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1 FÖRORD
Det gångna året, 2014, har varit ett mycket intensivt år för Sieps. Det har framför allt präglats av
valet till Europaparlamentet och det svenska riksdagsvalet. Den samlade produktionen av
publikationer blev visserligen lägre än 2013, men Sieps stärkte samtidigt sin roll som expertorgan i
EU-frågor på andra sätt, vilket illustreras av ett kraftigt ökat medialt genomslag. Under 2014
publicerades betydligt fler artiklar än tidigare år i dagstidningar och andra medier där Sieps
omnämns. Även om man räknar bort publicitet kopplad till Europaparlamentsvalet så nästan
fördubblades antalet artiklar jämfört med föregående år. Också den publicitet som rör Sieps
forskning ökade kraftigt och nästan tredubblades jämfört med 2013.
Sieps har också lyckats väl med sitt senast tillkomna uppdrag: att tillhandahålla EU-utbildningar som
en del av kompetensförsörjningen i den offentliga sektorn. Under 2014 utbildades drygt 1000
personer, vilket är mer än dubbelt så många som under 2013. Sieps genomförde vid tio olika tillfällen
riktade insatser för förtroendevalda politiker med anledning av Europaparlamentsvalet.
Det har slutligen varit ett år som har präglats av särskilda svårigheter i det interna arbetet. En
rekryteringsprocess för att utse en ny direktör har pågått större delen av året och Sieps har drabbats
av flera sjukskrivningar, såväl bland forskare och utredare som i stödverksamheten. Detta är en
förklaring till att hela budgetutrymmet inte har utnyttjats under 2014, vilket överensstämmer väl
med den budgetprognos som Sieps lämnade i oktober 2014.
Sammantaget får dock 2014 betraktas som ett produktivt år med en verksamhet som på många sätt
har bidraget till en allsidig belysning av de europapolitiska frågor som varit aktuella.
Sieps står väl rustat för att under 2015 belysa och analysera EU:s roll när det gäller alla de
utmaningar som Europa och världen i övrigt står inför. Det är också ett år som markerar att Sverige
nu har varit en av EU:s medlemsstater i 20 år, vilket i sig ger skäl till reflektion och analys.
Jörgen Hettne
Tillförordnad 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 fyra 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.

-

Tillhandahålla EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn.

Sieps uppdrag framgår av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier.

2.1.1 Organisation
Sieps verksamhet inleddes 2002. I slutet av 2007 presenterades en utvärdering av verksamheten med
titeln Vägval för Sieps (SOU 2007:109). Där underströk utredaren, Peter Kleen, behovet av att Sverige
har tillgång till ett organ som kan förse politiska beslutsfattare med analyser som belyser EU:s
utveckling och väcker debatt. Utredningen föreslog åtgärder för hur Sieps på ett mer effektivt sätt
ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Efter remissbehandling under 2008 beslutade regeringen att anta en
ny förordning för Sieps (2008:748), som trädde i kraft den 1 oktober 2008. Den nya instruktionen
ändrade Sieps ledningsform från styrelsemyndighet till enrådighetsmyndighet där Sieps direktör blev
myndighetschef. Den 1 april 2014 slutade Anna Stellinger som direktör för Sieps och Jörgen Hettne
förordnades av regeringen att leda verksamheten i avvaktan på beslut om ny direktör. Enligt
instruktionen ska det också finnas ett insynsråd vid myndigheten. De ledamöter som ingick i
insynsrådet under 2014 var Per Cramér, Per Molander, Ylva Nilsson, Ewa Rabinowicz, Maria Strömvik
och Jonas Tallberg. Insynsrådet hade tre möten under 2014. Sedan 1 januari 2013 har Sieps vidare en
utbildningschef och en separat administration för att genomföra det nytillkomna uppdraget att
tillhandahålla EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn.
Myndigheten var under 2014 samlokaliserad med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) på
Fleminggatan 20, Stockholm, där även Statskontoret har sina lokaler. Gemensamma administrativa
lösningar och upphandlingar för Statskontoret, FMI och Sieps har eftersträvats när det har varit
möjligt.
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2.1.2 Prestationer
Sieps kärnverksamhet redovisas inom tre huvudsakliga prestationstyper: publikationer, seminarier
och EU-utbildningar. Kostnaderna för de tre prestationerna redovisas i tabellerna nedan.
Tabell 1. Kostnader för publikationer (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Publikationer
Summa

Kostnad 2014,
18 publikationer
7 360

Kostnad 2013,
27 publikationer
7 047

Kostnad 2012,
24 publikationer
5 147

Kostnad 2013,
18 seminarier
2 566

Kostnad 2012,
13 seminarier
2 622

Kostnad 2013,
419 deltagare
2 612

Kostnad 2012
*
*

Tabell 2. Kostnader för seminarier (tkr)

Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Seminarier
Summa

Kostnad 2014,
14 seminarier
2 717

Tabell 3. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

EU-utbildningar
Summa

Kostnad 2014,
1 154 deltagare
2 361

*Eftersom utbildningsverksamheten startade 2013 saknas jämförelsetal för 2012.

2.2 Forskning och analys
Under 2014 publicerades totalt 18 forskningsbaserade rapporter, Occasional Paper och analyser.
Forskningen bedrivs inom fem övergripande teman: EU:s politiska och konstitutionella system,
Medlemsstaterna och europeisk integration, Ekonomisk politik i Europa, EU:s inre marknad – den fria
rörlighetens utmaningar, 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 fem
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
- Svensk europaopinion
- Styrning, effektivitet och kontroll i EU
- Sveriges lagstiftning och EU – statistikbank
Ekonomisk politik i Europa
EU och EMU efter den ekonomiska krisen
EU:s tillväxtstrategi i Europa 2020
Sieps, årsredovisning 2014
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EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
- Sociala Europa
- Interna och externa dimensioner av asyl och invandring
EU:s externa relationer
- EU:s utvidgningsproblematik
- EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget

2.2.1 Forskning
Sieps ger ut tre former av forskningspublikationer: Rapport, Occasional Paper och Europapolitisk
analys. Rapportserien är texter producerade av institutets egna forskare eller på uppdrag av Sieps.
Innehållet kvalitetsgranskas genom ”peer review”, enligt gängse normer för akademisk forskning.
Annan forskning som har tillkommit med stöd från Sieps, t.ex. anföranden och föredrag samt resultat
från seminarier, publiceras i serien Occasional Paper (OP). Serien Europapolitisk analys (Epa), som
huvudsakligen är en digital publikation, utgörs av korta och koncisa belysningar av aktuella EU-frågor.
Huvuddelen av publikationerna presenteras vid seminarier som Sieps arrangerar.
Seminariedeltagarna erhåller kostnadsfritt ett exemplar av den aktuella publikationen. Under 2014
togs sammanlagt 18 publikationer fram.
Tabell 4. Publikationer
Rapport
Occasional Paper
Europapolitisk analys
Summa

