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1 FÖRORD
Under 2012 har krisen i Europa fortsatt varit i fokus. Krisen har i sin tur blottlagt svagheter i det
europeiska samarbetet. I EU:s strävan att agera kraftfullt kan man se tendenser till splittring:
konfliktlinjer har uppstått mellan skuldtyngda länder och länder som har drabbats i mindre
utsträckning. Pakter och andra åtgärder har samlat vissa, men inte alla medlemsstater. En del av
integrationen löper vidare inom fördraget, en annan del utanför i form av mellanstatliga avtal.
Oenigheten mellan de traditionellt ledande medlemsländerna har också blivit tydligare:
Storbritannien ifrågasätter sitt medlemskap i unionen och förespråkar snarare samarbete i form av
ett ”nätverk”, Tyskland driver en i sina ögon ansvarsfull utveckling av EU i krisens kölvatten, medan
Frankrike tvivlar på samma utveckling och istället betonar vikten av tillväxt och ökade satsningar i de
krisdrabbade länderna.
Sieps har lyft in dessa och andra aktuella frågeställningar i alla delar av sin verksamhet. Inom ramen
för myndighetens tre uppgifter – 1)forskning och analys om utvecklingen av EU och svensk
europapolitik, 2)spridning av resultaten samt 3)deltagande i internationellt utbyte – lades under
2012 särskild tonvikt på europasamarbetets utveckling i krisens kölvatten.
När det gäller den första uppgiften, har Sieps i flertalet analyser sökt lösningar på och lärdomar av
krisen. Även specifika åtgärder, som bankunionen och euroobligationer, har analyserats av
internationellt välrenommerade forskare. De övergripande frågorna kring demokrati och legitimitet
har lyfts fram. Dels med frågeställningar kring det tryck på nationell och europeisk demokrati som
krisen har fört med sig, dels med fokus på vilken legitimitetsgrund EMU‐samarbetet egentligen vilar
på.
EU:s inre marknad, som under 2012 firade 20 år, har också getts en central plats i Sieps forskning och
analysverksamhet. Frågor kring direktinvesteringar, tjänstedirektiv och konsumentintressen har lyfts
fram. Även den så kallade sociala dimensionen har getts fortsatt utrymme, med ett flerårigt
forskningsprojekt som ringar in en fråga som blir allt mer aktuell på den politiska dagordningen.
Europasamarbetet står inför utmaningar även när det gäller den internationella arenan. När EU:s
utrikestjänst EEAS skapades var det för att samla unionens resurser på det utrikes‐ och
säkerhetspolitiska området. EU skulle agera mer samstämmigt, inte minst vid internationella kriser. I
en serie rapporter analyserar Sieps huruvida EU verkligen har de rätta förutsättningarna för att vara
en samlad utrikespolitisk aktör.
När det gäller spridning av forskningsresultat, Sieps andra uppgift, har de öppna seminarierna och de
elektroniska utskicken av analyser liksom utskicken av nyhetsbrev på svenska och engelska fortsatt.
Parallellt har de interna seminarier för Regeringskansliets (RK:s) tjänstemän som Sieps initierade
2011 blivit alltmer efterfrågade och under 2012 ökade också antalet seminarier för RK. Ett annat sätt
att nå målgruppen är via medierna, som i allt större utsträckning vänder sig till Sieps för opartisk
analys. Under 2012 ökade myndighetens utrymme i medierna markant.
Inom den tredje uppgiften, deltagande i internationella nätverk, har Sieps varit drivande. Under
sommaren 2012 samlade Sieps forskare från europeiska universitet och tankesmedjor, för att under
två dagar i Stockholm diskutera hur krisen påverkar demokratin i våra länder och i EU. Sieps tog även
initiativ till ett samarbete med fokus på EU:s utrikestjänst, tillsammans med den Brysselbaserade
tankesmedjan CEPS, det europeiska universitetet EUI och en handfull välrenommerade europeiska
institut. Ett första möte hölls i Stockholm under hösten 2012. Vid båda dessa tillfällen bjöds även
personer från Sieps målgrupp in att delta i diskussionerna. Ambitionen var, och är fortsättningsvis,
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att därigenom skapa en plattform för utbyte av forskning och analys av europapolitiska frågor över
Sveriges gränser.
Slutligen, har Sieps under 2012 tagit emot ett nytt uppdrag inför 2013: att erbjuda EU‐utbildningar till
svenska statstjänstemän. Uppdraget ligger väl i linje med Sieps övriga verksamhet och myndigheten
kommer att integrera denna fjärde uppgift med samma krav på kvalitet, målgruppsanpassning och
relevans som kännetecknar Sieps övriga verksamhet.
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. Från och med den 1 januari 2013 kommer en fjärde punkt att läggas till
listan ovan: erbjuda utbildningar om EU till statstjänstemän.

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. Nuvarande ledamöter i insynsrådet
är Per Cramér, Per Molander, Ylva Nilsson, Ewa Rabinowicz, Maria Strömvik och Jonas Tallberg.
Insynsrådet hade tre möten under 2012.
Myndigheten var under 2012 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 har eftersträvats 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)
Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

Publikationer
Summa

Kostnad 2012,
24 publikationer
5 147

Kostnad 2011,
25 publikationer
4 008

Kostnad 2010,
24 publikationer
4 628

Kostnad 2011,
26 seminarier
2 847

Kostnad 2010,
21 seminarier
2 023

Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

Seminarier
Summa

Kostnad 2012,
13 seminarier
2 622

2.2 Forskning och analys
Under 2012 publicerades totalt 24 forskningsbaserade rapporter, Occasional Paper och analyser,
vilket är en publikation mindre än under 2011. Forskningen bedrivs inom sex övergripande teman:
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 analyser i
frågor som gäller utvecklingen av EU och Sveriges europapolitik. Forskningen delas in i sex
övergripande teman. Dessa teman, eller ramprojekt, är fleråriga.
EU:s politiska och konstitutionella system
‐ EU:s konstitutionella utveckling
‐ EU:s politiska system
‐ Hållbarhet på EU:s dagordning
‐ 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
‐ 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
‐ 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 har utförts med stöd från Sieps, bl.a. tal och föredrag vid större
konferenser och resultat från forskningsprojektet om det roterande ordförandeskapet, publiceras i
serien Occasional Paper (OP). Serien Europapolitisk analys (Epa), som huvudsakligen är en elektronisk
publikation, ger en kortfattad och koncentrerad analys av aktuella EU‐frågor. De flesta publikationer
presenteras vid seminarier som Sieps arrangerar och där alla deltagare kostnadsfritt erhåller ett
exemplar av den aktuella publikationen. Under 2012 togs sammanlagt 24 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
Summa

