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1 FÖRORD
Europeiska unionen har av flera anledningar befunnit sig i blickpunkten under 2011. Statsskuldkrisen
i flera euroländer har, enligt många bedömare, pekat på behovet av starkare ekonomisk styrning i EU
– den gouvernement économique som sedan flera år diskuteras i Frankrike. Händelseutvecklingen
under ”den arabiska våren”, vilken sammanföll med uppbyggandet av EU:s gemensamma
utrikestjänst European External Action Service (EEAS), har visat att EEAS ännu inte har lett till den
ökade europeiska samordning som efterlysts. Och folkliga protester mot de åtstramningspaket som
har följt i krisens spår – i en del fall introducerade av tillfälliga och ickevalda regeringar – har blottlagt
starka sociala spänningar. Frågan huruvida EU verkligen är – eller ens kan bli – den sociala
marknadsekonomi som Lissabonfördraget slår fast, förefaller alltså mer relevant än någonsin.
Behovet av analys av dessa komplexa skeenden är stort och Sieps har under 2011 behandlat flera av
dem. Dels genom kortare analyser inom ett specifikt ämnesområde, dels genom rapporter som har
tagit ett bredare grepp om problematiken. Sieps forskning under det gångna året har således
omfattat såväl analys av Sveriges hantering av frågan om vargjakt som problemet med att hitta
gemensamma lösningar på statsskuldkrisen.
Genom seminarier öppna för allmänheten har Sieps erbjudit en plats där forskningen har kunnat
möta politiken. Vid ett tjugotal tillfällen har forskare, politiker, experter, tjänstemän och andra
beslutsfattare samlats för att diskutera för Sverige centrala europafrågor. Antalet rapporter och
seminarier har varit fler än under 2010, och fler deltagare har också kommit för att lyssna när nya
forskningsresultat har lagts fram.
Nytt för 2011 är att forskningen även har presenterats för Regeringskansliets tjänstemän, för att
tillgodose behoven hos denna för Sieps centrala målgrupp. Eurokris, euroobligationer, EU:s budget
och den nya utrikestjänsten EEAS är några av de frågor som har samlat tjänstemän från olika
departement och Sieps forskare till korta, informella seminarier. Utfallet har varit mycket givande
och seminarierna är nu en del av den löpande verksamheten.
Men Sieps har viktiga kontaktytor även utanför Sveriges gränser. Genom internationella nätverk, vårt
eget akademiska nätverk samt en lång rad samarbeten med europeiska institut, tankesmedjor och
universitet deltar Sieps i den europeiska debatten och forskningen när det gäller de gemensamma
utmaningar Europa och det europeiska samarbetet står inför. Oavsett om det handlar om
balansgången mellan marknad och sociala hänsyn, betydelsen av solidaritet i krisens Europa, den nya
maktbalansen mellan EU:s institutioner eller frågan om var det europeiska mervärdet egentligen
finns.
Anna Stellinger
Direktör
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2 RESULTATREDOVISNING
2.1 Bakgrund och uppdrag
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, är en myndighet under regeringen
(Statsrådsberedningen). Sieps uppdrag kan beskrivas i tre punkter:
-

Ta fram forskning och analys i frågor som rör utvecklingen av EU och Sveriges
europapolitik, på ett självständigt och oberoende sätt.

-

Göra forskningsrapporter, analyser och andra underlag tillgängliga för beslutsfattare på
olika nivåer, genom öppna seminarier och kostnadsfria publikationer.

-

Aktivt delta i 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.

2.1.1 Organisation
Sieps verksamhet 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 i insynsrådet är Per
Cramér, Per Molander, Ylva Nilsson, Ewa Rabinowicz, Maria Strömvik och Jonas Tallberg. Insynsrådet
hade tre möten under 2011. Under de tre första månaderna 2011 var Jörgen Hettne tillförordnad
direktör under Anna Stellingers föräldraledighet.
Myndigheten är samlokaliserad med Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) på Fleminggatan
20, Stockholm, där även Statskontoret har sina lokaler. Gemensamma administrativa lösningar och
upphandlingar för de tre myndigheterna eftersträvas när det är möjligt, vilket har varit både tids- och
kostnadseffektivt för Sieps.
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2.1.2 Prestationer
Sieps kärnverksamhet redovisas inom två huvudsakliga prestationstyper: publikationer och
seminarier. Kostnaderna för de två prestationerna redovisas i tabellerna nedan.
Tabell 1. Kostnader för publikationer (tkr)

Jämförelsetal saknas för 2009 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Publikationer
Summa

Kostnad 2011, 25 publikationer
4 008

Kostnad 2010, 24 publikationer
4 628

Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)

Jämförelsetal saknas för 2009 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Seminarier
Summa

Kostnad 2011, 26 seminarier
2 847

Kostnad 2010, 21 seminarier
2 023

2.2 Forskning och analys
Under 2011 publicerades totalt 25 forskningsbaserade rapporter, Occasional papers och analyser,
vilket är något fler än antalet publikationer under det föregående året. Forskningen bedrivs inom sex
övergripande tema: EU:s politiska och konstitutionella system, Medlemsstaterna och europeisk
integration, Ekonomisk politik i Europa, EU:s inre marknad –den fria rörlighetens utmaningar, Den
gemensamma klimat- och energipolitiken, samt EU:s externa relationer.
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. Forskningen delas in i sex övergripande
tema. Dessa teman, eller ramprojekt, är fleråriga.
EU:s politiska och konstitutionella system
- EU:s konstitutionella utveckling
- EU:s politiska system
- 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, effektivitet och kontroll i EU
- Sveriges lagstiftning och EU - statistikbank
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
- Framtidens inre marknad
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Den gemensamma klimat- och energipolitiken
- Energi: mot en gemensam (grön) energipolitik?
EU:s externa relationer
- EU:s utvidgningsproblematik
- EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget

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,”peer
review”. Annan forskning som utförts med stöd från Sieps, bl.a. tal och föredrag från större
konferenser och resultat från forskningsprojektet om det roterande ordförandeskapet, publiceras i
serien Occasional Paper. Publikationsserien Europapolitisk analys (Epa), som huvudsakligen är en
elektronisk publikation, ger en kortfattad och koncis analys av aktuella EU-frågor. Flertalet av
publikationerna presenteras vid seminarier som Sieps arrangerar och där alla deltagare kostnadsfritt
erhåller ett exemplar av den aktuella publikationen. Under 2011 togs sammanlagt 25 publikationer
fram.
Tabell 3. 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.

Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Totalt

2011
8
3
14
25

2010
8*
2
14
24

2009
9
4
15
28

De 25 publikationer som har tagits fram under 2011 presenteras kort nedan, under respektive
ramprojekt. Efter publikationens titel och författare följer en kort sammanfattning samt information
om vilket forskningsprojektprojekt publikationen hör till och vid vilket seminarium den
presenterades.

EU:s politiska och konstitutionella system
Which Economic Governance for the European Union? (2011:2) av Nicolas Jabko
Frågan om hur den ekonomiska styrningen ska se ut inom EU är central för det framtida europeiska
samarbetet. Författaren diskuterar vad som i dag begränsar möjligheten att skapa en kraftfullare
styrning och menar att det krävs ett nytt ramverk som säkrar medlemsländerna inflytande över
besluten.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system och presenterades vid seminariet Which
Economic Governance for the European Union?
Organiserade intressen i Europeiska unionen (2011:7) av Thomas Persson och Karl-Oskar Lindgren
Kan organiserade intressen föra EU närmare medborgarna? I den här rapporten granskas frågan med
utgångspunkt i den process som ledde fram till EU:s nya kemikalielagstiftning och slutsatsen är att
intresseorganisationernas medverkan bidrog till bättre och mer balanserade beslut.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system och presenterades vid seminariet
Organiserade intressen i Europeiska unionen.