2014
7
2
9
18

2013
8
1
18
27

2012
6
3
15
24

De 18 publikationer som har tagits fram under 2014 presenteras nedan, under respektive
ramprojekt. Efter publikationens titel och författare följer en kort sammanfattning samt information
om vilket forskningsprojektprojekt publikationen tillhör. Efter varje titel finns ett löpnummer; om det
endast består av siffror är publikationen en rapport, om löpnumret följs av op avses Occasional Paper
och om det följs av epa avses Europapolitisk analys.
EU:s politiska och konstitutionella system
Valet till Europaparlamentet 2014 – konsekvenser och utmaningar (2014:2op), Linda Berg, Magnus
Blomgren och Jakob Lewander
Valet till Europaparlamentet 2014 var på många sätt en intressant politisk tilldragelse, inte minst för
att det ägde rum mot bakgrund av en för EU omvälvande tid. I den här publikationen analyseras valet
ur såväl svenskt som europeiskt perspektiv.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system.
EU efter krisen – perspektiv på demokrati och inflytande i ett förändrat EU (2014:1op), Sverker
Gustavsson, Magnus Jerneck, Rutger Lindahl, Daniel Naurin och Göran von Sydow (Red.)
Den ekonomiska krisen innebar att det i Sverige restes en rad frågor om hur EU-samarbetet borde
utvecklas. Publikationen bygger på konferensen ”Ett förändrat EU – vad betyder det för Sverige?”
som Sieps anordnade i juni 2013.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.
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Making Sense of Subsidiarity and the Early Warning Mechanism – A Constitutional Dialogue
(2014:9epa), Jörgen Hettne
EU-kommission har deklarerat sitt uttalade intresse för den så kallade subsidiaritetsprincipen. I den
här analysen hävdas att om de nationella parlamentens subsidiaritetskontroll ska bli det instrument
den var tänkt som, bör den ges en bredare omfattning.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.
Subsidiaritetskontroll i nationella parlament och EU-domstolens ansvar för att kontrollen fungerar
(2014:8epa), Anna Wetter
Genom så kallade subsidiaritetsprövningar har de nationella parlamenten fått en ny roll i EU:s
lagstiftningsprocess. Denna analys handlar om hur EU-domstolen kan bejaka de nationella
parlamentens nya roll i lagstiftningsprocessen genom att tillförsäkra en god lagstiftningsteknik.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.
Why vote at an election with no apparent purpose? Voter turnout at elections to the European
Parliament (2014:4epa), Mark N. Franklin
Europaparlamentsvalen lyckas inte engagera mer än en begränsad del av väljarkåren. Författaren till
den här analysen menar att det beror på att valets vikt och betydelse inte synliggörs tillräckligt för
väljarna.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system.
Between a rock and a hard place: the future of EU treaty revisions (2014:2epa), Carlos
Closa
Den ekonomiska krisen i Europa har på nytt rest frågan om framtida fördragsändringar.
Författaren till den här analysen menar dock att allt annat än perfekta lösningar är
tillgängliga och att förslagen till alternativ är långsökta.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.
Scrutiny in Challenging Times – National Parliaments in the Eurozone Crisis (2014:1epa),
Katrin Auel och Oliver Höing
Hur har den snabba utvecklingen under eurokrisen påverkat de nationella parlamenten? I
den här analysen visar författarna bland annat hur gradskillnader i parlamentens aktivitet
och agerande har förstärkts under krisåren.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.
Medlemsstaterna och europeisk integration
Europa på remiss – Svensk medverkan i Europeiska kommissionens offentliga samråd
(20124:3), Linda Johansson och Daniel Tarschys
Ett europeiskt remissväsende är under framväxt. I den här rapporten sätter författarna in
Europeiska kommissionens öppna samråd i dess sammanhang och menar bland annat att
kunskapen om remissvarens effekter behöver förbättras.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Styrning, effektivitet och kontroll.
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EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? (2014:6epa), Daniel
Tarschys
I den här analysen ställer författaren frågan om vad EU:s sammanhållningspolitik kan göra
för att förbättra romernas sociala och ekonomiska utveckling och integration i Rumänien.
Hans slutsats är att det finns ett visst, begränsat utrymme för påverkan.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Styrning, effektivitet och kontroll.
Opinionsfallet för EU bromsar upp (2014:5epa), Sören Holmberg
Det svenska stödet för EU visade hösten 2013 på en återhämtning. I den här analysen
visar författaren att precis som när EU-opinionen föll åren 2011-2012, är den lilla
uppgången 2013 tydligt förknippad med svenska folkets bedömningar av ekonomin.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion.
Ekonomisk politik i Europa
Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion (2014:5), Erik Hegelund, Sebastian
Johansson och Peter Karpestam
I Sverige har frågan om amorteringskrav hamnat högt på den politiska dagordningen. I den här
rapporten visar författarna hur amorteringar kan påverka bostadspriser och bolånens utveckling vid
olika belåningsgrader, räntenivåer och amorteringsformer.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
Lärlingsutbildning – Svenska erfarenheter och initiativ i ett europeiskt perspektiv (2014:4), Jonas
Olofsson
En lösning som ofta föreslås för att minska arbetslösheten bland unga i EU är det klassiska
lärlingssystem som förekommer i exempelvis Tyskland. I den här rapporten hävdar dock författaren
att Sverige i dag saknar flera grundläggande förutsättningar för en klassisk lärlingsmodell.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
The impact of the financial crisis on European housing systems: a review (2014:2), Jens Lunde,
Kathleen Scanlon och Christine Whitehead
Krisåren visade att bostadsmarknader påverkar stabiliteten i hela EU. I den här rapporten granskas
särskilt hur bostadspriserna har förändrats i olika grupper av länder och hur EU, regeringarna och
marknaderna har agerat.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
Arbetslöshet och utanförskap bland unga i Europa: En makroekonomisk studie av NEET (2014:1),
Jonas Eriksson och Monika Hjeds Löfmark
Den globala finanskrisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt och har bland annat gett
upphov till begreppet NEET (”not in employment, education or training”). I den här rapporten
undersöker författarna relationen mellan NEET och ett antal makroekonomiska faktorer.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.
The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments
(2014:3epa), Sara Hagemann
I den här analysen granskas maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i
förhandlingarna om EU:s budget. Författaren visar att innehållet i nästa långtidsbudget, som täcker
åren 2014-2020, i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.
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EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar
Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination
in Europe 2020 (2014:7), Bart Vanhercke och Jonathan Zeitlin
Den europeiska planeringsterminen har väckt frågor när det gäller EU:s socioekonomiska
styrning. I den här rapporten hävdas att det sedan 2011 har skett en gradvis
”socialisering” av terminen och att det bland annat ska tolkas som en reaktion på
missnöje med åtstramningspolitiken.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.
A Comparative Framing of Fundamental Rights Challenges to Social Crisis Measures in the
Eurozone (2014:7epa), Bruno De Witte och Claire Kilpatrick
Eurokrisen medförde dramatiska förändringar vad gäller de sociala rättigheterna, i
synnerhet i de länder som drabbades hårdast av krisen. I den här analysen visar
författarna hur man med hänvisning till grundläggande och sociala rättigheter kan
ifrågasätta krisåtgärderna i eurozonen.
Publikationen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.
EU:s externa relationer
EU External Action in the Field of Development Cooperation Policy (2014:6), Morten Broberg och Rass
Holdgaard
Utvecklingssamarbete har av tradition spelat en viktig roll när det gäller EU:s utrikespolitik. I den här
rapporten beskrivs hur de förändringar Lissabonfördraget medfört har påverkat EU:s möjligheter att
agera som en sammanhållen kraft på den internationella arenan vad gäller utvecklingssamarbete.
Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

2.2.2 Remisser
I Sieps uppdrag ingår att svara på remisser. Under 2014 har 6 remissvar överlämnats. Samtliga går att
ladda ned från Sieps webbplats:
2014-09-23: Företagsskattekommitténs slutbetänkande – Neutral bolagsskatt – ökad effektivitet och
stabilitet (SOU 2014:40)
2014-08-28: Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)
2014-08-20: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning
(U2014/3798/UH)
2014-02-05: Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)
2014-01-16: Vad bör straffas? (SOU 2013:38)
2014-01-07: Betänkandet En utvecklad budgetprocess- ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73)
Tabell 5. Överlämnade remissvar
Remisser
Sieps, årsredovisning 2014

2014
6

2013
10

2012
7
8

2.3 Spridning
Under 2014 skickades 2 583 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional Paper till
mottagare i Sverige och utomlands. Information om nya analyser nådde i genomsnitt 3 906
mottagare per utskickstillfälle. Information om nya rapporter skickades till i genomsnitt 4 099
mottagare per utskickstillfälle. Under 2014 arrangerade Sieps 14 öppna seminarier och inbjudningar
till dessa skickades till i genomsnitt 3 974 personer per tillfälle. 43 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 2014 till sammanlagt 9 855. De publikationer som producerades under
2014 laddades ned sammanlagt 3 655 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 analyser sprids genom flera typer av utskick. Rapporter och Occasional Paper
distribueras kostnadsfritt i tryckt form i samband med seminarier. Under 2014 fanns dessa
tillgängliga för sammanlagt 832 seminariedeltagare. Rapporter och Occasional Paper 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 2014
skickades, genom riktade brevutskick, 2 583 tryckta exemplar av forskningsrapporter och Occasional
Paper till mottagare i Sverige och utomlands.
Tabell 6. Utskick av publikationer (rapporter och Occasional Paper)
2014
Utskick
2 583

2013
4 012

2012
3 314

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 2014/2015
beräknades antalet personer eller organisationer som önskar få information från Sieps till 10 937.
När en ny Europapolitisk analys publiceras skickas oftast ett mejl på svenska och engelska med en
kort text som beskriver innehållet. I slutet av 2012 började motsvarande mejl skickas även 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 2014 nådde de digitala utskicken av europapolitiska analyser i genomsnitt 3 906
mottagare per utskickstillfälle. De digitala utskicken av rapporter och Occasional Paper nådde i
genomsnitt 4 099 mottagare per utskickstillfälle.
Seminarieinbjudningar utformas på såväl svenska som engelska. Förutom via elektroniska utskick,
nås Regeringskansliet och dess tjänstemän av informationen genom att notiser om seminarierna
alltid läggs ut på Regeringskansliets interna webbplats, Klaranätet. Under 2014 nådde de digitala
utskicken av seminarieinbjudningar i genomsnitt 3 974 mottagare per utskickstillfälle.
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Tabell 7. Elektroniska utskick – genomsnittligt antal mottagare per digitalt utskick
2014
2013
2012
Europapolitisk analys
3 906
6 350*
2 420
Seminarieinbjudan
3 974
6 625*
3 298
Nyhetsbrev
0**
5 123*
2 060
Rapporter
4 099
6 474*
3 612
* Ökning pga. sammanslagning av sändlistor från webbplatsen from februari 2013.
** Inga nyhetsbrev skickades digitalt under 2014. Nyhetsbrevens inriktning och utformning ses för närvarande
över.