2012
6
3
15
24

2011
8
3
14
25

2010
8*
2
14
24

De 24 publikationer som har tagits fram under 2012 presenteras nedan, under respektive
ramprojekt. Efter publikationens titel och författare följer en kort sammanfattning samt information
om vilket forskningsprojektprojekt publikationen tillhör och vid vilket seminarium den presenterades.
Efter varje titel finns ett löpnummer; om det endast består av siffror är publikationen en rapport, om
löpnumret följs av epa avses Europapolitisk analys och om det följs av op avses Occasional Paper.
EU:s politiska och konstitutionella system
Stuck in the Exit: the Dynamics of British‐EU Relations (2012:11epa), Roderick Parkes
Storbritannien har inlett en debatt om vilka kompetenser EU ska ha och om möjligheten att hålla en
folkomröstning om medlemskapet. Andra EU‐länder har uttryckt oro över utvecklingen och väntar på
resultatet av den översyn som den brittiska regeringen har initierat. I sin analys förklarar Roderick
Parkes det komplicerade brittiska förhållandet till EU.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system.
Common fisheries Policy Reform and Sustainability (2012:6epa), Jill Wakefield
Sommaren 2011 presenterade EU‐kommissionen sitt förslag till reform av EU:s gemensamma
fiskeripolitik (GFP). Förslaget innebär en betydande kursändring i riktning mot hållbar förvaltning,
men de instrument EU‐kommissionen föreslår för att genomföra politiken är inte lika imponerande,
menar professor Jill Wakefields i en analys av reformförslaget.
Analysen ingår i forskningsprojektet Hållbarhet på EU:s dagordning.
The Greek Elections of 2012 and Greeces Future in the Eurozone (2012:7epa), Dionyssis G.
Dimitrakopoulos
Valet i Grekland den 6 maj 2012 resulterade i ett starkt väljarstöd för partier som traditionellt inte
har haft regeringsmakten. Det bekräftade också ett utbrett missnöje med åtstramningspolitiken
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samtidigt som en majoritet av väljarna vill att landet stannar kvar i eurozonen. I den här analysen
diskuterar författaren det politiska läget såväl före som efter valet.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system.
On the Legitimacy of Monetary Union (2012:3), Christopher Lord
Den pågående krisen i Europa har gett nytt bränsle till debatten om den ekonomiska och monetära
unionen (EMU). Diskussionen har huvudsakligen handlat om ekonomiska aspekter, medan andra
faktorer har förbisetts. I den här rapporten koncenterar sig dock författaren på frågan om den
monetära unionens legitimitet och demokratiska förankring.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system och presenterades vid seminariet Why
does legitimacy matter to the Monetary Union?
Voting in the Council of the European Union (2012:2), Wim Van Aken
Europeiska unionens råd är EU:s viktigaste lagstiftande organ och den mest betydelsefulla EU‐
institutionen. Men fortfarande är kunskapen om hur rådet fattar beslut och hur medlemsländerna
röstar bristfällig. I den här rapporten redogör författaren för medlemsländernas röstbeteende.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system och presenterades vid seminariet The
Council of the European Union ‐ How do Member States vote?
The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights (2012:3epa), Joakim
Nergelius
Den nya ungerska grundlagen – som trädde i kraft i januari 2012 – har varit föremål för omfattande
internationell kritik. Syftet med den här analysen är att förklara vad kritiken gäller och att granska
diskussionen om grundlagen ur ett rättsligt och konstitutionellt perspektiv. Författaren behandlar
också de åtgärder EU redan har vidtagit eller kan komma att vidta mot Ungern.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid
seminariet EU‐rätten, Ungern och pressfriheten.
Medlemsstaterna och europeisk integration
The Cyprus EU Presidency “Riders on the Storm” (2012:3op), Evangelia I. Katakalou och Argyris G.
Passas
Cypern övertog det roterande EU‐ordförandeskapet under pågående ekonomisk kris. Det innebar
stora utmaningar, inte minst då Cypern självt har drabbats hårt av krisen och är föremål för
åtstramningsåtgärder. I den här publikationen redogör författarna för såväl Cyperns förhållande till
EU som vad det cypriotiska ordförandeskapet har åstadkommit i halvtid.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.
The Danish EU Presidency 2012: A Midterm Report (2012:1op), Rebecca Adler‐Nissen, Julie Hassing
Nielsen och Catharina Sørensen
Trots att de roterande ordförandeskapen har förlorat i tyngd i och med Lissabonfördragets
ikraftträdande, har det land som håller i ordförandeklubban i sex månader fortfarande en viktig roll.
För Danmark, ordförandeland under den första halvan av 2012, innebar den pågående krisen i
eurozonen stora utmaningar.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid
seminariet Det danska ordförandeskapet.
Att göra rätt och i tid – behövs nya metoder för att genomföra EU‐rätt i Sverige? (2012:4), Jörgen
Hettne och Jane Reichel
Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En
relativt stor andel klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra
brister i genomförande av EU‐regler. I rapporten analyserar författarna den nuvarande situationen
och lämnar förslag till hur hanteringen kan bli effektivare och bättre förankrad i samhället.
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Rapporten ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU och presenterades
vid seminariet Behöver Sverige bli bättre på att genomföra EU:s regler?
Arvet från Oxenstierna – reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU (2012:2op),
Maria Bergström, Thomas Bull, Lovisa Halje, Joakim Nergelius, Jane Reichel
Den svenska förvaltningsmodellen skiljer sig från den som gäller i de flesta andra EU‐länder och den
svenska modellens lämplighet i ett EU‐perspektiv är ifrågasatt. I den här antologin diskuteras hur EU‐
rätten påverkar den svenska samhällsordningen i allmänhet och förvaltningsmodellen i synnerhet.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU och
presenterades vid seminariet Håller den svenska modellen?
Försvagat opinionsstöd för EU (2012:5epa), Sören Holmberg
Efter flera års uppgång faller det svenska opinionsstödet för EU. I 2011 års mätning från SOM‐
institutet svarade 46 procent att de i huvudsak är för det svenska EU‐medlemskapet, vilket är en
minskning med hela sju procentenheter jämfört med 2010. I den här analysen redovisas och granskas
de tänkbara faktorerna bakom opinionsutvecklingen.
Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Hur
påverkas EU‐opinionen av krisen?
The EU’s Cooperation and Verification Mechanism: Fighting Corruption in Bulgaria and Romania after
EU Accession (2012:1epa), Aneta Spendzharova och Anna Vachudova Milada
På grund av kvardröjande problem med korruption i Bulgarien och Rumäninen införde EU
Mekanismen för Samarbete och Verifikation (MSV). Syftet är att påskynda reformer genom att
unionen får inflytande över utvecklingen också efter det att ett land har blivit medlem. Enligt
författarna till den här analysen har mekanismen också haft en positiv effekt.
Analysen ingår i forskningsprojektet Styrning, kontroll och effektivitet i EU.
Ekonomisk politik i Europa
New Paradigms for Banking Regulation (2012:13epa), Xavier Freixas
Finanskrisen har skadat förtroendet för aktörerna i banksystemet. För att kunna motverka framtida
finanskriser måste vi förstå orsakerna bakom bankernas risktagande. I den här analysen utforskas
krafterna bakom det överdrivna risktagandet i banksektorn och författaren ställer frågan om den
framväxande lagstiftningen verkligen åtgärdar de olämpliga incitamenten på finansmarknaden.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
Response to Crisis (2012:12epa), Axel Leijonhufvud
Den senaste finanskrisen visar att de lärdomar som drogs av bankkriserna före andra världskriget till
stora delar har gått förlorade. För att motverka en ny djup finansiell kris, rekommenderas i den här
analysen bl.a. att relevanta aktörer i finanssektorn delvis bör ersättas med aktier som har s.k. dubbel
förpliktelse, vilket innebär att de får ett ökat ansvar för bankens skulder vid inställda betalningar.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
Vad kan vi lära av eurokrisen (2012:9epa) av Magnus Jerneck
Effekterna av eurokrisen är omfattande. Eurogruppens roll har stärkts samtidigt som avståndet
mellan eurozonens medlemmar och övriga EU‐länder har ökat. Den värsta krisen i det moderna
europaprojektets historia har också öppnat för tidigare otänkbara överstatliga lösningar. Författaren
redogör för krisens förlopp och dess konsekvenser för EU‐samarbetet.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
Eurobonds, Flight to Quality, and TARGET2 Imbalances (2012:4epa), Erik Jones
Trots starkt motstånd mot så kallade euroobligationer har frågan åter hamnat på beslutsfattarnas
dagordning. Till stor del beror det på att internationella organ som G20 ställer högre krav på
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utlåningsvolymen i euroområdets räddningsfonder. I den här analysen visas hur euroobligationer kan
bidra till att lösa en del av de problem som har uppstått i samband med krisen i eurozonen.
Analysen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
Inward Foreign Direct Investments in the European Union: Regional Distribution and Determinants
(2012:6), Adolfo Maza och José Villaverde
Tillväxt har länge stått högt på den europeiska agendan, bland annat genom Europa 2020‐strategin
samt tillväxt‐ och sysselsättningspakten. Initiativen leder dock inte nödvändigtvis till ökad tillväxt. En
viktig motor är de så kallade utländska direktinvesteringarna (FDI) och i den här rapporten granskas
vilka faktorer som avgör om en region i EU lyckas locka till sig FDI.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Framtidens inre marknad och presenterades vid seminariet
How can the EU become more attractive to Foreign Direct Investments?
The Commission´s Posting Package (2012:8epa), Caroline Johansson och Jonas Malmberg
Våren 2012 lade EU‐kommissionen fram två lagstiftningsförslag om utstationering av arbetstagare.
Monti II‐förordningen försöker klargöra förhållandet mellan rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder
och EU:s ekonomiska friheter, medan genomförandedirektivet syftar till att utstationeringsdirektivet
ska införas på ett korrekt sätt i medlemsländerna. I den här analysen utvärderas de båda förslagen.
Analysen ingår i forskningsprojektet Framtidens inre marknad.
Consumers' interest and the EU: a framework for analysis, with evidence from the Italian case
(2012:14epa), Paolo Graziano
Hur påverkas konsumenternas ställning av den europeiska integrationen? I den här analysen
granskar författaren EU:s konsumentstrategi genom att ställa frågan om den underlättar
konsumenternas deltagande i beslutsfattande nationellt och i EU. Mot bakgrund av utvecklingen i
Italien visar han också hur konsumentrörelsen har växt fram.
Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Consumer
Empowerment in the EU.
Evaluating the Prospects for Enhanced Solidarity in the Common European Asylum System
(2012:15epa), Carolyn Armstrong och Eiko Thielemann
Fördelningen av asylsökande mellan EU:s medlemsstater är ojämn. Mot den bakgrunden publicerade
EU‐kommissionen i december 2011 ett meddelande om ” ökad solidaritet inom EU på asylområdet”. I
den här analysen hävdar författarna att även om flera av kommissionens rekommendationer bör
välkomnas, så innebär de inte att ojämlikheterna mellan medlemsländerna upphör.
Analysen ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl‐ och
invandringspolitik.
EU:s externa relationer
Europe Unplugged: Progress, potential and limitations of EU external policy three years post‐Lisbon
(2012:5), Bart Van Vooren
Energifrågan har alltid haft stor betydelse för den europeiska integrationen. Men EU:s gemensamma
energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent datum. I den här
rapporten diskuterar författaren Lissabonfördragets betydelse när det gäller att stärka EU:s förmåga
att utveckla en internationell energipolitik.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och
presenterades vid seminariet Is the EU ready for a common energy policy?
The External Dimension of the EU´s Area of Freedom, Security and Justice (2012:1), Jörg Monar
Det ligger i linje med Lissabonfördragets målsättning att EU ska öka sin förmåga att agera på den
internationella arenan. I den här rapporten diskuteras vad det nya fördraget har inneburit för den
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internationella dimensionen av ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”.
Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och
presenterades vid seminariet The external dimension of the EU´s Area of Freedom, Security and
Justice.
Den gemensamma klimat‐ och energipolitiken
The EU and Nuclear Safety: Challenges Old and New (2012:10epa), Anna Södersten
EU har först de senaste åren antagit lagstiftning på kärnsäkerhetsområdet och efter
kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kan den lagstiftningen komma att stärkas. I den här analysen
hävdas att även om EU:s medlemsstater har delade meningar vad gäller kärnenergi så bör de försöka
komma överrens vad gäller kärnsäkerhet och ta internationellt ansvar.
Analysen ingår i forskningsprojektet Energi: mot en gemensam (grön) energipolitik?
The EU and Climate Treaty Negotiations after the Durban Conference (2012:2epa), Katak Malla
EU är fast besluten att få till stånd en heltäckande klimatöverenskommelse baserad på FN:s
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). I den här analysen diskuteras utfallet av
förhandlingsomgången vid klimatkonferensen i Durban 2011. Diskussionen förs mot bakgrund av
Wienkonventionen om traktaträtten.
Analysen ingår i forskningsprojektet Energi: mot en gemensam (grön) energipolitik?

