ÅRSREDOVISNING 2010

Sieps årsredovisning 2010

1
2

FÖRORD ..................................................................................................................... 2
RESULTATREDOVISNING ........................................................................................... 3
2.1 Bakgrund och uppdrag ....................................................................................... 3
2.2 Forskning och analys........................................................................................... 4
2.2.1 Forskning ..................................................................................................... 5
2.2.2 Remisser .................................................................................................... 11
2.3 Spridning ........................................................................................................... 12
2.3.1 Tryck och utskick ....................................................................................... 12
2.3.2 Seminarier och konferenser ...................................................................... 13
2.3.3 Sieps webbplatser ..................................................................................... 20
2.3.4 Övriga webbplatser ................................................................................... 22
2.3.5 Medier ....................................................................................................... 23
2.4 Nätverk ............................................................................................................. 24
2.4.1 Sieps akademiska nätverk ......................................................................... 24
2.4.2 Internationella nätverk.............................................................................. 25
2.4.3 Nationella nätverk ..................................................................................... 27
2.4.4 Övriga samarbeten .................................................................................... 28
2.5 Kostnader och intäkter ..................................................................................... 30
2.5.1 Kostnader och intäkter fördelat på Sieps verksamheter .......................... 30
2.5.2 Kostnader fördelat på publikationer och seminarier ................................ 31
2.6 Personal och kompetens .................................................................................. 32
2.6.1 Personal ..................................................................................................... 32
2.6.2 Kompetensanalys ...................................................................................... 32
2.6.3 Vidtagna åtgärder...................................................................................... 33
2.7 Jämställdhets‐ och antidiskrimineringsarbetet ................................................ 35
3 FINANSIELL REDOVISNING ...................................................................................... 36
4 BESLUT ..................................................................................................................... 46

Sieps årsredovisning 2010

1 FÖRORD
Under 2010 befäste Sieps sin roll som mötesplats mellan politik och forskning. I ett drygt
tjugotal paneler möttes forskare, politiker, experter, tjänstemän och beslutsfattare och
diskuterade för Sverige centrala europafrågor. Genom forskningsrapporter, korta analyser och
öppna seminarier ställde Sieps aktuell och högkvalitativ europaforskning till svenska
beslutsfattares förfogande, som i sin tur lämnade synpunkter på de slutsatser som lades fram.
Att Sieps blivit en alltmer uppskattad mötesplats mellan politik och forskning visade sig
exempelvis genom att andelen tjänstemän från Regeringskansliet var betydligt högre 2010 än
tidigare år. De valda frågeställningarna och seminariernas format, samt notiser om Sieps
seminarier på Regeringskansliets intranät har sannolikt bidragit till att antalet tjänstemän från
Regeringskansliet i det närmaste har fördubblats jämfört med 2009. Denna grupp utgör
numera en fjärdedel av åhörarna på Sieps seminarier.
Samtidigt som tjänstemännen i ökad utsträckning funnit vägen till Sieps aktiviteter, har även
deltagandet från universitet och högskolor ökat. Med andra ord har myndigheten bättre
lyckats med att nå både representanter från den politiska beslutsprocessen och den
akademiska världen under 2010.
Samarbetet med universitet och högskolor, såväl i Sverige som utomlands, har förstärkts
genom bildandet av Sieps akademiska nätverk. Där ingår ett trettiotal framstående forskare vid
universitet i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Norge, Kina och
Sverige. Nätverket är ett stöd för Sieps ledning – direktör och insynsråd – och möjliggör utbyte
mellan Sieps forskarlag och europaforskare i och utanför Sverige. Den svenska europadebatten
främjas av det utanförperspektiv som de utländska forskarna kan bidra med.
För att nå ut bättre med forskningsresultat, gjorde Sieps under 2010 sina analyser och
rapporter tillgängliga via europeiska webbplatser som Euractiv och Europe’s World.
Seminarierna annonserades på såväl Sieps webbsida, som på Regeringskansliets intranät och
på ett antal europeiska webbplatser. Genom samarrangemang med andra institut,
tankesmedjor och universitet, svenska som utländska, har Sieps nått en allt bredare målgrupp.
Över hälften av Sieps seminarier under 2010 var samarrangemang. Avslutningsvis kan också
nämnas att Sieps webbplats omarbetades under 2010 för att fungera bättre. En avancerad
sökfunktion ger användaren ökade möjligheter att hitta analyser, rapporter m.m. inom
specifika områden som klimatfrågan, den ekonomiska politiken och EU:s inre marknad.
2009 var Sieps en central auktoritet när det gäller europaanalys, i samband med det svenska
ordförandeskapet i EU. År 2010 befästes Sieps roll i mötet mellan beslutsfattare och forskare.
Med fortsatt fokus på oberoende högkvalitativ analys å ena sidan och tillgänglighet gentemot
beslutsfattare och övriga användare å den andra, ämnar Sieps fortsätta att bidra till fördjupad
kunskap om EU och till utvecklingen av svensk europapolitik.
Anna Stellinger
Direktör

Jörgen Hettne
T.f. 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 som rör 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 av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska
institutet för europapolitiska studier.
Organisation
Sieps verksamheten inleddes 2002. I slutet av 2007 presenterades en utvärdering av
verksamheten med titeln Vägval för Sieps (SOU 2007:109). Där 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 remissbehandling
under 2008 beslutade 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. I
samband med detta 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 2010. Under perioden 100915 – 110331 tillförordnades Jörgen
Hettne som direktör under Anna Stellingers föräldraledighet.
Myndigheten samlokaliserades under 2010 med Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) i
Statskontorets lokaler på Fleminggatan 20, Stockholm. Gemensamma administrativa lösningar
och upphandlingar för de tre myndigheterna har sökts när detta har varit möjligt. Detta har
varit både tids‐ och kostnadseffektivt för Sieps.
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2.2 Forskning och analys
Sammanfattande resultat:
Under 2010 publicerades totalt 24 forskningsbaserade rapporter och analyser. Forskningen bedrivs
inom sex övergripande tema: Ekonomisk politik i Europa, EU:s externa relationer, EU:s inre marknad –
den fria rörlighetens utmaningar, EU:s klimat‐ och energipolitik, EU:s politiska och konstitutionella
system samt Medlemsstaterna och europeisk integration.

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. Nytt för 2010 är indelningen i sex
övergripande tema, vilket skiljer sig från den tidigare tredelade strukturen. Den nya
indelningen tydliggör Sieps verksamhet och gör den mer lättöverskådlig. Sieps forskning
indelas i följande teman och forskningsprojekt:
EU:s politiska och konstitutionella system
EU:s konstitutionella utveckling
Representation, delegation och demokrati
EU:s lagstiftning i siffror – statistikbank
Medlemsstaterna och europeisk integration
Rörlighet och sammanhållning: Infrastrukturella utmaningar
Det roterande ordförandeskapet
Svensk europaopinion
Den svenska förvaltningsmodellen och EU
Styrning, kontroll och effektivitet i EU
Ekonomisk politik i Europa
Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen
Den ekonomiska och monetära unionen
EU:s budget
EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
Sociala Europa
Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och invandringspolitik
Attityder till tjänstehandel
Den gemensamma klimat – och energipolitiken
Energi – mot en gemensam (grön) energipolitik?
EU:s externa relationer
EU:s utvidgningsproblematik
EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget
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Under året publicerades sammanlagt 24 rapporter och analyser inom ramen för ovanstående
projekt. En komplett lista över 2010 års publikationer följer under avsnitt 2.2.1.
Tabell 1. Publikationer
* Häri ingår publikationen EU:s lagstiftning i siffror 2008 av Anna Lundgren som med hänsyn till sin inriktning inte har
kvalitetsgranskats, till skillnad från övriga rapporter.

2010

2009

2008

Rapport

8*

9

11

Occasional Paper

2

4

3

Europapolitisk analys

14

15

15

TOTALT

24

28

29

2.2.1 Forskning
Sieps forskning publiceras i tre serier: Rapport, Occasional Paper och Europapolitisk analys.
Forskningsresultat som har 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 resultaten från 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 webbplats under 2010,
kan konstateras att det finns ett stort intresse för institutets publikationer. Dessa har laddats
ned mer än 58 100 gånger under 2010 och 75 000 gånger under 20091. Rapporternas svenska
och engelska sammanfattningar, som sedan 2009 finns nedladdningsbara som separata filer,
har sammantaget laddats ned mer än 6 800 gånger under 2010 och 2 800 gånger under 2009.
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 EU:s politiska och konstitutionella system
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2010 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat EU:s politiska och konstitutionella system. Efter respektive
titel följer en kort sammanfattning.
Regelförenkling genom konsekvensutredningar(2010:1) av Magnus Erlandsson
Enklare regler och lagar är numera en officiell målsättning på såväl europeisk som nationell
nivå. EU‐kommissionen driver på för att medlemsländerna ska minska de administrativa
bördorna ‐ inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg utreder konsekvenserna av

1

Jämförelsetal för 2008 saknas på grund av tekniska begränsningar i den tidigare webbplatsens statistikverktyg.
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 renodla nedladdningsstatistiken för endast 2010, varför statistik för hela januari och 2 dagar i februari 2010
också ingår. Till följd av detta saknar således statistiken för 2010 uppgifter för januari månad och 2 dagar i februari 2010.
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föreslagna regler och beslut. Ansträngningarna till trots, har resultaten hittills varit blygsamma.
I rapporten hävdar statsvetaren Magnus Erlandsson att Sverige inte lever upp till kraven och
att konsekvensutredningarna bara har blivit ”ännu en ruta att bocka för”.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati och presenterades vid seminariet
Att förenkla regler och lagar ‐ svårigheter och förslag till lösningar.

Recalibrating the Open Method of Coordination: Towards Diverse and More Effective Usages
(2010:7) av Susana Borrás och Claudio M. Radaelli
Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny samarbetsform i EU. Den används för att
samordna medlemsstaternas nationella politik i syfte att uppnå gemensamma mål. Metoden är
dock knappast okontroversiell. Kritiker har hävdat att den bara har begränsade effekter,
medan anhängarna menar att den är såväl effektiv som demokratifrämjande. Den här
rapporten analyserar fördelarna respektive nackdelarna med metoden. Den ger också konkreta
förslag på hur metoden kan vidareutvecklas, särskilt med tanke på Europa 2020‐strategin.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati och presenterades vid seminariet
What Future for the Open Method of Coordination?

EU: lagstiftning i siffror 2008 av Anna Lundgren
Sieps tar löpande fram statistisk angående EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994
och den senast publicerade avser 2008.
Sammanställningen ingår i forskningsprojektet EU:s lagstiftning i siffror – statistikbank.

