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Förord 
 
2004 har varit ett händelserikt år i EU. Unionen har vuxit från 15 till 25 medlemsstater. 
För första gången (med undantag för forna DDR) har EU fått medlemmar som tidigare 
varit medlemmar i Comecon och Warszawapakten. Tre av de nya medlemmarna är till 
och med före detta sovjetrepubliker. EU:s utvidgning är en historisk händelse av samma 
dignitet som det fransk-tyska närmandet efter andra världskriget vilket sin tur var en 
förutsättning för tillkomsten av dåvarande EEC. Sieps har under året belyst utvidgningens 
effekter för migration och ekonomisk aktivitet. Inom EU förs nu en diskussion om EU:s 
fortsatta utvidgning. Sieps har särskilt ägnat sig åt frågan om Turkiets eventuella 
medlemskap i unionen.  
 
EU:s medlemsstater har kommit överens om ett nytt konstitutionellt fördrag. Detta 
innebär att det lappverk av olika fördrag som byggts på sedan 1950-talet ersätts av ett 
sammanhängande fördrag. Dock återstår ratifikationsprocedurerna i de olika 
medlemsstaterna innan den nya konstitutionen kan träda ikraft och det är långt ifrån 
säkert att den kommer att kunna ratificeras av alla. Sieps har sedan starten 2002 följt 
arbetet med nya konstitutionen, både i sak och avseende förhandlings- och 
ratificieringsprocesserna. Sieps har hittills ägnat ett 20-tal rapporter åt den nya 
konstitutionen.  
 
En händelse under året som kan få konsekvenser för den institutionella balansen inom EU 
är den så kallade Buttiglione-affären och dess utveckling. Det är för tidigt att nu dra 
bestämda slutsatser, men mycket talar för att intressekonflikterna kring och 
förhandlingarna i samband med den nya Barroso-kommissionens tillsättning innebär att 
Europaparlamentet ytterligare stärker sin makt på övriga institutioners bekostnad.  
 
Det finns skäl för Sieps att återkomma till den institutionella balansen under år 2005, 
såväl i fråga om EU:s olika institutioner som när det gäller EU-nivåns förhållande till  
övriga nivåer i detta sammanflätade ”flernivåsystem”. Frågan om hur de nya EU-
medlemmarna kommer att utnyttja de olika institutionerna blir naturligtvis av särskilt 
intresse att följa. 
 
 
 
Mats Hellström  
Ordförande i Sieps styrelse 
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Bakgrund 
 
Expertgruppen för EU-frågor är en myndighet under regeringen (Statsrådsberedningen). 
Expertgruppens styrelse har beslutat att myndigheten skall kalla sig Sieps – Svenska 
institutet för europapolitiska studier. Sieps ambition är att fungera som ett 
forskningsinstitut med vetenskaplig integritet och Sieps ser som en av sina främsta 
uppgifter att fungera som länk mellan användare och forskare; mellan policy makers och 
den akademiska världen. Detta sker genom att tillhandahålla forsknings- och 
utredningsresultat som kan tjäna som beslutsunderlag för riksdag, regering, myndigheter 
samt EU:s institutioner. Inriktningen är interdisciplinär inom områdena ekonomi och 
handel, statsvetenskap och juridik.  
 
 
Instruktion och uppdrag 
 
Sieps verksamhet regleras i förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen 
för EU-frågor. 
 
Av förordningen framgår att expertgruppen skall bedriva och främja forskning, 
utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på 
att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana 
ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och 
för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och 
juridik. Expertgruppen skall särskilt  

1) initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,  
2) göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,  
3) följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt  
4) publicera och sprida rapporter om verksamheten. 

 
Av regleringsbrevet för år 2004 framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall rapportera 
till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Här skall ingå en generell beskrivning 
av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 – 4 ovan. 
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Forskningsprojekt  
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet initiera och behandla förslag till utvärderings- och 
forskningsprojekt samt göra eller låta göra utredningar och utvärderingar. 
 