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2012 har sju remissvar överlämnats, som samtliga
går att ladda ned på Sieps webbplats:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)
På jakt efter den goda affären ‐ delbetänkande av upphandlingsutredningen
(SOU 2011:73)
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära
unionen (DS 2012:30)
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (Ds 2012:19)
Europeiska kommissionens utkast till meddelande om statligt stöd för filmer och andra
audiovisuella verk (Ku2012/734/MFI Kulturdepartementet)
En översyn av tryck‐ och yttrandefriheten (SOU 2012:55)
Tydliga regler om fri rörlighet för EES‐medborgare och deras familjemedlemmar
(SOU 2012:57)

Tabell 4. Överlämnade remissvar
Remisser

2012
7

2011
8

2010
5

10

2.3 Spridning
Under 2012 skickades 3 314 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional Paper till
mottagare i Sverige och utomlands. Information om nya analyser nådde i genomsnitt 2 420
mottagare per utskickstillfälle. Information om nya rapporter skickades till i genomsnitt 3 612
mottagare per utskickstillfälle. Nyhetsbrevet nådde i genomsnitt 2 060 mottagare per utskickstillfälle.
Under 2012 arrangerade Sieps 13 öppna seminarier och inbjudningar till dessa skickades till i
genomsnitt 3 298 personer per tillfälle. 38 procent av årets seminarier arrangerades i samarbete med
andra svenska eller internationella aktörer. Antalet nedladdningar av Sieps rapporter, utredningar,
Occasional Paper och Europapolitiska analyser som har producerats sedan 2003 uppgick under 2012
till sammanlagt 8 583. De publikationer som producerades under 2012 laddades ned sammanlagt
3 017 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 Paper
sprids kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier. Under 2012 fanns dessa tillgängliga för
sammanlagt 1 003 seminariedeltagare. Rapporter och Occasional Papers skickas även till en utvald
krets av mottagare, med ett följebrev undertecknat av direktören. Till rapporterna hör en separat
sammanfattning på svenska och engelska. Syftet med den är att underlätta för Sieps målgrupper att
på ett enkelt och snabbt sätt ta till sig kärnfrågan och resultaten. Under 2012 skickades, genom
riktade brevutskick, 3 314 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional Paper till
mottagare i Sverige och utomlands. Varje rapport nådde i genomsnitt 473 mottagare.
Tabell 5. Utskick av publikationer (rapporter och Occasional Paper)
2012
Utskick
3 314

2011
3 955

2010
2 650

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, myndigheter och medier. Vid årsskiftet 2012/2013
beräknades antalet personer eller organisationer som önskar få information från Sieps till 9 207. Det
är en ökning jämfört med föregående år (cirka 9 043 personer 2011, cirka 6 400 personer 2010).
När en ny europapolitisk analys publiceras skickas oftast ett mejl på svenska och engelska med en
kort text rörande kärnfrågan. I slutet av 2012 började motsvarande mejl skickas angående
nypublicerade rapporter. På detta sätt hålls svenska och internationella målgrupper uppdaterade om
forskning i aktuella ämnen. I mejlet finns en direktlänk till webbplatsen där man kan ladda ned
analysen. Under 2012 nådde de digitala utskicken av europapolitiska analyser i genomsnitt 2 420
mottagare per utskickstillfälle. De digitala utskicken av rapporter nådde i genomsnitt 3 612
mottagare per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar utformas på såväl svenska som engelska. Förutom via elektroniska utskick, når
Sieps Regeringskansliet och dess tjänstemän genom att notiser om seminarierna alltid läggs ut på
Regeringskansliets interna webbplats, Klaranätet. Under 2012 nådde de digitala utskicken av
seminarieinbjudningar i genomsnitt 3 298 mottagare per utskickstillfälle.
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Utöver detta publiceras regelbundet ett elektroniskt nyhetsbrev med en text av en forskare/expert
samt en krönika av myndighetschefen. Nyhetsbrevet innehåller också ett kalendarium över
kommande seminarier och en förteckning över de senaste publikationerna, med klickbara länkar till
webbplatsen. Sedan 2011 skickas nyhetsbrevet i såväl engelsk som svensk version. Under 2012
nådde de digitala utskicken av nyhetsbrevet i genomsnitt 2 060 mottagare per sändningstillfälle.
Tabell 6. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
*Digitala utskick av rapporter påbörjades i slutet av 2012 varför jämförelsetal saknas för 2011 och 2012.
2012
2011
2010
Europapolitisk analys
2 420
2 465
2 900
Seminarieinbjudan
3 298
3 852
3 000
Nyhetsbrev
2 060
1 605
1 950
Rapporter
3 612
‐*
‐*

2.3.2 Seminarier
Vid Sieps öppna seminarier presenteras, diskuteras och analyseras forskningsresultat som har
framkommit i rapporter och analyser. Typiska paneldeltagare vid seminarierna är forskare,
beslutsfattare och tjänstemän. Samtliga deltagare erhåller kostnadsfritt den aktuella publikationen.
Under 2012 anordnades 13 öppna seminarier i Sieps regi, vilka sammantaget lockade
1 003 besökare. Antalet seminarier under 2011 och 2010 var 26 respektive 21. Att antalet seminarier
var lägre under 2012 beror på att färre rapporter publicerades. Under 2012 besöktes varje
seminarium av i genomsnitt 77 personer, något högre än 2011 (73 personer) men fortfarande något
lägre än 2010 (83 personer).
Tabell 7. Seminarier
*13 seminarier genomfördes och ett blev inställt p.g.a. snöstorm: 6 december, The Cyprus EU Presidency
2012
2011
2010
Seminarier
13*
26
21
Tabell 8. Deltagare seminarier
Deltagare totalt
Deltagare genomsnitt

2012
1003
77

2011
1 892
73

2010
1 736
83

Till ovanstående ska läggas de mer expertbetonade seminarier som Sieps arrangerar i samarbete
med Regeringskansliet, under 2012 sammanlagt 11 stycken. De är ett komplement till de ordinarie
öppna seminarierna och samlar högre tjänstemän från olika departement. En beskrivning av Sieps
seminarier för Regeringskansliet finns på sidan 16.
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Tabell 9. Kategoritillhörighet Sieps seminarier
Tidigare har denna tabell redovisats med antal deltagare från respektive kategori. Genom att redovisa
kategoritillhörigheten procentuellt ges möjligheten till en tydlig jämförelse över tid.
* Tjänstemän från regeringskansliet erbjuds sedan 2011 även särskilt utformade seminarier. Dessa seminarier redovisas
separat på sidan 15 och deltagarna återfinns inte i denna tabell.