Kommittologin efter Lissabon: en kommentar till förslaget till ny kommittologiförordning
(2010:12epa) av Josefin Almer
Genom Lissabonfördraget har den rättsliga grunden för den så kallade kommittologin ändrats.
Det som tidigare fanns samlat i en enda fördragsartikel är nu uppdelat i två artiklar och i endast
ett fall är avsikten att det så kallade kommittéförfarandet (kommittologin) ska behållas. I
denna analys granskas EU‐kommissionens förslag till ny kommittologiförordning.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet
Kommittologin efter Lissabon.

Reform av EU:s marknad för finansiella tjänster – från Lamfalussy till Lissabon (2010:13epa)
av Josefin Almer

Arbetet med en reformering av lagstiftningen på området för finansiella tjänster i EU har
pågått sedan slutet av 1990‐talet och i denna analys ges en kortfattad historik över
reformprocessen. Dessutom diskuteras tillämpningen av artikel 290 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt generellt samt specifikt inom området för finansiella tjänster.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet
Kommittologin efter Lissabon.

2.2.1.2 Medlemsstaterna och europeisk integration
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2010 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat Medlemsstaterna och europeisk integration. Under
respektive titel följer en kort sammanfattning.
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Förhandsavgöranden av EU‐domstolen – Svenska domstolar hållning och praxis (2010:2)
av Ulf Bernitz

De svenska domstolarna ingår numera i en rättsordning som omfattar hela EU. De svenska
domstolarnas benägenhet att begära förhandsavgörande från EU‐domstolen är viktigt för EU‐
rättens genomslag i Sverige. Med tiden har det blivit vanligare att svenska domstolar begär
förhandsavgöranden, men statistiken visar att man alltjämt är påtagligt försiktig. I rapporten
hävdar Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, att svenska domstolar är överdrivet
återhållsamma när det gäller att hänskjuta mål till EU‐domstolen för förhandsavgörande. Det
kan, menar Bernitz, vara till nackdel för rättssäkerheten för parterna i mål som rör EU‐rätt.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU och presenterades vid seminariet
Förhandsavgöranden av EU‐domstolen ‐ Svenska domstolars hållning och praxis.

The 2010 Spanish EU Presidency: Trying to Innovate Europe in Troubled Times (2010:1op)
av Ignacio Molina

Utmaningarna för EU:s nuvarande ordförandeland Spanien har varit flera. Uppgiften att nå en
överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande
decenniet, den akuta ekonomiska krisen i bland annat Grekland och krishantering i samband
med jordbävningarna i Haiti och Chile är några av de utmaningar som diskuteras i denna
rapport.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet The
Spanish EU Presidency.

The 2010 Belgian Presidency: Driving in the EU´s Back Seat (2010:2op)
av Edith Drieskens, Steven Van Hecke och Peter Bursens

Ordförandelandet Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en
överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk‐politiska området samt hantera den
ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av
Lissabonfördraget varit en central fråga för det innevarande ordförandeskapet.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet The
Belgian EU Presidency.

Nu har en majoritet svenskar mentalt gått med i EU (2010:5epa) av Sören Holmberg
Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har allt sedan Sveriges medlemskap genomgått
en kraftig förskjutning. Den senaste mätningen visar att det för första gången sedan 1995
föreligger ett majoritetsstöd för EU‐medlemskapet; 51 procent för jämfört med 23 procent
emot och 26 procent utan åsikt. Sieps presenterar årligen mätningar av opinionsutvecklingen i
samarbete med SOM‐institutet vid Göteborgs universitet. Unikt för dessa mätningar är att de
belyser vilka politikområden som är avgörande för förändringar i EU‐opinionen. Analysen visar
att människors bedömningar av hur EU‐medlemskapet påverkar bland annat
brottsbekämpningen, miljöarbetet, sysselsättningen och den högre utbildningen/forskningen
är viktiga för deras inställning till EU.
Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Fortsatt positiva
opinionsvindar för EU?
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2.2.1.3 Ekonomisk politik i Europa
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2010 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat Ekonomisk politik i Europa. Under respektive titel följer en
kort sammanfattning.
A European Perspective on External Balances (2010:5) av Philip R. Lane
Oavsett om man ser globala obalanser som en avgörande faktor, en av flera orsaker eller en
bisak har finanskrisen åter satt företeelsen på den politiska dagordningen. I denna
forskningsrapport ger professor Philip R. Lane ett europeiskt perspektiv på externa obalanser.
Den behandlar också de politiska problemen och hur dessa kan undvikas i framtiden.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid
seminariet Europe and Global Imbalances.

Internal and External EU Climate Objectives and the Future of the EU Budget (2010:1epa)
av Jorge Núñez Ferrer

Trots att EU har satt upp en rad ambitiösa mål när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser,
användning av förnyelsebar energi och effektivare energianvändning, lyckades man inte spela
någon avgörande roll under klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2009. En orsak var
bristande intern samordning, en annan att EU:s budget inte är anpassad till klimatmålen. I den
här analysen hävdar författaren att det egentligen inte krävs några omvälvande förändringar,
utan snarare ett antal precisa reformer av den gemensamma budgeten. Genomförs de
reformerna, kan unionen bli en betydelsefull kraft i det globala arbetet för en uthållig
klimatpolitik.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Rethinking How to Pay for Europe (2010:2epa) av Iain Begg
Debatten om en reformering av EU:s budget har hittills huvudsakligen handlat om hur
unionens pengar används. Men en verklig reformering kräver också en seriös hantering av
frågan om budgetens finansiering, hävdar författaren till denna analys. En sådan diskussion
skulle kunna resultera i ett hållbart finansieringssystem som inte påverkas av politiska strider
och som dessutom är begripligt för medborgarna. Fast det förutsätter å andra sidan att EU:s
ledare vågar fatta kraftfulla beslut, menar författaren.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU: Insikter från litteraturen (2010:3epa)
av Jonas Eriksson och Henrik Sikström

Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under
Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev
ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad. I denna analys gör
författarna en genomgång av den nationalekonomiska litteraturen på området. Deras studie
visar bland annat att den nya tillsynsstrukturen kan stöta på problem när de nationella
systemen ska samsas i ett gemensamt ramverk.
Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid
seminariet Hanteringen av den ekonomiska och finansiella krisen under ordförandeskapet – vad hände?
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Från finanspolitiska räddningspaket till global skuldsättning (2010:7epa)
av The European Economic Advisory Group (EEAG)

Den ekonomiska krisen har lett till stora budgetunderskott och ökande statsskulder i flertalet
EU‐länder. De finansiella kostnaderna för statsskulderna ska inte överdrivas, men de kommer
att öka ytterligare när räntorna stiger från de nuvarande låga nivåerna. Om marknaderna
dessutom börjar tvivla på hållbarheten i staternas skuldbörda kommer även riskpremierna att
öka. Det är därför viktigt med trovärdiga konsolideringsstrategier. I analysen diskuteras olika
alternativ för hur budgetunderskotten ska minskas utan att skapa negativa impulser i
ekonomin som kan försvaga den ekonomiska återhämtningen.
Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid
seminariet The European Economy in Focus.

Strengthening the Institutional Underpinnings of the Euro (2010:9epa) av Stefan Gerlach
Stabilitets‐ och tillväxtpakten måste förstärkas, ges ökad automatik och innebära möjlighet till
progressiva sanktioner. Dessutom måste den finansiella övervakningen förbättras genom
inrättande av en europeisk myndighet för finansiell stabilitet och Europeiska stabilitetsfonden
(EFSF) permanentas. Det skriver professor Stefan Gerlach i en analys som diskuterar behovet
av att stärka de institutioner som stöttar euron.
Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Mollifying Everyone, Pleasing No‐one? An Assessment of the EU Budget Review (2010:14epa)
av Iain Begg

I oktober 2010 kom till slut Europeiska kommissionens meddelande om översynen av EU:s
budget. Professor Iain Begg drar i sin analys slutsatsen att status quo även fortsättningsvis
kommer att vara en dominerande faktor. Det finns dock en rad frågor som kommer att behöva
diskuteras grundligt den närmaste tiden, som exempelvis vilka utgifter som ska reduceras och
hur sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken bör reformeras.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

2.2.1.4 EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2010 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar.
Efter respektive titel följer en kort sammanfattning.
Upphandling och arbete i EU (2010:3) av Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun
Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan
man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor?
Författarna anser att så är fallet, men menar att Sverige inte utnyttjar det utrymme som finns.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Upphandling och arbete i
EU ‐ Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?

Immigration Policy for Circular Migration (2010:4) av Per Lundborg
Cirkulär migration är ett centralt begrepp när det gäller EU:s framtida migrationspolitik, vars
huvudtanke är att arbetskraftens rörlighet ska gynna såväl ursprungslandets som
mottagarlandets ekonomi. I rapporten undersöker författaren den relevanta litteraturen och
9
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diskuterar problem som kan uppstå i samband med att en rörelsefrämjande migrationspolitik
utformas. Rapporten presenterades i svensk version 2009.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och
invandringspolitik och presenterades vid seminariet Immigration Policy for Circular Migration.

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? (2010:4epa) av Jörgen Hettne
Debatten om ett socialt Europa har pågått under lång tid men lett till blygsamma resultat. I
Lissabonfördraget slås för första gången fast att EU är en social marknadsekonomi. I denna
analys diskuteras vad detta betyder samt om Lissabonfördraget i övrigt kan bidra till att minska
EU:s sociala underskott. Författaren anser inte att fördraget per automatik medför att EU blir
mer socialt, men att det ger nytt argumentationsstöd för den som vill driva integrationen i
social riktning.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.

Papperslös, laglös, rättslös? Papperslösa migranters rättsliga ställning (2020:8epa)
av Shannon Alexander, Markus Gunneflo, Andreas Inghammar, Gregor Noll och Mats Tjernberg.

Föreställningen att papperslösa står utanför lagen är felaktig. Det är en av de slutsatser som
redovisas i denna analys, med bidrag från fem forskare vid Lunds universitet. Deras forskning
visar att lagen i högsta grad är avgörande för de papperslösas situation och att det i vissa fall är
just lagen som gör att de papperslösa står utan rättigheter.
Analysen ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och invandringspolitik
och presenterades vid seminariet Papperslös, laglös, rättslös?

The Socio‐Economic Asymmetries of European Integration or Why the EU cannot be a “Social
Market Economy”(2010:10epa) av Fritz W. Scharpf
I Lissabonfördraget förbinder sig EU att skapa en europeisk "social marknadsekonomi". Men
den lagstiftning som krävs för att uppnå det målet är alltjämt beroende av kvalificerade
majoriteter i Ministerrådet och kan därför lätt blockeras av veto från medlemsländer som
föredrar en "liberal marknadsekonomi" hävdar författaren.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.