Under 2004 har Sieps genomfört följande forskningsprojekt: 
 
Regional integration och regionala handelsavtal 
 
Projektbeskrivning 
Antalet regionala handelsavtal har ökat dramatiskt de senaste 10 åren. Rapporten tar upp motiv för och 
konsekvenser av dessa. Rapporten går igenom den teoretiska litteraturen om för- och nackdelar med 
regionala handelsavtal, både för de avtalsslutande parterna och för de länder som inte ingår i det regionala 
samarbetet. Rapporten behandlar också den empiriska litteraturen kring regional ekonomisk integration och 
finner att regionala handelsavtal är till fördel för de avtalsslutande parterna, men att effekterna för andra 
länder är obetydliga. Studien slutfördes under våren 2004.  
 
2004:1  Gustavsson, Patrik och Kokko, Ari,  Regional integration och regionala handelsavtal 
 
 
Livsmedelsbistånd och exportsubventi oner 
 
Projektbeskrivning 
Projektet har utförts i samarbete med SLI, Livsmedelsekonomiska institutet. Syftet har varit att synliggöra 
kopplingen mellan handel och bistånd. Bland slutsatserna i studien kan nämnas att importeffekterna av EU-
bistånd i mottagarländerna på senare år varit tämligen neutrala, medan däremot motsvarande bistånd från 
USA haft en klart negativ inverkan på mottagarländernas kommersiella import. Det kan då noteras att 
USA-biståndet var betydligt mer omfattande. Ytterligare en viktig iakttagelse i studien är att 
katastrofbiståndet inte ser ut att ha lämnat några spår efter sig varken på lokal produktion eller kommersiell 
import. Studien slutfördes under sommaren 2004. 
 
2004:2 Belfrage, Carl-Johan, Livsmedelsbistånd och exportsubventioner  
 
 
En konstitution för Europa?  
 
Projektbeskrivning 
Sieps inledde under hösten 2004 projektet En konstitution för Europa? inom vilket ett flertal rapporter 
kommer att publiceras som belyser det nya konstitutionella fördraget ur olika aspekter. Under år 2004 
presenterades de två första publikationerna i serien. Fem rapporter är samlade i volymen En konstitution för 
Europa? Reflektioner i vilken fem experter analyserar det nya fördraget utifrån följande frågor:  

• Behöver EU en konstitution? Varför/varför inte?  
• Uppfyller det nya fördraget de krav som bör ställas på EU? 
• Hur stora är förändringarna jämfört med dagens fördrag och vilka är de viktigaste förändringarna?  
• Hur påverkas maktbalansen inom EU?  
• Hur påverkas maktbalansen mellan EU och medlemsstaterna? 

 
En fristående rapport av den belgiske professorn Bruno de Witte har även publicerats under året. I 
rapporten redogörs för de olika handlingsalternativ som står till buds för det fall en eller flera 
medlemsstater säger nej till det nya fördraget. Projektet kommer att slutföras under 2005. 
 
2004:3-7 diverse författare,  En konstitution för Europa? Reflektioner 
2004:8 de Witte, Bruno, Ratificeringen av EU:s nya fördrag – vad händer om den misslyckas? 
 
 
Effekter av Turkiets framtida EU-medlemskap 
 
Projektbeskrivning 
När man identifierar de utmaningar EU står inför under det närmaste decenniet framstår frågan om ett 
turkiskt EU -medlemskap som en av de mest centrala jämte frågorna om konstitutionella reformer, 
internationell säkerhet och om europeisk ekonomisk tillväxt. Dessa frågor griper in i varandra i viss 
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utsträckning och understryker behovet av kunskap om effekterna av Turkiets övergång från kandidatland 
till medlem.  
  
Primärt syftar projektet till att kartlägga effekterna av en utvidgning för EU.  Under året har en övergripande 
studie genomförts som täcker in såväl möjliga effekter på EU:s interna och externa funktionssätt som hur 
innehållet i EU:s politik kan komma att förändras om unionen inkluderar ett så pass stort och fattigt land 
som Turkiet. Rapporten ger en horisontell överblick av de utmaningar och möjligheter som kan förutses. 
Sieps kommer att presentera ytterligare en eller två rapporter i vilka de problemområden som identifierats i 
den inledande rapporten kommer att behandlas. Projektet kommer att slutföras under 2005.  
 
2004:9 Hughes, Kirsty, The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: A European 
 Success Story or the EU’s Most Contested Enlargement? 
 