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

2012
13 %
6%
4%
19 %
16 %
7%
2%
3%
11 %
7%
12 %
100 %

2011
7%
2%
4%
18 %
14 %
9%
2%
3%
12 %
10 %
19 %
100 %

2010
23 %
2%
3%
15 %
7%
9%
1%
2%
10 %
6%
22 %
100 %

När det bedöms lämpligt arrangerar Sieps seminarier i samarbete med andra institut och
organisationer. Cirka 38 procent av seminarierna under 2012 anordnades i samarbete med andra
svenska eller internationella aktörer. Samarrangemang gör att Sieps dels kan nå en bredare publik,
dels kan dela kostnader med andra arrangörer.
Tabell 10. Samarrangemang seminarier
Samarrangemang

2012
38 %

2011
54 %

2010
57 %

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 2012 delades
enkäter ut vid totalt 10 av 13 seminarietillfällen. Det goda utfallet från 2010 och 2011 upprätthölls
även under 2012. På frågan om ämnesval och aktualitet angav 99,17 % bra eller mycket bra, en
minskning motsvarande 0,83 %. På frågan hur väl sakfrågan/forskningsresultaten förmedlades, angav
99,16 % bra eller mycket bra – en ökning motsvarande 2,66 %.
Tabell 11. Enkät om Sieps seminarier
Bra eller mkt bra

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

Dåligt eller mkt dåligt

2012

2011

2010

2012

2011

2010

99,17 %

100 %

100 %

0,83 %

0%

0%

99,16 %

96,5 %

96,5 %

0,84 %

3,5 %

3,5 %
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Sieps seminarier
Tillståndet i den europeiska ekonomin: 2012 års EEAG‐rapport
6 mars, Stockholm
Den 6 mars presenterade en grupp ledande nationalekonomer i European Economic Advisory Group
(EEAG) den årliga rapporten om Europas just nu mest brännande ekonomiska frågor. Förutom
statsskuldkrisen tog rapporten upp frågor kring bankreglering, energi och klimat samt varför Sverige
hittills har klarat krisen jämförelsevis bra.
Medverkande: bl.a. Lars Calmfors, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Annika Winsth, Nordea,
och Erik Åsbrink, tidigare finansminister (S)
Seminariet arrangerades i samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.
Europaforum, Hässleholm: Eurokrisen ‐ lärdomar från EMU‐utredningen
18 april, Hässleholm
Efter en grundlig utredning om huruvida Sverige skulle ansluta sig till euron, landade den så kallade
EMU‐utredningen i rekommendationen att "vänta och se". Under Europaforum i Hässleholm samlade
Sieps några av utredningens ledamöter till ett samtal om den pågående eurokrisen sedd i ljuset av
den rekommendation man gav 1996.
Medverkande: bl.a. Lars Calmfors, IIES, Gunnar Lund, ambassadör och Ewa Rabinowicz, Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU).
Seminariet arrangerades i samarbete med Europaforum Hässleholm, Europaparlamentets
informationskontor i Sverige, EU‐kommissionens representation i Sverige och Regeringskansliet.
Europadagen ‐ Hur står sig Europa i konkurrensen?
9 maj, Stockholm
På Europadagen den 9 maj arrangerade Sieps – tillsammans med Regeringskansliet – ett seminarium
som diskuterade Europas konkurrenskraft. Utgångspunkten var frågan: kommer EU att förvandlas
från ekonomiskt kraftcentrum till världens största museum eller går utvecklingen att vända?
Medverkande: bl.a. Birgitta Ohlsson, EU‐minister, Pontus Braunerhjelm, Kungliga tekniska högskolan
(KTH), och Linda Bell, Vinnova.
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet.
Hur påverkas EU‐opinionen av krisen?
10 maj, Stockholm
Europasamarbetet genomgår en svår kris och i många europeiska länder minskar stödet för såväl EU
som för andra politiska institutioner. Vid ett av Sieps arrangerat seminarium under våren
presenterade SOM‐institutet vid Göteborgs universitet nya siffror kring svenskarnas inställning till
EU, euron och vissa utrikespolitiska frågor.
Medverkande: bl.a. Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Frida Vernersdotter, SOM‐institutet och
Göran von Sydow, Sieps.
Seminariet arrangerades i samarbete med SOM‐institutet vid Göteborgs universitet.
The external dimension of the EU’s area of freedom, security and justice
25 maj, Stockholm
Det som i EU kallas ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ses oftast som ett politikområde
som bara omfattar unionen men det har också en viktig internationell dimension. Vid ett seminarium
i maj presenterades en rapport om vad EU – i linje med Lissabonfördragets målsättning – gör för att
stärka sin förmåga att agera på den internationella arenan.
Medverkande: bl.a. Jörg Monar, College of Europe, Laurent Muschel, EU‐kommissionen, och Lars
Werkström, ambassadör.
The Danish Presidency
29 maj, Stockholm
Krisen i eurozonen innebar stora utmaningar för det danska EU‐ordförandeskapet. Inte minst som
man likt Sverige står utanför eurosamarbetet och därmed delar av det viktigaste beslutsfattandet.
Vid seminariet presenterades en halvtidsrapport om ordförandeskapets insatser och de återstående
frågorna på den danska dagordningen diskuterades.
Medverkande: bl.a. Julie Hassing Nilsen, European University Instritute, Metter Buskjaer, Dansk
Institut for Internationale Studier (DIIS), och Johan Krafft, Statsrådsberedningens EU‐samordning.
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Håller den svenska modellen?
28 augusti, Stockholm
Den svenska förvaltningsmodellen framhålls ofta som ett föredöme men har i ett EU‐perspektiv
ifrågasatts. Vid det här seminariet presenterades antologin Arvet från Oxenstierna – reflektioner
kring den svenska förvaltningsmodellen och EU, där fem forskare beskriver hur EU‐rätten påverkar
såväl den svenska samhällsordningen som förvaltningsmodellen.
Medverkande: bl.a. Lovisa Halje, Uppsala universitet, Jörgen Hettne, Sieps, och Jane Reichel, Uppsala
universitet.
The Council of the European Union ‐ How do Member States vote?
28 september, Stockholm
Europeiska unionens råd är EU:s viktigaste lagstiftande organ, men kunskapen om hur rådet fattar
beslut bristfällig. Vid det här seminariet presenterades rapporten Voting in the Council of the
European Union ‐ Contested Decision‐Making in the EU Council of Ministers (1995‐2010) som
fokuserar på medlemsländernas röstbeteende.
Medverkande: bl.a. Wim Van Aken, HEC‐universitetet, Mikko Mattila, Helsingfors universitet, och Jan
Olsson, Sveriges ständiga representation vid EU.
Why does legitimacy matter to the Monetary Union?
3 oktober, Stockholm
Den ekonomiska krisen i Europa har förnyat debatten om den valutaunionen (EMU). Diskussionen
har främst gällt ekonomiska aspekter, medan andra faktorer har förbisetts. Vid det här seminariet
presenterades rapporten On the Legitimacy of Monetary Union, där professor Christopher Lord
undersöker i vilken utsträckning det går att utöva demokratisk kontroll över valutaunionen.
Medverkande: bl.a. Christopher Lord, Oslo universitet, Sverker Gustavsson, Uppsala universitet, och
Adriaan Schout, Clingendael ‐ Netherlands Institute of International Relations.
Seminariet arrangerades i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Consumer Empowerment in the EU
26 oktober, Stockholm
Konsumentmakt står i dag i hög grad på den europeiska dagordningen, men vilken ställning har
egentligen EU:s 500 miljoner konsumenter? Vid det här seminariet granskades de europeiska
konsumenternas rättigheter. Flera aspekter på konsumentpolitik och regleringar behandlades, bl.a.
hur konsumenternas ställning som politiska aktörer kan stärkas.
Medverkande: bl.a. Gunnar Larsson, Konsumentombudsmannen, Iris Benöhr, Oxford University, och
Paolo Graziano, Università Bocconi.
Seminariet arrangerades i samarbete med Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet.
The Venice Commission and democratic development in Europe
19 november, Stockholm
Konstitutionella problem är brännande diskussionsämnen i många länder. Venedigkommissionen –
Europarådets rådgivande organ för konstitutionella och andra rättsliga frågor av särskild vikt för
demokratisk utveckling – har i det sammanhanget kommit att spela en viktig roll. Vid det här
seminariet presenterades kommissionen och dess insatser i bl.a. östra Europa.
Medverkande: bl.a. Kjell M. Torbiörn, tidigare Europarådets parlamentariska församling, Iain
Cameron, Venedigkommissionen, och Matılda Dahl, Högskolan på Gotland
Behöver Sverige bli bättre på att genomföra EU:s regler?
20 november, Stockholm
En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller förseningar och andra
brister i genomförande av EU‐regler Vid det här seminariet presenterades rapporten Att göra rätt
och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra EU‐rätt i Sverige? Där analyseras den nuvarande
situationen och ges förslag till hur hanteringen kan bli effektivare och bättre förankrad.
Medverkande: bl.a. Jörgen Hettne, Sieps, Jane Reichel, Uppsala universitet, och Sara Bratberg,
Statsrådsberedningens EU‐kansli.
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The Cyprus EU Presidency
6 december, 2012 Stockholm
Cypern övertog det roterande EU‐ordförandeskapet under pågående ekonomisk kris. Det har
inneburit stora utmaningar, inte minst eftersom Cypern självt har drabbats hårt av krisen och är
föremål för åtstramningsåtgärder. Vid det här seminariet presenterades en analys av det cypriotiska
ordförandeskapets insatser.
Medverkande: bl.a. Argyris G. Passas, Panteion‐universitetet, Evangelia I. Katakalou, Panteion‐
universitetet, och Johan Krafft, Statsrådsberedningens EU‐samordning.
OBS! Seminariet ställdes in p.g.a. snöoväder och inställda flyg.
Is the EU ready for a common energy policy?
7 december, Stockholm
EU:s gemensamma energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent
datum. Lissabonfördraget har dock gett Europeiska unionen uttrycklig kompetens på området och
vid det här seminariet presenterades rapporten Europe Unplugged, där författaren visar hur
fördraget har stärkt EU:s förmåga att utveckla en internationell energipolitik.
Medverkande: bl.a. Bart Van Vooren, Köpenhamns universitet, Anke Schmidt‐Felzmann,
Vetenskapsrådet/Stockholms universitet, och Peter Van Elsuwege, universitetet i Gent.