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 2014 anordnades 14 öppna seminarier i Sieps regi, varav 6 utgjordes av samarrangemang,
vilka sammantaget lockade 832 besökare. Antalet seminarier under 2013 och 2012 var 18 respektive
13. Under 2014 besöktes varje seminarium av i genomsnitt 59 personer.
Tabell 8. Seminarier
2014
2013
2012
Seminarier
14
18
13*
* 13 seminarier genomfördes 2012. Ett ställdes in pga. snöstorm: 6 december, The Cyprus EU Presidency
Tabell 9. Deltagare seminarier
Deltagare totalt
Deltagare genomsnitt

2014
832
59

2013
1 248
69

2012
1 003
77

Till ovanstående ska läggas de mer expertbetonade seminarier som Sieps arrangerar i samarbete
med Regeringskansliet, under 2014 sammanlagt 5 stycken. Dessa 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 14.
Tabell 10. Kategoritillhörighet Sieps seminarier
2014
9%
3%
7%
22 %
16 %
6%
3%
3%
7%
6%
18 %
100 %

2013
10 %
2%
3%
19 %
8%
12 %
1%
3%
11 %
6%
25 %
100 %

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

Regeringskansliet*
Sveriges Riksdag
EU:s institutioner
Myndigheter
Intresseorganisationer
Ambassader
Politiska partier
Medier
Universitet och högskolor
Företag
Utan tillhörighet
Summa
*Tjänstemän från Regeringskansliet erbjuds sedan 2011 även särskilt utformade seminarier. Dessa seminarier redovisas
separat på sidan 14 och deltagarna återfinns inte i denna tabell.
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När det bedöms lämpligt arrangerar Sieps seminarier i samarbete med andra institut och
organisationer. Cirka 43 procent av seminarierna under 2014 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 11. Samarrangemang seminarier
Samarrangemang

2014
43 %

2013
39 %

2012
38 %

Sedan 2009 utvärderas Sieps seminarier genom att deltagarna besvarar en enkät. Enkäten består av
12 frågor om allt från ämnesval till organisation. Under 2014 delades enkäter ut vid totalt 10
seminarietillfällen. Det goda utfallet från 2012 och 2013 bestod även under 2014. På frågan om
ämnesval och aktualitet angav 99,07 procent bra eller mycket bra, en minskning med 0,93 procent.
På frågan hur väl sakfrågan/forskningsresultaten förmedlades, angav 97,22 procent bra eller mycket
bra – en ökning med 1,26 procent.
Tabell 12. Enkät om Sieps seminarier
Bra eller mkt bra
2014
Vad tyckte du om ämnesvalet – är det
aktuellt?
Hur väl tycker du att
sakfrågan/forskningsresultaten förmedlades?

2013

Dåligt eller mkt dåligt
2012

2014

2013

2012

99,07 %

100%

99,17%

0,93%

0%

0,83%

97,22 %

95,96%

99,16%

2,78%

4,04%

0,84%

Sieps seminarier
De nationella parlamentens roll under eurokrisen
7 februari, Stockholm
Vid seminariet presenterades en analys av hur de nationella parlamenten i EU har agerat under
eurokrisen: Scrutiny in Challenging Times – National Parliamnets in the Eurozone Crisis. Studien visar
bland annat hur parlamentens aktivitet och agerande har förstärkts under senare år.
Medverkande: bl.a. Katrin Auel, Institute for Advanced Studies, Wien,
Oliver Höing, universitetet i Köln och Fredrick Federley, riksdagsledamot (C).
Arbetslöshet och utanförskap bland unga i Europa
13 februari, Stockholm
Den ekonomiska krisen har drabbat den unga arbetskraften hårt och har medfört att många unga
varken arbetar eller studerar. Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in
employment, education or training”. Vid seminariet presenterades och diskuterades rapporten
Arbetslöshet och utanförskap bland unga i Europa: en makroekonomisk studie av NEET.
Medverkande: bl.a. Monika Hjeds Löfmark, Sieps, Jonas Eriksson, Sieps, och Eva Franzén,
Socialdepartementet.
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Lärlingsutbildningssystem i EU och lärdomar för Sverige
26 mars, Hässleholm
Mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten finns i såväl Sverige som i flera andra europeiska
länder ett stort intresse för lärlingsutbildning. I till exempel Tyskland, Österrike och Danmark varvas
lärlingstid på företag med perioder i skolan, medan man i andra länder har i huvudsak skolförlagd
yrkesbildning. Vid seminariet presenterades rapporten Lärlingsutbildning – svenska erfarenheter och
initiativ i ett europeiskt perspektiv.
Medverkande: bl.a. Monica Hjeds Löfmark, Sieps, Jonas Olofsson, Malmö högskola, och
Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister.
Seminariet ägde rum under Europaforum Hässleholm.
Är framtida fördragsändringar i EU möjliga?
8 april, Stockholm
Den ekonomiska krisen i Europa har väckt liv i frågan om framtida fördragsändringar. Kravet på
enhällighet har dock visat sig vara ett hinder för en snabb lösning på de svåra problem krisen har
blottlagt. Vid seminariet presenterades analysen Between a rock and a hard place: the future of EU
treaty revisions, där förutsättningarna för framtida fördragsändringar diskuteras.
Medverkande: bl.a. Carlos Closa, Institute for Public Goods and Policies (IPP), Madrid, Oscar Wåglund
Söderström, Statsrådsberedningen, och Karolina Zurek, Sieps.
Vad står på spel i valet till Europaparlamentet i maj?
17 april, Stockholm
Inför valet till Europaparlamentet arrangerade Sieps ett seminarium om de nya befogenheter
parlamentet har fått med Lissabonfördraget och hur den politiska sammansättningen i parlamentet
bidrar till att forma EU-politiken. Vid seminariet presenterades analysen Why the 2014 European
Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009-2014 European Parliament.
Medverkande: bl.a. Simon Hix, London School of Economics and Political Science (LSE), Olle Schmidt,
ledamot av Europaparlamentet (FP), och Göran von Sydow, Sieps.
Hur påverkar EU-opinionen valet till Europaparlamentet
9 maj, Stockholm
De senaste åren har präglats av en djup ekonomisk kris i många av EU:s medlemsländer. Vid det här
seminariet diskuterades hur den har påverkat EU-opinionen och hur den i förlängningen kan komma
att påverka valet till Europaparlamentet. Vid seminariet presenterades analysen Opinionsfallet för EU
bromsar upp.
Medverkande: Sören Holmberg, SOM-institutet och Markus Bonekamp, Europaparlamentets
informationskontor.
Seminariet arrangerades i samarbete med Europaparlamentets informationskontor och var en av
programpunkterna under Europadagen 2014.

Fri rörlighet – ”Social turism” eller en förutsättning för tillväxt?
9 maj, Stockholm
I samband med EU:s utvidgning 2004 och 2007 valde Sverige att inte införa övergångsregler
för arbetskraft från de nya medlemsländerna. Vid det här seminariet diskuterades frågan om
det beslutet medförde att farhågorna för ”social turism” besannades eller om fri rörlighet i
själva verket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.
Medverkande: bl.a. Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, Christer Gerdes, Stockholms
universitet och EU-minister Birgitta Ohlsson.
Seminariet arrangerades i samarbete med Regeringskansliet och var en av
programpunkterna under Europadagen 2014.
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Valet är över – Vad händer nu?
28 maj, Stockholm
Vårens val till Europaparlamentet har beskrivits som det hittills viktigaste, och vid ett
eftervalsseminarium diskuterades konsekvenserna av valresultatet och förutsättningarna för att fatta
beslut under den kommande mandatperioden. Vad betyder utfallet och vad säger valdeltagandet om
medborgarnas intresse av och förtroende för EU?
Medverkande: bl.a. Magnus Blomgren, Umeå universitet, Linda Berg, Göteborgs universitet, och
Göran von Sydow, Sieps.
Vad betyder amorteringar för bopriser och hushållens skulder?
9 oktober, Stockholm
I samband med finanskrisen har bostadspriserna fallit i många EU-länder. Samtidigt verkar den höga
skuldsättningen ha förstärkt den ekonomiska nedgången i flera länder. Vid det här seminariet
presenterades rapporten Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion. Seminariet
behandlade också skillnader och likheter mellan den svenska och den danska bolånemarknaden.
Medverkande: bl.a. Sebastian Johansson, Boverket, Jens Lunde, Copenhagen Business School, och
Anna Öster, Länsförsäkringar.
Ungdomsarbetslöshet i EU: lärdomar från Nederländerna
16 oktober, Stockholm
och Sverige
Den höga arbetslösheten bland unga i flera EU-länder utgör en allvarlig utmaning för samhället och
är därför en prioriterad fråga för såväl EU som EU:s medlemsstater. Vid det här seminariet
diskuterades frågan med särskild tonvikt på erfarenheter i Nederländerna och Sverige, i syfte att
dra lärdomar av problem och lösningar i de båda länderna.
Medverkande: Anders Forslund, Uppsala universitet, Åsa Olli Segendorf, Konjunkturinstitutet, och
Ton Wilthagen, Tilburg University.
Sociala Europa efter krisen: effekterna av EU:s ekonomiska
22 oktober, Stockholm
och sociala styrning
De åtstramningsåtgärder som infördes i flera EU-länder i samband med den ekonomiska krisen har
haft betydande effekter för en stor del av ländernas invånare. Vid ett heldagsseminarium
diskuterades hur ekonomisk åtstramning och finansdisciplin kan kombineras med EU:s
socialpolitiska målsättningar. Vid seminariet hölls ett flertal anförande som senare resulterade i
Sieps-publikationer.
Medverkande: bl.a. Claire Kilpatrick, European University Institute, Jonathan Zeitlin, University of
Amsterdam, och Sonja Bekker, Tilburg University.
Väljarna och folkomröstningen 1994
14 november, Stockholm
Den 13 november var det 20 år sedan Sverige folkomröstade om medlemskapet i EU. Vid det här
seminariet diskuterades vilka frågor som debatterades inför folkomröstningen och vilka argument
ja- och nej-sidan framförde. Företrädare för de båda sidorna gav också sin syn på EU-samarbetet
hittills.
Medverkande: bl.a. Ines Uusman, f.d. ordförande för Socialdemokrater för Europa, Hans Lindqvist,
f.d. ordförande för Nej till EU, och Göran von Sydow, Sieps.
Seminariet arrangerades i samarbete med Europaparlamentets informationskontor och EUkommissionen i Sverige och var ett av inslagen under den heldag som anordnades i Europahuset.
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EU:s strukturpolitik och Rumäniens romer
28 november, Stockholm
Tiggare har blivit ett allt vanligare inslag i den svenska stadsbilden, vilket har lett till en förnyad
diskussion om romernas ställning i sydöstra Europa. Vid det här seminariet presenterades analysen
EU:s strukturpolitik och Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? som ställer frågan vad
EU:s sammanhållningspolitik kan göra för att förbättra romernas sociala och ekonomiska utveckling
och integration i Rumänien.
Medverkande: bl.a. Daniel Tarschys, Stockholms universitet/Sieps, Thomas Hammarberg,
Kommissionen mot antiziganism, och Nardin Crisbi, Svenska ESF-rådet.
Tar EU mänskliga rättigheter på allvar?
8 december, Stockholm
Vad kan EU göra när medlemsstaterna kränker mänskliga rättigheter, vilken betydelse har EU:s
stadga för grundläggande rättigheter och hur kan EU:s institutioner agera för att säkerställa skyddet
av dessa rättigheter? Vid den här konferensen diskuterades EU:s roll i det arbetet.
Medverkande: bl.a. Margot Wallström, utrikesminister, Jonas Grimheden, Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter, och Karin Fagerholm, Rädda Barnen.
Konferensen var ett samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden).
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 2014 organiserades fem sådana seminarier.
Tabell 13. Antal seminarier för Regeringskansliet (RK).
Seminarier för RK