 
En empirisk studie av handelseffekterna av EU:s bilaterala och regionala handelsavtal 
 
Projektbeskrivning 
Inom den handelspolitiska forskningen har en ny statistisk metod för att studera effekterna av handelsavtal 
och andra former av handelssamarbete introducerats av nationalekonomen Alexander Yeats. Metoden 
innebär att man relaterar handelsökningar efter handelsavtal till så kallade revealed comparative 
advantages.  Författarna kommer att utföra en empirisk analys av EU:s handel med denna metod för Sieps 
räkning under 2004-2005. Denna analys kommer att omfatta två eller flera steg av EU:s interna integration 
(bildandet av den gemensamma marknaden och den monetära unionen) samt två grupper av handelsavtal 
med länder utanför dagens EU (Europaavtalen med de central- och östeuropeiska transitionsekonomierna 
samt frihandelsavtalen med länderna i Medelhavsområdet).  Rapporten beräknas publiceras i april 2005. 
 
Författare: Ari Kokko, Patrik Gustavsson och Thomas Mathä 
 
 
Finanspolitiken i EU och EMU 
 
Projektbeskrivning 
Syftet med detta projekt är att analysera två frågeställningar. För det första hur det framtida finanspolitiska 
regelverket bör se ut i EU. Frågan berör både hur de framtida reglerna bäst utformas och vilka möjligheter 
det finns att åstadkomma efterlevnad av ett regelverk på europeisk nivå. Den andra frågan är hur den 
nationella finanspolitiken bör utformas. Här tas både finanspolitisk disciplin och stabiliseringspolitik upp.  
Rapporten beräknas publiceras under våren 2005. 
 
Författare: Lars Calmfors 
 
 
EU:s regionalpolitik 
 
Projektbeskrivning 
Syftet med detta projekt är att svara på frågan om hur den framtida struktur- och sammanhållningspolitiken 
bör utformas från de nya medlemsstaternas perspektiv. I projektet kommer fem institut från de nya 
medlemsländerna att deltaga. Rapporten kommer att besvara frågor om respektive lands erfarenheter av 
Phare och ISPA; vilka frågor som var kontroversiella under medlemskapsförhandlingarna; huruvida det 
föreligger särskilda problem i den sociala strukturen med avseende på strukturstödens särskilda utformning; 
samt – och viktigast – på vilket sätt land X skulle använda strukturstöden om landet fritt kunde bestämma 
stödens utformning. Rapporten beräknas publiceras i juni 2005. 
 
Författare: Daniel Tarschys, Bengt O. Karlsson, Jonas Eriksson samt fem institut från fem av de nya 
medlemsstaterna. 
 
 
EU:s lagstiftning – upprättande av en informationsbank 
 
Projektbeskrivning 
Under 2004 har Sieps påbörjat arbetet med att ta fram en informationsbank innehållande grundläggande 
uppgifter om EU:s lagstiftning. I första hand kommer projektet att omfatta åren 1994 – 2004. Uppgifter 
som inkluderas är bland annat hur många förordningar och direktiv som antagits under respektive år, vilken 
institution som antagit lagstiftningen, vilken rättslig grund lagstiftningen vilar på samt till vilket 



Expertgruppen för EU -frågor  
Årsredovisning 2004-12-31 

4 

samarbetsområde rättsakterna kan klassificeras. Projektet genomförs av Sieps egen personal samt studenter 
från magisterprogrammet i Europarätt vid Stockholms universitet. Projektet beräknas vara slutfört under 
2005.   
 
 
Övriga projekt 
 
Forskningsdatabas   
 
I syfte att få en överblick över europarelaterad forskning inom områdena statsvetenskap, juridik och 
nationalekonomi upprättade Sieps och Nätverket för europarättsforskning år 2003 databasen 
Europaforskning.se. Databasen bygger på forskarnas aktiva deltagande och är en lättillgänglig arena där 
beslutsfattare på olika nivåer, tjänstemän och journalister enkelt kan finna relevant forskning i 
europarelaterade frågor. I december 2004 hade 82 forskare och två institut registrerat sina namn, CV och 
publikationer i databasen. För att uppmuntra fler forskare att registrera sig har två utskick sänts ut under 
2004 (mars och oktober), båda riktade till identifierade europaforskare (totalt ca 520 forskare). Ytterligare 
ett utskick med information om databasen sändes ut till beslutsfattare och tjänstemän hösten 2004. 
 
