliderade versionen av Lissabonfördraget togs fram. En utredningsgrupp på
Sieps har sedan dess ägnat sig åt fördjupad analys av Lissabonfördragets innehåll. Den sista
uppdateringen gjordes i december 2009 när Lissabonfördraget trädde i kraft. Webbplatsens
syfte är nu att fungera som ett bibliotek och ett pedagogiskt hjälpmedel med fördragstexter
och en förklarande ordbok samt ett stort antal rapporter och analyser om EU:s
konstitutionella utveckling. Denna satsning kan konstateras ha fallit väl ut med över 18 114
unika besökare under 2009, en ökning på cirka 40 % i jämförelse med 12 956 unika besökare
under 2008.
Tabell 14. Besöksstatistik www.lissabonfordraget.se 2009 och 2008*
*Jämförelsetal för 2007 saknas då webbplatsen togs i bruk under 2008.

Unika besökare

2009

2008

18 114

12 956

2.3.4 Medier
Sieps verksamhet har uppmärksammats mycket i media under 2009. Sieps rapporter och
seminarier har nämnts vid ett stort antal tillfällen under året bland annat i Dagens Nyheter,
Dagens Industri, EurActiv, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Fokus,
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Jusektidningen, Riksdag och Departement. Sieps forskare har intervjuats i bland annat
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT, Europaportalen. Framförallt har
Sieps bevakning och analys av det svenska ordförandeskapet, Europaparlamentsvalet och
den svenska EU‐opinionen fått stor uppmärksamhet, både i Sverige och Europa.
Sieps forskare och utredare tillfrågas ofta om bakgrundsinformation som rör särskilda EU‐
frågor. Ibland har syftet för journalisten varit att tillgodogöra sig kunskaper inom området
för att kunna gå vidare och ibland för att återge en intervju med Sieps forskare, utredare
eller direktör.

2.4 Internationella och nationella nätverk
Sammanfattande resultat:
Sieps deltar i internationella och nationella nätverk, såväl formella som tillfälliga, inom ramen för ett
visst projekt. Samarbetet bedrivs dels inom forsknings‐ och analysområdet och dels inom
seminarieverksamheten. Genom nätverken sprids Sieps forskning internationellt och resultat från
europeisk forskning förs in i den svenska debatten.

Sieps ska enligt regleringsbrevet delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde.
Genom europeiska och svenska nätverk för Sieps in resultat från europeisk forskning i den
svenska debatten, samt sprider svensk forskning utomlands. Utöver denna
spridningsfunktion, är det nationella och internationella utbytet centralt för kvalitén och
mervärdet av Sieps forskning. Inom flera forskningsprojekt har dessutom forskaren eller
utredaren på Sieps knutit en rad europeiska forskare till projektet. Den europeiska
dimensionen står på så vis naturligt i centrum. Sieps forskare och utredare ingår i en rad
projekt som genomförs i samarbete med andra institutioner och organisationer. De deltar
dessutom aktivt i samarbetet inom de svenska nätverken för europaforskning. Sieps är även
medlem i en rad internationella nätverk som består av olika institut och tankesmedjor.
När det bedöms lämpligt samarrangeras seminarier med andra institut och organisationer.
Mer än hälften av årets seminarier har anordnats i samarbete med andra aktörer, både
svenska och internationella. Utöver medverkan i forskningssamarbeten inom och utom
landet, har Sieps forskare och utredare blivit inbjudna och medverkat i ett stort antal
seminarier, rundabordkonferenser och andra arrangemang inom och utom landet i egenskap
av talare, kommentatorer eller moderatorer. Därutöver, i syfte att följa utvecklingen i EU,
har Sieps anställda deltagit som åhörare i ett konferenser och seminarier som arrangerats av
andra institutioner och organisationer.