5

Pressfriheten i Europa och EU – Ungerns medielag i ett rättsligt sammanhang (2011:2epa) av Joakim
Nergelius
I slutet av 2010 antog det ungerska parlamentet en ny medielag som omedelbart mötte hård kritik.
Författaren granskar här hur den nya lagen förhåller sig till EU-rätten, i vilken utsträckning den utgör
ett hot mot ”det fria ordet” samt om lagen kan anses strida mot europeiska principer för
yttrandefrihet.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid
seminariet EU-rätten, Ungern och pressfriheten.
A New Proportionality Test for Fundamental Rights? (2011:7epa) av Anna-Sara Lind och Magnus
Strand
I analysen undersöks EU-domstolens sätt att balansera skilda eller till och med motstridiga intressen
som skyddas av EU-rätten. Med utgångspunkt i två förenade mål kritiserar författarna domstolens
sätt att resonera och menar att den bortser från grundläggande krav på öppenhet.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Medlemsstaterna och europeisk integration
Korruption i Europa (2011:5) av Nicholas Charron, Victor Lapuente och Bo Rothstein
Samhällsstyrningens kvalitet varierar i Europa, såväl mellan som inom länder. I den här rapporten
presenteras nya och unika data över regionala skillnader i samhällsstyrningens kvalitet i EU. Där
presenteras också lärdomar från ett antal fallstudier vad gäller möjliga vägar att förbättra styrningen.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Styrning, effektivitet och kontroll i EU och presenterades vid
seminariet Korruption i Europa.
An Interim Review of the 2011 Hungarian Presidency (2011:1op) av Gergely Romsics
Det ungerska ordförandeskapet hanterade en rad svåra ekonomiska och politiska frågor, bland andra
EU:s svar på den ekonomiska krisen och "den arabiska våren". I publikationen analyseras även den
utveckling som ledde till att Ungerns politiska system sattes under lupp under
ordförandeskapsperioden.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.
Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations (2011:3op) av Piotr Maciej Kaczyński
Krisen i eurozonen innebar stora utmaningar för Polen under landets halvår som EU-ordförande.
Rapporten beskriver ett visserligen framgångsrikt ordförandeskap, men ställer samtidigt frågan om
ett land som står utanför eurosamarbetet kan vara en del av EU:s inre krets.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid
seminariet The Polish Presidency of the EU Council.
Opinionsstödet för EU fortsätter att öka (2011:4epa) av Sören Holmberg
I 2010 års mätning av den svenska EU-opinionen sade sig 53 procent av de tillfrågade vara för
medlemskapet medan 23 procent var emot. Analysen bygger på de mätningar av
opinionsutvecklingen som Sieps årligen publicerar i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs
universitet.
Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet
Tillståndet i den svenska EU-opinionen.
Brussels Advocates Swedish Grey Wolves (2011:8epa) av Jan Darpö
Den svenska vargjakten har hamnat på EU:s dagordning. EU-kommissionen ifrågasatte under året
den svenska förvaltningen av varg och den svenska regeringen svarade med att ersätta 2012 års
licensjakt med utökad skyddsjakt. Författaren analyserar frågan med utgångspunkt i EU-rätten.
Analysen ingår i forskningsprojektet Rörlighet och sammanhållning: infrastrukturella utmaningar och
presenterades vid seminariet EU och den svenska vargjakten.
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Ekonomisk politik i Europa
The Financial Crisis - Lessons for Europe from Psychology (2011:1) av Henry Montgomery
I rapporten betraktas den finansiella krisen ur ett psykologiskt perspektiv. Författaren redogör för de
felbedömningar - av såväl finansmarknadens aktörer som den breda allmänheten - som ledde fram
till krisen samt diskuterar lämpliga policyåtgärder.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och
presenterades vid seminariet Europa och finanskrisen – lärdomar från psykologin.
The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out? (2011:3) av Stefan Collignon, Friedrich
Heinemann, Arjan Lejour, Willem Molle, Daniel Tarchys och Peter Wostner
EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre
villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. I den här antologin diskuterar en rad
framstående europeiska forskare nödvändigheten av tydliga regler för vad som ska prioriteras.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades vid seminariet The Next LongTerm Budget: What Should Go In? What Should Go Out?
Regional Disparities in the EU (2011:4) av Adolfo Maza och José Villaverde
Inom ramen för den så kallade sammanhållningspolitiken rangordnas EU:s regioner efter
välståndsnivåer, något som avgör om en region ska tilldelas stöd från EU:s budget. I den här
rapporten diskuteras hur regionala skillnader bör mätas och vad EU kan göra för att minska
skillnaderna.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades vid seminariet Regional
Disparities and Regional Policy in the European Union.
Achieving Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget (2011:6) av Filipa
Figueira och Jorge Núñez Ferrer
EU:s politik för forskning (FoU) är central i såväl budgetöversynen som i den så kallade Europa 2020strategin. Här diskuteras styrkor och svagheter i unionens FoU-politik samtidigt som författarna lyfter
fram områden som EU bör ägna särskild uppmärksamhet åt.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades vid seminariet Achieving
Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget.
How Small are the Regional Gaps? How Small is the Impact of Cohesion Policy? A Commentary on the
Fifth Report on Cohesion Policy (2011:1epa) av Daniel Tarschys
Klyftorna mellan de olika europeiska regionerna är betydligt mindre än vad som vanligtvis påstås,
eftersom EU-kommissionen vid bedömning inte tar hänsyn till den utjämning som sker genom den
nationella politiken. Det hävdar författaren till denna analys, efter att ha granskat EU-kommissionens
femte sammanhållningsrapport.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.
The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism (2011:6epa) av
Bruno de Witte
I mars 2011 beslutade Europeiska Rådet att för första gången använda ett av de två förfaranden för
förenklad fördragsändring som Lissabonfördraget medger. Syftet var att införa en
stabilitetsmekanism för euroområdet. I den här analysen granskas skälen för beslutet.
Analysen ingår i forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.
Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nackdelar med olika strategier (2011:09epa) av Lars Calmfors
Statsskuldkriserna i euroområdet har gett upphov till två parallella beslutsprocesser i EU. Dels en för
att förändra regelsystemet, dels en som gäller akut krishantering. I den här publikationen diskuteras
hur hanteringen av kriserna kan påverka det framtida ekonomisk-politiska regelverket i EU.
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Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och
presenterades vid seminariet EU, euron och krisen.
En finanspolitisk union för euron: lärdomar från federala stater (2011:10epa) av Lars Jonung
Den europeiska statsskuldkrisen har präglat EU:s arbete i snart två år. En av huvudfrågorna är hur ett
framtida finanspolitiskt ramverk ska utformas. I den här publikationen analyseras frågan med
utgångspunkt i de historiska lärdomarna av finanspolitisk samordning i några federala stater.
Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och
presenterades vid seminariet EU, euron och krisen.
Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? (2011:11epa) av Martin Flodén
I takt med att den europeiska statsskuldkrisen breder ut sig framstår de finanspolitiska resurserna
inom valutaunionen som allt mer begränsade. I den här analysen diskuteras Europeiska
centralbankens (ECB) roll när det gäller att finna en lösning på skuldkrisen.
Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och
presenterades vid seminariet EU, euron och krisen.

EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
Tjänster av allmänt intresse: ett svenskt perspektiv (2011:8) av Tom Madell
Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i huvudsak på det offentliga, samtidigt
som själva utförandet ofta är en uppgift för privata aktörer. Här diskuteras betydelsen av EU:s regler
om ”tjänster av allmänt intresse” för den kommunala självstyrelsen och den svenska
välfärdspolitiken.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet EU och den
svenska välfärden.
Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi (2011:2op) av Guiseppe Bertola,
Jörgen Hettne, Fritz W Scharpf och Daniel Tarschys
EU:s medlemsstater har länge försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. I stor
utsträckning har det stannat vid ord, men i Lissabonfördraget sägs nu att EU ska vara en social
marknadsekonomi. I den här antologin diskuteras om det innebär en förändring av det hittillsvarande
EU-samarbetet.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid konferensen Sociala
Europa.
EU, lokala marknader och allmänintresset (2011:3epa) av Jörgen Hettne
EU-rätten tillåter att andra hänsyn tas än fri konkurrens. Ett medlemsland kan exempelvis bestämma
att vissa tjänster ska vara allmännyttiga och tillhandahållas på andra villkor än rent
marknadsmässiga. Den här analysen visar dock att Sverige hittills har varit försiktigt med att utnyttja
den möjligheten.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet När
allmänintresset möter marknaden – EU och kommunerna i praktiken.
Comment on the European Commission's “Green Paper towards adequate, sustainable and safe
European pension systems” (2011:5epa) av Conny Olovsson
Europas befolkning lever allt längre, arbetskraftens andel av befolkningen minskar och inom EU
pågår nu en debatt om Europas framtida pensionssystem. Den här analysen diskuterar frågan mot
bakgrund av EU-kommissionens "grönbok” om framtida europeiska pensionssystem.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Vad händer
med Europas pensionssystem?
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Euro Plus Pact: Between Global Competitiveness and Local Social Concerns (2011:13epa) av Karolina
Zurek
Europluspakten är tänkt som komplement för att på nationell nivå stödja reformprogrammet för
ekonomisk styrning. Här granskas paktens möjliga effekter mot bakgrund av diskussionerna om nya
styrningsformer, ekonomisk styrning samt om det som betecknas ”det sociala Europa”.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Sociala Europa i
tider av ekonomisk kris.
Public Services and State Aid – Is a Decentralisation of State Aid Policy Necessary? (2011:14epa) av
Jörgen Hettne
I takt med att lokala marknader öppnas för konkurrens utvidgas EU-rättens omfattning och reglerna
för konkurrens och statsstöd blir tillämpliga. I den här publikationen diskuteras EU-kommissionens
förslag till revidering av EU:s regler för statsstöd när det gäller "tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse".
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Allmännyttiga
tjänster – lokala intressen.

Den gemensamma klimat- och energipolitiken
The EU and Strategies for New Climate Treaty Negotiations (2011:12epa) av Katak Malla
EU har sedan början av nittiotalet varit en ledande aktör i klimatförhandlingarna. I den här analysen
diskuteras EU:s roll under tidigare förhandlingar och där ges också ett antal policyrekommendationer
inför den senaste förhandlingsomgången, i Durban i slutet av 2011.
Analysen presenterades vid seminariet Juridik, politik och klimatförändringar: EU:s strategi inför
Durban.