Social and Employment Policy in the EU and in the Great Recession (2020:11epa)
av Giuseppe Bertola

Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat sysselsättningen och välfärden på de nya,
flexibla arbetsmarknaderna särskilt hårt. Bara genom ett sammanhållet förhållningssätt till
integration av marknader och marknadskorrigerande åtgärder, kan man i framtiden förhindra
åtgärder som äventyrar den politiska beständigheten i den ekonomiska integrationen, skriver
författaren till denna analys.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.
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2.2.1.5 EU:s externa relationer
Nedan följer en genomgång av de publikationer som har publicerats under 2010 inom de
forskningsprojekt som ingår i temat EU:s externa relationer. Efter respektive titel följer en kort
sammanfattning.
The Creeping Nationalism of the EU Enlargement Policy (2010:6) av Christophe Hillion
Utvidgningen har ofta kallats "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av
unionens mest betydelsefulla åtaganden de senaste decennierna. Men uppdagade brister när
det gäller hur frågan hanteras och en ökad tveksamhet till fortsatt utvidgning, har medfört att
medlemsstaterna har stärkt sitt grepp om processen. I rapporten undersöker författaren
betydelsen av detta för EU:s fortsatta utvidgning.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s utvidgningsproblematik och presenterades vid seminariet The Creeping
Nationalisation of the EU Enlargement Policy.

The European External Action Service: towards a common diplomacy? (2010:6epa)
av Christophe Hillion och Maxime Lefebvre

Arbetet pågår med att skapa den europeiska utrikestjänsten – European External Action
Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget. I denna analys visar författarna i vilket
politiskt och juridiskt sammanhang den nya utrikestjänsten tar form. Analysen reser också ett
antal frågor när det gäller på vilket sätt EEAS kan bidra till utvecklandet av en gemensam
europeisk diplomati.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och presenterades vid
seminariet Vad händer med EU:s nya utrikestjänst?

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag som myndighet ingår också att svara på remisser. Sieps har lämnat 5 remissvar
under 2010, vilka går att ladda ned på Sieps webbplats:






Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Ds 2009:60)
EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella
bestämmelser inom varu‐ och tjänsteområdet (SOU 2009:71)
Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. (SOU 2009:76)
Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande
av Utrikesförvaltningen (SOU2010:32)
Promemorian Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende
Europaparlamentets sammansättning (Dnr SB2010/4828/EU‐kansliet)

Tabell 2. Avlämnade remissvar från Sieps 2008 ‐ 2010
Remisser

2010

2009

2008

5

9

5
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2.3 Spridning
Sammanfattande resultat:
Under 2010 skickades cirka 2 650 tryckta exemplar av forskningsrapporter till svenska och
internationella mottagare. Information om nya analyser nådde i genomsnitt 2 900 mottagare
per utskickstillfälle. Nyhetsbrevet nådde drygt 1 950 mottagare per utskickstillfälle. Under 2010
arrangerade Sieps 21 seminarier, inbjudningar till dessa nådde cirka 3000 personer per gång.
57 % av årets seminarier anordnades i samarbete med andra aktörer, både svenska och
internationella. Antalet nedladdningar av Sieps rapporter, Occasional Papers och
europapolitiska analyser som producerats sedan 2002 var totalt 58 122. Av dessa laddades de
publikationer som producerades under 2010 ned 9 291 gånger.
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) Webbplatser 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 2010 fanns dessa
tillgängliga för över 1 700 seminariedeltagare. Rapporter och Occasional Papers skickas även
alltid till en utvald krets av mottagare med ett brev undertecknat av direktören. Dessutom
ingår en separat sammanfattning på såväl svenska som engelska. Sammanfattningen har syftet
att underlätta för Sieps målgrupper att på ett enkelt och snabbt sätt ta till sig kärnfrågan och
resultatet. Under 2010 skickades, genom riktade brevutskick, cirka 2 650 tryckta exemplar av
forskningsrapporter till svenska och internationella mottagare. I genomsnitt skickades varje
rapport till 331 mottagare. Under 2009 och 2008 fick 355 respektive 200 mottagare varje
rapport.
Tabell 3. Utskick av Sieps publikationer (rapporter och OP) 2008 – 2010
Utskick

2010

2009

2008

2 650

3 200

2 200

För att på ett effektivt sätt nå relevanta målgrupper sprids information om Sieps verksamhet
via elektroniska utskick. Utskicken består av seminarieinbjudningar, information om nya
analyser eller rapporter samt nyhetsbrev. Särskilda mottagarlistor finns bland annat för
Regeringskansliet, ambassader, tjänstemän i Bryssel, universitet och högskolor, medier och
myndigheter. I slutet av 2010 beräknades antalet personer eller organisationer som önskar få
information från Sieps till drygt 6 400. Det är en ökning i jämförelse med 2009, då antalet
uppgick till drygt 4 700 kontakter och 2008 då antalet uppgick till cirka 3 000 kontakter. Cirka
1 700 nya personer har under 2010 anmält sig till Sieps utskickslistor.
Då en ny europapolitisk analys lanseras, skickas ett mejl med en kort text rörande kärnfrågan
på svenska och engelska. Sieps håller på detta sätt sina svenska och internationella målgrupper
uppdaterade om forskningen i aktuella ämnen. I mejlet finns en direktlänk till webbplatsen där
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Sieps årsredovisning 2010

man kan ladda ned analysen. Under 2010 nådde de digitala utskicken av europapolitiska
analyser i genomsnitt cirka 2 900 mottagare per utskickstillfälle, vilket är en ökning i jämförelse
med 2009 då de nådde cirka 1 890 mottagare per utskickstillfälle. I vissa fall görs även ett
samlat specialutskick av europapolitiska analyser i tryckt form. Bland annat gjordes i juni 2010
ett specialutskick till 315 utvalda mottagare i och utanför Sverige med analyser som berörde
centrala frågor såväl i den svenska som i den europeiska forskningen och debatten: Rethinking
How to Pay for Europe (2010:2epa) av Iain Begg; Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala
underskott? (2010:4epa) av Jörgen Hettne; Nu har en majoritet svenskar mentalt gått med i EU
(2010:5epa) av Sören Holmberg samt The European External Action Service: towards a common
diplomacy? (2010:6epa) av Christophe Hillion Christophe och Maxime Lefebvre.
Seminarieinbjudningar skrivs också på både svenska och engelska. Förutom via elektroniska
utskick, når Sieps även Regeringskansliet och dess tjänstemän genom att notiser om
seminarierna alltid läggs ut på Regeringskansliets interna webbplats, Insidan. Under 2010
nådde de digitala utskicken av seminarieinbjudningar i genomsnitt cirka 3 000 mottagare per
utskickstillfälle. Under 2009 nådde de digitala utskicken av seminarieinbjudningar cirka 3 140
mottagare per utskickstillfälle.
Utöver detta publiceras regelbundet ett elektroniskt nyhetsbrev, som innehåller en text av en
expert eller forskare samt en krönika av myndighetschefen. Nyhetsbrevet innehåller också ett
kalendarium med kommande seminarier och en lista över de senaste publikationerna med
klickbara länkar direkt till webbplatsen. Under 2010 nådde de digitala utskicken av
nyhetsbrevet i genomsnitt drygt 1 950 mottagare per utskickstillfälle, en ökning i förhållande
till 2009 då de nådde cirka 1 100 mottagare per utskickstillfälle.
I vissa fall sker även ett samlat elektroniskt utskick av Sieps senaste publikationer inom ett visst
ämnesområde och/eller till en specifik målgrupp. Så var fallet tre gånger under 2010. Vid två
tillfällen riktade sig utskicken till de särskilda kontaktlistor som Sieps har tillgång till via det
internationella nätverket European Policy Institutes’ Network (EPIN). Vid ett tillfälle var
utskicket riktat till ekonomer och innehöll då de senaste analyserna och rapporterna inom
forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.
Tabell 4. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick 2009 – 2010*
* Jämförelsetal för 2008 saknas på grund av att utskicken från och med 2009 administreras via databasen Mail List King; under tidigare år
administrerades de såväl via e‐post som via Mail List King. Talen är avrundade till närmaste tiotal.

2010

2009

Europapolitisk analys

2 800

1 890

Seminarieinbjudan

3 000

3 140

Nyhetsbrev

1 950

1 100

2.3.2 Seminarier och konferenser
Vid Sieps öppna seminarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat som
framkommit i rapporter och analyser. Typiska paneldeltagare vid seminarierna är forskare,
beslutsfattare och tjänstemän. Samtliga deltagare erhåller alltid kostnadsfritt den aktuella
publikationen. Undantagsvis hålls även seminarier rörande en aktuell fråga utan att någon ny
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rapport eller analys läggs fram. Så var fallet vid seminariet den 27 januari om det svenska
ordförandeskapet, då Sieps i samarbete med Utrikespolitiska institutet och Sekretariatet för
kommunikation EU 2009 (KOM‐09) behandlade och analyserade det svenska ledarskapet.
Under 2010 anordnades sammanlagt 21 seminarier i Sieps regi, vilka sammantaget lockade
cirka 1 736 besökare. Antalet seminarier under 2009 och 2008 var 25 respektive 22. I
genomsnitt besöktes varje seminarium av 83 personer, lika många per seminarium som under
2009.
Tabell 5. Deltagare seminarier
Deltagare

2010

2009

2008

1736

2075

1918

Under 2010 skedde en markant ökning av deltagare från en av Sieps främsta målgrupper, då
deltagandet från Regeringskansliet ökade från 11 % under 2009 till 23 % under 2010.
Tabell 6. Kategoritillhörighet Sieps seminarier*
*Seminarietillfället den 15 oktober 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

2010

2009

2008

Regeringskansliet

403

216

200

Sveriges Riksdag

33

72

38

EU:s institutioner

50

39

79

Myndigheter

270

270

200

Intresseorganisationer

120

224

138

Ambassader

149

329

279

Politiska partier

12

46

14

Media

39

44

24

Universitet och högskolor

166

125

102

Företag

103

96

102

Utan tillhörighet

391

574

742

1736

2035

1918

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. Därmed upprätthålls den ökning av
samarrangemang som skedde år 2009: under 2009 utgjorde samarrangemangen drygt 56 %
och under 2008 utgjorde de drygt 45 %. Samarrangemang gör att Sieps dels kan nå en bredare
publik, dels kan dela kostnader med andra arrangörer.
Tabell 7. Samarrangemang seminarier
Samarrangemang

2010

2009

2008

57 %

56 %

45 %
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Ett av samarrangemangen under 2010 var seminariet den 15 oktober i Reykjavik – Fifteen years
on: Finland and Sweden in the European Union, som behandlade Finlands och Sveriges första
15 år i EU. Bakom initiativet stod Sieps, Centre for Small States Studies vid University of Iceland
och Utrikespolitiska Institutet i Finland. Ett annat samarrangemang var seminariet den 11
oktober då Sieps, i samarbete med Sveriges Riksbank, anordnade ett seminarium om globala
obalanser där professor Philip Lane gav ett europeiskt perspektiv på ämnet.
Sedan 2009 har deltagare i Sieps seminarier kunnat utvärdera arrangemanget genom att svara
på en enkät. I enkäten finns tolv frågor som rör alltifrån ämnesval till organisation. Under 2010
delades enkäter ut vid totalt 11 av 21 seminarietillfällen. De goda resultaten från 2009
upprätthölls även detta år. På frågan om ämnesvalet och dess aktualitet angav 100 % bra eller
mycket bra. På frågan hur väl sakfrågan/forskningsresultaten förmedlades, angav 96,5 % bra
eller mycket bra.
Tabell 8. Enkät om Sieps seminarier 2010
*Jämförelsetal för 2008 saknas eftersom undersökningen påbörjades under 2009.