2.4.1 Internationella nätverk
EurActiv
Sieps är sedan 2009 medlem i EurActiv, som bildades 1999 i syfte att bidra till öppenhet och
effektivitet i EU‐frågor. Den oberoende mediaportalen www.EurActiv.com ägnas helt åt EU‐
frågor. Webbportalen är väletablerad som en av de främsta online‐plattformerna för
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beslutsfattare i Bryssel och i Europa. Webbplatsen sammanför oberoende journalistik och
kompletterar de befintliga EU‐medierna och de institutionella webbplatserna. Genom sina
bulgariska, franska, engelska, polska, rumänska, slovakiska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska
och ungerska portaler når den en bred målgrupp långt utanför Bryssel med ca 590 000
besökare. EurActiv samarbetar bland annat även med European Institute of Public
Administration (EIPA) och Centre for European Policy Studies (CEPS). Dagligen skickas
nyhetsbrev på engelska, franska och tyska till drygt 18 000 mottagare. Utöver detta skickas
varje fredag ett nyhetsbrev till drygt 24 000 läsare.
European Network for Better Regulation
Sieps deltar som partner i ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Projektet European
Network for Better Regulation (ENBR) som koordineras av Centre for European Policy
Studies (CEPS) i Bryssel består av 16 deltagande institutioner från 12 av EU:s medlemsstater.
Projektet syftar bland annat till att studera implementeringsprocesser och
konsekvensanalyser. Under 2008 gick projektet in i slutfasen med en gemensam
slutrapportering. Sieps bidrag kommer att publiceras i en särskild rapport och presenteras i
början av 2010.
European Policy Institutes’ Network
Sieps, tillsammans med fem andra medlemsinstitut, sitter i styrgruppen för EPIN som är ett
europeiskt nätverk med tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på aktuella
europapolitiska debatter. Nätverket är omfattande, med 31 medlemmar i 26 länder,
däribland nästan alla EU‐medlemsstater och kandidatländer. EPIN syftar till att bidra till
debatten om Europas framtid med aktuella, sakkunniga analyser och kommentarer.
Medlemmarna i EPIN skiljer sig åt i struktur och storlek men samtliga karaktäriseras av att de
är politiskt oberoende. Övriga medlemsinstitut i styrgruppen är Centre for European Policy
Studies (CEPS) i Bryssel, Danish Institute for International Studies (DIIS) i Köpenhamn, Royal
Institute for International and Strategic Studies (ELCANO) i Madrid, Institute for European
Policy (EUROPEUM) i Prag, Hungarian Institute of International Affairs (HIIA) i Budapest och
Notre Europe i Paris.
Europe’s World

Sieps är medlem i Europe’s World som är en oberoende europeisk tidskrift. Europe’s World
produceras i samarbete med över 140 ledande europeiska institut, tankesmedjor och
akademiska institutioner och har sedan lanseringen 2005 blivit en framstående plattform
läst av över 100 000 inflytelserika beslutsfattare och opinionsbildare i Europa. Webbplatsen,
www.EuropesWorld.org, syftar till att ytterligare främja kunskap om de politiska utmaningar
som Europa står inför. Den spänner över artiklar och reaktioner på artiklar, studier och
rapporter publicerade hos institut och tankesmedjor i Europa. Via nyhetsbrevet, som skickas
ut en gång i veckan och når 60 000 mottagare, lyfts Sieps och övriga medlemsinstituts
senaste publikationer fram under rubriken Think Tank Europe.
L’Esprit de Sel – Group of Special Advisors
Sieps är sedan 2008 representerad i gruppen L’Esprit de Sel – Group of Special Advisors to
Marek Siwiek, vice talman i Europaparlamentet (PSE). Gruppen arbetar med en rapport till
Europaparlamentet om de utmaningar som EU kan förväntas stå inför 2020 och hur dessa
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bör förberedas. Övriga medlemmar i gruppen är forskare från the Hellenic Foundation for
European and Foreign Policy (ELIAMEP) i Athen, Köpenhamns universitet, Leiden University,
The Lisbon Council i Bryssel, Notre Europe i Paris, DemosEuropa i Warszawa och Institute for
World Economy vid Ungerska vetenskapsakademien i Budapest.
Transatlantic Policy Forum (TAPF)
I och med den nya amerikanska administrationen och inför viktiga förändringar i den
europeiska politiska gemenskapen (EU‐kommissionen och parlamentet), bildade Sieps och
sex andra europeiska och amerikanska tankesmedjor ett transatlantiskt forum under 2007.
Nätverkets syfte är att i samarbete med andra europeiska och amerikanska institut ge
forskningsbaserad input i aktuella transatlantiska frågeställningar. Den 29 januari anordnade
Sieps i samarbete med TAPF ett seminarium på temat Foreign Policy Challenges for the
Obama Administration och den 1 december ett seminarium på temat Transatlantic Relations
in Perspective: Roads to Deepened Cooperation. Övriga samarbetspartners är German
Marshall Fund of the United States i Washington, Center for Strategic and International
Studies (CSIS) i Washington, Notre Europe i Paris samt Prague Security Studies Institute
(PSSI) i Prag.
Think Global Act European
Sieps är medlem i TGAE, ett nätverk med syfte att i samarbete med andra europeiska institut
och organisationer ge forskningsbaserad input i frågor som prioriteras av trio‐
ordförandeskapen. Under 2009 var därför fokus på de kommande spanska, belgiska och
ungerska ordförandeskapen. Medverkande institut är Notre Europe i Paris, Brussels
European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL) i Bryssel, Centre for European Policy
Studies (CEPS) i Bryssel, Centre for European Reform (CER) i London, Centre for European
Strategy (DemosEuropa) i Warszawa, Danish Institute for International Studies (DIIS) i
Köpenhamn, European Council for Foreign relations (ECFR) i London‐Madrid‐Berlin‐Paris,
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) i Aten, European Policy
Centre (EPC)i Bryssel, Institute for European Policy (EUROPEUM) i Prag, German Institute for
International and Security Affairs (SWP) i Berlin.