Sieps seminarier för Regeringskansliet
Sieps arrangerar sedan 2011, som ett komplement till de ordinarie öppna seminarierna,
expertbetonade seminarier för tjänstemän i Regeringskansliet (RK). Dessa ingår i den primära
målgruppen, och Sieps bedömer vilka ämnen och vilka forskare som kan vara speciellt relevanta för
gruppen. Gemensam inbjudan skickas vanligtvis av Statsrådsberedningens EU‐kansli (SB‐EU) och
Sieps. Under 2012 organiserades 11 seminarier för Regeringskansliet. Denna nya seminarieform
genomfördes systematiskt först under 2011, därför finns det inte några jämförelsetal för 2010.
Tabell 12. Antal seminarier för Regeringskansliet (RK).
*Jämförelsetal saknas för 2010 eftersom seminarier för Regeringskansliet infördes 2011.

Seminarier för RK

2012
11

2011
7

2010
‐*

EEAS – lägesbild och väg framåt, 26 januari, tillsammans med Utrikesdepartementet och
Statsrådsberedningen
Med utrikesråd Björn Lyrvall, Christophe Hillion, Sieps, Anna‐Karin Eneström, EU‐representationen i
Bryssel, Stefan Gullgren, ambassadör Kiev och Staffan Hemrå, Chatham House.
Mänskliga rättigheter i EU, 13 april, EU‐ministerns kansli, Statsrådsberedningen
Med Christophe Hillion, Sieps.
”Utanför eller innanför”, om Norges avtal med EU, 16 april, tillsammans med Utrikesdepartementet
och Statsrådsberedningen
Med utrikesråd Eva Walder, Fredrik Sejersted, Oslo universitet, Jörgen Hettne, Sieps, Lena Johansson,
Kommerskollegium och Jan Olsson, EU‐representationen i Bryssel.
EU‐regler för utstationering och stridsåtgärder, 19 april, tillsammans med Statsrådsberedningen och
Arbetsmarknadsdepartementet
Med Jonas Malmberg, Uppsala universitet.
Ungern och mänskliga rättigheter, 27 april, EU‐ministerns kansli, Statsrådsberedningen
Med Joakim Nergelius, Örebro universitet.
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The external dimension of the EU’s area for freedom, security and justice, 25 maj, tillsammans med
Statsrådsberedningen
Med Jörg Monar, College of Europe.
Under Pressure: National and European Democracy in the wake of the Eurocrisis, 15 juni, tillsammans
med det europeiska tankesmedje‐ och forskningsinstitutsnätverket EPIN. Tjänstemän från
Statsrådsberedningen särskilt inbjudna.
Med Göran von Sydow, Sieps, Adriaan Schout, Clingendael, Christopher Lord, Oslo universitet och ett
tiotal europeiska forskare.
Den ekonomiska krisen och en förstärkt ekonomisk union – vad händer med demokratin och
legitimiteten I EU?, den 3 oktober, tillsammans med Statsrådsberedningen
Med Sverker Gustavsson, Uppsala universitet och medlem i Sieps akademiska nätverk, och
Christopher Lord, Oslo universitet.
EEAS 2.0 Workshop, 4‐5 oktober, tillsammans med CEPS, Bryssel och EUI, Florens. Tjänstemän från
statsrådsberedningen och utrikesdepartementet särskilt inbjudna.
Med Christophe Hillion, Sieps och ett tiotal europeiska forskare i EU‐rätt.
Hur kan vi bli bättre på att genomföra EU:s regler?, den 20 november, tillsammans med
Statsrådsberedningen
Med Jörgen Hettne, Sieps och Jane Reichel, Uppsala universitet.
Är EU redo för en gemensam (extern) energipolitik?, 7 december, tillsammans med
Statsrådsberedningen
Med Bart van Vooren, Köpenhamns universitet och Christophe Hillion, Sieps

Sieps seminarier på Sveriges EU‐representation i Bryssel
Sieps höll under 2012 ett gemensamt seminarium med Sveriges EU‐representation i Bryssel.
Ambitionen för kommande år är att den forskning som bedrivs vid Sieps – och som bedöms vara
relevant för en Brysselbaserad publik bestående av tjänstemän från medlemsländerna eller de
europeiska institutionerna – även ska presenteras på plats i Bryssel. Ett första gemensamt
seminarium för Sieps och EU‐representationen hölls den 27 november på temat ”Den yttre och inre
dimensionen av EU:s Area for Freedom, Security and Justice”. Deltog gjorde ett trettiotal högt
uppsatta tjänstemän från flertalet medlemsländer och europeiska institutioner.

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 webbplatsen. Den 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. Användarvänligheten var i fokus, vilket gjorde det nödvändigt med en
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mer avancerad sökmotor och en förenklad anmälningsfunktion till seminarier och utskickslistor. Även
hanteringen av seminarieanmälningar och utskickslistor har successivt förenklats, då fler steg i
processen har automatiserats. Den nya webbplatsen bygger liksom den tidigare på öppen källkod.
Under 2012 genomförde Sieps en ny upphandling av webbyrå och förvaltning av webbplatsen.
I samband med att webbplatsen förbättrades 2010 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 statistikverktyg valde 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 2010.
Vad gäller besöksstatistiken för webbplatsen (tabell 13) har Sieps valt att använda samma verktyg
som för nedladdningsstatistiken (Google Analytics). 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 har använt under tidigare år. För 2012 och 2011
redovisas även mätning enligt verktyget Google Analytics, det verktyg som introducerades under 2011.