Dåligt eller mkt dåligt
Vad tyckte du om ämnesvalet – är det aktuellt?
Hur väl tycker du att sakfrågan/forskningsresultaten
förmedlades?

Bra eller mkt bra

2010

2009

2010

2009

0%

0,6 %

100 %

99,4 %

3,5 %

4,3 %

96,5 %

95,7 %

2.3.2.1 Sieps seminarier
27 januari i Stockholm
Slutbetyg på ordförandeskapet
Medverkande:

Gustaf Lind, statssekreterare för utrikes‐ och EU‐frågor,
Statsrådsberedningen
Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap, Sieps
Annika Ström‐Melin, journalist, Dagens Nyheter
Daniel Silander, fil.dr, Växjö Universitet
Jan Joel Andersson, programchef, Utrikespolitiska Institutet

Seminariet arrangerades i samarbete med Utrikespolitiska institutet (UI) och Sekretariatet för kommunikation
EU2009, Stadsrådsberedningen.

26 februari i Stockholm

The European Economy in Focus 2010

Medverkande:

John Hassler, professor, Institutet för internationell ekonomi vid
Stockholms universitet, IIES, Stockholms universitet
Luigi Guiso, professor, European University Institute, Florens
Kerstin Hessius, vd, Tredje AP‐fonden
Anders Vredin, vd, SNS
Anna Stellinger, direktör, Sieps

Seminariet arrangerades i samarbete med European Economic Advisory Group (EEAG) och Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle (SNS).

11 mars i Stockholm

Att förenkla regler och lagar – svårigheter och förslag till lösningar

Medverkande:

Magnus Erlandsson, filosofie doktor, statsvetenskap, Stockholms
universitet
Stig von Bahr, ordförande, Regelrådet
Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps
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Elisabeth Kristensson, departementssekreterare, Näringsdepartementet
Pierre Schellekens, chef, EU‐kommissionens representation i Sverige
Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap, Sieps

16 mars i Stockholm

Förhandsavgöranden i EU‐domstolen – Svenska
domstolars hållning

Medverkande:

Ulf Bernitz, professor i europarätt, Stockholms universitet
Stig von Bahr, tidigare regeringsråd och domare i EU‐domstolen
Anna Falk, departementsråd, Utrikesdepartementet
Morten Broberg, professor i internationell rätt, Köpenhamns universitet
Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

13 april i Stockholm

Upphandling och arbete i EU – hur stort är utrymmet för sociala
hänsyn?

Medverkande:

Niklas Bruun, professor i privaträtt, Helsingfors universitet
Kerstin Ahlberg, forskningsredaktör, Stockholms universitet
Charlotta Frenander, Konkurrensverket
Mathias Sylwan, Sveriges kommuner och landsting
Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps

14 april i Hässleholm

Hanteringen av den ekonomiska och finansiella krisen under
Ordförandeskapet – vad hände?

Medverkande:

Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps
Henrik Sikström, forskarassistent, Sieps
Urban Karlström, statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor
Jacob Johnson, ledamot i Sveriges riksdag och EU‐nämnden (V)
Anna Stellinger, direktör, Sieps

Seminariet arrangerades i samarbete med Europaforum Hässleholm.

4 maj i Florens

Enlargement, Iceland and Europe

Medverkande:

Christophe Hillion, forskare i juridik, Sieps
Mendes Pinedo, professor, European University Institute, Florens
Graham Avery, gästprofessor, European University Institute, Florens
Marise Cremona, professor, European University Institute, Florens

Seminariet arrangerades i samarbete med European University Institute (EUI).

10 maj i Stockholm
Medverkande:

The 2010 Spanish EU Presidency
Ignacio Molina, forskare, Real Instituto Elcano, Madrid
Ingrid Hjelt af Trolle, chef för Statsrådsberedningens EU‐samordning
Fredrik Langdal, utredare i statsvetenskap, Sieps
Anna Stellinger, direktör, Sieps

11 maj i Stockholm

Lissabonfördraget och EU:s sociala underskott

Medverkande:

Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Anna Ekström, ordförande, Saco
Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet
Anna Stellinger, direktör, Sieps
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20 maj i Stockholm

Fortsatt positiva opinionsvindar för EU?

Medverkande:

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Anki Ahlsten, tf partisekreterare, Vänsterpartiet
Anders Flanking, partisekreterare, Centerpartiet
Anna Stellinger, direktör, Sieps

Seminariet arrangerades i samarbete med SOM‐institutet vid Göteborgs universitet.

22 juni i Stockholm

Vad händer med EU:s nya utrikestjänst?

Medverkande:

Christophe Hillion, forskare i juridik, Sieps; professor i Europarätt, Leiden
University och gästprofessor vid Stockholms universitet
Frank Belfrage, Kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet
Hanna Ojanen, Forskningsdirektör, Utrikespolitiska institutet (UI)
Anna Stellinger, direktör, Sieps

9 juli i Bryssel

External Action and Representation of the European Union
Implementing the Lisbon Treaty

Medverkande:

Steven Blockmans, forskare, CLEER, GGS, TMC Asser Institute
Christian Leffler, vice generaldirektör, GD Bistånd, Europeiska
kommissionen
Christophe Hillion, forskare i juridik, Sieps; professor i Europarätt,
Universiteit Leiden, och gästprofessor i europeisk integrationsrätt,
Stockholms universitet
Brian Crowe, Vice ordförande, Royal Institute for International Affairs,
Chatham House
Ricardo Gosalbo Bono, direktör, Juridiska avdelningen, Europeiska
unionens råd
Esa Paasivirta, Rättstjänsten, Europeiska kommissionen
Ricardo Passos, direktör, Rättstjänsten, Europaparlamentet
Simon Duke, professor, European Institute of Public Administration,
Maastricht
Jan Wouters, professor, GGS, University of Leuven
Frank Hoffmeister, vice kabinettschef, kommissionär De Guchts kabinett,
Europeiska kommissionen
Rudi Delarue, direktör, Internationella arbetsorganisationens (ILO)
Brysselkontor
Michael Humphreys, ambassadör, tidigare chef för EG‐delegationen i
Sarajevo
Sophie Vanhoonacker, professor, Maastricht University
Ramses Wessel, professor, CLEER, University of Twente
Tim Barrow, ambassadör, Storbritanniens ständiga representation vid
Europeiska unionen
Dirk Wouters, kabinettschef, UD Belgien
Gabor Ivan, ambassadör, Ungerns ständiga representation vid Europeiska
unionen
Maxime Lefebvre, ambassadör (Chargé de mission), UD Frankrike
Stephan Keukeleire, professor, University of Leuven and College of Europe

Seminariet arrangerades i samarbete med Centre for the Law of External Action Relations, CLEER, och Leuven
Centre for Global Studies.
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24 augusti i Stockholm

Analys av det svenska ordförandeskapet – I Europas tjänst

Medverkande:

Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
Matilda Broman, fil. dr i statsvetenskap, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps
Karl Magnus Johansson, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
Fredrik Langdal, utredare i statsvetenskap, Sieps
Rolf Gustavsson, författare och frilansjournalist

Seminariet arrangerades i samarbete med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

30 september i Bryssel

Immigration Policy for Circular Migration

Medverkande:

Per Lundborg, professor, Stockholms universitet
Hildegard Schneider, professor, Maastrichts universitet
Laurent Muschel, biträdande kanslichef hos EU‐kommissionär Cecilia
Malmström
Ole Ryborg, redaktör, Mandag Morgen

Seminariet arrangerades i samarbete med Sveriges ständiga representation i EU.

7 oktober i Stockholm

The Laws of Undocumented Migration: An Agenda for research
and Policy

Medverkande:

Markus Gunneflo, doktorand, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Andreas Inghammar, juris doktor, Institutionen för handelsrätt, Lunds
universitet
Gregor Noll, professor, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Catharina Calleman, docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet
Markus Hansson, doktorand, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Peo Hansen, docent, REMESO, Linköping universitet
Sara Kalm, doktor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen,
Lunds universitet
Stephen Legomsky, professor, Washington University School of Law
Charles Woolfson, professor, REMESO, Linköping universitet
Sharam Khosravi, docent, Socialantropologiska institutionen, Stockholms
universitet
Jörgen Hettne, t.f. direktör, Sieps

Seminariet arrangerades i samarbete med Lunds universitet och riktade sig till forskare.

7 oktober i Stockholm

Papperslös, laglös, rättslös?

Medverkande:

Markus Gunneflo, doktorand, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Andreas Inghammar, juris doktor, Institutionen för handelsrätt, Lunds
universitet
Gregor Noll, professor, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Catharina Calleman, docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet
Markus Hansson, doktorand, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Peo Hansen, docent, REMESO, Linköping universitet
Jörgen Hettne, t.f. direktör, Sieps
Sara Kalm, doktor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen,
Lunds universitet
Stephen Legomsky, professor, Washington University School of Law
Charles Woolfson, professor, REMESO, Linköping universitet
Sara Stendahl, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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Sharam Khosravi, docent, Socialantropologiska institutionen, Stockholms
universitet
Seminariet arrangerades i samarbete med Lunds universitet

11 oktober i Stockholm

Europe and Global Imbalances

Medverkande:

Philip R. Lane, professor, Internationell macroekonomi, Trinity College
Dublin
Karolina Ekholm, vice riksbankschef, Sveriges Riksbank
Torbjörn Becker, direktör, Stockholm Institute of Transition Economics
(SITE), Handelshögskolan i Stockholm
Jörgen Hettne, t.f. direktör, Sieps

Seminariet arrangerades i samarbete med Sveriges Riksbank.