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Sieps har lämnat 8 remissvar under 2011, vilka samtliga
går att ladda ned på Sieps webbplats:
- Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt (UF/2010/69908/FIM)
- Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5)
- Huvudbetänkandet i Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)
- Promemorian Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES (Ju201/2645/L2)
- Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21)
- Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad
bolagsskattebas, KOM (2011) 121 slutlig
- Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av
visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22)
- Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget –
stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25)
Tabell 4. Avlämnade remissvar
Remisser

2011
8

2010
5

2009
9
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2.3 Spridning
Under 2011 skickades 3 955 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional papers till
mottagare i Sverige och utomlands. Information om nya analyser nådde i genomsnitt 2 465
mottagare per utskickstillfälle. Nyhetsbrevet nådde i genomsnitt 1 605 mottagare per utskickstillfälle.
Under 2011 arrangerade Sieps 26 seminarier och inbjudningar till dessa skickades till 3 852 personer i
genomsnitt per tillfälle. 54 % av årets seminarier anordnades i samarbete med andra aktörer, svenska
eller internationella. Antalet nedladdningar av Sieps rapporter, utredningar, Occasional papers och
europapolitiska analyser som producerats sedan 2002 uppgick under 2011 till totalt 9 836. De
publikationer som producerades under 2011 laddades ned 3 896 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 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 2011 fanns dessa tillgängliga för
sammanlagt 1 892 seminariedeltagare. Rapporter och Occasional papers skickas även alltid till en
utvald krets av mottagare med ett brev undertecknat av direktören. Till rapporterna hör en separat
sammanfattning på svenska och engelska. Den har syftet att underlätta för Sieps målgrupper att på
ett enkelt och snabbt sätt ta till sig kärnfrågan och resultaten. Under 2011 skickades, genom riktade
brevutskick, 3 955 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional papers till mottagare i
Sverige och utomlands. Varje rapport nådde i genomsnitt 396 mottagare.
Tabell 5. Utskick av publikationer (rapporter och Occasional paper)
2011
Utskick
3 955

2010
2 650

2009
3 200

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 sändlistor finns för bland andra Regeringskansliet, ambassader,
tjänstemän i Bryssel, universitet och högskolor, medier och myndigheter. Vid årsskiftet 2011/2012
beräknades antalet personer eller organisationer som önskar få information från Sieps till 9 043. Det
är en ökning jämfört med föregående år (cirka 6 400 personer 2010, 4 700 personer 2009). 2 590 nya
personer har under 2011 tillkommit till Sieps utskickslistor.
När en ny europapolitisk analys lanseras skickas oftast ett mejl på svenska och engelska med en kort
text rörande kärnfrågan. Sieps håller på detta sätt sina svenska och internationella målgrupper
uppdaterade om forskningen i aktuella ämnen. I mejlet finns en direktlänk till webbplatsen där man
kan ladda ned analysen. Under 2011 nådde de digitala utskicken av europapolitiska analyser i
genomsnitt 2 465 mottagare per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar utformas också på såväl svenska som engelska. Förutom via elektroniska
utskick, når Sieps även Regeringskansliet och dess tjänstemän genom att notiser om seminarierna
alltid läggs ut på Regeringskansliets interna webbplats, Klaranätet. Under 2011 nådde de digitala
utskicken av seminarieinbjudningar i genomsnitt 3 852 mottagare per utskickstillfälle.
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Utöver detta publiceras regelbundet ett elektroniskt nyhetsbrev med en text av en expert eller
forskare samt en krönika av myndighetschefen. Nyhetsbrevet innehåller också ett kalendarium över
kommande seminarier och en lista med de senaste publikationerna, med klickbara länkar till
webbplatsen. Sedan 2011 skickas nyhetsbrevet i såväl engelsk som svensk version. Under 2011
nådde de digitala utskicken av nyhetsbrevet i genomsnitt 1 605 mottagare per sändningstillfälle.
Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
2011
2010
Europapolitisk
2 465
2 900
analys
Seminarieinbjudan
3 852
3 000
Nyhetsbrev
1 605
1 950

2009
1 890
3 140
1 100

2.3.2 Seminarier
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 kostnadsfritt den aktuella publikationen.
Under 2011 anordnades sammanlagt 26 seminarier i Sieps regi, vilka sammantaget lockade 1 892
besökare. Antalet seminarier under 2010 och 2009 var 21 respektive 25. Under 2011 besöktes varje
seminarium av i genomsnitt 73 personer, något färre än under de två föregående åren (83 personer).
Tabell 7. Seminarier
Seminarier

2011
26

2010
21

2009
25

2011
1892

2010
1736

2009
2075

Tabell 8. Deltagare seminarier
Deltagare

Till ovanstående seminarier skall läggas de mer expertbetonade seminarier som Sieps arrangerat i
samarbete med Regeringskansliet, under 2011 sammanlagt sju stycken. De seminarierna är ett
komplement till de ordinarie öppna seminarierna och samlar högre tjänstemän från flertalet
departement. En beskrivning av Sieps seminarier för Regeringskansliet finns på sidan 17.
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Tabell 9. Kategoritillhörighet Sieps seminarier

* Tjänstemän från regeringskansliet erbjuds sedan 2011 särskilt utformade seminarier. Dessa seminarier redovisas separat
på sidan 17 och deltagarna återfinns inte i denna tabell.

2011
129*
45
83
347
259
168
33
54
219
198
357
1892

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

2010
403
33
50
270
120
149
12
39
166
103
391
1736

2009
216
72
39
270
224
329
46
44
125
96
574
2035

När det bedöms lämpligt samarrangerar Sieps seminarier med andra institut och organisationer.
Över hälften av seminarierna 2011 (54 %) anordnades i samarbete med andra aktörer, såväl svenska
som internationella. Samarrangemang gör att Sieps dels kan nå en bredare publik, dels kan dela
kostnader med andra arrangörer.
Tabell 10. Samarrangemang seminarier
Samarrangemang

2011
54 %

2010
57 %

2009
56 %

Sedan 2009 har deltagare i Sieps seminarier kunnat utvärdera arrangemangen genom att besvara en
enkät. Enkäten består av tolv frågor om allt från ämnesval till organisation. Under 2011 delades
enkäter ut vid totalt 14 av 26 seminarietillfällen. Det goda utfallet från 2009 och 2010 upprätthölls
även under 2011. 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 11. Enkät om Sieps seminarier