2.4.2 Nationella nätverk
Nätverken för europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap
Sieps forskare och utredare deltar i aktiviteter som anordnas av de tre nationella nätverken
för europaforskning; Nätverket för europarättsforskning (NEF), Nätverket för
europaforskning i statskunskap (SNES) och Nätverket för europaforskning i ekonomi (SNEE).
Målsättningen med nätverken är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att binda
samman svensk universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar, träffas,
diskutera och utveckla ny forskning. Nätverken arrangerar konferenser, seminarier samt
erbjuder forskare möjlighet att publicera i både nationella och internationella sammanhang.
Årligen ger de tre nätverken tillsammans ut en antologi på svenska med aktuell
europaforskning, årsboken Europaperspektiv.
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Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är en mötesplats där centrala frågor diskuteras utifrån ett
europeiskt perspektiv. Sedan 2003 har Europaforum Hässleholm utvecklats från en
halvdagsföreläsning till Sveriges största arena för aktuella europafrågor. Arrangemanget tar
upp ekonomiska, vetenskapliga och samhälleliga frågor och präglas av en bred uppslutning
från lokala, nationella och internationella aktörer. Sieps har sedan 2003 medverkat som
partner och har, enligt tradition, ett halvdagsseminarium där en ny forskningsrapport eller
ett aktuellt ämne analyseras och debatteras. 2009 samarbetade Sieps med SNS
Demokratiråd som presenterade sin rapport Europa efter utvidgningen. Några av de
medverkande var Stefan Fülle, Europaminister, Tjeckien och Olli Rehn, kommissionär med
ansvar för utvidgningen.

2.4.3 Övriga samarbeten
Bertelsmann Stiftung och Regeringskansliet
Under 2009 samarbetade Sieps för första gången med det framstående tyska institutet
Bertelsmann Stiftung. Tillsammans med Regeringskansliet anordnades den 29 april ett
rundabordssamtal mellan forskare och beslutsfattare på temat How to Strengthen the EU as
a Global Partner? Medverkade gjorde en rad framstående internationella forskare samt
svenska och utländska tjänstemän.
EU‐nämnden, Sveriges riksdag
Sverige och EMU ‐ ett seminarium om eurosamarbetet anordnades i samarbete med
riksdagens EU‐nämnd den 2 december. Syftet var att ge kunskap och utrymme för reflektion
kring de politiska och ekonomiska erfarenheterna av eurosamarbetet samt eventuella
konsekvenser av Sveriges val att inte delta. Sieps presenterade två nyutkomna
forskningsrapporter och en analys som kommenterades och debatterades av akademiker
och tjänstemän. Seminariet var välbesökt och debatten fick stort genomslag i media.
Europaparlamentet i Sverige och Europeiska kommissionen i Sverige
Heldagsseminariet Europas val och ordförandeskapets kval den 29 juni i Almedalen
fokuserade på Europaparlamentsvalet och det kommande svenska ordförandeskapet. Detta
var ett återkommande samarrangemang och utöver Europaparlamentet och Kommissionen i
Sverige medverkade även Företagarna som samarrangör.
European Economic Advisory Group (EEAG) och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
(SNS)
I samband med lanseringen av EEAG:s årliga rapport över den europeiska ekonomin
arrangeras ett seminarium av Sieps och SNS där rapporten presenteras och aktuella frågor
diskuteras. Seminariet, The EEAG Report on the European Economy 2009, hölls den 25 mars.
EEAG grundades av det tyska forskningsnätverket CESifo 2001. Gruppen består av
internationellt kända ekonomer från sju europeiska länder.
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Europeiska kommissionen i Sverige
Klimatförändring och energi kommer stod högt på dagordningen för det svenska
ordförandeskapet i EU. Vid seminariet Change and Energy Security in the EU: Possible
Synergies? den 17 juni presenterades och diskuterades Sieps‐rapporten Climate Change and
Energy Security in Europe: Policy Integration and its Limits på temat klimatförändring och
energi
Notre Europe
Sieps och den franska tankesmedjan Notre Europe bjöd den 16 september 2009 in experter,
politiker och tjänstemän från kommissionen till ett gemensamt seminarium för att diskutera
frågan Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013?
SNS Demokratiråd
Vid 2009 års Europaforum Hässleholm, som är en mötesplats där viktiga och aktuella frågor
diskuteras utifrån ett europeiskt perspektiv, arrangerades ett seminarium med SNS
Demokratiråd på temat EU: Fem år efter utvidgningen mot öst.
Utrikespolitiska institutet
Den internationella konferensen den 28 – 29 maj samlade svenska och internationella
praktiker, beslutsfattare och forskare för att, inför det svenska ordförandeskapet i EU,
bedöma och diskutera de svenska prioriteringarna inom temat Swedish Presidency 2009:
Finding Solidarity in the Face of Crises.
Utrikepolitiska institutet och Regeringskansliet
Under ordförandeskapet genomförde Sieps, i samarbete med Utrikespolitiska Institutet och
Regeringskansliet, en seminarieturné i sex svenska städer. Seminarierna hade den
gemensamma vinjetten Stormakt i sex månader och gav allmänheten tillfälle matt med
några av landets ledande experter på området diskutera olika aspekter av det svenska
ordförandeskapet i EU.
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2.5 Kostnader och intäkter
Tabell 15. Kostnad och intäkter* (tkr)
*I forskning ingår lönekostnader för Sieps forskare, forskningshandläggning samt kostnader för externa forskare som
kontrakterats tillfälligt för att skriva en rapport/analys. Kostnaderna för intern administration motsvarande 4 744 tkr har
fördelats procentuellt på verksamheterna Forskning, Spridning och Internationella nätverk. Den procentuella fördelningen
har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive verksamhet. Siffrorna är avrundade till närmsta hundratal.
Jämförelsetal för 2008 och 2007 saknas på grund av ny budgetredovisning för 2009.