2014
5

2013
7

2012
11

Europaparlamentsvalet, 6 maj, presentation, Landsbygdsdepartementet, Göran von Sydow.
Efter Europaparlamentsvalet, presentation, 27 maj, Finansdepartementet, Göran von Sydow.
Efter krisen – och framåt, presentation, 11 september, Justitiedepartementet, Göran von Sydow.
Institutionell och konstitutionell utveckling i EU under och efter krisen, presentation, 26 augusti,
Statsrådsberedningen kansliet för EU samordning (Djurönäset), Göran von Sydow.
Europa på remiss, 17 juni, Statsrådsberedningen, Daniel Tarschys.
Sieps seminarier i Bryssel
Sieps ambition 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 kunna presenteras på plats i Bryssel. Under 2014 genomfördes ett sådant
seminarium:
EEAS Recommendations for the amendment of Council
6 februari, Bryssel
Decision 2010/427/EU on the European External Action Service
Seminariet tog sin utgångspunkt i publikationen Recommendations for the amendment
of Council Decision 2010/427/EU establishing the organisation and functioning of the European
External Action Service. Den innehåller konkreta rekommendationer om revideringar av det
rådsbeslut som EU:s utrikestjänst grundas på.
Sieps, årsredovisning 2014
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Medverkande: bl.a. Marise Cremona, European University Institute, Christophe Hillion, Sieps, och
Ramses Wessel, University of Twente.
Seminariet arrangerades i samarbete med tankesmedjan Centre for European Policy Studies (CEPS),
Bryssel.

2.3.3 Sieps webbplatser
Sieps.se
Webbplatsen www.sieps.se är ett centralt verktyg för spridningen av Sieps forskning och analyser.
Webbplatsen innehåller publikationer från 2003 och framåt tillgängliga för kostnadsfri nedladdning.
Därutöver finns information om bland annat kommande och genomförda seminarier,
forskningsprojekt och remissvar.
2010 lanserade Sieps en förbättrad version av webbplatsen. 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 . 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. Som statistikverktyg valdes Google Analytics, som är oberoende av
plattform.
I slutet av 2014 påbörjades ett arbete med att ytterligare förbättra webbplatsen, med ambitionen att
lansera en förnyad webbplats sommaren 2015. Syftet är att säkerställa att webbplatsens plattform
kan underhållas när nya versioner av Drupal görs tillgängliga. Samtidigt förbättras några av de
funktioner som idag finns på webbplatsen, bland annat med ett förenklat användargränssnitt och
förbättrad hantering av nyheter och seminarieanmälningar.
Tabell 14. Besöksstatistik www.sieps.se
Unika besökare

2014
28 078

2013
26 317

2012
23 386

Under 2014 var det samlade antalet nedladdningar av rapporter, Occasional Paper och
Europapolitisk analys som har producerats sedan 2002 totalt 9 855. Enbart de publikationer som
producerades under 2014 laddades ned 3 655 gånger. Uppgifterna i tabell 16 avser nedladdningar av
de årligen producerade publikationerna.
Tabell 15. Nedladdningsstatistik för samtliga publikationer.
2014
Publikationer
9 855

2013
10 944

Tabell 16. Nedladdningsstatistik för publikationer producerade under respektive år
2014
2013

2012
8 583

2012

Europapolitisk analys (Epa)

2 501
194
960

2 229
0
2 428

1 966

Summa

3 655

4 657

3 017

Rapporter
Occasional Paper (OP)
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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, vilket illustreras av att den under 2014 hade 18 724 unika besökare.
Tabell 17. Besöksstatistik www.lissabonfordraget.se
2014
Unika besökare
18 724

2013
11 018

2012
10 914

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.
2010 förnyade
Europaportalen sin webbplats och införde läsarforumen MittEuropa och YouEurope med
kommentars- och frågefunktioner. Sieps har sedan nylanseringen en stående elektronisk
annonsplats, en så kallad ”banner”, på Europaportalens startsida. Webbannonsen används för att
informera om nya publikationer och kommande seminarier och är länkad till den aktuella
informationen på www.sieps.se. Under 2014 publicerade Sieps 18 webbannonser på Europaportalen
varav 9 avsåg nya publikationer och 9 avsåg kommande seminarier.
Tabell 18. Europaportalen www.europaportalen.se
2014
Webbannonser
18

2013
20

2012
26

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 vars syfte är 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. Mer information om
nätverket finns under avsnitt 2.4 Nätverk.
Tabell 19. Europe’s world www.europesworld.org
2014
Publiceringar
-*

2013
-*

2012
21

*Ingen statistik för 2013 och 2014 finns tillgänglig pga. byte av webbplats

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 har Sieps möjlighet att lägga in kommande seminarier i kalendariet. Under 2014 publicerade
Sieps där information om 5 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.
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Tabell 20. EurActiv www.EurActiv.com
Publiceringar

2014
5

2013
10

2012
8

2.3.5 Medier
Sieps citeras eller förekommer på annat sätt regelbundet i etablerade medier. Analysen av
verksamhetsåret – utförd av mediebevakningsföretaget Retriever – visar på en kraftig uppgång när
det gäller antalet publicerade artiklar. Under 2014 publicerades sammanlagt 418 artiklar där Sieps på
ett eller annat omnämns. Det ska jämföras med 77 artiklar under 2013 och 70 under 2012.
Tabell 21. Publicerade artiklar där Sieps nämns
Publicerade artiklar