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

Dåligt eller mkt dåligt

Bra eller mkt bra

2011

2010

2009

2011

2010

2009

0%

0%

0,6 %

100 %

100 %

99,4 %

3,5 %

3,5 %

4,3 %

96,5 %

96,5 %

95,7 %
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Sieps seminarier
What Future for the Open Method of Coordination?
13 januari, Stockholm
Den öppna samordningsmetoden är en i EU allt vanligare men omstridd samarbetsform för att
underlätta frivillig samordning av den nationella politiken. Diskussion om problem med metoden
samt förslag till förbättringar.
Medverkande: bl.a. Susana Borrás, Copenhagen Business School, Claudio M. Radaelli, och Oscar
Wåglund Söderström, Statsrådsberedningen.
Europa och finanskrisen - lärdomar från psykologin
22 februari, Stockholm
Den finansiella krisen betraktad utifrån ett psykologiskt perspektiv. Syftet var att visa hur
psykologiska insikter kan ligga till grund för reformer som skulle kunna mildra framtida finanskriser i
EU-området.
Medverkande: bl.a. Henry Montgomery, Stockholms universitet, Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden
och Johanna Lybeck, Finansdepartementet.
The 2011 Report on the European Economy by the European Economic Advisory Group (EEAG)
8 mars, Stockholm
En grupp ledande europeiska nationalekonomer presenterade sin årliga översikt över de mest
aktuella ekonomiska frågorna. De gav samtidigt en prognos för den ekonomiska utvecklingen i
Europa.
Medverkande: bl.a. Hans-Werner Sinn, Ifo Institute for Economic Research, München, John Hassler,
Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och Karolina Ekholm, Riksbanken.
Seminariet arrangerades i samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.
The Next Long-Term Budget: What Should Go In? What Should Go Out?
9 mars, Bryssel
En konferens om EU:s kommande långtidsbudget och EU-kommissionens uttalade intresse av att
prioritera investeringar som främjar ”europeiska kollektiva nyttigheter”. Konferensen resulterade i
en av Sieps utgiven publikation.
Medverkande: bl.a. Daniel Tarschys, Sieps akademiska nätverk, Willem Molle, Erasmus University
Rotterdam och Iain Begg, London School of Economics.
Seminariet arrangerades i samarbete med The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Which Economic Governance for the European Union?
21 mars, Stockholm
Frågan om hur den ekonomiska styrningen ska se ut inom EU har varit central under såväl bank- och
finans- som den efterföljande statsskuldkrisen. Vad som utgör hinder för en förstärkt ekonomisk
styrning diskuterades.
Medverkande: bl.a. Nicolas Jabko, Johns Hopkins University och Science Po-Paris, Mats Hallgren,
Svenska Dagbladet och Göran von Sydow, Sieps.
The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy
21 mars, Bryssel
Mot bakgrund av den ökade tveksamheten till ytterligare expansion av EU, har medlemsländerna
stärkt greppet över utvidgningen. Denna ”smygande nationalisering” diskuterades av en panel
framstående experter på området.
Medverkande: bl.a. Christophe Hillion, Sieps, Michael Leigh, DG Utvidgning och Alan Mayhew,
University of Sussex.
EU-rätten, Ungern och pressfriheten
29 mars, Stockholm
I början av 2011 infördes i Ungern en ny medielag, en lag som starkt ifrågasattes av inte minst EUkommissionen och Europaparlamentet. Vid seminariet diskuterades bl.a. hur lagen förhåller sig till
EU-rätten.
Medverkande: bl.a. Joakim Nergelius, Örebro universitet, Annika Ström Melin, Dagens Nyheter och
Jörgen Hettne, Sieps.
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Europaforum Hässleholm: EU och kommunerna - juridiska utmaningar
13 april, Hässleholm
EU-rättens konsekvenser för kommunerna har stegvis blivit allt tydligare sedan Sverige gick med i
samarbetet. Vilka krav som EU-medlemskapet ställer på svenska kommuner och om de är redo att
möta dessa debatterades av en panel.
Medverkande: bl.a. Jörgen Hettne, Sieps, Åsa Ehinger Berling, SKL och Johan Eriksson, Hässleholms
kommun.
Europaforums samarbetspartner var, förutom Sieps, Europaparlamentets informationskontor i
Sverige, EU-kommissionen i Sverige, Regeringskansliet och Region Skåne.
När allmänintresset möter marknaden - EU och kommunerna i praktiken
9 maj, Stockholm
EU-rätten kan i viss mån hjälpa kommuner och landsting att upprätthålla en god standard vad gäller
välfärdstjänster. På Europadagen hölls det här seminariet som behandlade hur s.k. tjänster av
allmänt intresse i EU-rätten förhåller sig till svensk rätt.
Medverkande: bl.a. Helena Linde, SKL, Jörgen Hettne, Sieps och Åsa Ehinger Berling, SKL.
Seminariet arrangerades i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
EU:s långtidsbudget - vad ska EU satsa sina pengar på?
9 maj, Stockholm
EU:s medlemsstater är ambitiösa när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga
att skjuta till de pengar som målen kräver. Vid detta andra seminarium under Europadagen
diskuterades vad EU egentligen ska prioritera.
Medverkande: bl.a. Birgitta Ohlsson, EU-minister, Helena Jonsson, LRF och Lars-Erik Liljelund, Mistra.
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet.
The EU as a Global Actor - Lessons from the Arab Spring
12 maj, Stockholm
I Lissabonfördraget betonas behovet av en sammanhållen europeisk utrikespolitik och där anges
också ”redskapen” för att förverkliga en sådan. Mot bakgrund av ”den arabiska våren” diskuterade
en panel hur väl EU hittills levt upp till målsättningen i fördraget.
Medverkande: bl.a. Camille Grand, Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris, Anne Deighton,
University of Oxford och Christophe Hillion, Sieps.
Seminariet arrangerades i samarbete med Utrikespolitiska institutet, UI.
Tillståndet i den svenska EU-opinionen
17 maj, Stockholm
I samarbete med SOM-institutet publicerar Sieps varje år en mätning av den svenska
opinionsutvecklingen vad gäller inställningen till EU-medlemskapet. 2010 års mätning visade på ett
fortsatt ökat stöd för EU men ett kraftigt minskat stöd för euron.
Medverkande: bl.a. Sören Holmberg, Göteborgs universitet/SOM-institutet, Gunilla Sjöberg,
Moderaterna och Marie Granlund, Socialdemokraterna.
Seminariet arrangerades i samarbete med SOM-institutet.
Regional Disparities and Regional Policy in the European Union
14 juni, Stockholm
Inom ramen för sammanhållningspolitiken rangordnas EU:s regioner efter välståndsnivåer, något
som till stor del bestämmer om en region ska ges stöd ur EU:s budget och hur stort det i så fall ska
vara. Vid seminariet diskuterades hur regionala skillnader bör mätas och vad EU kan göra för att
minska skillnaderna.
Medverkande: bl.a. José Villaverde, University of Cantabria, Hans Björklund, Statistiska centralbyrån
(SCB) och Bjarne Lindström, Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).
Seminariet arrangerades i samarbete med Stockholm Institute of Transition Economics (SITE).

14

Korruption i Europa
17 juni, Stockholm
Samhällsstyrningens kvalitet varierar inom Europa, både mellan och inom länder. Vid det här
seminariet presenterade författarna till rapporten Korruption i Europa sin analys av de regionala
skillnaderna samt diskuterade möjliga reformåtgärder för att åstadkomma bättre samhällsstyrning.
Medverkande: bl.a. Bo Rothstein, Göteborgs universitet, Nils-Erik Schultz, Riksenheten mot
korruption och Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet.
Seminariet arrangerades i samarbete med Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus.
Achieving Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget
21 juni, Bryssel
Europeiska unionens politik för forskning (FoU) är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så
kallade Europa 2020-strategin. Seminariet diskuterade styrkor och svagheter i unionens FoU-politik
samt lyfte fram områden som EU bör ägna särskild uppmärksamhet för att politiken ska ge önskade
resultat.
Medverkande: bl.a. Jorge Núñez Ferrer, CEPS, Filipa Figueira, School of Public Policy, University
College London och Marc D’hooge, Europeiska investeringsbanken (EIB).
Seminariet arrangerades i samarbete med The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Vad händer med Europas pensionssystem?
6 juli, Almedalen
Europas befolkning lever allt längre samtidigt som arbetskraftens andel och påskyndad av
finanskrisen har pensionsfrågan hamnat högt på EU:s dagordning. Seminariet behandlade frågan mot
bakgrund av EU-kommissionens grönbok om möjligheten att utforma trygga och finansierbara
pensionssystem.
Medverkande: bl.a. Conny Olovsson, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms
universitet, Karl Erik Olsson, Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Jörgen Hettne, Sieps.
Seminariet arrangerades i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige och EUKommissionen i Sverige under Almedalsveckan på Gotland.
EU och den svenska vargjakten
29 september, Stockholm
EU-kommissionen har ifrågasatt Sveriges förvaltning av varg och den svenska regeringen svarade i
början av hösten med att ersätta 2012 års licensjakt med utökad skyddsjakt. Frågan är kontroversiell
och vid det här seminariet diskuterades vargjakten utifrån ett EU-rättsligt perspektiv.
Medverkande: bl.a. Jan Darpö, Uppsala universitet, Åsa Romson, Miljöpartiet och Bengt-Anders
Johansson, Moderaterna.
Organiserade intressen i Europeiska Unionen
6 oktober, Stockholm
Kan EU:s demokratiska legitimitet öka genom att intresseorganisationer involveras mer i
beslutsprocessen? Två statsvetare har undersökt frågan med utgångspunkt i den process som ledde
fram till EU:s nya kemikalielagstiftning REACH och vid det här seminariet presenterade de resultaten.
Medverkande: bl.a. Thomas Persson, Uppsala universitet, Jens Holm, Vänsterpartiet och Niklas
Bergström, Svenskt Näringsliv.
EU, euron och krisen
13 oktober, Stockholm
För att fördjupa kunskaperna om den pågående statsfinansiella krisen och de insatser som görs inom
ramen för EU-samarbetet arrangerade Sieps och Finansutskottet ett seminarium i Riksdagen.
Underlag var ett antal nyligen framtagna analyser som presenterades vid seminariet som samlade
närmare tvåhundra deltagare.
Medverkande: bl.a. Lars Calmfors, Stockholms universitet, Karolina Ekholm, och Anna Kinberg Batra,
Finansutskottet.
Seminariet arrangerades i samarbete med Finansutskottet.
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EU och den svenska välfärden
26 oktober, Stockholm
Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i hög grad på kommuner, landsting och
regioner men utförandet är ofta en uppgift för privata aktörer. Vid det här seminariet diskuterades
vilken betydelse EU:s regler om tjänster av allmänt intresse kan ha för att upprätthålla den
kommunala självstyrelsen och välfärdspolitiken.
Medverkande: bl.a. Tom Madell, Umeå universitet, Ulf Bernitz, Stockholms universitet och Magnus
Lindbäck, Näringsdepartementet.
Juridik, politik och klimatförändringar: EU:s strategi inför Durban
28 november, Stockholm
EU har varit en ledande aktör i klimatförhandlingarna sedan Riokonferensen 1992. Inför den senaste
förhandlingsomgången i Durban, om utsläppsminskningar efter 2012, arrangerades ett seminarium
där EU:s roll i arbetet med att försöka få till stånd ett heltäckande klimatavtal behandlades.
Medverkande: bl.a. Katak Malla, Sieps, Jonas Ebbesson, Stockholms universitet och Anders Turesson,
Miljödepartementet.
Seminariet samarrangerades med Stockholms miljörättscentrum.
The European Union and its Neighbourhoods
2 december, Paris
Den s.k. grannskapspolitiken är ett centralt element när det gäller EU:s relationer med de länder som
unionen gränsar till. Vid ett seminarium arragerat i Paris av tre forskningsinstitut/nätverk
diskuterades EU:s relationer till så vitt skilda områden som Medelhavsregionen, Maghreb och
Vitryssland.
Medverkande: bl.a. Christophe Hillion, Sieps, Driss Khrouz, Université Mohammed V Agdal, Rabat och
Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Bryssel.
Seminariet var ett samarrangemang mellan Sieps, CERI-SciencesPo och Wider Europe.
Sociala Europa i tider av ekonomisk kris
8 december, Stockholm
I tider av ekonomisk kris prövas medlemsländernas förmåga att förena den inre marknadens krav
med medborgarnas förväntningar på det sociala området. Vid det här seminariet diskuterades frågor
som social- och arbetsmarknadspolitik samt huruvida det går att kombinera ett mer ”socialt Europa”
med striktare budgetkrav. Seminariet var det första av tre som hölls i samband med Sieps
tvådagarskonferens Sociala Europa.
Medverkande: bl.a. Giuseppe Bertola, EDHEC Business School, Karolina Zurek, Sieps och Paolo
Graziano, Università Bocconi.
Sociala Europa för konsumenter, medborgare och arbetstagare
9 december, Stockholm
Är det möjligt att stärka medborgarnas ställning i den pågående europeiska integrationsprocessen
och på vilket sätt kan det i så fall ske? Det var en av huvudfrågorna vid det andra seminariet under
Sieps konferens Sociala Europa.
Medverkande: bl.a. Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, Stockholms universitet, Christian Joerges,
Universität Bremen och Sverker Gustavsson, Uppsala universitet.
Allmännyttiga tjänster - lokala intressen
9 december, Stockholm
EU:s regelverk anger ramarna för hur nationella myndigheter kan agera när man tillhandahåller
välfärdstjänster, framför allt när det gäller upphandling och statsstöd. Vid det tredje seminariet
under Sieps konferens Sociala Europa diskuterades möjligheten att förena EU:s krav med exempelvis
kommunalt självstyre.
Medverkande: bl.a. Caroline Wehlander, Umeå universitet, Ulf Bernitz, Stockholms universitet och
Bruno de Witte, Maastricht University och European University Institute.
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The Polish Presidency of the EU Council
14 december, Stockholm
Krisen i eurozonen innebar stora utmaningar för det polska EU-ordförandeskapet. Inte minst som
Polen står utanför eurosamarbetet och därmed fick bara begränsat inflytande över periodens
viktigaste beslut. Vid seminariet presenterades en halvtidsrapport om vad ordförandeskapet mot den
bakgrunden ändå åstadkom.
Medverkande: bl.a. Piotr Maciej Kaczyński, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel, Johan
Krafft, Statsrådsberedningens EU-kansli och Fredrik Langdal, Sieps.