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Forskning

4 265

Spridning

7 580

Nätverk

911

Insynsrådet

157

Intäkter av avgifter och
andra ersättningar

32

Intäkter av bidrag

43

Finansiella intäkter

9

Summa

Verksamhetens kostnader

12 997

Kostnad

Forskning

4 280

Spridning

7 604

Nätverk

913

Insynsrådet

157

Kostnader finansierade
med bidrag
Summa

43
12 997
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2.6 Personal och kompetens
Sammanfattande resultat:
Under 2009 hade Sieps totalt femton anställda, varav nio kvinnor och sex män. Sieps kärnkompetens
utgörs av tre forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi samt
två utredare i statsvetenskap. Under 2009 rekryterades en forskare i juridik, en informatör/redaktör
och en administrativ samordnare. Kompetensförsörjning ombesörjes genom internseminarier,
interdisciplinära projekt och kurser för vidare kompetensutveckling för både kärnverksamhet och
stödverksamhet.

2.6.1 Personal
Personalen på Sieps består av ledningen som inbegriper direktören, kärnverksamheten som
inbegriper forskare och utredare samt stödverksamheten som inbegriper administrativ
samordnare, ekonomi‐ och budgetsamordnare och informatör/redaktör. I
kärnverksamheten fanns tre forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i
nationalekonomi samt två utredare i statsvetenskap.
Tabell 16. Fördelning av anställda* på Sieps – befattning, kön, ålder och utlandsfödda
* Fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader enligt anställningsbeslut.

Befattning

Kvinnor

Män

År

2009

2008

Ledning

2

1

2007

Kärnverksamhet

4

4

4

Stödverksamhet

4

3

4

2009

6

Ålder, medelvärde

Utlandsfödda

2008

2007

2009

2008

2007

1

1

39,5

42,5

41

2009

5

7

38,1

36,3

36

1

36

37

40

2

2008

2007

1

3

2.6.2 Kompetensanalys
Sieps kärnkompetens utgörs huvudsakligen av forskare och utredare inom områdena juridik,
nationalekonomi och statsvetenskap. Sieps eftersträvar att det ska finnas två heltidstjänster
inom varje disciplin och att i alla fall en heltidstjänst ska vara forskare, dvs. inneha en
doktorsexamen. Under 2009 var så fallet inom disciplinerna juridik och nationalekonomi.
Inom disciplinen statsvetenskap fanns endast utredare. Bedömningen av Sieps
kompetensbehov inom både kärn‐ och stödverksamhet har varit i enlighet med vad som
krävs för att uppnå verksamhetens mål.
Under 2009 hade Sieps totalt femton anställda2, varav nio kvinnor och sex män. Av dessa var
två tjänstlediga. Antalet årsarbetskrafter bestod av tio, medeltalet var tolv.

2

Fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader enligt anställningsbeslut.

31

Sieps årsredovisning 2009

Tabell 17. Personalrörlighet
* Fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader enligt anställningsbeslut.

Befattning
År

Tjänstlediga
09

08

07

Föräldralediga
09

08

07

Ledning
Kärnverks.

1

Stödverks.