2014
418

2013
77

2012
70

En av orsakerna till den kraftiga ökningen var vårens val till Europaparlamentet och att Sieps i
samband med det ofta tillfrågades i egenskap av expert. Cirka två tredjedelar av publiciteten har
koppling till EU-valet. Men även om man räknar bort publicitet kopplad till valet så nära nog
fördubblades antalet artiklar jämfört med föregående år. Också den publicitet som rör Sieps
forskning ökade kraftigt och nästan tredubblades jämfört med året före.
Den största ökningen återfinns i den webbaserade landsortspressen. Vad gäller antalet publiceringar
dominerar dock de rikstäckande medierna. Flest artiklar förekom 2014 i Svenska Dagbladet (19),
Nyhetsbyrån TT (15), Aftonbladet (13), Norrbottens-Kuriren (12) och Dagens Nyheter (12).
Vad gäller tryckta medier var publiciteten under 2014 på det hela taget geografiskt jämnt fördelad.
Dock var genomslaget något större i Norrbotten och Västergötland. Likt tidigare år var Skåne dock
den region där genomslaget var störst, vilket kan förklaras med Sieps medverkan i det årliga
Europaforum Hässleholm.
Som ovan nämnts syntes Sieps ofta i expertrollen under verksamhetsåret och antalet artiklar där
expertuttalanden förekom ökade från 28 till 297. Mest frekvent som talesperson för Sieps var liksom
tidigare år Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap, som förekom i 259 av de 297 artiklarna.
Därnäst kom Jörgen Hettne, forskare i juridik och Sieps tillförordnade direktör, som var talesperson i
35 artiklar.
Valet till Europaparlamentet dominerade givetvis uttalandena, såväl vad gäller tänkbara utfall som
resultatets betydelse för EU:s vidare utveckling. Andra frågor som kommenterades var exempelvis
tillsättningen av Cecilia Malmström som EU:s handelskommissionär.
Vad gäller Sieps forskning handlar publiciteten till största delen om ekonomisk politik. Den nyhet som
fick störst spridning rörde frågan om bolån och amorteringskrav, med utgångspunkt i det seminarium
som Sieps i oktober arrangerade kring rapporten Amorteringars effekter på bostadspriser och
konsumtion.
Liksom tidigare år var publiciteten under 2014 genomgående av ”neutral” karaktär, vilket ligger i linje
med myndighetens uppdrag. Ingen kritik mot Sieps förekom i medierna under året.
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2.3.6 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 utgör ett stöd för 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 SNEF och professor i juridik vid Stockholms universitet
Torbjörn Becker, doktor i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm
Iain Begg, professor i nationalekonomi vid London School of Economics
Carl Fredrik Bergström, professor i juridik vid Uppsala universitet
Ulf Bernitz, professor i juridik vid Stockholm universitet
Morten Broberg, professor i juridik vid Köpenhamns universitet
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet
Marise Cremona, professor i juridik vid European University Institute, Florens
Thomas Erhag, docent i juridik vid Göteborgs universitet
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Andreas Föllesdal, professor i filosofi vid Oslo universitet
Xavier Groussot, 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 SNEF och professor i internationellt företagande vid Lunds universitet
Elena Paltseva, biträdande professor i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm
Lars Pehrsson, professor i juridik vid Stockholms universitet
Thomas Persson, ordförande SNEF 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 emerita i statsvetenskap vid European Institute, London School of
Economics och internationell sekreterare i British Academy
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2.3.7 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 12 olika språkversioner når
den en bred målgrupp långt utanför Bryssel och har i dag drygt 660 500 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 2014 lät Sieps
publicera information i EurActivs kalendarium om 5 engelskspråkiga seminarier, där varje notis hade
en direktlänk till det aktuella seminariet på www.sieps.se (se tabell 20).
European Policy Institutes’ Network (EPIN)
Tillsammans med fyra andra medlemsinstitut sitter Sieps i styrgruppen för EPIN, ett europeiskt
nätverk bestående av tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på aktuella europapolitiska
debatter. Nätverket är omfattande, med 41 medlemsinstitut i 27 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 Elcano i Madrid,
European Institute of Romania (EIR) i Bukarest och Netherlands Institute of International Relations
´Clingendael´ i Haag.
Under 2014 deltog Sieps i två konferenser arrangerade av EPIN, den 31 januari i Helsingfors samt den
8 maj i Bryssel.
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.
Think Global - Act European (TGAE)
Sieps medverkar regelbundet i TGAE, ett projekt och nätverk med syfte att i samarbete med andra
europeiska institut och organisationer ge forskningsbaserade bidrag i frågor som prioriteras av trioordförandeskapen. 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 Royal Institute Elcano i Madrid.
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2.3.8 Nationella nätverk
Nätverken för europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap
De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998
i tre nätverk för europaforskning. Sieps forskare och utredare deltar i aktiviteter som anordnas av de
tre nätverken - 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. I 2014 års antologi – EU och
de globala obalanserna – medverkade Anke Scmidt-Felzmann, som vid denna tidpunkt var
projektanställd på Sieps, med kapitlet Ryssland och EU i den nya globala maktbalansen.
Ordförandena i respektive nätverk är medlemmar i Sieps akademiska nätverk.
Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är ett årligen återkommande arrangemang där centrala frågor diskuteras
utifrån ett europeiskt perspektiv. Sedan 2003 har det utvecklats från en halvdagsföreläsning till att
under en vecka på våren bli Sveriges största arena för aktuella europafrågor. Forumet 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 bidrar varje år med ett
seminarium där en ny forskningspublikation eller ett aktuellt ämne presenteras och debatteras.
2014 anordnades seminariet Lärlingsutbildningssystem i EU och lärdomar för Sverige. Talare var
Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, Malmö högskola, som presenterade en studie av
lärlingsutbildningssystem, framtagen för Sieps. Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister,
gav sin syn på frågan och Monika Hjeds Löfmark, Sieps, modererade samtalet. 2015 utökas forumet
till att omfatta två veckor och arrangemanget förläggs till augusti.
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. Gruppen möts 4 -5 ggr per år
och sammankallande ordförande är EU-upplysningen. Vid mötena 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 Europaparlamentet. Från
Sieps medverkar informatören/redaktören och/eller budget- och ekonomisamordnaren.
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2.5 EU-utbildningar
Under 2014 erbjöd Sieps 14 olika EU-utbildningar för anställda inom offentlig sektor. 37
utbildningstillfällen arrangerades. Sammanlagt 1 154 personer deltog, varav 451 från
Regeringskansliet. Kursutvärderingar visar att samtliga deltagare anser att föreläsarens belysning av
ämnet var allsidig och relevant. För att informera om EU-utbildningarna har myndigheten gjort tre
elektroniska utskick och ett brevutskick. En särskild aktuelltruta har under 2014 tillkommit på EUutbildningarnas webbsida för att ytterligare informera om verksamheten.
Sieps fjärde uppdrag, som myndigheten genomför sedan den 1 januari 2013, är att som en del av
kompetensförsörjningen inom statsförvaltningen tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör
Europeiska unionen. Uppdraget ligger inom Sieps expertområde och utökades 2014 till att gälla hela
den offentliga sektorn. Det innebär att kompetensen finns att tillgå på myndigheten vad gäller
utformande av kursutbud, kvalitetssäkring av kurserna och urval av utbildare. Sieps erhöll för 2014
anslagsmedel om 500 000 tkr för EU-utbildning av politiskt förtroendevalda och tjänstemän på lokal
och regional nivå. Syftet var att öka kompetensen om EU inför och efter Europaparlamentsvalet
2014. EU-utbildningarnas intäkter och kostnader redovisas under rubrik 2.6 Intäkter och kostnader.

2.5.1 Utbildningar
Sieps tillhandahåller två huvudsakliga typer av EU-utbildningar: allmänna och specialiserade. Med
allmänna EU-utbildningar avses kurser om EU:s historik, uppbyggnad och verksamhet. Med
specialiserade EU-utbildningar avses kurser som riktar sig till en mer specifik kategori av tjänstemän
inom offentlig sektor, exempelvis jurister. Därutöver erbjuder Sieps skräddarsydda EU-utbildningar
som utformas i samråd med beställaren och ska täcka dennes behov av kompetensförsörjning på EUområdet.
Sieps utbildningar betonar områden som EU:s institutioner, den regionala dimensionen,
förhandlingsteknik, lagstiftningsprocessen och rättsordningen. Under 2014 fanns fjorton utbildningar
i Sieps fasta kursutbud, varav sju var allmänna och sex specialiserade. En återfanns under kategorin
övriga utbildningar. Nio var heldagsutbildningar, fyra halvdagsutbildningar och en var en
tredagarsutbildning. Nedan ges en kort beskrivning av de utbildningar Sieps erbjöd under 2014.
Allmänna EU-utbildningar
EU:s framväxt och funktion (heldag)
Kursen behandlar EU:s historiska utveckling och nuvarande funktionssätt. Den beskriver den svenska
samordningen av EU-frågor i Regeringskansliet samt ger en praktiskt inriktad beskrivning av hur EU:s
beslutsprocess går till, baserad på verkliga fall.
EU och Sverige (heldag)
Kursen beskriver EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden. Frågor som
behandlas är bland andra kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna,
subsidiaritetsprincipen, valet av rättslig grund, EU-domstolens roll samt EU-rättens genomförande
och tillämpning i medlemsländerna.
EU:s institutioner i praktiken (tre dagar)
Kursen består av en teoridel som motsvarar kursen EU:s framväxt och funktion, samt en praktisk del
med besök vid EU:s institutioner i Bryssel. Kursen behandlar svensk EU-samordning och ger en
konkret inblick i hur arbetet vid institutionerna i Bryssel går till.
Sieps, årsredovisning 2014