 

Europaforskning.se – statistik för 2004 
Genomsnitt dag  Totalt per månad   

Hits Filer Sidor Besök Hits Filer Sidor Besök
Januari 287 234 18 6 8920 7268 569 206 
Februari 344 259 21 7 9977 7534 624 216 
Mars 518 400 31 10 16076 12422 985 335 
April 306 245 23 8 9200 7357 691 269 
Maj 263 217 17 7 8156 6742 548 217 
Juni 242 192 16 7 7283 5765 490 221 
Juli 166 132 11 4 5156 4122 343 146 
Augusti 187 153 12 5 5822 4773 398 182 
September 250 203 16 8 7505 6098 485 248 
Oktober 729 463 40 14 22623 14382 1256 436 
November 571 473 33 12 13139 10884 774 280 
December 379 321 22 9 4556 3862 265 111 
Totalt 351 270 22 8 122742 94084 7724 2931 

 
 
Som framgår av statistiken ökar frekvensen under de två månader, mars (335 besök) och oktober (436 
besök), då Sieps har skickat ut information om databasen. I samband med utskicket i oktober valde 
ytterligare sju forskare att registrera sig. 
 
Det bör noteras att statistik över beteendet hos besökare av hemsidor alltid är svårtolkad. I ovanstående fall 
är det framför allt två saker som måste vägas in. Den första aspekten rör den förväntade besöksfrekvensen, 
givet den specifika hemsidans funktion. När det gäller just Europaforskning.se är det inte rimligt att 
förvänta sig en frekvens av besökare jämförbar med exempelvis Sieps hemsida. Europaforskning.se har en 
högst specifik funktion, som framför allt riktar sig till två förhållandevis snävt definierade grupper (forskare 
och beslutsfattare). Oavsett denna reservation kan vi ändå notera en förhållandevis låg besöksfrekvens 
under databasens första år. 
 
Den andra aspekten rör själva osäkerheten i statistiken. Naturligtvis finns här ett förhållandevis stort mått 
av osäkerhet: vi kan exempelvis inte ha någon kunskap om hur intresserad besökaren är av innehållet på 
sidan, varför besökaren gick in på sidan, eller ens om besökaren verkligen hade för avsikt att gå in på sidan. 
Denna insikt förstärker dock, snarare än försvagar, intrycket från föregående stycke att databasen används i 
relativt begränsad omfattning. 
 
 
Bidrag till extern forskning  
 
I syfte att komplettera den forskning som bedrivs av forskarna vid kansliet samt uppdragsforskning, har 
Sieps styrelse beslutat att lämna bidrag till extern forskning utbetalda efter särkskilt utlysningsförfarande, 
så kallade forskningsbidrag. År 2002 skedde en utlysning under temat ”EU:s roll i världen”.  Sammanlagt 
fem projekt tilldelades medel. Dessa fem projekt har tilldelats sammanlagt 2 121 937kr år 2004, fördelat 
enligt följande: 
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• Den gemensamma handelspolitiken och ursprungsreglerna 
Projektledare: jur.dr. Christina Moëll, Lunds universitet, 422 396  kr 

• EU, Nato och de nya medlemsstaternas säkerhetspolitik  
Projektledare: professor Walter Carlsnaes, Uppsala universitet 0 kr   

• New Ways to Influence in International Politics. New Role for the EU?  
Projektledare: professor Ole Elgström, Lunds universitet,  862 617 kr 

• The New Bipolarity: The EU and U.S. Policy in World and Security Relations 
Projektledare: professor Vinod K. Aggarwal, University of California at Berkeley, 836 924kr 

• Policy Ccoordination between the EU and the Member States –  
The Case of EU and Sweden in the Field of Development Aassistance 
Projektledare: professor Björn Hettne, Göteborgs univesitet, 0 kr  

Någon ny utlysning skedde inte under 2004. 
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Utveckling och kontakter 
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare 
inom och utom landet. 
 