Unika besökare

2012
23 386
(38 636)*

2011
24 661
(40 652)*

2010
‐
(36 577)*

Under 2012 var antalet nedladdningar av rapporter, Occasional Paper och Europapolitisk analys som
har producerats sedan 2002 totalt 8 583. Enbart de publikationer som producerades under 2012
laddades ned 3 017 gånger. Uppgifterna i tabell 15 avser nedladdningar av de årligen producerade
publikationerna.
Tabell 14. Nedladdningsstatistik för samtliga publikationer
*Jämförbara data är inte möjliga att ta fram för 2010 på grund av byte av statistikverktyg. Se text ovan.

Publikationer

2012
8 583

2011
9 836

2010
‐*

Tabell 15. Nedladdningsstatistik för publikationer producerade under respektive år
*Jämförbara data är inte möjliga att ta fram för 2010 på grund av byte av statistikverktyg. Se text ovan.

2012

2011

2010

Rapporter

561

1 386

‐*

Occasional Paper (OP)

490

347

‐*

Europapolitisk analys (Epa)

1 966

2 163

‐*

Summa

3 017

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, med ett innehåll bestående av en förklarande ordbok
samt ett stort antal rapporter och analyser om EU:s konstitutionella utveckling. Behovet av en sådan
webbplats finns alltjämt och den hade under 2012 av 10 914 unika besökare.
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Tabell 16. Besöksstatistik www.lissabonfordraget.se
2012
Unika besökare
10 914

2011
12 316

2010
14 660

2.3.4 Övriga webbplatser
Europaportalen.se
Europaportalen är en oberoende nyhets‐ och debattplats som sedan 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 nylanseringen 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 2012 publicerade Sieps 26 banners på Europaportalen varav 12 avsåg nya publikationer och 13
avsåg kommande seminarier. En banner var allmän information om Sieps verksamhet.
Tabell 17. Europaportalen www.europaportalen.se
2012
Banners
26

2011
22

2010
19

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 har som syfte att öka kunskapen om de
politiska utmaningar Europa står inför. Webbplatsen omfattar artiklar och kommentarer till artiklar
samt studier och rapporter publicerade av institut och tankesmedjor i Europa. Sieps senaste
publikationer och kommande seminarier lyfts där fram under rubriken Think Tank Europe. Under
2012 publicerade Sieps 21 notiser under denna rubrik, varav 17 gällde engelskspråkiga publikationer
och fyra informerade om kommande seminarier på engelska. I varje artikel fanns en länk till den
aktuella publikationen eller seminariet på www.sieps.se. Dessutom medverkade Anna Stellinger,
Sieps direktör, och Karolina Zurek, forskare i juridik, med artikeln One foot in, one foot out – which
will Sweden stand on? i höstutgåvan av Europe´s World Journal (ges ut 3 gånger per år). Mer
information om nätverket finns under avsnitt 2.4 Nätverk.
Tabell 18. Europe’s world www.europesworld.org
2012
Notiser
21

2011
16

2010
19

EurActiv
Sieps är sedan 2009 medlem i EurActiv, vilket bildades 1999 i syfte att bidra till öppenhet och
effektivitet i EU‐frågor. Medieportalen www.EurActiv.com ägnas helt åt EU‐frågor och är en av de
främsta online‐plattformarna för beslutsfattare i Bryssel och i Europa. Webbplatsen sammanför
oberoende journalistik och kompletterar andra EU‐medier och EU‐institutionernas webbplatser. Som
medlem ges möjlighet att lägga in kommande seminarier i kalendariet. Under 2012 publicerade Sieps
där information om åtta engelskspråkiga seminarier, där varje notis hade en direktlänk till det
aktuella seminariet på www.sieps.se . Mer information om nätverket finns under avsnitt 2.4 Nätverk.
Tabell 19. EurActiv www.EurActiv.com
Notiser

2012
8

2011
8

2010
4
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2.3.5 Medier
Sieps sprider information om den egna verksamheten i olika typer av medier. Bland traditionella
medier kan nämnas månadstidningen Fokus, i vilken Sieps under 2012 vid flera tillfällen placerade en
annons. Vad gäller sociala medier finns Sieps sedan hösten 2011 på Facebook, där såväl svensk‐ som
engelsktalande användare har möjlighet att automatiskt bli uppdaterade om seminarier,
publikationer och nyhetsbrev.
Sieps syns även redaktionellt i medierna. Medieanalysen av verksamhetsåret 2012 – utförd av
företaget Retriever ¬– visar på en uppgång när det gäller antalet publicerade artiklar. Under 2012
publicerades sammanlagt 70 artiklar, främst referat där Sieps omnämns i brödtexten. Det ska
jämföras med totalt 45 publicerade artiklar under 2011 och 63 under 2010.
Tabell 20. Publicerade artiklar där Sieps nämns
Publicerade artiklar

2012
70

2011
45

2010
63

Till skillnad från föregående år var under 2012 webbartiklarna i klar majoritet. Av de totalt 70
artiklarna var 52 publicerade på webbplatser, medan endast 16 kom från tryckt press och 2 från
TV/radio. Flest artiklar förekom i Sydsvenska Dagbladet (tryckt version), därnäst kom Svenska
Dagbladet (webbversion).
Jämfört med föregående år fick Sieps under 2012 stor uppmärksamhet för ”expertuttalanden”, vilka
svarade för merparten av publiciteten under året. Det handlar framför allt om direktör Anna
Stellingers kommentarer till det franska presidentvalet, vilka återgavs i ett stort antal medier. Även
Jonas Erikssons, utredare i nationalekonomi, kommentarer till såväl EU:s jordbrukspolitik som
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget fick betydande spridning.
Sieps forskning uppmärksammades också under året. Den forskningsrelaterade publiciteten bestod
bland annat av olika ledar‐ och debattartiklar som refererade till forskningsresultat. Till exempel fick
frågan om möjligheten att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling (projektet Sociala Europa)
genomslag i fem artiklar, en publikation om stabilitetspakten nämndes i två artiklar och
halvtidsutvärderingen av Danmarks EU‐ordförandeskap refererades i två artiklar.
Det enskilda forskningsområde som fick mest uppmärksamhet i medierna var Ekonomisk politik i
Europa. Publiciteten gällde bland annat ”expertuttalanden” om fransk ekonomisk politik och krisen i
Grekland. I övrigt var rapporteringen relativt jämnt spridd över olika forskningsområden.
Sieps medieexponering fortsatte under 2011 att vara ”neutral” till sin karaktär. 99 procent av
artiklarna var under året ”neutrala”, att jämföra med 91 procent under 2011 och 94 procent under
2010.