21

EU:s förhandlingar och beslutsprocesser i praktiken (heldag)
Kursen belyser ett ärendes gång i EU:s beslutsprocess, mot bakgrund av de beslutsförfaranden som
infördes genom Lissabonfördraget. Kursen genomförs i form av ett förhandlingsspel, där deltagarna
får följa en fiktiv fråga genom hela processen.
Public Speaking Skills in an International Context (heldag)
Kursens mål är att stärka deltagarnas förmåga att tala och påverka i internationella sammanhang. På
kort tid ges kursdeltagarna tillfälle att väsentligt förbättra sina möjligheter att förmedla budskap och
övertyga åhörare med en annan kulturell bakgrund.
Practical Negotiation Skills in the EU (heldag)
Kursen ger en verklig bild av hur en EU-förhandling går till samt vilka metoder och
förhandlingstekniker som är mest effektiva. Genom förhandlingsspel uppmärksammas deltagarna på
faktorer som är avgörande för att lyckas i EU-förhandlingar.
Den lokala och regionala nivån i EU (halvdag)
Under kursen uppmärksammas den lokala och regionala nivån i EU. Regioners ställning i EU:s
beslutsprocess och deras möjligheter att påverka EU:s politik tas upp. Särskild vikt läggs vid EU-frågor
som har stor praktisk betydelse för kommuner och landsting, såsom upphandlings- och
statsstödsfrågor.
Specialiserade EU-utbildningar
EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning (heldag)
Kursen behandlar vad handläggare bör tänka på vid praktisk tillämpning av EU-rätten och
införlivandet av EU:s bestämmelser i svensk rätt. Särskild tonvikt läggs på EU:s rättskällor och
tolkningsmetoder samt de grundläggande principerna om direkt effekt, företräde och EU-konform
tolkning.
Inremarknadsrätt – varor (heldag)
Kursen behandlar EU-fördragens regler om fri rörlighet för varor. Centrala principer som
likabehandling, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ägnas särskilt utrymme. Därutöver
diskuteras särskilt standardiseringens och harmoniseringens roll på den inre marknaden.
Inremarknadsrätt – personer och företag (heldag)
Kursen beskriver den inre marknadens framväxt och utveckling med fokus på den fria rörligheten för
personer och företag. EU:s regler för tjänster och etablering, utstationering av arbetstagare och
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer är frågor som behandlas utförligt.
Konkurrens i offentlig verksamhet (heldag)
Kursen ger en överblick över de av EU:s konkurrens- och statsstödsregler som har relevans för den
offentliga sektorn och ger ökad kunskap om hur dessa regler tolkas och tillämpas.
Subsidiaritetsprincipen i praktiken (halvdag)
Kursen förklarar subsidiaritetsprincipen roll i EU:s konstitutionella system och ger tillfälle till
diskussion om subsidiaritetskontrollens omfattning och begränsningar samt hur kontrollen bör
hanteras i Sverige.
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Att delegera och kontrollera – Kommittologin efter Lissabon (halvdag)
Delegerade akter och genomförandeakter har funnits sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, vilket
förändrar och moderniserar det tidigare kommittologisystemet. Kursen syftar till att öka kunskapen
om akternas betydelse och verkningar samt om kommissionens olika kommittéer och arbetsformer.
Övriga EU-utbildningar
EP - valet 2014 – förtroendevalda (halvdag)
EU:s betydelse för lokalpolitiken har ökat påtagligt sedan Sverige gick med i EU. Utbildningen
behandlar EU och lokalpolitiken mot bakgrund av 2014 års val till Europaparlamentet. Utbildningen
är anpassad för förtroendevalda och tjänstemän på kommunal och regional nivå.

2.5.2 Utbildningstillfällen
Sieps samtliga utbildningar kan erhållas som öppna eller beställda – de öppna erbjuds på Sieps
webbplats och är tillgängliga för anmälan för alla offentliganställda, de beställda utbildningarna
genomförs på beställning av en myndighet, kommun eller enhet där deltagarna utgörs av tjänstemän
och/eller förtroendevalda. Sieps har under 2014 genomfört 37 utbildningar, varav 3 öppna och 34
beställda. 2013 var motsvarande siffror 21 genomförda utbildningar varav 5 öppna och 16 beställda.
Förutom kursutbudet med de fjorton utbildningarna, kan Sieps även erbjuda så kallade
skräddarsydda utbildningar. Detta görs exempelvis när en beställare vill ha en särskild inriktning eller
upplägg. I tabellen nedan redovisas dessa utbildningar under rubriken Beställda skräddarsydda
utbildningar och andra utbildningsuppdrag.
Under 2014 har totalt 1 154 personer utbildats i enlighet med tabell 22 nedan. 2013 utbildades 419
personer. Antalet personer som genomgått utbildningarna har alltså mer än fördubblats. Eftersom
Sieps EU-utbildningar startade 2013 saknas under avsnitt 2.5 jämförelsetal för 2012.

Tabell 22. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare
Antal
Utbildningens
utbildnings- längd i dagar
tillfällen
Öppna utbildningar
Public Speaking Skills in an
International Context
EU-rättslig metod vid införlivning och
tillämpning
EU och Sverige

Antal
deltagare
totalt

Varav antal Övriga
deltagare
deltagare
från RK

1

1

5

1

4

1

1

7

0

7

1

1

13

0

13

EU och Sverige

2

1

89

89

0

Practical Negotiation Skills in the EU
EU-rättslig metod vid införlivning och
tillämpning

3

1

34

15

19

3

1

55

40

15

Subsidiaritetsprincipen i praktiken

1

0,5

11

11

0

EU:s institutioner i praktiken

1

3

17

0

17

Beställda utbildningar
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Beställda skräddarsydda utbildningar
och andra utbildningsuppdrag
The External Relations of the EU Advanced seminar for Swedish
officials

1

2

116

116

0

EU Negotiations

1

1

14

14

0

Grundläggande EU-kunskap

3

0,5

68

0

68

EU:s statsstödsregler

3

0,5

67

67

0

Ny EU-reglering av personuppgifter

1

0,5

28

0

28

EU:s beslutsprocesser

1

0,5

41

0

41

1

1

6

0

6

1

1

95

94

1

1

0,25

40

0

40

1

0,25

67

4

63

773

451

322

Grundläggande förståelse för EUrättens uppbyggnad
Den nya EU-kommissionen: vilka
tendenser och vilken betydelse för
Sverige?
EU-rättslig metod och EU-rättens
förhållande till svensk rätt
Allmännyttiga tjänster i EU-rätten och
offentlig finansiering av allmännyttiga
tjänster
Delsumma

27

Varav antal
förtroende
valda
deltagare

EU-utbildning för förtroendevalda och
tjänstemän på kommunal och
regional nivå*

10

Summa

37

0,25; 0,5**

381

334

47

1154

*Sieps erhöll 2014 särskilda anslagsmedel om 500 000 tkr för EU-utbildning av politiskt förtroendevalda och tjänstemän på
lokal och regional nivå, i syfte att öka kompetensen om EU inför och efter Europaparlamentsvalet 2014.
**8 utbildningars längd var vardera 0,25 dagar; 2 utbildningars längd var vardera 0,5 dagar.

I tabellen ovan saknas kurserna EU:s framväxt och funktion, EU:s förhandlingar och beslutsprocesser i
praktiken, Den lokala och regionala nivån i EU, Inremarknadsrätt – varor; Inremarknadsrätt –
personer och företag, Konkurrens i offentlig verksamhet samt Att delegera och kontrollera –
Kommittologin efter Lissabon. Skälet till detta är att dessa kurser inte har genomförts under 2014.
Däremot har skräddarsydda utbildningar som utgår från dessa teman genomförts under 2014. Dessa
utbildningar återfinns i tabellen ovan under rubriken Beställda skräddarsydda utbildningar och andra
utbildningsuppdrag.
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Tabell 23. Genomförda utbildningstillfällen och antal deltagare i jämförelse med tidigare år
Antal
Antal
Varav antal Varav antal
utbildnings- deltagare
deltagare
förtroendevalda*
tillfällen
totalt
från RK
deltagare
Summa öppna och beställda
utbildningar 2014

Övriga
deltagare

37

1 154

451

334

369

Summa öppna och beställda
utbildningar 2013
21
*Förtroendevalda på kommunal- och regionalnivå

419

279

0

140

I anslutning till utbildningstillfällena har en enkät delats ut till kursdeltagarna, i första hand för att ge
Sieps information om hur utbildningarna kan förbättras. Under såväl 2014 som 2013 ansåg samtliga
svarande att föreläsaren hade gett en allsidig och relevant belysning av ämnet. 98 procent av de
svarande ansåg att kursinnehållet/budskapet förmedlades på ett bra/ mycket bra sätt.
Tabell 24. Enkät om Sieps EU-utbildningar 2014
2014
Ja
Var kursinnehållet det du hade förväntat dig?
Tycker du att föreläsarens belysning av ämnet
var allsidig och relevant?
Kan du tänka dig att delta i någon annan av
Sieps EU-utbildningar?

Nej

Nej

3 %*

93 %

7%

100 %

0%

100 %

0%

91 %

9%

100 %

0%

Mycket
dåligt/dåligt

Bra/mycket
bra

Mycket
dåligt/dåligt

2%

98 %

2%

98 %
Mycket

Tycker du kursen har bidragit till att öka din
kunskap om ämnet?

Ja

97 %

Bra/mycket
bra
Hur väl tycker du att kursinnehållet/budskapet
förmedlades (presentation, teknik)?

2013

78 %

Inte alls/Lite
22 %

Mycket
78 %

Inte alls/Lite
22 %

* Samtliga som svarade nej på frågan om kursinnehållet var vad man hade förväntat sig, ansåg att det i själva verket var
bättre än förväntat.