15 oktober i Reykjavik

Fifteen years on: Finland and Sweden in the European Union

Medverkande:

Pia Hansson, direktör, Institute of International Affairs and Centre for
Small State Studies at the University of Iceland
Baldur Thorhallsson, Jean Monnet professor, University of Iceland och
ordförande, Institute of International Affairs and Centre for Small State
Studies
Maximilian Conrad, biträdande professor, University of Iceland
Göran von Sydow, utredare, Svenska institutet för europapolitiska studier
Teija Tiilikainen, direktör, Finnish Institute of International Affairs
Eygló Harðardóttir, riksdagsledamot, Framstegspartiet
Guðmundur Hálfdánarson,professor, University of Iceland
Thorunn Sveinbjarnardóttir, riksdagsledamot, Enhetsfronten
Gylfi Arnbjörnsson, ordförande, Landsorganisationen (ASÍ)
Juhana Aunesluoma, direktör, University of Helsinki
Daniel Tarschys, professor emeritus, Stockholms universitet och ledamot i
Sieps Akademiska Nätverk
Hannes G. Sigurðsson, ekonom, Federation of Employers
Thorvaldur Gylfason, professor, University of Iceland
Anna Karlsdottir, biträdande professor, University of Iceland
Ewa Rabinowicz, professor, Sveriges lantbruksuniversitet i Lund och
ledamot i Sieps insynsråd
Michael Kull, forskare, MTT Agrifood Research Finland
Dadi Már Kristofersson, biträdande professor, University of Iceland
Erna Bjarnadóttir, jordbruksekonom, Federation of Icelandic farmers
Kolfinna Jóhannesdóttir, lektor, Agricultural University of Iceland
Össur Skarphéðinsson, utrikesminister, Island

Seminariet arrangerades i samarbete med Centre for Small States Studies vid Islands universitet och
Utrikespolitiska Institutet i Finland.

9 november i Stockholm Kommittologin efter Lissabon
Medverkande:

Josefin Almer, utredare i juridik, Sieps
Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt, Uppsala universitet
Matilda Rotkirch, kansliråd, EU‐kansliet, Statsrådberedningen
Seminariet riktade sig till anställda inom Regeringskansliet, Riksdagen och svenska myndigheter.
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29 november i Stockholm The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy
Medverkande:

Christophe Hillion, forskare i juridik, Sieps; professor i Europarätt,
Universiteit Leiden, och gästprofessor i europeisk integrationsrätt,
Stockholms universitet
Marise Cremona, professor i Europarätt, European University Institute,
Florens
Ola Svenningsson, kansliråd, enheten för EU:s utvidgning,
Utrikesdepartementet, Stockholm
Jörgen Hettne, t.f. direktör, Sieps

2 december i Stockholm

The Belgian EU Presidency

Medverkande:

Edith Drieskens, forskare, Clingendael, Haag
Johan Krafft, chef för Statsrådsberedningens EU‐samordning
Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap, Sieps

2.3.3 Sieps webbplatser
2.3.3.1 Sieps.se
Webbplatsen www.sieps.se är ett centralt verktyg för spridningen av Sieps forskning och
analys. På webbplatsen finns publikationer från 2003 och framåt tillgängliga för kostnadsfri
nedladdning. Därutöver finns information om bland annat kommande och genomförda
seminarier, forskningsprojekt och remissvar.
Den 27 december 2010 lanserade Sieps en förbättrad version av myndighetens webbplats.
Den nya webbplatsen har en uppdaterad grafisk profil och är mer användarvänlig. Den ström
av nedladdningar och den mängd information som fanns på den tidigare webbplatsen, i form
av nedladdningsbara pdf‐filer, krävde en mer flexibel lösning och en ny databashantering.
Under hösten 2009 påbörjades därför en upphandling av webbplats samt utskicksdatabas med
ambitionen att under 2010 lansera en förbättrad webbplats och en ny utskicksdatabas för
nyhetsbrev, seminarieinbjudningar m.m. Resultatet blev en webbplats som är mer avskalad
och intresseväckande och som har en tydlig avsändare. Användarvänligheten har varit i fokus,
vilket har gjort det nödvändigt med en mer avancerad sökmotor och en förenklad
anmälningsfunktion till seminarier och utskickslistor. Även Sieps interna administration av
seminarieanmälningar och utskickslistor har förenklats avsevärt, då fler steg i processen är
automatiserade. Den nya webbplatsen bygger liksom den tidigare på öppen källkod.
Webbplatsen är ett viktigt verktyg för informationsspridning. En tydlig indikator på detta är
antalet nedladdningar och antalet unika besökare. Sättet att mäta användningen av verktyget
förbättras kontinuerligt, och därmed också siffrornas tillförlitlighet. Webbplatsen har under
2010 haft 36 577 unika besökare, vilket gör att Sieps fortfarande ligger över 2008 års nivå.
Tabell 9. Besöksstatistik www.sieps.se
Unika besökare

2010

2009

2008

36 577

41 368

34 537

20

Sieps årsredovisning 2010

Förändringarna – samt det faktum att Sieps i mars 2009 fick en ny webbplats med ny typ av
statistikmätning – innebär att jämförelser de senaste två åren är svåra att göra.
Nedladdningsstatistiken för 2009 baserades på statistik från såväl den gamla webbplatsen som
den nya. Det innebär att två system har använts: ett för perioden januari – mars, ett för
perioden mars ‐ 2 februari 2010. På grund av tekniska begränsningar var det inte möjligt att
begränsa nedladdningsstatistiken till endast 2009, varför statistiken för hela januari och 2
dagar i februari 2010 också ingick. Detta innebär att nedladdningsstatistiken för 2010 endast
omfattar februari till och med december (minus 2 dagar i februari) och är därför något
missvisande. Även besöksstatistiken för 2010 baseras på två system, som dock enklare kan
avgränsas till att endast omfatta 2010.
Under 2010 var antalet nedladdningar av Sieps rapporter, Occasional Papers och
europapolitiska analyser som producerats sedan 2002 totalt 58 122. Av dessa laddades de
publikationer som producerades under 2010 ned 9 291 gånger.
Tabell 10. Nedladdningsstatistik Sieps samtliga publikationer 2003 ‐ 2010 under 2010*
*I statistiken för 2010 saknas hela januari och 2 dagar i februari då statistiken för dessa ingår i statistiken för 2009. Detta beror på tekniska
begränsningar i webbplatsens statistiska mätverktyg, statistiken är därför något missvisande. Jämförelsetal för 2008 saknas helt på grund av
tekniska begränsningar i den tidigare webbplatsens statistikverktyg.

Publikationer

2010

2009

58 122

75 276

Tabell 11. Nedladdningsstatistik rapporter 2010 *
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom Sieps producerar nya rapporter varje år.

Rapport

Nerladdningar

Regelförenkling genom konsekvensutredningar (2010:1)

244

Förhandsavgöranden av EU‐domstolen – Svenska domstolar hållning och praxis (2010:2)

1493

Upphandling och arbete i EU (2010:3)

673

Immigration Policy for Circular Migration (2010:4)

105

A European Perspective on External Balances (2010:5)

552

The Creeping Nationalism of the EU Enlargement Policy (2010:6)

266
‐

Recalibrating the Open Method of Coordination: Towards Diverse and More Effective Usages
2
(2010:7)
EU:s lagstiftning i siffror 2008

139

SUMMA

3 472

Tabell 12. Nedladdningsstatistik Occasional Paper 2010*
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom dessa rapporter publicerats under 2009.

Occasional Paper

Nerladdningar

The 2010 Spanish EU Presidency: Trying to Innovate Europe in Troubled Times (2010:1op)3

‐

The 2010 Belgian Presidency: Driving in the EU´s Back Seat (2010:2op)

233

SUMMA

233

2

Rapporten 2010:7 färdigställdes i december 2010 och lades ut på Sieps webbplats i början av 2011.
2010:1op lades ut på Sieps webbplats först i början av 2011 eftersom uppdateringar hade aviserats av
författaren.
3
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Tabell 13. Nedladdningsstatistik Europapolitisk analys 2010*
*Jämförelsetal med föregående år saknas då statistiken inte är jämförbar över tiden eftersom Sieps producerar nya rapporter varje år.

Europapolitisk analys

Nedladdningar

Internal and External EU Climate Objectives and the Future of the EU Budget (2010:1epa)

312

Rethinking How to Pay for Europe (2010:2epa)

683

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU: Insikter från litteraturen (2010:3epa)

426

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? (2010:4epa)

271

Nu har en majoritet svenska mentalt gått med i EU (2010:5epa)

395

The European External Action Service: towards a common diplomacy? (2010:6epa)

1 317

Från finanspolitiska räddningspaket till global skuldsättning (2010:7epa)

276

Papperslös, laglös, rättslös? Papperslösa migranters rättsliga ställning (2010:8epa)

222

Strengthening the Institutional Underpinnings of the Euro (2010:9epa)

397

The Socio‐Economic Asymmetries of European Integration or Why the EU cannot be a “Social
Market Economy” (2010:10epa)

227

Social and Employment Policy in the EU and in the Great Recession (2010:11epa)

406

Kommittologin efter Lissabon: en kommentar till förslaget till ny kommittologiförordning
(2010:12epa)

252

Reform av EU:s marknad för finansiella tjänster – från Lamfalussy till Lissabon (2010:13epa)

117

Mollifying Everyone, Pleasing No‐one? An Assessment of the EU Budget Review
(2010:14epa)

285

SUMMA

5 586

2.3.3.2 Lissabonfördraget.se
Samtidigt som en konsoliderad version av Lissabonfördraget togs fram lanserade Sieps i början
av 2008 en särskild webbplats; www.lissabonfordraget.se. 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. Behovet av en sådan
webbplats har uppenbarligen funnits då den har besökts av 14 660 unika besökare under 2010.
Tabell 14. Besöksstatistik www.lissabonfordraget.se
Unika besökare

2010

2009

2008

14 660

18 114

12 956

2.3.4 Övriga webbplatser
2.3.4.1 Europaportalen.se
Europaportalen är en oberoende nyhets‐ och debattplats som sedan 12 april 2000 dagligen
samlar, sorterar och presenterar nyheter, debattartiklar, temaartiklar och fakta i aktuella
Europafrågor. Den 11 mars 2010 förnyade Europaportalen sin webbplats och införde
MittEuropa och YouEurope med kommentars‐ och frågefunktion. Sedan lanseringen har Sieps
en särskild elektronisk annonsplats, en så kallad banner, på startsidan. Bannern används för att
ge publicitet åt nya publikationer och kommande seminarier, och är länkad till den aktuella
artikeln på www.sieps.se . Under 2010 publicerade Sieps 19 banners på Europaportalen.
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2.3.4.2 Europe’s World
Som medlem i Europe’s World, en oberoende europeisk tidskrift, har Sieps även tillgång till
webbplatsen www.EuropesWorld.org som syftar till att ytterligare främja kunskap om de
politiska utmaningar som Europa står inför. Webbplatsen omfattar artiklar och reaktioner på
artiklar, studier och rapporter publicerade hos institut och tankesmedjor i Europa. Sieps
senaste publikationer och kommande seminarier lyfts fram under rubriken Think Tank Europe.
Under 2010 publicerade Sieps 11 engelskspråkiga publikationer och 5 kommande seminarier
på engelska under denna rubrik. I varje artikel fanns en länk till den aktuella publikationen eller
det aktuella seminariet på www.sieps.se. Mer information om nätverket finns under avsnitt
2.4 Nätverk.
2.3.4.3 EurActiv
Sieps är sedan 2009 medlem i EurActiv, som bildades 1999 i syfte att bidra till öppenhet och
effektivitet i EU‐frågor. Mediaportalen www.EurActiv.com ägnas helt åt EU‐frågor och är
väletablerad som en av de främsta online‐plattformarna för beslutsfattare i Bryssel och i
Europa. Webbplatsen sammanför oberoende journalistik och kompletterar de befintliga
EU‐medierna och institutionernas webbplatser. Som medlem har man möjlighet att lägga in
kommande seminarier i kalendariet. Under 2010 publicerade Sieps fyra engelskspråkiga
seminarier i kalendariet, varje notis hade en direktlänk till det aktuella seminariet på
www.sieps.se . Mer information om nätverket finns under avsnitt 2.4 Nätverk.