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 2012 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
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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 av
olika institut och tankesmedjor.
När det bedöms lämpligt samarrangeras seminarier med andra institut och organisationer. Mer än en
tredjedel (38 procent) av 2012 års seminarier anordnades i samarbete med svenska och
internationella aktörer (se tabell 10). 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
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
Martin Flodén, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Andreas Föllesdal, professor i filosofi vid Oslo universitet
Xavier Groussot, professor 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
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, universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet
Karin Olofsdotter, universitetslektor 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
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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 etablerad som en av de främsta online‐plattformarna för beslutsfattare i Bryssel
och övriga Europa. Den sammanför oberoende journalistik och kompletterar befintliga EU‐medier
och institutionella webbplatser. 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 2012 lät Sieps
publicera information om åtta engelskspråkiga seminarier i EurActivs kalendarium, där varje notis
hade en direktlänk till det aktuella seminariet på www.sieps.se (se tabell 19).
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 (EIR) i Bukarest, Hungarian
Institute of International Affairs (HIIA) i Budapest, Netherlands Institute of International Relations
Clingendael i Haag och Notre Europe i Paris.
I april 2012 deltog Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap på Sieps, i den av EPIN arrangerade
konferensen Differentiated Integration: Why, If and How i Bryssel. I en motsvarande konferens i Prag
i september – On Top of it All: a Mid‐life Crisis in the EU? Political Dynamics in Europe 2012 –
medverkade direktör Anna Stellinger och Pernilla Bäckman, utredare i statsvetenskap på Sieps. Den
15 juni var Sieps värd för EPIN‐konferensen Under Pressure: National and European Democracy in the
wake of the Eurocrisis i Stockholm. Konferensen samlade ett trettiotal deltagare från ett stort antal
europeiska länder.
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
som når över 100 000 beslutsfattare och opinionsbildare i Europa. Webbplatsen
www.europesworld.org innehåller artiklar och kommentarer samt studier och rapporter från 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 2012 lät Sieps publicera information om 17 engelskspråkiga publikationer och
fyra kommande seminarier under Think Tank Europe (se tabell 18). Vid varje tillfälle fanns en länk till
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den aktuella publikationen eller seminariet på www.sieps.se. Dessutom medverkade Anna Stellinger,
Sieps direktör, och Karolina Zurek, forskare i juridik, med artikeln One foot in, one foot out – which
will Sweden stand on? i höstutgåvan av Europe´s World Journal (ges ut 3 gånger per år).
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 trio‐
ordförandeskapen. Projektet TGAE samlar 16 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 skapa forum där forskare ges möjlighet att sammanföra 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, vilket dock inte var fallet under 2012.
Ordförandena i respektive nätverk är medlemmar i Sieps akademiska nätverk.
Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är ett varje år återkommande arrangemang 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. Det 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.
2012 anordnade Sieps seminariet Eurokrisen – lärdomar från EMU‐utredningen, där tre av EMU‐
utredningens ledamöter och en före detta minister medverkade i ett samtal om den nuvarande
eurokrisen sedd i ljuset av 1996 års utredning. Övriga samarbetspartner vid Europaforum 2012 var
Europaparlamentets informationskontor i Sverige, EU‐kommissionens representation i Sverige och
Regeringskansliet.
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. Gruppen
diskuterar också aktuella europapolitiska frågor, som exempelvis EU:s långtidsbudget och valet till
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Europaparlamentet. Från
ekonomisamordnaren.
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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
Tillståndet i den europeiska ekonomin: 2012 års EEAG‐rapport ägde rum den 6 mars. EEAG grundades
2001 av det tyska forskningsnätverket CESifo och består av internationellt kända ekonomer från flera
europeiska länder.
Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet.
Seminariet Consumer Empowerment in the EU arrangerades med Institutet för europeisk rätt vid
Stockholms universitet och ägde rum den 26 oktober.
Regeringskansliet
På Europadagen den 9 maj arrangerade Sieps och Regeringskansliet ett gemensamt seminarium om
Europas konkurrenskraft med titeln Hur står sig Europa i konkurrensen?
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 10 maj presenterades analysen Försvagat opinionsstöd för
EU (2012:5epa) av bl.a. Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och
ledamot i SOM‐institutets styrgrupp.
Sveriges EU‐representation i Bryssel
Ambitionen för kommande år är att den forskning som bedrivs vid Sieps och som är relevant för en
Brysselbaserad publik bestående av tjänstemän från medlemsländerna och de europeiska
institutionerna, även ska presenteras på plats i Bryssel. Den 27 november arrangerade Sieps och den
svenska EU‐representationen för första gången ett gemensamt seminarium, under rubriken ”Den
yttre och inre dimensionen av EU:s Area for Freedom, Security and Justice”.
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2.5 Intäkter och kostnader
2.5.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Tabell 21. 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. Intäkterna för intern administration motsvarande 5 067 tkr har
fördelats procentuellt på intäkterna för verksamheterna Forskning, Spridning och Nätverk. Kostnaderna för intern
administration motsvarande 5 328 tkr har fördelats procentuellt på kostnaderna för verksamheterna Forskning, Spridning
och Nätverk. Den procentuella fördelningen har skett utifrån hur de direkta intäkterna/kostnaderna har påförts respektive
verksamhet. Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

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

Intäkter av anslag 2012
6 757
5 808
911
178
0

Intäkter av anslag 2011
5 605
7 040
933
208
2

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

234
26
13 914

0
25
13 813

1
12
13 406

Kostnader 2012

Kostnader 2011

Kostnader 2010

Forskning

6 887

5 616

6 601

Spridning
Nätverk

5 921
928

7 054
935

5 574
1 070

178
0

208
0

160
0

13 914

13 813

13 406

Verksamhetens kostnader

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 22. Kostnader för publikationer* (tkr)
Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar drygt 40 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har drygt 40
% av de totala kostnaderna för intern administration motsvarande 2 151 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna
publikationer och seminarier. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Siffrorna är avrundade till närmsta hundratal.

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

Kostnader 2012
3 323
399
1 425

Kostnader 2011
2 446
599
963

Kostnader 2010
3 009
482
1 137

5 147

4 008

4 628
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Tabell 23. Kostnader för seminarier* (tkr)
Kostnaderna för publikationer och seminarier motsvarar drygt 40 % av verksamhetens totala kostnader. Därför har drygt 40
% av de totala kostnaderna för intern administration motsvarande 2 151 tkr fördelats procentuellt på prestationstyperna
publikationer och seminarier. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta kostnaderna påförts respektive prestationstyp.
Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

Seminarier
Seminarier
Indirekta kostnader/Intern
administration

Kostnader 2012
1 896
726

Kostnader 2011
2 163
684

Kostnader 2010
1 526
497

2 622

2 847

2 023

Summa

2.6 Personal och kompetens
Under 2012 hade Sieps totalt 19 anställda, varav tio kvinnor och nio män. Sieps kärnkompetens
utgjordes av fyra forskare och en utredare i juridik, två forskare och en utredare i nationalekonomi,
en forskare och tre utredare i statsvetenskap samt en allmän utredare. Kompetensutveckling
garanterades genom internseminarier, interdisciplinära projekt och kurser för vidare
kompetensutveckling gällande såväl kärn‐ som stödverksamhet. Under 2012 genomfördes en
webbaserad medarbetarundersökning. Sieps personal erbjöds även frivillig hälsoundersökning som
ett komplement till friskvårdspeng, friskvårdstimme och subventionerad massage på arbetsplatsen.

2.6.1 Personal
Sieps personal 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 ingick
under 2012 fyra forskare och en utredare i juridik, två forskare och en utredare i nationalekonomi, en
forskare och tre utredare i statsvetenskap, en allmän utredare samt två postdoktorala forskare. En
utredare i statsvetenskap var tjänstledig på heltid under större delen av 2012 och en annan utredare
i statsvetenskap var tjänstledig och föräldraledig under cirka en tredjedel av året. En forskare i juridik
var tjänstledig på deltid under hela 2012 och en utredare i juridik var föräldraledig under hela året.
En forskare i nationalekonomi var helt tjänstledig under hela året. I stödverksamheten fanns vid
slutet av året fem anställda, varav två var föräldralediga under hela respektive en större del av året.

2.6.2 Kompetensförsörjning
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 tjänst ska vara en disputerad forskare, dvs. en person som
innehar en doktorsexamen. Under 2012 var så fallet inom disciplinen juridik med tre disputerade
forskare, medan det i nationalekonomi under första delen av året saknades en disputerad
nationalekonom (p.g.a. tjänstledighet). Inom disciplinen statsvetenskap fanns endast utredare.
Under 2012 hade Sieps totalt 19 anställda, varav tio kvinnor och nio män. Antalet årsarbetskrafter
var 9,74.
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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. Under 2012 har tillfällig personal ersatt tjänstledig och
föräldraledig personal inom såväl kärn‐ som stödverksamheten. Två utredare samt en forskare har
varit tjänstlediga, en utredare samt två personer i stödverksamheten har varit föräldralediga.
Under 2012 har Sieps rekryterat tillfällig personal till stödverksamheten när specifika behov har
funnits, bland annat för inventering och uppdatering av kontaktlistor, inventering av rapporter och
arkiv samt sommarvikariat.
Kompetensutveckling
Under 2012 har arbetet med kompetensutveckling bedrivits långsiktigt och målinriktat.
Medarbetarna erbjuds möjlighet till vidareutbildning individuellt eller i grupp. Fyra medarbetare från
stödverksamheten och kärnverksamheten har under 2012 deltagit i någon typ av
kompetensutveckling.
Sieps anordnar internseminarier för de egna medarbetarna, med fokus på nya forskningsprojekt och
kommande publikationer. Internseminarierna har två syften: dels att öka förståelsen och utbytet
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, en form av intern ”peer review”. Samtliga anställda medverkar
vid internseminarierna. Under 2012 har sådana seminarier hållits vid 11 tillfällen.
Sieps öppna seminarier – som sammanför forskare, beslutsfattare och allmänhet – 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. Utredare och forskare har även medverkat vid Sieps seminarier för
Regeringskansliet.
En bas i kompetensutvecklingen är lärandet i arbetet. Frågeställningar, metod och disciplin skiftar
mellan forskningsprojekten och forskarna men man samarbetar ofta ”över gränserna”. Flera av
forskningsprojekten samlar utredare och forskare från mer än en disciplin.
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 har
även erbjudits massage av en legitimerad massör en gång i veckan. Under 2012 genomfördes en
medarbetarundersökning
i
samarbete
med
företagshälsovården.
Resultaten
från
medarbetarundersökningen visar att samtliga indikatorer (intresse, glädje, stolthet, stöd, ledarskap
och relationer) utvecklats i positiv riktning sedan den tidigare undersökningen.
Samtliga medarbetare har vidare haft möjlighet till individuella hälsoundersökningar under 2012. De
besök som gjordes av en ergonom under 2011 har följts upp.
Anställdas sjukfrånvaro redovisas i den finansiella redovisningen på sid 35.
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Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning
Forskarbehovet är i stort tillgodosett inför 2013. Dock kan eventuell fortsatt tjänstledighet inom
statsvetenskap samt en föräldraledighet inom juridik innebära att tillfällig personal kan behöva
rekryteras. En forskartjänst i nationalekonomi kommer att utlysas. Även rekrytering inför Sieps nya
uppdrag – att fr.o.m. den 1 januari 2013 erbjuda EU‐utbildning för statstjänstemän – kommer att
genomföras.
Vidare kommer de kompetenshöjande satsningarna från föregående år att fortsätta under 2013. De
interna seminarierna, där ansvarig forskare eller utredare presenterar och diskuterar ett
forskningsområde med hela personalen (alla discipliner inom kärnverksamheten samt
stödverksamheten), är avgörande för Sieps kompetensutveckling. De nätverk och externa
expertgrupper som utredare och forskare ingår i är ytterligare ett led i kompetensförsörjningen.
Kontakt med internationella och nationella akademiska policyorienterade nätverk kommer därför
även i framtiden att uppmuntras, när det bedöms vara relevant för den enskildes expertområde.
Även Sieps akademiska nätverk, som skapades 2010, bidrar till detta.
Förutom internseminarier kommer ett flertal kompetenshöjande utbildningar att erbjudas under
2013, utifrån de behov som har identifierats under utvecklingssamtalen 2012. 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
2012