1

2

3
1

5

4

5

Slutat
09

08

1

1

2

2

Nyanställda
07

09

08

1

1

1

1

2

1

1

07

Arbetsbefriade
09

08

2
1

2.6.3 Vidtagna åtgärder
Rekrytering
Vid rekrytering till kärnverksamheten läggs stor vikt vid att akademiska meriter ska vara
likvärdiga eller högre än den tjänst som utlyses. I slutet av 2009 rekryterades en forskare i
juridik för att ersätta en kommande tjänstledighet under 2010. En tillfällig
forskarassistentstjänst, knuten till forskaren och utredaren i nationalekonomi tillsattes.
Vidare arbetsbefriades tjänsten informationsansvarig under hösten och rekryteringen till
tjänsten informatör/redaktör avslutades i slutet av 2009 och tillsattes den 1 januari 2010. I
slutet av 2009 rekryterades också den vikarierande administrativa samordnaren till en fast
anställning med start den 31 januari 2010 då den tidigare administrativa samordnaren
begärde entledigande efter ett års tjänstledighet.
Sieps tog under hösten 2009 emot en praktikant inom ramen för utbildningen Master of
Science in European Affairs, 120 högskolepoäng vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds
universitet. Under 2009 koncentrerades uppgifterna till att skapa och uppdatera ett system
för arkivering av primärdata och tillhörande material för att dokumentera utvecklingen
under det svenska EU‐ordförandeskapet. Praktikanten var därför synnerligen betydelsefull
för Sieps bevakning av ett av årets centrala forskningsområden.
Under 2009 har Sieps även rekryterat tillfällig personal till stödverksamheten när specifika
behov har funnits, bland annat i samband med flytten till nya lokaler, inventering av
rapporter och arkiv samt semestervikarier under sommaren samt jul‐och nyårshelgen.
Kompetensförsörjning
Under 2009 har kompetensförsörjningen bedrivits långsiktigt och målinriktat.
Medarbetarsamtal med inriktning på kompetensutveckling har förts under året och en ökad
satsning på kompetensutveckling initierades under hösten 2009.
Internseminarier med fokus på nya forskningsprojekt och kommande publikationer med
syftet att dels öka förståelsen och kunskapen mellan de tre disciplinerna juridik,
nationalekonomi och statsvetenskap, dels förmedla kunskap om forskningen till
stödverksamheten har skett vid 9 tillfällen. Under seminarierna presenteras och diskuteras
ett projekt och/eller en publikation vilket också innebär att projektledaren och/eller
författaren får möjlighet att få kommentarer på forskningsresultatet, ett slags intern ”peer
review”. Samtliga anställda medverkar vid internseminarierna.
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Sieps öppna seminarier, som sammanför forskare, beslutsfattare, tjänstemän och media på
en och samma plattform och genererar kunskap och debatt, utgör en viktig del i
kompetensutvecklingen. Personalen inom kärnverksamheten har under året även medverkat
i externa seminarier och konferenser inom och utanför Sverige.
En bas i kompetensutvecklingen är lärandet i arbetet. Frågeställningar, metod och disciplin
skiftar mellan forskningsprojekten och forskarna och utredarna samarbetar ofta ”över
gränserna” i ett flertal projekt. Särskilt kan nämnas de nya projekten Styrning, kontroll och
effektivitet i EU och Sociala Europa.
Inom stödverksamheten har fokus varit på arbetsfördelning och utvärdering av kompetens.
Sieps medverkan i externfinansierade forskningsprojekt av kommissionen såsom European
Network for Better Regulation och New Modes of Governance föranledde att Budget‐ och
ekonomisamordnaren genomgick utbildningen ”Att leda EU‐projekt” inför eventuella nya
samarbeten. Ekonomi‐ och budgetsamordnaren, som även arbetar med informationsfrågor,
genomgick också en kurs i InDesign. Tillsammans med den administrativa samordnaren har
budget‐ och ekonomisamordnaren också deltagit i flera möten med Kammarkollegiet
gällande arbetet med löpande ekonomiadministration, budget och årsredovisning. Den
administrativa samordnaren har genomgått utbildning i att hitta EU‐dokument samt
internutbildning hos Kammarkollegiet.
Arbetsmiljö och hälsa
Sieps har sjukvårdsavtal med Previa vilket gör det möjligt för medarbetarna att använda sig
av företagshälsovården i olika ärenden som rör fysisk och mental hälsa. Medarbetarna får
också varje år ett friskvårdsbidrag och möjlighet att under en arbetstimme i veckan utöva
motion. Samlokaliseringen i Statskontorets lokaler innebär att ergonomiska möbler finns att
tillgå för medarbetarna och möjligheten att genom ett separat avtal få massage av en
legitimerad massör. Sjukfrånvaron var 0,70 %, lika stor som under 2008. Under 2010 ämnar
Sieps, i samarbete med företagshälsovården, göra en medarbetarundersökning och en
hälsoundersökning.
Tabell 18. Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro

2009

2008

2007

0,70 %

0,70 %

0,42 %

Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjningen
Forskarbehovet är i stort tillgodosett inför 2010. Dock kommer planerade tjänstledigheter
och föräldraledigheter under året innebära att tillfällig forskningskompetens kan behöva
rekryteras.
De initiativ som togs under 2009 kommer att fortsätta under 2010. De interna seminarierna,
där ansvarig forskare eller utredare presenterar och diskuterar ett forskningsområde med
samtlig personal (såväl alla discipliner inom kärnverksamheten som personal inom
stödverksamheten) är viktiga för kompetensutvecklingen för hela Sieps. Dessa har inneburit
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större utbyte mellan disciplinerna, och även större koherens mellan kärn‐ och
stödverksamheten.
De nätverk och externa expertgrupper som utredare och forskare ingår i är ett annat led i
kompetensförsörjningen. Kontakt med internationella och nationella akademiska såsom
policyorienterade nätverk kommer därför även i framtiden uppmuntras när detta är relevant
för den enskildes expertområde.
Förutom internseminarier kommer en rad kompetenshöjande utbildningar att erbjudas
under 2010, utifrån de behov som identifierades under utvecklingssamtalen 2009. Bland
annat är presentationsteknik centralt eftersom Sieps forskare och utredare ofta presenterar
Sieps forskning i externa sammanhang och utanför Sveriges gränser. Eftersom Sieps även har
nära samarbeten med internationella nätverk kommer utbildning i akademisk engelska att
erbjudas.
Stödverksamhetens kompetensutveckling inom löne‐ och personaladministration,
budgetredovisning, informationsarbete, teknisk kompetens för uppdatering av webbplatsen,
mm. kommer också att fortsätta. Bland annat ska stödverksamheten medverka i utbildningar
i offentlig upphandling, grundläggande arbetsrätt och offentlighet och sekretess.

2.7 Jämställdhets‐ och antidiskrimineringsarbetet
Under 2009 har Sieps tagit fram en ny antidiskrimineringspolicy. Sieps strävar efter att, i
enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567), främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt denna princip ska Sieps
försäkra sina anställda, konsulter, vikarier samt övriga uppdragstagare en diskrimineringsfri
tillgång till arbete för likvärdiga kompetenser, lika rättigheter och möjligheter till utbildning
och karriärutveckling, diskrimineringsfri lönesättning och lönehöjning och stöd och
anpassningsåtgärder till personer med funktionshinder. Sieps lokaler omfattas av
Statskontorets planering avseende handikappanpassning och tillgänglighet.
Sieps strävar efter jämn könsfördelning vad avser kvinnors och mäns deltagande som talare,
kommentatorer och ledare vid seminarierna samt som rapportförfattare. Fördelningen
mellan könen i verksamheten var trots det fortsatt ojämn, vilket delvis förklaras av den skeva
balansen mellan könen bland forskare och beslutsfattare. Nedan återges statistik för
könsfördelningen för Sieps personal och kärnverksamhet; publikationer och seminarier.
Tabell 19. Könsfördelning i procent – Personal*
* Fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader enligt anställningsbeslut.

2009

2008

2007

Kvinnor

60 %

57 %

50 %

Män

40 %

43 %

50 %
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Tabell 20. Könsfördelning i procent ‐ Författare
2009

2008

2007

Kvinnor

37 %

27 %

32 %

Män

63 %

73 %

68 %

2009

2008

2007

Kvinnor

33 %

30 %

27 %

Män

67 %

70 %

73 %

2008

2007

Tabell 21. Könsfördelning i procent – Talare/Kommentatorer

Tabell 22. Könsfördelning i procent – Moderatorer
2009
Kvinnor

31 %

50 %

6%

Män

69 %

50 %

94 %
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3 FINANSIELL REDOVISNING
Sammanställning väsentliga uppgifter
2009

2008

2007

2006

2005

300
167

300
200

300
46

300
112

300
161

1 338
130

1 283
382

1 283
1 086

1 305
0

1 283
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

9
0

35
0

19
4

50
3

38
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt
regleringsbrev
Avgiftsintäkter

0
32

0
42

0
43

0
75

0
7

401
0

396
84

394
277

392
108

0
0

27
0

0
0

0
0

0
0

180
0

Bemyndiganden
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden*

0
0

0
0

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)

10
12

9
11

11
12

11
12

10
11

1 289

1 197

1 027

982

1 064

0
0

‐159
‐534

‐431
‐103

250
‐352

‐147
‐205

(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring**
Årets
Balanserad

*Redovisningsprincip för bemyndigande är ändrad år 2007 i jämförelse med tidigare år.
**Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/‐ 0. Balanserad kapitalförändring från 2008 har
reglerats under det särskilda anslaget Uo 26 1:4 i samband med övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Belopp avseende
semesterlöneskulden t.o.m. 2008 har omförts till posten Avräkning med statsverket enligt undantagsbestämmelsen.
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Resultaträkning
(tkr)