2.3.5 Medier
För första gången sedan starten har Sieps låtit göra en medieanalys av ett verksamhetsår.
Analysen har utförts av företaget Retriever och visar på ett betydande förtroende för Sieps
som källa till information inom myndighetens forskningsområde.
Eftersom jämförelsetal saknas, går det inte att fastslå huruvida mediebevakningen har ökat
eller minskat sedan föregående år. Undersökningen visar dock att Sieps exponering i olika
mediekanaler under 2010 kan karaktäriseras som ”neutral” (94 procent av den totala
publiciteten), vilket stämmer väl överens med myndighetens uppdrag att på ett självständigt
och oberoende sätt ta fram forskning och analys i frågor som rör utvecklingen av EU och
Sveriges europapolitik. Huvudsakligen rör det sig om artiklar som lyfter fram rapporter och
analyser publicerade av Sieps. Att myndigheten ofta anges och används som källa, anses av
Retriever vara en väsentlig förklaring till den höga andelen ”neutral” publicitet.
Resterande sex procent utgörs av ”positiv” publicitet och syftar bland annat på värdeomdömen
i samband med Sieps medverkan vid Europaforum i Hässleholm i april 2010. Ingen ”negativ”
publicitet förekom under granskningsperioden.
När det gäller kategorin ”tryckt press”, kan 46 procent av publiciteten hänföras till
storstadspress. 26 procent vardera upptas av prioriterad landsortspress respektive fackpress
och två procent av tidskrifter. Publiciteten är geografiskt jämnt fördelad över landet, med
undantag för en markant uppgång i Region Skåne i samband med Europaforum i Hässleholm.
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Medieanalysen visar också att det under 2010 var påfallande vanligt att det i samband med
publicitet förekommer personer med koppling till Sieps. I 52 procent av den sammanlagda
publiciteten omnämns eller citeras talespersoner för myndigheten eller externa forskare med
koppling till Sieps.
I ett antal fall förekommer också hänvisningar till Sieps i rollen som remissinstans och
utredningsinstitut.
Sieps forskare och utredare kontaktas ofta av medier angående bakgrundsinformation som rör
EU‐frågor. Ibland är syftet att fördjupa sig inom området, ibland att göra en intervju.

2.4 Nätverk
Sammanfattande resultat:
Under 2010 skapades ett särskilt akademiskt nätverk i Sieps regi som sammanför svenska och
internationella forskare. I övrigt fortsatte och utvecklades Sieps deltagande i internationella och
nationella nätverk. Genom nätverken sprids Sieps forskning nationellt och 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 den spridningsfunktionen,
är det nationella och internationella utbytet centralt för kvaliteten på och för mervärdet av
Sieps forskning. Inom flera forskningsprojekt har dessutom forskare och utredare på Sieps
knutit en rad europeiska forskare till projekten. Sieps forskare och utredare medverkar också i
en rad projekt som genomförs i samarbete med andra institutioner och organisationer. De
deltar dessutom aktivt i de svenska nätverken för europaforskning. Sieps är dessutom som
organisation 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 svenska och internationella
aktörer. Utöver medverkan i forskningssamarbeten inom och utom landet, har Sieps forskare
och utredare blivit inbjudna och medverkat i ett stort antal seminarier, rundabordskonferenser
och andra arrangemang.

2.4.1 Sieps akademiska nätverk
Sieps akademiska nätverk skapades 2010 och består av framstående svenska och utländska
forskare huvudsakligen inom ämnena statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. Nätverket
möjliggör utbyte mellan myndigheten och forskare i och utanför Sverige. Nätverket ger stöd till
Sieps ledning (direktör och insynsråd) och utrednings‐ och forskningspersonal, men är inte ett
beslutande organ.
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I nätverket ingår:
Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet
Torbjörn Becker, doktor i nationalekonomi vid SITE på Handelshögskolan
Iain Begg, professor i nationalekonomi vid London School of Economics i London
Carl Fredrik Bergström, professor i juridik vid Uppsala universitet
Ulf Bernitz, professor i juridik vid Stockholm universitet
Morten Broberg, professor i juridik vid Köpenhamns universitet
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och företagsekonomi vid IIES på Stockholms
universitet
Marise Cremona, professor i juridik vid European University Institute i Florens
Eva Edwardsson, docent i juridik vid Uppsala universitet
Thomas Erhag, docent i juridik vid Göteborgs universitet
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Andreas Föllesdal, professor i filosofi vid Oslo universitet
Stefan Gerlach, professor i nationalekonomi vid Goethe universitetet i Frankfurt
Xavier Groussot, docent i juridik vid Lunds universitet
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
John Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES på Stockholms universitet
Adrienne Héritier, professor i statsvetenskap vid European University Institute i Florens
Christopher Hill, professor i statsvetenskap vid Cambridge universitet
Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Ann Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola
Christian Lequesne, professor i statsvetenskap vid CERI Sciences Po i Paris
Rutger Lindahl, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Anna Michalski, gästprofessor i statsvetenskap vid Fudanuniversitetet i Shanghai
Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet
Karin Olofsdotter, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet
Lars Oxelheim, ordförande SNEE och professor i internationellt företagande vid Lunds
universitet
Elena Paltseva, biträdande professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet
Lars Pehrsson, ordförande NEF och professor i juridik vid Stockholms universitet
Thomas Persson, ordförande SNES och docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet
André Sapir, professor i nationalekonomi vid ECARES i Bryssel
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid SULCIS på Stockholm universitet
Helen Wallace, professor i statsvetenskap vid London School of Economics i London

2.4.2 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‐plattformarna för
beslutsfattare i Bryssel och i Europa. Den sammanför oberoende journalistik och kompletterar
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de befintliga EU‐medierna och de institutionella webbplatserna. Genom sina flerspråkiga
portaler når EurActiv en bred målgrupp, med cirka 590 000 unika besökare i månaden. EurActiv
samarbetar bland annat 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. Därutöver skickas varje fredag ett nyhetsbrev som når drygt 24 000
läsare. Under 2010 publicerade Sieps fyra engelskspråkiga seminarier i kalendariet, varje notis
hade en direktlänk till det aktuella seminariet på www.sieps.se.
European Network for Better Regulation (ENBR)
Sieps deltar som partner i ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Projektet European
Network for Better Regulation 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 publicerades i en
rapporten Regelförenkling genom konsekvensutredningar(2010:1) av Magnus Erlandsson och
presenterades vid seminariet Att förenkla regler – svårigheter och förslag till lösningar.
European Policy Institutes’ Network
Sieps, tillsammans med sex andra medlemsinstitut, sitter i styrgruppen för EPIN, vilket är ett
europeiskt nätverk med tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på aktuella
europapolitiska debatter. Nätverket är omfattande, med 32 medlemmar i 25 länder, varav de
flesta är EU‐medlemsstater eller kandidatländer. EPIN vill 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, Netherlands Institute of
International Relations Clingendael i Haag och Notre Europe i Paris.
Europe’s World
Sieps är medlem i Europe’s World, en oberoende europeisk webbaserad tidskrift. Den
produceras i samarbete med över 140 ledande europeiska institut, tankesmedjor och
akademiska institutioner och har sedan lanseringen 2005 blivit en plattform som läses 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 innehåller 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 verksamhet fram under rubriken Think Tank Europe. Under 2010
publicerade Sieps 11 engelskspråkiga publikationer och 5 kommande seminarier på engelska
under Think Tank Europe. I varje artikel fanns en länk till den aktuella publikationen eller det
aktuella seminariet på www.sieps.se.
Think Global Act European (TGAE)
Sieps medverkar i TGAE, ett projekt och nätverk med syfte att i samarbete med andra
europeiska institut och organisationer ge forskningsbaserad input i frågor som prioriteras av
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trio‐ordförandeskapen. Under 2010 var arbetet inriktat på att ta fram rekommendationer till
den nuvarande ordförandetrion: Spanien, Belgien och Ungern. Rekommendationerna
publicerades i rapporten TGAE – The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish,
Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union. Projektet samlar elva
forskningsinstitut och tankesmedjor: 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.

2.4.3 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. Nätverken arrangerar
konferenser, seminarier samt erbjuder forskare möjlighet att publicera sig i nationella och
internationella sammanhang. De tre nätverken ger årligen ut den gemensamma antologin
Europaperspektiv. I Europaperspektiv 2010: EU och den globala krisen medverkade, för Sieps
räkning, utredaren Göran von Sydow med kapitlet Krisen och EU:s grundkonstruktion.
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 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. Under vårens upplaga av Europaforum Hässleholm anordnade Sieps seminariet
Hanteringen av den ekonomiska och finansiella krisen under ordförandeskapet – Vad hände? I
samband med seminariet presenterades analysen Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU: Insikter
från litteraturen (2010:3epa) författad av Jonas Eriksson och Henrik Sikström, utredare
respektive forskarassistent vid Sieps.
EU‐infogruppen
Sieps är medlem i EU‐infogruppen som är ett nätverk bestående av de offentliga aktörer som,
utifrån olika mandat, bedriver verksamhet som rör EU‐frågor. Syftet med nätverket är att finna
samarbetsmöjligheter, främja samordning av olika aktiviteter och utbyta erfarenheter. EU‐
infogruppen, som bildades kort efter Sveriges inträde i EU, består av representanter från EU‐
upplysningen, Riksdagens EU‐nämnd, Europaparlamentets informationskontor i Sverige,
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Europeiska kommissionens representation i Sverige, Regeringskansliet och Sieps. Från Sieps
medverkar informatören/redaktören samt Budget‐ och ekonomisamordnaren.