Sieps seminarier för Regeringskansliet
Sieps arrangerar, som ett komplement till de ordinarie öppna seminarierna, expertbetonade
seminarier för tjänstemän i Regeringskansliet (RK). Dessa ingår i Sieps primära målgrupp. Sieps
bedömer vilka ämnen och vilka forskare som kan vara speciellt relevanta för målgruppen. Gemensam
inbjudan skickas av Statsrådsberedningens EU-kansli (SB-EU) och Sieps. Under 2011 organiserades sju
seminarier för Regeringskansliet. Denna nya seminarieform genomfördes systematiskt först under
2011, varför det inte finns några jämförelsetal för tidigare år.
Tabell 12. Antal seminarier för Regeringskansliet (RK).

Jämförelsetal saknas för 2009 och 2010 eftersom seminarier för Regeringskansliet infördes 2011.

Seminarier för RK

2011
7

2010

2009

EU:s framtida budget, 27 januari, Statsrådsberedningen
Med Iain Begg, London School of Economics samt Sieps akademiska nätverk och Jorge Núñez Ferrer,
Centre for European Policy Studies.
Lärdomar från finanskrisen ur franskt perspektiv, 31 maj, Statsrådsberedningen
Med Christian de Boissieu, Conseil d’analyse économique.
EU:s utrikespolitiska kapacitet, 20-21 juni, Hotel Skeppsholmen
Med Christophe Hillion, Sieps, och tio europeiska forskare.
Krisen för euron, 18 augusti, Statsrådsberedningen
Med Daniel Tarschys, Stockholms universitet och Sieps akademiska nätverk, och Lars Calmfors,
Stockholms universitet och Sieps akademiska nätverk.
Eurokrisen, euroobligationer, 9 september, Statsrådsberedningen
Med Lars Calmfors, Stockholms universitet och Sieps akademiska nätverk.
EU, euron och krisen, 13 oktober, Finansdepartementet
Med Lars Calmfors, Stockholms universitet och Sieps akademiska nätverk, Lars Jonung,
Finanspolitiska rådet och Martin Flodén, Stockholms universitet och Sieps akademiska nätverk.
Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt – fördragsändringar och krisen, 9 december,
Statsrådsberedningen
Med Bruno de Witte, Maastrichts universitet samt European University Institute.
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2.3.3 Sieps webbplatser
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 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 med
ambitionen att under 2010 lansera en förbättrad webbplats och en ny utskicksdatabas för
nyhetsbrev, seminarieinbjudningar m.m. Detta arbete har fortgått även under 2011.
Användarvänligheten har varit i fokus, vilket har gjort det nödvändigt med en mer avancerad
sökmotor och en förenklad anmälningsfunktion till seminarier och utskickslistor. Även hanteringen av
seminarieanmälningar och utskickslistor har succesivt förenklats, då fler steg i processen har
automatiserats. Den nya webbplatsen bygger liksom den tidigare på öppen källkod.
I samband med att webbplatsen förbättrades valdes en ny plattform (Drupal istället för Joomla),
även den i öppen källkod. Valet av ny plattform medförde dock att det tidigare statistikverktyget inte
längre kunde användas, eftersom det var kopplat till den tidigare plattformen (Joomla). Som
statistikverktygvalde Sieps 2011 Google Analytics, eftersom det är oberoende av vilken plattform
webbplatsen är byggd på. Däremot innebär bytet av statistikverktyg att det inte är möjligt att ta fram
jämförbara data över nedladdningsstatistiken för minst tre år i följd. Framöver blir detta dock möjligt,
då Sieps fortsättningsvis kommer att kunna använda samma metod och verktyg för att ta fram data.
Tabell 14 och 15 saknar således jämförelsetal för 2009 och 2010 (dessa var enligt Joomla: 58 122 för
2010 och 75 276 för 2009 i tabell 14; 3 472, 233 samt 5 586 för 2010 och 4 577, 2 181 samt 12 367
för 2009 i tabell 15).
Vad gäller besöksstatistiken för webbplatsen, tabell 13, har Sieps valt att använda samma verktyg
som för nedladdningsstatistiken (Google Analytics). Här är det dock möjligt att redovisa
jämförelsetal, eftersom dessa inte har varit knutna till den förra plattformen. Det nya verktyget
kommer att introduceras gradvis. Jämförelsetal enligt tidigare verktyg redovisas i tabell 13 inom
parentes.
Tabell 13. Besöksstatistik www.sieps.se

Talen inom parantes är framtagna med hjälp av Awstats som Sieps använt under tidigare år. För 2011 redovisas även
mätning enligt verktyget Google Analytics, det verktyg som Sieps introducerat under 2011.

Unika besökare

2011
(40 652)
24 661

2010
(36 577)

2009
(41 368)

Under 2011 var antalet nedladdningar av Sieps rapporter, Occasional Papers och europapolitiska
analyser som producerats sedan 2002 totalt 9 836. Av dessa laddades de publikationer som
producerades under 2011 ned 3 896 gånger.
Uppgifterna i tabell 15 avser nedladdningar på de årligen producerade publikationerna.
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Tabell 14. Nedladdningsstatistik för samtliga publikationer

Jämförbara data är inte möjliga att ta fram för 2010 och 2009 av tekniska skäl på grund av byte av statistikverktyg. Se text
ovan.

Publikationer

2011
9 836

2010

2009

Tabell 15. Nedladdningsstatistik för publikationer producerade under respektive år

Jämförbara data är inte möjliga att ta fram för 2010 och 2009 av tekniska skäl på grund av byte av statistikverktyg. Se text
ovan.

2011
Rapporter
Occasional Paper (OP)

2010

2009

1 386
347

Europapolitisk analys (Epa)

2 163

Totalt

3 896

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 och 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 finns fortfarande
då den har besökts av 12 316 unika besökare under 2011.
Tabell 16. Besöksstatistik www.lissabonfordraget.se
2011
12 316
Unika besökare

2010
14 660

2009
18 114

2.3.4 Övriga webbplatser
Europaportalen.se
Europaportalen är en oberoende nyhets- och debattplats som sedan 12 april 2000 dagligen
publicerar nyheter, debattartiklar, temaartiklar och fakta i aktuella Europafrågor. Den 11 mars 2010
förnyade Europaportalen sin webbplats och införde läsarforumen MittEuropa och YouEurope med
kommentars- och frågefunktioner. Sieps har sedan myndighetens start 2002 en särskild elektronisk
annonsplats, en så kallad banner, på Europaportalens startsida. Bannern används för att informera
om nya publikationer och kommande seminarier, och är länkad till den aktuella artikeln på
www.sieps.se. Under 2011 publicerade Sieps 22 banners på Europaportalen.