Not

2009

2008

12 913
32
43
9

10 514
42
101
36

12 997

10 692

‐8 472
‐750
‐3 665
‐10
‐100

‐7 133
‐854
‐2 782
‐7
‐74

‐12 997

‐10 851

0

‐159

5 000
‐5 000

2 500
‐2 500

0

0

0

‐159

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

1
2
3

Summa

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

4
5
6

Summa

Verksamhetsutfall

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

Årets kapitalförändring

7
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Balansräkning
2009‐12‐31

2008‐12‐31

123

104

123

104

171

96

Summa

171

96

Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter

122

26

Summa

122

26

299

198

299

198

309

84

309

84

2 133

255

Summa

2 133

255

SUMMA TILLGÅNGAR

3 156

763

0
0

‐534
‐159

0

‐693

167
547
428
258

200
196
165
104

1 399

664

1 756
1

747
45

Summa

1 757

791

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

3 156

763

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

8

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

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

9

10

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

11

Summa
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

12

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

13

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

14

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

15
16
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Anslagsredovisning
Redovisning av anslag
Anslag

Ingående
Årets
Utnyttjad del Indrag‐ Totalt
överförings‐ tilldelning av medgivet
ning
disponi‐
belopp
enl. regl. överskridande
belt
brev
belopp

(tkr)

Utgifter Utgående
över‐
förings‐
belopp

Not
Uo 1 9:1 Ramanslag
ap.1 Svenska institutet för
europapolitiska studier

17

ap. 4 Förstärkta folkbildnings‐
insatser avseende EU

18

Uo 26 1:4 Ramanslag
Övergångseffekter av
kostnadsmässig avräkning
ap.123 Svenska institutet för
europapolitiska studier

19

Summa

‐84

13 381

‐245

5 000

245
‐84

18 381

245

‐245

13 052

‐13 025

27

5 000

‐5 000

0

245

‐245

0

18 297

‐18 270

27
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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
Sieps bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är
upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsnings‐
poster.
Övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning
De nya reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning från och med den 1 januari 2009
innebär att kostnader, inte utgifter, avräknas anslag.
För att anslagsmässigt hantera periodiseringar som gjordes i årsbokslutet 2008 har
myndigheten fått en anslagspost under det särskilda anslaget Uo 26 1:4, Övergångseffekter
av kostnadsmässig avräkning. Dessa periodiseringar, 245 tkr, har inte påverkat resultat‐
räkningen under år 2009, utan bokförts direkt mellan posten Balanserad kapitalförändring
och det särskilda anslaget.
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2008, 470 tkr, har år 2009 minskat
med 134 kr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter
samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad
ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans
fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad
tillgången tas i bruk. Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället.
Tillämpade avskrivningsregler
3 år
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
5 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Servrar inkl. nätverk
Datorer och kringutrustning
Möbler

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens
kurs.

40

Sieps årsredovisning 2009

Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning

Per Molander ledamot, 090201‐091231
Inga förmåner
Styrelsen för Nobelmuseet
Styrelseordförande Arbor AB

2

Per Cramér ledamot, 090201‐091231
Inga förmåner
Ledamot i styrelsen Göteborg International Film Festival
Prorektor för Handelshögskolan vid GU
Ledamot av Handelshögskolans fakultetsnämnd

1

Maria Strömvik ledamot, 090201‐091015
Inga förmåner
Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften "Defence and
Security Studies" vid Norska Institut för Försvar Studier

2

Jonas Tallberg ledamot, 090201‐091231
Inga förmåner
Medlem av Executive Committee i den europeiska
statsvetarsammanslutningen
Medlem av Steering Committee i ECPR:s avdelning för
Europaforskning
Ledamot Styrelsen för Forskraftstiftelsen

2

Annika Ström Melin ledamot, 090201‐091231
Inga förmåner
Vice ordförande, Lunds Universitets styrelse
Styrelseledamot, Centrum för Europaforskning, Lunds
universitet

1

Ewa Rabinowicz ledamot, 090417‐091231
Inga förmåner
Ledamot, Scientific Advisory Board för IAMO

2

Ylva Nilsson ledamot, 091016‐091231
Inga förmåner
Har inte fått någon ersättning från Sieps år 2009
Inga andra styrelseuppdrag under 2009

0

Karolina Ekholm ledamot, 090201‐090414
Inga förmåner
Har inte fått någon ersättning från Sieps år 2009
Ledamot, Finanspolitiska rådet
Ledamot, Nationalekonomiska föreningens styrelse

0
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Befattningshavare/styrelseuppdrag

Ersättning

Tf direktör Anna Michalski, 090101‐090314
Varav förmån
Inga andra styrelseuppdrag under 2009

141
1

Direktör Anna Stellinger, 090315‐091231
Inga förmåner
Inga andra styrelseuppdrag under 2009

628

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 33 i resultatredovisningen.