2.4.4 Övriga samarbeten
Centre for Small Studies Reykjavik och Utrikespolitiska institutet i Finland
Vid en internationell konferens i Reykjavik den 15 oktober samlades svenska och
internationella praktiker, forskare och beslutsfattare för att diskutera Finlands och Sveriges
första 15 år i EU. De ämnen som diskuterades var bland andra suveränitetsfrågan,
opinionsfrågan, den finansiella krisen och EU:s jordbrukspolitik.
Centre for the Law of External Action Relations och Leuven Centre for Global Studies
Den 9 juli bjöd Sieps, i samarbete med Centre for the Law of EU External Relations och Leuven
Centre for Global Governance Studies, in till en heldagskonferens i Bryssel om den europeiska
utrikestjänsten – European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget.
På konferensen deltog framstående akademiker och beslutsfattare från ett antal europeiska
länder.
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
årligen ett seminarium av Sieps och SNS där rapporten presenteras och aktuella frågor
diskuteras. Seminariet, The European Economy in Focus 2010, hölls den 26 februari. EEAG
grundades av det tyska forskningsnätverket CESifo 2001 och utgörs av internationellt kända
ekonomer från sju europeiska länder.
European University Institute
European University Institute (EUI) i Florens är ett av Europa mest ansedda centra för
europaforskning och Sieps har genom åren samarbetet med en rad forskare från EUI. Vid ett
studiebesök i maj anordnades ett seminarium på temat utvidgning: Enlargement, Iceland and
Europe.
Lunds universitet
Under de senaste två åren har ett forskningsprojekt pågått vid Juridiska fakulteten vid Lunds
universitet, som har behandlat de papperslösas rättsliga ställning. Denna forskning har skett
med stöd av bidrag som tidigare delades ut av Sieps. Under seminariet presenterades de
viktigaste resultaten av forskningen, följt av kommentarer från en expertpanel. En
sammanfattning av forskningsresultaten återfinns i analysen Papperslös, laglös rättslös?
Papperslösa migranters rättsliga ställning (2010:8epa).
SOM‐institutet
Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har sedan Sverige blev medlem i EU genomgått
förändringar och Sieps arrangerar årligen, i samarbete med SOM‐institutet, ett seminarium om
den svenska EU‐opinionen. Vid seminariet presenterades analysen Nu har en majoritet
svenskar mentalt gått med i EU (2010:5epa) författad av Sören Holmberg, professor i
statsvetenskap och ledamot i SOM‐institutets styrgrupp. Sedan 1986 har SOM‐institutet samlat
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in data för forskning och presenterat årliga trendanalyser. SOM‐institutets analyser spelar en
viktig roll i den allmänna debatten, och ger underlag för beslut som påverkar
samhällsutvecklingen. Varje år genomför SOM‐institutet en mängd olika och oberoende
undersökningar – nationellt, regionalt och lokalt – för att studera förändringar i svenska folkets
attityder och beteenden, och varför dessa förändringar sker.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
I samband med SNS:s lansering av boken I Europas tjänst arrangerade Sieps och SNS ett
seminarium den 24 augusti i syfte att utvärdera det svenska EU‐ordförandeskapet 2009.
SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, är ett fristående nätverk av beslutsfattare och
opinionsbildare i privat och offentlig sektor. SNS vill genom forskning, bokutgivning och möten
bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor.
Sveriges Riksbank
Sieps och Sveriges Riksbank anordnade den 11 oktober ett gemensamt seminarium om Europa
och globala obalanser. Vid seminariet presenterades rapporten A European Perspective on
External Imbalances (2010:5) av Philip R. Lane. Riksbanken är Sveriges centralbank och en
myndighet under riksdagen.
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Publikationen Immigration Policy for Circular Migration av Per Lundborg presenterades och
diskuterades den 30 september vid ett seminarium som ägde rum hos Sveriges ständiga
representation i Bryssel.
Utrikespolitiska institutet och Sekretariatet för kommunikation EU 2009
Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 genomförde Sieps, i samarbete med
Utrikespolitiska institutet (UI) och Regeringskansliet, seminarieturnén Stormakt i sex månader i
sex svenska städer. I början av 2010 arrangerades ett seminarium under vinjetten Slutbetyg på
EU‐ordförandeskapet. UI är ett oberoende institut för vetenskaplig forskning och analys om
utrikespolitiska frågor.
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2.5 Kostnader och intäkter
2.5.1 Kostnader och intäkter fördelat på Sieps verksamheter
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 4 656 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 saknas eftersom den nya verksamhetsindelningen och budgetredovisningen infördes 2009.

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 2010

Intäkter av anslag 2009

Forskning

6 595

4 265

Spridning

5 569

7 580

Nätverk

1 069

911

Insynsråd

160

157

Intäkter av avgifter och andra
ersättningar

0,1

32

Intäkter av bidrag

1

43

Finansiella intäkter

12

9

13 406

12 997

Kostnader 2010

Kostnader 2009

Forskning

6 601

4 280

Spridning

5 574

7 604

Nätverk

1 070

913

160

157

0

43

13 406

12 997

Summa

Verksamhetens kostnader

Insynsråd
Kostnader finansierade med
bidrag
Summa
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2.5.2 Kostnader fördelat på publikationer och seminarier
De prestationstyper som representerar Sieps kärnverksamhet är publikationer och seminarier.
I kostnaderna för publikationer ingår 1) lönekostnader för Sieps forskare och utredare,
administrativ samordnare samt informatör/redaktör, 2) kostnader för arvoden och lön för
externa forskare samt 3) tryckkostnader. I kostnaderna för seminarier ingår 1) lönekostnader
för Sieps direktör, Sieps forskare och utredare, administrativ samordnare samt
informatör/redaktör och 2) kringkostnader såsom kostnader för lokaler, hotell, resor och
arvoden.
Tabell 16. Kostnader för publikationer* (tkr)
Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar 37 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har 37 % av de totala
kostnaderna för intern administration motsvarande 1 635 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna publikationer och
seminarier. Den procentuella fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Jämförelsetal saknas för 2009 och 2008 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Publikationer
Forskning/forskningshandläggning
Tryck

Kostnader 2010
3 009
482

Indirekta kostnader/Intern
administration

1 137

Summa

4 628

Tabell 17. Kostnader för seminarier* (tkr)
Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar 37 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har 37 % av de totala
kostnaderna för intern administration motsvarande 1 635 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna publikationer och
seminarier. Den procentuella fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Jämförelsetal saknas för 2009 och 2008 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Seminarier

Kostnader 2010

Seminarier

1 526

Indirekta kostnader/Intern
administration
Summa

497
2 023
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2.6 Personal och kompetens
Sammanfattande resultat:
Under 2010 hade Sieps totalt femton anställda, varav sju kvinnor och åtta män. Sieps kärnkompetens
utgjordes av tre forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi, två
utredare i statsvetenskap samt en forskarassistent. Under 2010 påbörjades rekryteringsprocessen för
en utredare och två postdoktorala forskartjänster på vardera ett år. Kompetensförsörjning ombesörjdes
genom internseminarier, interdisciplinära projekt och kurser för vidare kompetensutveckling för både
kärnverksamhet och stödverksamhet.

2.6.1 Personal
Personalen på Sieps utgörs av ledningen (direktören) kärnverksamheten (forskare och
utredare)
samt
stödverksamheten
(administrativ
samordnare,
ekonomi‐
och
budgetsamordnare och informatör/redaktör). I kärnverksamheten fanns under 2010 tre
forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi, två utredare i
statsvetenskap samt en forskarassistent.
Tabell 18. 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

2010

2009

Ledning

1

2

1

1

Kärnverksamhet

2

4

4

7

Stödverksamhet

4

4

3

1

År

2008

2010

2009

6

Ålder, medelvärde
2008

Utlandsfödda

2010

2009

2008

2010

1

40

39,5

42,5

5

38,2

38,1

36,3

1

41,2

36

37

2

2009

2008

2

1

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 åtminstone en heltidstjänst ska vara disputerad forskare, dvs. en
person som innehar en doktorsexamen. Under 2010 var så fallet inom disciplinerna juridik och
nationalekonomi. Inom disciplinen statsvetenskap fanns endast utredare. Sieps ambition att
inom befintliga anställningsramar knyta disputerade forskare till sig ligger fast. En av utredarna
i statsvetenskap kommer under 2011 att vara tjänstledig för att färdigställa sin
doktorsavhandling och avsikten är att en postdoktoral forskare i statsvetenskap under denna
tid kommer att vara verksam vid Sieps.
Under 2010 hade Sieps totalt femton anställda, varav sju kvinnor och åtta män. Antalet
årsarbetskrafter var 11,46. En forskare i juridik och en administrativ samordnare slutade under
2010.
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Tabell 19. Personalrörlighet
I tabellen redovisas fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader
enligt anställningsbeslut.

Befattning
År

Tjänstlediga
10

09

08

Kärnverks.

4

1

2

Stödverks.