Europe’s World
Europe’s World är en oberoende europeisk tidskrift i vars nätverk Sieps ingår. Det innebär att Sieps
har 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 kommentarer till
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 2011
publicerade Sieps 16 engelskspråkiga publikationer och information om fyra kommande seminarier
och en konferens 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.
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EurActiv
Sieps är sedan 2009 medlem i EurActiv, som bildades 1999 i syfte att bidra till öppenhet och
effektivitet i EU‐frågor. Medieportalen 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 ges möjlighet att lägga in kommande seminarier i
kalendariet. Under 2011 publicerade Sieps där information om sju engelskspråkiga seminarier och en
konferens, där 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
Sieps använder sig av såväl traditionella som sociala medier för att sprida information om seminarier
och publikationer. Bland de traditionella medierna kan främst nämnas månadstidningen Fokus, i
vilken Sieps under 2010 placerade nio annonser om kommande seminarier. Vad gäller sociala
medier, finns Sieps sedan hösten 2011 på Facebook. Facebook-användare har möjligheten att bli
automatiskt uppdaterade om Sieps seminarier, publikationer och nyhetsbrev.
Sieps syns även redaktionellt i medierna. Medieanalysen av verksamhetsåret 2011 – utförd av
företaget Retriever – visar på en nedgång när det gäller antalet publicerade artiklar. Under 2011
publicerades sammanlagt 45 artiklar, främst referat där Sieps omnämns i brödtexten. Det ska
jämföras med totalt 63 publicerade artiklar under 2010.
Tryckt press svarar för drygt två tredjedelar av den totala publiciteten och Dagens Nyheter (DN) var
under det gångna året den främsta källan. I DN publicerades mer än en tredjedel av alla artiklar
under 2011.
På samma sätt som under föregående år uppmärksammades Sieps främst för sin forskning, vilken
svarar för hälften av artiklarna. Mest publicitet under 2011 fick rapporten Pressfriheten i Europa och
EU – Ungerns medielag i ett rättsligt sammanhang (2011:2epa) och rapporten Korruption i Europa
(2011:5). Även analysen Opinionsstödet för EU fortsätter att öka (2011:4epa) fick betydande
genomslag i medierna.
Sieps medieexponering var även under 2011 i hög grad ”neutral” till sin karaktär (91 procent av den
totala publiciteten, motsvarande siffra var 94 % för 2010). Resterande nio procent utgörs av ”positiv”
publicitet (sex procent för 2010) och syftar bl.a. på Sieps roll som arrangör av exempelvis seminarier
under Europaforum i Hässleholm, om krisen i eurozonen och om EU-rättens syn på den svenska
vargjakten. Ingen ”negativ” publicering förekom under året, vilket det inte heller gjorde året innan.
Antalet artiklar där ”expertuttalanden” av företrädare för Sieps förekom låg under 2011 kvar på
samma nivå som under 2010. För drygt hälften av uttalandena svarade Sieps forskare och utredare,
för den andra hälften stod externa forskare och utredare för.
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2.4 Nätverk
Genom deltagande i nationella och internationella nätverk sprids Sieps forskning. Under 2010
skapades ett särskilt akademiskt nätverk i Sieps regi som sammanför svenska och internationella
forskare. Nätverkets medlemmar var under 2011 aktiva bland annat som deltagare, talare eller
kommentatorer vid seminarier samt författare till några av Sieps publikationer. I övrigt fortsatte och
utvecklades Sieps deltagande i internationella och nationella nätverk.
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 spridningsfunktionen, är det nationella och
internationella utbytet centralt för kvaliteten på och 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 därutöver 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 2011 års seminarier anordnades i samarbete med svenska och internationella aktörer.
Utöver medverkan i forskningssamarbeten i och utanför Sverige, har Sieps forskare och utredare
inbjudits till och medverkat i ett stort antal seminarier, rundabordskonferenser och andra
arrangemang.

2.4.1 Sieps akademiska nätverk
Sieps akademiska nätverk bildades 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 såväl Sieps
ledning (direktör och insynsråd) som utrednings- och forskningspersonal, men är inte ett beslutande
organ.
I Sieps akademiska nätverk ingår (31 januari 2012):
Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet
Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, ordförande NEF och professor i juridik vid Stockholms universitet
Torbjörn Becker, doktor i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm
Iain Begg, professor i nationalekonomi vid London School of Economics
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 vid IIES, Stockholms universitet
Marise Cremona, professor i juridik vid European University Institute, Florens
Thomas Erhag, docent i juridik vid Göteborgs universitet
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Andreas Föllesdal, professor i filosofi vid Oslo universitet
Xavier Groussot, docent i juridik vid Lunds universitet
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
John Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet
Adrienne Héritier, professor i statsvetenskap vid European University Institute, Florens

21

Christopher Hill, professor i statsvetenskap vid Cambridge University
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, Paris
Rutger Lindahl, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Anna Michalski, lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
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 SITE, Handelshögskolan i Stockholm
Lars Pehrsson, professor i juridik vid Stockholms universitet
Thomas Persson, ordförande SNES och docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet
André Sapir, professor i nationalekonomi vid ECARES, Bryssel
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid SULCIS, Stockholm universitet
Helen Wallace, professor i statsvetenskap vid London School of Economics

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 medieportalen www.EurActiv.com ägnas helt åt EU-frågor.
Webbportalen är väletablerad som en av de främsta online-plattformarna för beslutsfattare i Bryssel
och övriga Europa. Den sammanför oberoende journalistik och kompletterar de befintliga EUmedierna och de institutionella webbplatserna. Genom att portalen finns i sammanlagt 15 olika
språkversioner, når den en bred målgrupp långt utanför Bryssel och har i dag drygt 600 000 unika
besökare per månad. Man skickar dagligen ett nyhetsbrev på engelska, franska och tyska till drygt 18
000 mottagare. Därutöver sänds varje fredag ett nyhetsbrev som når drygt 24 000 läsare. Under 2011
lät Sieps publicera information om sju engelskspråkiga seminarier och en konferens i EurActivs
kalendarium, där varje notis hade en direktlänk till det aktuella seminariet på www.sieps.se.

European Policy Institutes’ Network (EPIN)

Sieps, tillsammans med sex andra medlemsinstitut, sitter i styrgruppen för EPIN, ett europeiskt
nätverk bestående av tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på aktuella europapolitiska
debatter. Nätverket är omfattande, med 34 medlemsinstitut i 25 länder, varav de flesta är
medlemsstater i EU 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, Royal Institute for International
and Strategic Studies (ELCANO) i Madrid, European Institute of Romania i Bukarest, Hungarian
Institute of International Affairs (HIIA) i Budapest, Netherlands Institute of International Relations
Clingendael i Haag och Notre Europe i Paris. Sieps utredare i statsvetenskap deltog i tre konferenser
under 2011.

Europe’s World

Europe’s World är en oberoende europeisk webbaserad tidskrift i vars nätverk Sieps är medlem.
Tidsskriften produceras i samarbete med över 140 ledande europeiska institut, tankesmedjor och
akademiska institutioner och har efter lanseringen 2005 kommit att bli en betydelsefull plattform
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som läses av över 100 000 inflytelserika beslutsfattare och opinionsbildare i Europa. Webbplatsen
www.europesworld.org innehåller artiklar och kommentarer samt studier och rapporter framtagna
av institut och tankesmedjor i Europa. Via nyhetsbrevet, som skickas ut en gång i veckan och når 60
000 mottagare, lyfts Sieps och övriga medlemsinstituts senaste publikationer fram under rubriken
Think Tank Europe. Under 2011 lät Sieps publicera information om 16 engelskspråkiga publikationer
och fyra kommande seminarier samt en konferens 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 forskningsbaserade bidrag i frågor som prioriteras av trioordförandeskapen. Under 2011 publicerades rapporten TGAE – The Contribution of 16 European
Think Tanks to the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency of the European Union. Från Sieps sida
medverkade Jonas Eriksson, Jörgen Hettne och Fredrik Langdal med sammanlagt tre artiklar i
rapporten. Projektet TGAE samlar sexton 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, Cyprus Center for European and International Affairs (CCEIA) i Nicosia,
Danish Institute for International Studies (DIIS) i Köpenhamn, Egmont I Bryssel, European Council on
Foreign relations (ECFR) i London-Madrid-Berlin-Paris, GKI I Budapest, 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 samt Real Instituto Elcano I Madrid.

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
och seminarier samt erbjuder forskare möjlighet att publicera sig i nationella och internationella
sammanhang. De tre nätverken ger årligen ut den gemensamma antologin Europaperspektiv.
Tidigare år har utredare eller forskare från Sieps bidragit med texter till antologin Europaperspektiv,
vilket dock inte var fallet under 2011. Ordförandena i respektive nätverk är medlemmar i Sieps
akademiska nätverk.