Noter
Resultaträkning (tkr)
Not

1

2009

2008

12 913
12 913

10 514
10 514

32
32

42
42

9
0
9

35
1
36

5 587
2 885
8 472

4 713
2 420
7 133

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Summa "Intäkter av anslag" (17 913 tkr) och medel som
från statsbudgeten för finansiering av bidrag skiljer sig från
summa "Utgifter" (18 270 tkr) på anslagen Uo 1 9:1 ap.1 och
Uo 26 1:4 ap.123. Skillnaden (358 tkr) beror på minskning
av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (‐134 tkr),
samt total övergångseffekt med anledning av införandet
av kostnadsmässig anslagsavräkning (‐245 tkr). Dessa poster
har belastat anslagen, men inte bokförts som kostnader i
resultaträkningen.
En periodiseringsdifferens från tidigare år (+22 tkr)
har också korrigerats och tillförts anslaget.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Not

3

Finansiella intäkter
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not

4

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
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Not

5

Övriga driftkostnader
Reaförlust vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar
Övriga driftkostnader
Summa

Not

6

7

0
2 782
2 782

1
9
10

4
3
7

0
0

‐159
‐159

2009‐12‐31

2008‐12‐31

124
72
196
‐21
‐52
‐73
123

0
124
124
0
‐21
‐21
104

407
155
‐78
484
‐311
‐47
45
‐313
171
129

303
104
0
407
‐267
‐44
0
‐311
96
0

190
109
299

166
33
198

84
18 270
‐18 626
245

277
13 014
‐13 207
0

Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not

29
3 636
3 665

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser
Summa
Periodiseringar anslagsavräknas fr.o.m. år 2009, därför
uppstår inga periodiseringsdifferenser under kapitalförändring.

Balansräkning (tkr)
Not

8

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

Not

9

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

Not

10

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

11

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
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Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Not

12

‐27

84

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

470
‐134

‐
‐

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag

336

Summa Avräkning med statsverket

309

84

2 133
2 133

255
255

‐534
‐159
470
245
‐22
0
0

‐534
‐534

200
71
‐104
167

46
228
‐74
200

300
129
296

300
0
0

916
486
126
227
1 756

0
470
56
221
747

1

1

0
1

43
45

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa
Skillnad mellan tillgodohavande på räntekonto och anslags‐
sparandet förklaras av periodiseringsposter i bokslutet.

Not

13

Balanserad kapitalförändring
Ingående balans
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2008
‐ avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före 2009
‐ avgår övergångseffekter kostnadsmässig anslagsavräkning
‐ avgår korrigering av periodiseringsdifferens tidigare år
Periodiseringsdifferenser
Summa

Not

14

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Finansiell leasing
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing

Not

15

Upplupna kostnader
Upplupna lönekostnader inkl sociala avgifter enligt Sieps
beslut om avgångsvederlag 2009‐09‐18 Dnr 118/2009
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna lönekostnader inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Not

16

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Bidrag som erhållits från icke‐statliga organisationer eller
privatpersoner
Summa
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Anslagsredovisning
Not

17

Uo 1 9:1 ap.1 Ramanslag
Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regeringsbeslutet 2009‐05‐28, Fi2009/4428, har SIEPS
gjort en indragning av anslagsmedel med 245 tkr motsvarande
övergångseffekten. Indragningen har gjorts den 25 juni 2009.
Enligt regleringsbrevet disponerar SIEPS en anslagskredit på
401 tkr.
Anslaget är räntebärande.

Not

18

Uo 1 9:1 ap. 4 Ramanslag
Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU
Enligt regleringsbrevet disponerar SIEPS inte någon
anslagskredit på denna anslagspost.

Not

19

Uo 26 1:4 ap.123 Ramanslag
Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning,
Svenska institutet för europapolitiska studier
Enligt regeringsbeslutet 2009‐05‐28, dnr FI2009/4428, har
SIEPS tilldelats rätten att överskrida anslagsposten 123 under
anslaget med 245 tkr.
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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 22 februari 2010

Anna Stellinger
Direktör

Sieps årsredovisning, dnr 125/2009, är i enlighet med Förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag 1 kap 3§ avlämnad i ett pappersexemplar samt genom e‐
post som pdf‐fil till:
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksdagens utredningstjänst
Statskontoret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksrevisionen
46