1

1

Ledning

Föräldralediga
10

Slutat

09

08

10

5

4

1

1
3

1

Nyanställda

09

08

10

09

08

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

Arbetsbefriade
10

09

1

1

08

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 den forskare som var tjänstledig under 2010. I slutet av 2010 påbörjades
rekryteringsprocessen av en allmän utredare med start den 1 mars 2011 och två postdoktorala
forskartjänster med tillträde den 1 april 2011 eller senare efter överenskommelse. Vidare
arbetsbefriades tjänsten informationsansvarig under hösten 2009 och en informatör/redaktör
rekryterades i slutet av 2009 som började sin tjänst den 1 januari 2010. I slutet av 2009
anställdes också den vikarierande administrativa samordnaren på ett tillsvidarekontrakt som
löper från den 31 januari 2010, då den tidigare administrativa samordnaren begärde
entledigande efter ett års tjänstledighet.
Under 2010 har Sieps även rekryterat tillfällig personal till stödverksamheten när specifika
behov har funnits, bland annat för inventering och uppdatering av kontaktlistor, inventering av
rapporter och arkiv samt vikariat under sommaren.
Kompetensförsörjning
Under 2010 har kompetensförsörjningen bedrivits långsiktigt och målinriktat.
Medarbetarsamtal med inriktning på kompetensutveckling har förts under året och den ökade
satsning på kompetensutveckling som initierades under hösten 2009 har fortsatt.
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 fyra
tillfällen. Under seminarierna presenteras och diskuteras ett projekt och/eller en publikation
vilket också innebär att projektledaren och/eller författaren ges tillfälle att få synpunkter på
forskningsresultatet, ett slags intern ”peer review”. Samtliga anställda medverkar vid
internseminarierna.
Sieps öppna seminarier, som sammanför forskare, beslutsfattare, tjänstemän och
representanter för media 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.
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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. Projekten Sociala Europa och EU:s konstitutionella utveckling
kan särskilt framhållas.
Inom stödverksamheten har fokus under året legat på arbetsfördelning och utvärdering av
kompetens. Budget‐ och ekonomisamordnaren deltog i diverse ESV:s frukostmöten rörande
myndigheter och statens finanser samt E‐handelsdagen som också anordnas av ESV. Budget‐
och ekonomisamordnaren gick även en kurs i offentlig upphandling i VJS regi samt deltog i flera
möten med Kammarkollegiet gällande arbetet med löpande ekonomiadministration, budget
och årsredovisning. Tillsammans med den administrativa samordnaren deltog budget‐ och
ekonomisamordnaren vidare i den fyra dagar långa kursen Europakompetens Stockholm –
Bryssel som anordnas av Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus. Den administrativa
samordnaren, som bland annat ansvarar för Sieps diarium och allmänna handlingar, genomgick
en utbildning i Offentlighet och sekretess samt en kurs för bättre skrivande.
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 det finns möjlighet att genom ett separat avtal få massage av en legitimerad
massör en gång i veckan. Under 2010 beslutade Sieps att, i samarbete med
företagshälsovården, göra en medarbetarundersökning under 2011. Samtliga medarbetare har
möjligheten
till
individuella
hälsoundersökningar
under
2010.
vidare
haft
Anställdas sjukfrånvaro redovisas i den finansiella redovisningen.
Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjningen
Forskarbehovet är i stort tillgodosett inför 2010. Dock kommer planerade tjänstledigheter och
föräldraledigheter under året att innebära att tillfällig forskningskompetens kan behöva
rekryteras. Sieps har därför inlett en rekryteringsprocess av två postdoktorala forskare.
Vidare kommer de initiativ som togs under 2009 att fortsätta under 2011. 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 större utbyte mellan disciplinerna, och även bättre samverkan 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 policyorienterade nätverk kommer därför även i framtiden att uppmuntras när
detta är relevant för den enskildes expertområde. Även Sieps akademiska nätverk, som
skapades 2010, bidrar till detta.
Förutom internseminarier kommer en rad kompetenshöjande utbildningar att erbjudas under
2011, utifrån de behov som identifierades under utvecklingssamtalen 2009 och 2010. De
kompetensutvecklingsbehov som har identifierats har främst rört förbättrade kunskaper i
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akademisk engelska och förbättrad förmåga i muntlig kommunikation. Enskilda medarbetare
har påbörjat sådana utbildningar, men Sieps kommer också att under 2011 göra en större
satsning när det gäller muntlig kommunikation och presentationsteknik. All personal ska då
genomgå en skräddarsydd kurs i muntlig kommunikation.
Stödverksamhetens kompetensutveckling inom löne‐ och personaladministration,
budgetredovisning, informationsarbete, teknisk kompetens för uppdatering av webbplatsen,
m.m kommer också att fortsätta.

2.7 Jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet
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 20. Könsfördelning i procent – Personal*
* Fast anställda och övriga anställda med månadslön under en sammanhängande period på minst 6 månader enligt anställningsbeslut.

2010

2009

2008

Kvinnor

47 %

60 %

57 %

Män

53 %

40 %

43 %

Tabell 21. Könsfördelning i procent – Författare
2010

2009

2008

Kvinnor

17 %

37 %

27 %

Män

83 %

63 %

73 %

2009

2008

Tabell 22. Könsfördelning i procent – Talare/Kommentatorer
2010
Kvinnor

33 %

33 %

30 %

Män

67 %

67 %

70 %

Tabell 23. Könsfördelning i procent – Moderatorer
2010

2009

2008

Kvinnor

25 %

31 %

50 %

Män

75 %

69 %

50 %
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3 FINANSIELL REDOVISNING
Sammanställning väsentliga uppgifter
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad *

2010

2009

2008

2007

2006

400
198

300
296

300
200

300
46

300
112

1 338
0

1 338
130

1 283
382

1 283
1 086

1 305
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

12
0

9
0

35
0

19
4

50
3

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt
regleringsbrev
Avgiftsintäkter

0
0

0
32

0
42

0
43

0
75

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

568
0

401
0

396
84

394
277

392
108

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

126
0

27
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 500
2 500

2 500
2 500

11
13

10
12

9
11

11
12

11
12

1 209

1 289

1 197

1 027

982

0
0

0
0

‐159
‐534

‐431
‐103

250
‐352

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

Bemyndiganden
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring **
Årets
Balanserad

* Jämförelsetal för år 2009 har korrigerats.
** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/‐ 0
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Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra
ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten
för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring

Not
1

2

3

4

2010

2009

13 393

12 913

0
1
12
13 406

32
43
9
12 997

‐8 351
‐779
‐4 166
‐4
‐106
‐13 406

‐8 472
‐750
‐3 665
‐10
‐100
‐12 997

0

0

5 000
‐5 000
0

5 000
‐5 000
0

0

0
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Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

Not

2010‐12‐31

2009‐12‐31

5

84
84

123
123

6

104
104

171
171

2
138
140

0
122
122

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

7

222
222

299
299

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

8

81
81

309
309

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

2 654
2 654

2 133
2 133

SUMMA TILLGÅNGAR

3 285

3 156

9

128
128

111
111

10

111
951
612
275
1 949

167
547
428
258
1 399

11

1 208
0
1 208
3 285

1 645
1
1 646
3 156

KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Anslagsredovisning
Redovisning av anslag
Anslag
(tkr)

Ingående
Årets
Totalt
överförings‐ tilldelning disponibelt
belopp
enl. regl.
belopp
brev

Utgifter

Utgående
överförings
belopp

Not
Uo 1 9:1 Ramanslag
Svenska institutet för
europapolitiska studier
samt EU‐information
ap.1 Svenska institutet
för europapolitiska
studier

12

ap.4 Förstärkta
folkbildningsinsatser
avseende EU

13

Summa

27

27

13 620

13 647

‐13 521

126

5 000

5 000

‐5 000

0

18 620

18 647

‐18 521

126
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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 periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 336 tkr, har år 2010 minskat med
128 tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas 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 avskrivningstider
3 år
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
5 år

Dataprogram, licenser och andra rättigheter
Servrar inkl. nätverk
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.
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Ersättningar och andra förmåner
Insynsrådsledamöter/andra styrelseuppdrag
Per Molander, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Ledamot i Nobelmuseets styrelse
Ledamot och VD i Arbor AB

Ersättning
3

Per Cramér, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Ledamot i styrelsen Göteborg International Film Festival
Ledamot i Söderberg stiftelserna
Ledamot i stiftelsen för ekonomisk forskning

3

Maria Strömvik, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Inga andra uppdrag

3

Jonas Tallberg, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Ledamot i ECPR Executive Committee
Ledamot i SGEU Steering Committee
Ledamot i Styrelsen för Forskraftstiftelsen

2

Ewa Rabinowicz, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Ledamot i "Scientific Advisory Board" för IAMO

3

Ylva Nilsson, ledamot 2010‐01‐01‐‐2010‐12‐31
Styrelseledamot i Byggebo AB

2

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Direktör Anna Stellinger (2010‐01‐01‐‐2010‐09‐14)
Inga förmåner

Tf direktör Jörgen Hettne (2010‐09‐15‐‐2010‐12‐31)
Annan förmån
Styrelseledamot i Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare
och ekonomer (VJS)
Ledamot i Krus (Kompetensrådet för utveckling av staten) vetenskapliga råd

Lön
640

349
35

41

Sieps årsredovisning 2010

Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas samtliga anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på
kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid.
Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda ‐ 29 år
Anställda 30 år ‐ 49 år
Anställda 50 år ‐

2010
1,2
0,0
1,9
‐
‐
1,5
‐

2009
0,7
0,0
1,1
‐
‐
0,7
‐

Sjukfrånvaro för grupperna "Män", "Anställda ‐ 29 år" samt "Anställda 50 år ‐ " lämnas inte då
antalet anställda i dessa grupper är högst tio.
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Noter
Resultaträkning (tkr)
Not

1

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

2010

2009

13 393
13 393

12 913
12 913

12
12

9
9

5 525
2 826
8 351

5 587
2 885
8 472

2
2
4

1
9
10

Summa "Intäkter av anslag" (13 393 tkr) skiljer sig från
summa "Utgifter" (13 521 tkr) på anslaget Uo1 9:1
ap1. Skillnaden (128 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna
post har belastat anslaget, men inte bokförts som
kostnad i resultaträkningen.
Not

Not

Not

2

3

4

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa
Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Balansräkning
2010‐12‐31 2009‐12‐31
Not

5

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

196
0
196
‐73
‐39
‐112
84

124
72
196
‐21
‐52
‐73
123

2010‐12‐31 2009‐12‐31
Not

6

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

484
0

407
155
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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

Not

7

8

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt
undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Summa Avräkning med statsverket
9

‐78
484
‐311
‐47
45
‐313
171
129

200
22
222

190
109
299

‐27
18 521
‐18 620
0
‐126

84
18 270
‐18 626
245
‐27

336

470

‐128

‐134

208

336

81

309

111
17
128

96
15
111

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

Not

0
484
‐313
‐67
0
‐380
104
77

Övriga avsättningar
Kompetensväxlings‐ och
kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Kompetensväxlings‐ och
kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats
och redovisas som avsättningar år 2010 enligt ESV:s
handledning för personalkostnader.
Jämförelsetalen för år 2009 har omräknats med 111
tkr.
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2010‐12‐31 2009‐12‐31
Not

Not

10 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

167
0
‐56
111

200
71
‐104
167

Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Finansiell leasing
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing

400
87
198

300
129
296

167

916

723
0
318
1 208

486
126
116
1 645

11 Upplupna kostnader
Upplupna lönekostnader inkl. sociala avgifter på
avgångsvederlag, enligt Sieps beslut 2009‐09‐18 dnr
118/2009
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala
avgifter
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader
Summa

Anslagsredovisning
Not

12 Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier (ramanslag)
Enligt regleringsbrevet disponerar SIEPS en anslagskredit på 568 tkr. SIEPS får
disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av
föregående års tilldelning, 13 381 tkr enligt regleringsbrevet. Anslagsposten är
räntebärande.

Not

13 Uo 1 9:1 ap.4
Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU (ramanslag)
Enligt regleringsbrevet disponerar SIEPS inte någon anslagskredit på denna
anslagspost. Anslagsposten är räntebärande.
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4 BESLUT
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2011

Jörgen Hettne
Tf. direktör

Sieps årsredovisning, dnr 36/2011, är i enlighet med Förordning (2000:65) om årsredovisning
och budgetunderlag 1 kap 3§ och 2 kap 3§ avlämnad genom e‐post som pdf‐fil till:
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
Statsrådsberedningen
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