En stor del av utbildningarna har beställts av Regeringskansliet, för den egna personalen.
Regeringskansliet, har för att utvärdera utbildningen, vid dessa kurstillfällen valt att använda sin egen
i stället för Sieps enkät. Eftersom frågorna i Regeringskansliets enkät inte är identiska med de Sieps
använder, sammanställs resultaten separat i tabell 25 nedan. 2014 angav 98 procent av de som
svarade på Regeringskansliets enkäter att deras sammanfattande omdöme om utbildningen var
utmärkt/mycket bra/bra. 2013 var motsvarande andel 93 procent. 2014 angav även 98 procent av de
svarande att utbildningens innehåll var utmärkt/mycket bra/bra. 2013 var motsvarande andel 89
procent.
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Tabell 25. Regeringskansliets enkät om Sieps EU-utbildningar
2014
Utmärkt/
mycket
bra/ bra

Mindre
bra/
dåligt

2013
Utmärkt/
mycket
bra/ bra

Vet ej

Mindre
bra/
dåligt

Vet
ej

Sammanfattande
omdöme om
utbildningen

98 %

2%

0%

93 %

6%

1%

Utbildningens innehåll

98 %

2%

0%

89 %

9%

2%

Undervisningens
pedagogiska standard

95 %
4%
1%
Instämmer
helt/ i hög Något/
grad/ delvis inte alls Vet ej

Innehållet var relevant i
förhållande till mina
arbetsuppgifter

96 %
För låg

Utbildningens nivå

Lagom

2%

4%
För hög

74 %

22 %

86 %
13 % 1 %
Instämmer
helt/ i hög Något/ Vet
grad/ delvis inte alls ej

0%
Vet ej
2%

87 %
För låg Lagom
7%

11 %
För hög

84 %

4%

2%
Vet
ej
5%

2.5.3 Utskick och webbplats
Information om EU-utbildningarna sprids dels via utskick, dels via webbplatsen. Utskicken görs både
via vanliga brev och via e-post. Syftet är att målgruppen på ett enkelt sätt ska få direktinformation
om utbildningar som kan vara intressanta för dem i deras yrkesutövande.
Under 2014 skickades utbildningsinformation genom ett riktat brevutskick till 970 mottagare. 2013
gjordes tre brevutskick som i genomsnitt nådde 599 mottagare per utskick. Antal adresser i
sändlistan för brevutskick för EU-utbildningar uppgick 2014 till 1 187 stycken. 2013 var antalet 1 099.
Under 2014 skickades även riktad utbildningsinformation elektroniskt till 3 313 mottagare, genom tre
elektroniska utskick som i genomsnitt nådde 1 104 mottagare per utskick. 2013 gjordes fyra
elektroniska utskick till 1 908 mottagare, utskicken nådde genomsnitt 477 adressater per utskick.
Antal adresser i EU-utbildningars sändlista för e-postutskick uppgick 2014 till 1 125. 2013 var antalet
adresser 1 094.
Tabell 26. Utskick EU-utbildningar 2014
2014

2013

970

1 797

3 313

1 908

Brevutskick
Elektroniska utskick
Sieps, årsredovisning 2014
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Av kostnadsskäl har Sieps EU-utbildningar under 2014 begränsat brevutskicken till ett tillfälle, jämfört
med tre under 2013. De elektroniska utskicken har däremot nått ett högre antal adressater under
2014 (3 313) än under 2013 (1 908).
Sieps webbplats informerar om EU-utbildningarna via en undersida: www.sieps.se/sv/utbildningar.
Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. På den specifika EU-utbildningssidan finns
information om samtliga utbildningar och föreläsare samt ett kalendarium där kommande
utbildningstillfällen redovisas. En särskild aktuelltruta har under 2014 lagts till på webbsidan för att
ytterligare informera om verksamheten. Anmälan till utbildningarna görs direkt på webbplatsen.
För att ta fram besöksstatistik för webbplatsen använder Sieps statistikverktyget Google Analytics.
Under 2014 hade EU-utbildningssidan 213 unika besökare, 2013 hade sidan 279 unika besökare.
Tabell 27. Besöksstatistik www.sieps.se/sv/utbildningar

Unika besökare

Sieps, årsredovisning 2014

2014

2013

213

279
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2.6 Intäkter och kostnader
2.6.1 Intäkter och kostnader fördelade på Sieps verksamheter
Tabell 28. Intäkter och kostnader (tkr)

Intäkterna för intern administration motsvarande 4 617 tkr har fördelats procentuellt på intäkterna för verksamheterna
Forskning, Spridning, Nätverk och EU-utbildningar. Kostnaderna för intern administration motsvarande 6 873 tkr har
fördelats procentuellt på kostnaderna för verksamheterna Forskning, Spridning, Nätverk och EU-utbildningar. Den
procentuella fördelningen har skett utifrån hur de direkta intäkterna/kostnaderna har påförts respektive verksamhet.
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Verksamhetens intäkter
Forskning, anslag
Spridning, anslag
Nätverk, anslag
EU-utbildningar
Anslag*
avgifter
Konsultuppdrag, avgifter
Insynsråd, anslag
Intäkter av avgifter och
andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa

2014
6 759
6 081
1 038

2013
6 288
5 545
1 006

2012
6 757
5 808
911

1 035
1 323
0
0
15

1 702
901
134
0
0

-**
-**
178
0

0
11
16 262

53
17
15 646

234
26
13 914

Verksamhetens kostnader

2014

2013

2012

Forskning

6 769

6 454

6 887

Spridning
Nätverk

6 089
1 043

5 569
1 011

5 921
928

EU-utbildningar

2 361

2 612

-*

0
0

0
0

178
0

16 262

15 646

13 914

Insynsråd
Kostnader finansierade
med bidrag
Summa

*Anslaget inkluderar en post på 500 tkr förbehållet EU-utbildning av politiskt förtroendevalda och tjänstemän på lokal och
regional nivå, i syfte att öka kompetensen om EU inför och efter Europaparlamentsvalet 2014.
**Eftersom Sieps EU-utbildningar startade sin verksamhet 2013 saknas jämförelsetal för 2012.

EU-utbildningarna är, till skillnad från Sieps övriga verksamhet delvis avgiftsfinansierad. Därför
redogörs nedan kort för utbildningsverksamhetens intäkter och kostnader. Intäkterna uppgick under
2014 till 2 358 tkr. Intäkterna bestod av intäkter av anslag och intäkter från avgifter för genomförda
utbildningar. Avgiftsintäkterna uppgick till 1 323 tkr och anslaget till 1 035 tkr.
Kostnaderna för utbildningsverksamheten under 2014 uppgick till 2 361 tkr. Utbildningskostnaderna
uppgick till 1 685 tkr och de administrativa kostnaderna uppgick till 676 tkr. Utbildningskostnaderna
utgjordes av arvoden till föreläsare, del av utbildningschefens lön, OH-kostnader, kursmaterial,
lokalkostnader samt resekostnader och förtäring i samband med utbildningstillfällena. De interna
administrativa kostnaderna utgjordes av lönekostnader för den administrativa samordnaren och del
av utbildningschefens lön, OH-kostnader, kostnad för utveckling av hemsidan, profilmaterial samt
övriga administrationskostnader.
Sieps, årsredovisning 2014
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Tabell 29. Intäkter och kostnader för EU-utbildningar (tkr)
Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

EU-utbildningar

2014

2013

2012

Intäkter av anslag

1 035

1 702

-*

Intäkter av avgifter
Kostnader

1 323
-2 361

901
-2 612

-*
-*

-3

-9

-*

Summa

*Eftersom Sieps EU-utbildningar startade sin verksamhet 2013 saknas jämförelsetal för 2012.

2.6.2 Kostnader fördelade på publikationer, seminarier och EUutbildningar
De prestationstyper som representerar Sieps kärnverksamhet är publikationer, seminarier och EUutbildningar. 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. I EU-utbildningars kostnader
ingår 1) lönekostnader för utbildningschefen och den administrativa samordnaren, 2) kostnader för
arvoden till föreläsare, kursmaterial, lokalkostnader samt resekostnader och förtäring i samband
med utbildningstillfällena. 3) utvecklingskostnader för hemsidan, 4) profilmaterial samt övriga
administrationskostnader.
Tabell 30. Kostnader för publikationer (tkr)

De totala kostnaderna för intern administration har fördelats procentuellt. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta
kostnaderna har påförts respektive prestationstyp. Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

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

2014
3 701
591
3 068

2013
3 957
593
2 497

2012
3 323
399
1 425

7 360

7 047

5 147

Tabell 31. Kostnader för seminarier (tkr)

De totala kostnaderna för intern administration har fördelats procentuellt. Fördelningen har skett utifrån hur de direkta
kostnaderna har påförts respektive prestationstyp. Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

Seminarier
Seminarier

2014
1 516

2013
1 629

2012
1 896

Indirekta kostnader/Intern
administration
Summa

1 200

937

726

2 717

2 566

2 622

Tabell 32. Kostnader för EU-utbildningar (tkr)

Utbildningskostnaderna utgjordes av arvoden till föreläsare, del av utbildningschefens lön, OH-kostnader, kursmaterial,
lokalkostnader samt resekostnader och förtäring i samband med utbildningstillfällena. De interna administrativa
kostnaderna utgjordes av lönekostnader för den administrativa samordnaren och del av utbildningschefens lön, OHkostnader, kostnad för utveckling av hemsidan, profilmaterial samt övriga administrationskostnader.

.
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EU-utbildningar
Utbildningskostnader
Indirekta kostnader/Intern
administration
Summa

2014
1 685

2013
781

2012
-*

676

1 831

-*

2 361

2 612

-*

* Eftersom Sieps EU-utbildningar startade sin verksamhet 2013 saknas jämförelsetal för 2012.

2.7 Personal och kompetens
Under 2014 hade Sieps totalt 15 anställda, varav nio kvinnor och sex män. Sieps kärnkompetens
utgjordes av tre forskare och en utredare i juridik, en forskare och en utredare i nationalekonomi,
samt en forskare och två utredare i statsvetenskap. Kompetensutveckling garanterades genom
internseminarier, interdisciplinära projekt och kurser för vidare kompetensutveckling gällande såväl
kärn- som stödverksamhet. EU-utbildningsuppdraget ger också utrymme för kompetensutveckling.
Sieps personal erbjöds under 2014, precis som under tidigare år, hälsoundersökning som ett
komplement till friskvårdspeng och friskvårdstimme.