Europaforum Hässleholm

Europaforum Hässleholm är en mötesplats där centrala frågor diskuteras utifrån ett europeiskt
perspektiv. Sedan 2003 har det utvecklats från en halvdagsföreläsning till att bli Sveriges största
arena för aktuella europafrågor. Arrangemanget pågår under en vecka, tar upp ekonomiska och
samhälleliga frågor, och präglas av 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 2001 års upplaga av Europaforum Hässleholm anordnade Sieps seminariet EU och
kommunerna – juridiska utmaningar, vid vilket Jörgen Hettne, forskare i juridik på Sieps,
presenterade sin forskning.
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EU-infogruppen

EU-infogruppen är en informell kommunikationsgrupp som består av företrädare för Sieps,
Statsrådsberedningen, Information Rosenbad, EU-nämnden, EU-upplysningen, Europaparlamentet i
Sverige, Europeiska kommissionen i Sverige och Utrikesdepartementet. EU-infogruppen möts 4 – 5
ggr per år och sammankallande ordförande är EU-upplysningen. Vid EU-infogruppens möten
presenterar deltagarna respektive organisations genomförda och kommande aktiviteter. Möjligheter
till samordning diskuteras och i förekommande fall utvärderas gemensamma insatser. Från Sieps
medverkar informatören/redaktören samt budget- och ekonomisamordnaren.

2.4.4 Övriga samarbeten
European Economic Advisory Group (EEAG) och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
(SNS)

I samband med lanseringen av EEAG:s årliga rapport över den europeiska ekonomin arrangerar Sieps
och SNS årligen ett seminarium där rapporten presenteras och aktuella frågor diskuteras. Seminariet
The 2011 Report on the European Economy by the EEAG ägde rum den 8 mars. EEAG grundades av
det tyska forskningsnätverket CESifo 2001 och består av internationellt kända ekonomer från flera
europeiska länder.

Centre for European Policy Studies (CEPS)

Under 2011 hade Sieps två samarrangemang med den i Bryssel baserade tankesmedjan CEPS, båda
med EU:s långtidsbudget som tema. Den 9 mars hölls seminariet The Next Long Term Budget: What
Should Go In? What Should Go Out? kring Sieps rapport med samma namn. Även Sieps rapport
Achieving Europe’s R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget presenterades vid ett
seminarium arrangerat av Sieps i samarbete med CEPS.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

På Europadagen den 9 maj arrangerade Sieps och SKL ett gemensamt seminarium om EU och
kommunerna med titeln När allmänintresset möter marknaden – EU och kommunerna i praktiken.
Vid seminariet presenterades Sieps rapport EU, lokala marknader och allmänintresset.

Utrikespolitiska institutet

Sieps har genom åren haft flera samarbeten med Utrikespolitiska institutet (UI) kring specifika
europafrågor. Så var också fallet 2011, då UI och Sieps samarrangerade seminariet The EU as a
Global Actor – Lessons from the Arab Spring, med talare från bland annat de båda instituten.

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 den 17 maj 2011 presenterades analysen Opinionsstödet för
EU fortsätter att öka(2011:4epa) författad av Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och
ledamot i SOM-institutets styrgrupp.

Stockholm Institute of transition Economics (SITE)

Sieps och SITE organiserade sommaren 2011 ett gemensamt seminarium om EU:s regionalpolitik,
med fokus på hur regionala skillnader bör mätas och vad EU kan göra för att minska skillnaderna i
välstånd mellan regionerna. Seminariet hade titeln Regional Disparities and Regional Policy in the
European Union.
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Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)

Krus är en statlig myndighet med fokus på bland annat offentligt etos. Myndigheten har även en
samordnande roll för Nätverket mot korruption, mutor och jäv. Korruption är således ett tema som
ligger inom Krus kompetensområde och i juni 2011 arrangerade Sieps och Krus det gemensamma
seminariet Korruption i Europa. Till seminariet inbjöds särskilt Närverket mot korruption, mutor och
jäv.

Finansutskottet

För att fördjupa kunskaperna om statsskuldkrisen och de insatser som görs inom ramen för EUsamarbetet, bjöd riksdagens finansutskott i samarbete med Sieps under hösten 2011 in till
seminarium. Underlag för diskussionen var ett antal nyligen framtagna Sieps-analyser av krisen, som
presenterades vid seminariet. Presentationerna, de efterföljande frågorna från finansutskottets
ledamöter och svaren från analysförfattarna finns tillgängliga på riksdagens hemsida.

Stockholms miljörättscentrum

Stockholms miljörättscentrums syfte är att genom forskning, utbildning och samarbeten bidra till en
rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och
människors hälsa samt främja en hållbar utveckling. I ett samarrangemang mellan Sieps och
Stockholms miljörättscentrum november 2011 diskuterades EU:s roll i klimatförhandlingarna i
Sydafrika. En Europapolitisk analys presenterades och kommenterades av bland andra
Miljörättscentrums föreståndare.

CERI-Sciences Po och Wider Europe

CERI-Sciences Po är ett flerdisciplinärt forskningscentrum i Frankrike, vars direktör är medlem i Sieps
akademiska nätverk. Också Wider Europe är ett flerdisciplinärt nätverk med forskare och
beslutsfattare med speciellt fokus på EU:s utrikes- och grannskapspolitik. Under 2011 höll Sieps,
CERI-Sciences Po och Wider Europe ett gemensamt heldagsseminarium om EU:s grannskapspolitik.
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2.5 Intäkter och kostnader
2.5.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Tabell 17. Intäkter och kostnader (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 4 966 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.

Verksamhetens intäkter
Forskning
Spridning
Nätverk
Insynsråd
Intäkter av avgifter och
andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa

Intäkter av anslag 2011
5 605
7 040
933
208
2

Intäkter av anslag 2010
6 595
5 569
1 069
160
0,1

Intäkter av anslag 2009
4 265
7 580
911
157
32

0
25
13 813

1
12
13 406

43
9
12 997

Verksamhetens kostnader

Kostnader 2011

Kostnader 2010

Kostnader 2009

Forskning

5 616

6 601

4 280

Spridning
Nätverk

7 054
935

5 574
1 070

7 604
913

208
0

160
0

157
43

13 813

13 406

12 997

Insynsråd
Kostnader finansierade
med bidrag
Summa

2.5.2 Kostnader fördelade 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 18. Kostnader för publikationer* (tkr)

Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar 38 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har 38 % av de
totala kostnaderna för intern administration motsvarande 1 647 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna
publikationer och seminarier. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Jämförelsetal saknas för 2009 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Publikationer
Forskning/forskningshandläggning
Tryck
Indirekta kostnader/Intern
administration
Summa

Kostnader 2011
2 446
599
963

Kostnader 2010
3 009
482
1 137

4 008

4 628
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Tabell 19. Kostnader för seminarier* (tkr)

Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar 38 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har 38 % av de
totala kostnaderna för intern administration motsvarande 1 647 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna
publikationer och seminarier. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Jämförelsetal saknas för 2009 eftersom en utökad budgetredovisning infördes under 2010. Siffrorna är avrundade till
närmsta hundratal.

Seminarier
Seminarier
Indirekta kostnader/Intern
administration
Summa

Kostnader 2011
2 163

Kostnader 2010
1 526

684

497

2 847

2 023

2.6 Personal och kompetens
Under 2011 hade Sieps totalt arton anställda, varav nio kvinnor och nio män. Sieps kärnkompetens
utgjordes av två forskare och två utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi, två
utredare i statsvetenskap, samt en utredare. Under 2011 rekryterades två postdoktorala forskare på
vardera ett år. En tredje postdoktoral forskare anställdes även på kortare kontrakt.
Kompetensutveckling ombesörjdes genom internseminarier, interdisciplinära projekt och kurser för
vidare kompetensutveckling för både kärnverksamhet och stödverksamhet. Under 2011 genomfördes
en webbaserad medarbetarundersökning, med efterföljande gemensam workshop. Sieps personal
erbjöds även frivillig hälsoundersökning som ett komplement till friskvårdspeng, friskvårdstimme och
subventionerad massage på arbetsplatsen.

2.6.1 Personal
Personalen på Sieps utgörs av ledningen (direktör och ställföreträdande direktör, den senare är även
forskare i juridik), kärnverksamheten (forskare och utredare) samt stödverksamheten (administrativ
samordnare, ekonomi- och budgetsamordnare och informatör/redaktör). I kärnverksamheten fanns
under 2011 två forskare och två utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi, två
utredare i statsvetenskap, en utredare, samt tre postdoktorala forskare (varav en på kortare
kontrakt). En utredare i statsvetenskap och en forskare i nationalekonomi var tjänstlediga under
större delen av 2011. I stödverksamheten fanns vid slutet av året fem anställda, varav två
föräldralediga.