2011

2010

2009

2008

600
239

600
520

400
198

300
296

300
200

1 338
0

1 338
0

1 338
0

1 338
130

1 283
382

26
5

24
1

12
0

9
0

35
0

0
0

0
2

0
0

0
32

0
42

415
51

567

568

401

396

0
0

62

0

0

84

Anslag**
Ramanslag
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1.
varav intecknat

70
0

0
0

126
0

27
0

0
0

Anslagssparande Uo 1 9:1 ap2.
varav intecknat

0
0

10
12

11
12

11
13

10
12

9
11

1 375

1 240

1 209

1 289

1 197

0
0

0
0

0
0

0
0

‐159
‐534

(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
Uo 1 9:1 ap1.
Uo 1 9:1 ap2.
Utnyttjad
Uo 1 9:1 ap1.
Uo 1 9:1 ap2.

Bemyndiganden (ej tillämpligt)
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring***
Årets
Balanserad
* Fr.o.m. år 2012 redovisas anslagskrediten per anslagspost.
** Fr.o.m. år 2012 redovisas anslagssparandet per anslagspost.
*** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/‐ 0.
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Resultaträkning
2012

2011

13 653
0
234
26

13 787
2
0
25

13 914

13 813

‐9 372
‐858
‐3 506
‐9
‐168

‐8 808
‐821
‐4 010
‐6
‐168

‐13 914

‐13 813

0

0

1 700
‐1 700

5 000
‐5 000

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

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

1
2
3
4

Summa

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

Verksamhetsutfall

5
6
7

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
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Balansräkning
2012‐12‐31

2011‐12‐31

18

45

18

45

326

467

326

467

157
77

134
0

234

134

248
36

247
0

285

247

31

219

31

219

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

1 573

1 647

Summa

1 573

1 647

SUMMA TILLGÅNGAR

2 466

2 759

163

146

163

146

111
353
250
263

351
458
607
349

977

1 765

1 326

847

Summa

1 326

847

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

2 466

2 759

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

8

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

9

Summa
Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

10

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

11
12

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

13

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar

14

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

15
16

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

17

31

Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. över‐
förings‐
belopp

(tkr)

Årets till‐
delning
enl. regl.
brev

Omdispo‐
nerade
anslags‐
belopp

Indrag‐
ning

Totalt
disponi‐
belt
belopp

Utgifter Utgående
över‐
förings‐
belopp

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

18

‐ 62

13 842

0

0

13 780

‐13 710

70

Informationsinsatser
avseende rekrytering
till EU
ap.2

19

0

1 700

0

0

1 700

‐1 700

0

‐62

15 542

0

0

15 480

‐15 410

70

Summa
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Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Svenska institutet för europapolitiska studiers bokföring följer god redovisningssed och förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari.
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts
som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som har intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2011, 157 tkr, har år 2012 minskat med 56 tkr.

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
Ersättning
Per Molander ledamot, 120101‐121231
Ledamot i Nobelmuseets styrelse
Ordförande i Arbor AB styrelse
Ordförande i ISF:s medicinska råd

2

Per Cramér ledamot, 120101‐121231
Suppleant i Domarnämnden
Ordförande i fakultetsnämnden för Handelshögskolan vid Göterborgs universitet
Ledamot i styrelsen för Göteborgs International Film Festival

3

Maria Strömvik ledamot, 120101‐121231
Ledamot Folke Bernadotteakademin

2

Jonas Tallberg ledamot, 120101‐121231
Ledamot i European consortium for political research (ECPR) Executive Com.
Ledamot i Standing group on the European union (SGEU) Steering Com.
Ledamot i Utrikespolitiska institutet (UI)
Ledamot i UI:s särskilda forskningsprogram
Ledamot i Forskraftstiftelsen
Ledamot i Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Ledamot i Stockholm center för international Law and Justice
Ledamot i Scientific advisory council, Finnish institute of international studies

2

Ewa Rabinowicz ledamot, 120101‐121231
Inga övriga uppdrag

3

Ylva Nilsson ledamot, 120101‐121231
Styrelseledamot i Byggebo AB

3

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Direktör Anna Stellinger, 120101‐121231
Inga förmåner
Styrelseledamot i Franska skolan (ej avlönat)

Lön
849
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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 ‐

2012
0,6
0,0
‐
‐
‐
0,7
‐

2011
3,7
86,8
7,5
‐
‐
4,4
‐

2010
1,2
0,0
1,9
‐
‐
1,5
‐

Sjukfrånvaro för grupperna ”Kvinnor”, "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

2012

2011

13 653
13 653

13 787
13 787

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

Summa "Intäkter av anslag" (13 663 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (13 720 tkr) på
anslaget Uo 1 9:1 ap1. Skillnaden (56 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat
anslaget/anslagen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Summa

Not

3

4

5

6

0
0

26
0
26

24
1
25

6 242
3 130
9 372

5 667
3 141
8 808

84
412
171
2 839
3 506

45
441
215
3 310
4 010

0
5
4
9

1
5
0
6

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

234
234

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga ränteintäkter
Summa

Not

2
2

Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Summa

Not

0
0

Övriga driftkostnader
Reparationer och underhåll
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa
Minskade driftkostnader jämfört med motsvarande period
föregående år beror på minskade konsultkostnader.

Not

7

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Balansräkning

Not

8

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

9

10

11

12

13

‐164
‐39
‐203
45

853
0
0
853
‐386
‐141
0
‐527
326
104

484
527
‐155
856
‐380
‐129
120
‐389
466
160

141
17
157

134
0
134

212
36
248

212
36
247

36
36

0
0

2012‐12‐31

2011‐12‐31

62
15 410
‐15 542

‐126
18 838
‐18 649

‐70

62

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter inomstatlig
Summa

Not

‐204
‐27
‐230
18

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

248
248

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

Not

248
248

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

Not

2011‐12‐31

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde

Not

2012‐12‐31

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Fordringar /Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
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Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Summa Avräkning med statsverket

Not

14

15

208
‐51

101

157

30

219

163
163

146
146

351
0
‐240
111

111
354
‐113
351

600
230
119

600
520
169

200
153
353

199
259
458

1 098
228
1 326

509
338
847

Övriga avsättningar
Kompetensväxlings‐ och kompetensutvecklingsåtgärder
Årets förändring
Utgående balans

Not

157
‐56

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

Not

16

Skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Övrigt
Summa

Not

17

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

Anslagsredovisning
Not

18

Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 415 tkr
Anslaget är räntebärande.

Not

19

Uo 1 9:1 ap.2
Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 51 tkr
Anslaget är räntebärande.
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