2.7.1 Personal
Sieps personal utgörs av ledningen (direktör och ställföreträdande direktör), kärnverksamheten
(forskare och utredare) samt stödverksamheten (en utbildningschef, två administrativa samordnare,
ekonomi- och budgetsamordnare och informatör/redaktör).
I kärnverksamheten ingick under 2014 tre forskare och en utredare i juridik, en forskare och en
utredare i nationalekonomi, samt en forskare och två utredare i statsvetenskap. En utredare i
statsvetenskap var tjänstledig på heltid under 2014 och entledigades från sitt uppdrag i slutet av
året. En utredare i juridik var föräldraledig under större delen av året. I stödverksamheten fanns vid
slutet av året fem anställda. En av dessa var föräldraledig. En person i stödverksamheten arbetade
med utbildningsuppdraget.
Antalet årsarbetskrafter under 2014 var 9,72.

2.7.2 Kompetensförsörjning
Sieps kärnkompetens utgörs 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 doktorsexamen.
Under 2014 var så fallet inom samtliga discipliner. Det har under året inte varit några problem att
rekrytera personal, vare sig inom kärn- eller stödverksamheten.

2.7.3 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 2014 har tillfällig personal ersatt tjänstledig och
föräldraledig personal inom såväl kärn- som stödverksamheten.
Sieps, årsredovisning 2014
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Kompetensutveckling
Under 2014 har arbetet med kompetensutveckling bedrivits långsiktigt och målinriktat.
Medarbetarna erbjuds möjlighet till vidareutbildning individuellt eller i grupp. Fyra medarbetare från
stödverksamheten har deltagit i någon typ av extern 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.
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.
Anställdas sjukfrånvaro redovisas i den finansiella redovisningen på sid 38.
Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning
Forskarbehovet för 2015 är i stort tillgodosett. Dock innebär en föräldraledighet inom statsvetenskap
och en tjänstledighet inom juridik att det finns behov av tillfällig personal.
Vidare kommer de kompetenshöjande satsningarna från föregående år att fortsätta under 2015. 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
2015, utifrån de behov som har identifierats under utvecklingssamtalen 2014.
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3 FINANSIELL REDOVISNING
3.1 Sammanställning väsentliga uppgifter
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Anslagskredit
Uo 1 9:1 ap1
Beviljad
Utnyttjad

2014

2013

2012

2011

2010

500
299

500
321

600
239

600
520

400
198

1 400
0

1 338
0

1 338
0

1 338
0

1 338
0

11
0

17
2

26
5

24
1

12
0

1 500
1 338

1 500
1 035

0
0

0
2

0
0

456
0

417
0

415
0

567
62

568
0

30
0

51
0

1 128
0

471
0

70

0

126

10
16

11
12

10
12

11
12

11
13

1 610

1 408

1 375

1 240

1 209

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Uo 2 1:1 ap5
Beviljad
Utnyttjad
Uo 1 6:1 ap4
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 1 9:1 ap1.
Anslagssparande Uo 2 1:1 ap5.

0
0

Bemyndiganden - ej tillämpligt
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda 2014 är inte tjänstledig personal frånräknad.
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3.2 Resultaträkning
2014

2013

14 913
1 338
0
11

14 541
1 035
53
17

16 262

15 646

-9 261
-915
-5 922
-3
-160

-9 833
-859
-4 800
-6
-149

-16 262

-15 646

0

0

Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

0
0

-58
58

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

Summa

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

Verksamhetsutfall

4
5
6

Transfereringar
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3.3 Balansräkning
2014-12-31

2013-12-31

121

151

121

151

178

217

178

217

13
368
0

0
372
1

380

373

343

249

343

249

-943

77

-943

77

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

4 182

1 714

Summa

4 182

1 714

SUMMA TILLGÅNGAR

4 261

2 780

Balanserad kapitalförändring

0

0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

0

0

Summa

0

0

144

126

144

126

299
670
690
165

321
440
252
218

1 824

1 231

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

7

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

8

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

9

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

10

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

11

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

12

13

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

2 294

1 423

Summa

2 294

1 423

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

4 261

2 780

17

3.4 Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ing.
överföringsbelopp

Årets
tillIndrag- Totalt Utgifter Utgående
delning
ning disponiöverenl. regl.
belt
föringsbrev
belopp
belopp

Not
Uo 1 6:1 Ramanslag
Allmänna val och demokrati
ap.4 Valdeltagande del till Sieps

0

500

0

500

-500

0

471

15 191

-54

15 608

-14 480

1 128

471

15 691

-54

16 108

-14 980

1 128

Uo 1 9:1 Ramanslag
Svenska institutet för
europapolitiska studier
ap.1

Summa

Sieps, årsredovisning 2014

18

35

3.5 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 Ekonomistyrningsverket (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 (Förordning om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande
20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år
var 20 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först
vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2013, 81 tkr,
har år 2014 minskat med 67 tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i bruk.

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 varmed de beräknas inflyta.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs.
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Ersättningar och andra förmåner
Insynsrådsledamöter / andra styrelseuppdrag
Ersättning
Per Molander
Nobelmuseets styrelse, Arboga AB

2

Per Cramér
Göteborg Filmfestival, Domarnämnden

3

Maria Strömvik
Insynsråd, Folke Bernadotteakademin (FBA)
Styrelseledamot, Centrum för Europaforskning Lunds universitet
Styrelseledamot, Svenska nätverk för europaforskning

3

Jonas Tallberg
European consortium for political research, SGEU Steering Commitee
SNS förtroenderåd, Utrikespolitiska institutet, Finnish institute of
international affairs

2

Ewa Rabinowicz

3

Ylva Nilsson
Byggebo AB Oskarshamn, Advisory board Europaforum

2

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Direktör Anna Stellinger (20140101-20140331)
Lunds universitets styrelse
Värdegrundsdelegationen

Lön
221

Förmån

Jörgen Hettne (20140401-20141231)
Bostadsrättsförening Bellis
Fritz och Hettne

750

35

Förmånen avser årskort på SJ
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Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen nedan redovisas 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 fördelad 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 -

2014
8,8
73,0
10,1
-

2013
0,7
0,0
1,1
0,8
-

2012
0,6
0,0
0,7
-

Sjukfrånvaro för grupperna anställda 50 år-, anställda -29 år, män respektive kvinnor
lämnas inte eftersom medeltalet anställda i grupperna är under tio personer.
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Noter
Resultaträkning (tkr)
Not

1

2014

2013

14 913
14 913

14 541
14 541

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

Summa "Intäkter av anslag" (14 913 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (14 980 tkr) på
anslagen Uo 1 9.1 ap1 och Uo 1 6:1 ap4. Skillnaden (67 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat anslagen men inte
bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avgifter från EU-utbildningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Not

3

4

5

11
11

17
17

6 017
3 244
9 261

6 476
3 357
9 833

4 935
669
178
140
5 922

3 917
467
307
108
4 800

1
2
3

2
4
6

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

Not

901
134
0
1 035

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Not

1 323
0
15
1 338

Övriga driftkostnader
Köp av tjänster
Resor, representation, information
Köp av varor
Reparationer och underhåll
Summa
Ökade kostnader för köp av tjänster avser huvudsakligen
kostnader för uppgradering av befintlig webbplattform samt
konsultkostnader för övriga köpta datatjänster.

Not

6

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

7

8

9

10

248
148
0
396
-230
-14
0
0
-245
151

879
95
-430
544
-662
-130
426
-366
178
0

853
26
0
879
-527
-135
0
-662
217
47

319
49
368

158
214
372

212
100
31
343

226
0
23
249

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa

Not

396
0
-52
344
-245
0
-30
52
-223
121

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

2013-12-31

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

2014-12-31

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Fordran på SLU redovisas också i balansposten Kortfristiga skulder till andra myndigheter med
motsvarande belopp.
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2014-12-31

Not

11

2013-12-31

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans

467

0

Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde

500

1 000

-795

-533

172

467

-471
14 480
-15 191
54

-70
13 503
-13 904
0

-1 128

-471

81
-68

101
-20

13

81

0
510
-1 305
795
0

0
701
-1 234
533
0

-943

77

126
18
144

163
-37
126

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fodringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i
Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Not

12

Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell.

Not

13

Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
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Not

14

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

Not

15

321
96
-118
299

111
356
-146
321

500
0
299

500
68
389

359
208
65
38
670

0
204
0
234
440

165
0
0
165

149
68
1
218

789
437
414

724
323
0

222
323
109
2 294

0
0
376
1 423

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Försäkringskassan, Kåpan extra
Övrigt
Summa
I posten leverantörsskulder andra myndigheter ingår bl.a. en
skuld till SLU på 100 tkr som även redovisas i balansposten
Förutbetalda kostnader med motsvarande belopp.

Not

16

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Skulder till leasingbolag avseende finansiell leasing
Övrigt
Summa
Under året har leasingavtalet för hyra av skrivare avslutats.

Not

17

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna arvoden till författare enligt kontrakt
Beräknade kostnader för Statens servicecenter och
Riksrevisionen
Cybercom Group
Övriga upplupna kostnader
Summa
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Anslagsredovisning
Not

18

Uo 1 9:1 ap.1
Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Svenska institutet för europapolitiska
studier en anslagskredit på 456 tkr. Anslaget är räntebärande
Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera 417 tkr av
det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års
tilldelning 13 904 tkr enligt regleringsbrevet.
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4 BESLUT
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 20 februari 2015

Jörgen Hettne
Tillförordnad Direktör
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