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 2011 var så fallet inom disciplinen juridik, medan det i
nationalekonomi under större delen av året saknades en disputerad nationalekonom (p.g.a.
tjänstledighet). Inom disciplinen statsvetenskap fanns endast utredare. En utredare i statsvetenskap
var tjänstledig under större delen av året, för att färdigställa sin doktorsavhandling. Sieps ambition
att inom befintliga anställningsramar knyta disputerade forskare till sig ligger fast. Två postdoktorala
forskare tillsattes på visstidskontrakt under 2011 (en statsvetare och en jurist). En tredje
postdoktoral forskare (jurist) anställdes på kortare kontrakt.
Under 2011 hade Sieps totalt arton anställda, varav nio kvinnor och nio män. Antalet årsarbetskrafter
var 10,56.
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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 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. Två postdoktorala forskare anställdes, inom
statsvetenskap respektive juridik. En tredje postdoktoral forskare anställdes på kortare kontrakt.
Vidare anställdes två vikarier inom stödverksamheten, för att ersätta den administrativa
samordnaren samt budget- och ekonomisamordnaren som båda var föräldralediga.
Under 2011 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 2011 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 2010 har fortsatt. Medarbetarna erbjuds
möjlighet till kompetensutveckling, individuellt eller i grupp. Nio medarbetare från
stödverksamheten och kärnverksamheten har deltagit i någon typ av kompetensutveckling under
2011.
En gemensam utbildningsdag i presentationsteknik anordnades, där samtliga anställda erbjöds att
frivilligt delta i övningar som syftade till att förstärka kompetensen i muntlig presentation. I Sieps
uppdrag ingår att förmedla resultaten av den forskning och analys som bedrivs, vilket gjorde kursen
relevant för all personal.
Sieps anordnar också internseminarier med fokus på nya forskningsprojekt och kommande
publikationer. Internseminarierna har två syften: dels att öka förståelsen och kunskapen mellan de
tre disciplinerna juridik, nationalekonomi och statsvetenskap, dels att förmedla kunskap om
forskningen till stödverksamheten. Under seminarierna presenteras och diskuteras ett projekt
och/eller en publikation, vilket innebär att projektledaren och/eller författaren ges tillfälle att få
synpunkter på forskningsresultatet, ett slags intern ”peer review”. Samtliga anställda medverkar vid
internseminarierna. Under 2011 har sådana seminarier hållits vid nio tillfällen.
Sieps öppna seminarier, som sammanför forskare, beslutsfattare, tjänstemän och representanter för
medierna, genererar kunskap och debatt samt utgör en viktig del i kompetensutvecklingen.
Personalen inom kärnverksamheten har under året även medverkat i externa seminarier och
konferenser såväl i som utanför Sverige.
En bas i kompetensutvecklingen är lärandet i arbetet. Frågeställningar, metod och disciplin skiftar
mellan forskningsprojekten och forskarna och utredarna samarbetar ofta ”över gränserna”. Där bör
särskilt projektet Sociala Europa framhållas.
Personalen inom stödverksamheten har genomgått flera utbildningar. Budget- och
ekonomisamordnaren deltog i Erasmus public administration programme i Bryssel och även i
utbildning i IT-rätt. Vikarierande webbredaktören har gått en kurs med fokus på serviceavtal
avseende webbplatser.
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Arbetsmiljö och hälsa

Sieps har sjukvårdsavtal med Previa vilket gör det möjligt för medarbetarna att använda sig av
företagshälsovården när det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Medarbetarna får dessutom varje
år ett friskvårdsbidrag och även möjlighet att under en arbetstimme i veckan utöva motion. De
erbjuds även massage av en legitimerad massör en gång i veckan. Under 2011 genomfördes en
medarbetarundersökning i samarbete med företagshälsovården. En workshop organiserades, där
resultat och åtgärder diskuterades kollektivt, med stöd av en representant från Previa. Samtliga
medarbetare har vidare haft möjlighet till individuella hälsoundersökningar under 2011. I december
2011 bokades tid för individuellt möte med ergonom, som vid två tillfällen i januari 2012 kommer att
besöka samtliga medarbetares arbetsplatser.
Anställdas sjukfrånvaro redovisas i den finansiella redovisningen.

Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning

Forskarbehovet är i stort tillgodosett inför 2012. Dock kommer fortsatt tjänstledighet i
nationalekonomi att innebära att tillfällig forskningskompetens kan behöva rekryteras. Flera
föräldraledigheter har inneburit rekrytering av vikarierande personal för 2011 och 2012.
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 2012,
utifrån de behov som har identifierats under utvecklingssamtalen 2011. De
kompetensutvecklingsbehov som särskilt påtalats rör språkliga kunskaper, presentationsteknik och
medieträning samt utbildning i textbearbetning och sättning.
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3 FINANSIELL REDOVISNING
Sammanställning väsentliga uppgifter

2011

2010

2009

2008

2007

600
520

400
198

300
296

300
200

300
46

1 338
0

1 338
0

1 338
130

1 283
382

1 283
1 086

24
1

12
0

9
0

35
0

19
4

0
2

0
0

0
32

0
42

0
43

567
62

568
0

401
0

396
84

394
277

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

0
0

126
0

27
0

0
0

0
0

Bemyndiganden
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden *

0
0

0
0

0
0

0
0

2 500
2 500

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)

11
12

11
13

10
12

9
11

11
12

1 240

1 209

1 289

1 197

1 027

0
0

0
0

0
0

-159
-534

-431
-103

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

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
5

2011

2010

13 787
2
0
25
13 813

13 393
0
1
12
13 406

-8 808
-821
-4 010
-6
-168
-13 813

-8 351
-779
-4 166
-4
-106
-13 406

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

2011-12-31

2010-12-31

6

45
45

84
84

7

467
467

104
104

0
134
134

2
138
140

Not

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

8

247
247

222
222

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

9

219
219

81
81

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

1 647
1 647

2 654
2 654

SUMMA TILLGÅNGAR

2 759

3 285

10

146
146

128
128

11

351
458
607
349
1 765

111
951
612
275
1 949

12

847
0
847
2 759

1 208
0
1 208
3 285

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)

Not

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

Utgifter

Utgående
överförings
belopp

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

13

126

13 649

13 775

-13 838

-62

ap.4 Förstärkta
folkbildningsinsatser
avseende EU

14

0

5 000

5 000

-5 000

0

126

18 649

18 775

-18 838

-62

Summa

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
(FBF) 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.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10§ FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.
Brytdagen föregående år var den 10 januari. 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 2010, 336 tkr, har år 2011 minskat med 51 tkr.
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Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en
beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter
på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst
tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod 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 2011-01-01--2011-12-31
Ledamot i Nobelmuseets styrelse
Ordförande i styrelsen i Arbor AB

Ersättning
2

Per Cramér, ledamot 2011-01-01--2011-12-31
Ledamot i domarnämnden

1

Maria Strömvik, ledamot 2011-01-01--2011-12-31
Inga andra uppdrag

2

Jonas Tallberg, ledamot 2011-01-01--2011-12-31
Ledamot i ECPR Executive Committee
Ledamot i SGEU Steering Committee
Ledamot i Styrelsen för Forskraftstiftelsen

0

Ewa Rabinowicz, ledamot 2011-01-01--2011-12-31
Ledamot i "Scientific Advisory Board" för IAMO

3

Ylva Nilsson, ledamot 2011-01-01--2011-12-31
Styrelseledamot i Byggebo AB

3

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Direktör Anna Stellinger (2011-04-01--2011-12-31)
Inga förmåner
Styrelseledamot i Franska skolan (ej avlönat)
Styrelseledamot i LA MANU (ej avlönat)
Tf direktör Jörgen Hettne (2011-01-01--2011-03-31)
Annan förmån
Styrelseledamot i Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och
ekonomer (VJS)
Ledamot i Krus (Kompetensrådet för utveckling av staten) vetenskapliga råd

Lön
701

140
15
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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 -

2011
3,7
86,8
7,5
4,4
-

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, i enlighet med tidigare års redovisning.
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Noter
Resultaträkning (tkr)
Not

1

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

2011

2010

13 787
13 787

13 393
13 393

2
2

0
0

24
1
25

12
0
12

5 667
3 141
8 808

5 525
2 826
8 351

1
5
0
6

0
2
2
4

Summa "Intäkter av anslag" och "Medel som erhållits från
statens budget för finansiering av bidrag" (18 787 tkr) skiljer sig
från summa"Utgifter" (18 838 tkr) på anslagen. Skillnaden (51
tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats
före år 2009. Denna post har belastat anslag Uo1 9:1, men inte
bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not

3

Finansiella intäkter

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Summa

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga ränteintäkter
Summa
Not

4

Kostnader för personal

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

5

Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Balansräkning
Not

6

2011-12-31

2010-12-31

248
248
-164
-39
-203
45

248
248
-125
-39
-164
84

484
527

484
0

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-155
856
-380
-129

0
484
-313
-67

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav finansiell leasing

120
-389
467
160

0
-380
104
77

212
36
247

200
22
222

-126
18 838
-18 649

-27
18 521
-18 620

63

-126

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

208
-51

336
-128

157

208

Summa avräkning med statsverket

219

81

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

Not

7

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

Not

8

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not

9

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde
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Not

10

11

2010-12-31

128
18
146

111
17
128

111
354
-113
351

167
0
-56
111

600
169
520

400
87
198

509
338
847

890
318
1 208

Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

Not

2011-12-31

Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Finansiell leasing
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing
Not

12

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Anslagsredovisning
Not

13

Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier (ramanslag)
Enligt regleringsbrevet disponerar Sieps en anslagskredit på 567 tkr. Sieps får disponera hela
det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års tilldelning,
13 620 tkr enligt regleringsbrevet. Anslagsposten är räntebärande.

Not

14

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 2012

Anna Stellinger
Direktör
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