 
Seminarier och konferenser 
 
Sieps har under året anordnat 
sammanlagt 16 seminarier och 
konferenser. Antalet deltagare har i 
allmänhet legat mellan 50 och 150 
personer. Ett seminarium (Fri rörlighet 
på arbetsmarknaden – inte lika med 
mass-invandring den 23 september) 
spelades in och sändes i sin helhet i 
SVT 24. Seminariet EU:s framtid – 
strukturella, rättsliga och ekonomiska 
aspekter på utvidgningen den 5 maj 
2004 webbsändes och fanns tillgänglig 
på Information Rosenbads hemsida. 
 
Sieps tycker sig ha märkt ett ökat 
intresse för seminarieverksamheten 
under året. En stor fördel med 
seminarier jämfört med andra aktiviteter 
är att de kan ordnas med kort varsel och 
att de kräver relativt begränsade resurser 
för genomförande. Seminarier utan 
direkt samband med någon Sieps-
rapport eller motsvarande har dock den 
uppenbara nackdelen jämfört med 
publikationerna att de avsätter få spår i 
efterhand. Kostnaderna för att anordna 
seminarier uppgick under året till totalt 
178 tkr. Konferensen 
Företagslokalisering i ett integrerat 
Europa - Konsekvenser för 
arbetsmarknad och tillväxt den 24-25 
oktober delfinansierades genom ett 
bidrag på 190 tkr från Vetenskapsrådet.  
 
Sieps har medvetet strävat efter en jämn 
könsfördelning avseende seminarie-
ledare, kommentator och talare. 
Beträffande seminarieledare kan det 
noteras att kanslichefen eller styrelsens ordförande (båda män) ofta fungerat som 
seminarieledare eller moderatorer vilket till viss del förklarar obalansen mellan kvinnor 
och män i den delen. Inom vissa discipliner, i synnerhet nationalekonomi, har det varit 
svårt att finna kvinnliga talare.  
 
 

Seminarieledare fördelade efter kön 

Seminarieledare

3

12

Seminarieledare kvinnor Seminarieledare män

Kommentatorer fördelade efter kön 

Kommentatorer

10

17

Kommentatorer kvinnor Kommentatorer män

Talare fördelade efter kön 

Talare

15

43

Talare kvinnor Talare män
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Under år 2004 genomfördes följande seminarier och konferenser: 
 
Report on the European Economy 2004   
Seminarium den 16 februari 2004  
 
Medverkande: 
Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, EEAG                                              
 
Kommentatorer: 
Dan Andersson, chefsekonom, LO 
Olle Schmidt, Europaparlamentariker 
  
Michael Sohlman inledde seminariet. 
 
Det irländska ordförandeskapet      
Seminarium den 16 mars 2004 
 
Medverkande: 
Ben Tonra, professor, University College, Dublin           
 
Kommentator:  
Axel Wernhoff, Statsrådsberedningen 
 
Tomas Dahlman inledde seminariet. 
 
Intressekonflikter i världshandeln    
Konferens den 29 mars 2004     
 
Medverkande: 
Patrik Gustavsson, forskare, Handelshögskolan i Stockholm 
Christina Moëll, docent, Lunds universitet  
Carl-Johan Belfrage, forskare, Livsmedelsekonomiska institutet (SLI), Lund 
Peter Kleen, generaldirektör, Kommerskollegium 
 
Kommentatorer: 
Kajsa B Olofsgård, biträdande chef för enheten för internationell handelspolitik, UD 
Per Cramér, professor, Göteborgs universitet 
Harry Flam, professor, Stockholms universitet 
 
Mats Hellström inledde konferensen.  
 
Economic Growth in the EU    
Konferens den 29 april 2004, samarrangemang med SNS        
 
Medverkande: 
André Sapir, p rofessor och rådgivare till Europeiska kommissionen  
Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet  
Patrick Messerlin, p rofessor, Sorbonne  
Herbert Brücker, Dr, DIW, Berlin  
Gunnar Lund, statsråd, Finansdepartementet 
 
Kommentatorer: 
Stefan Lundgren, vd, SNS  
Ann-Sofie Kolm, fil dr, IFAU och Uppsala universitet 
Per Lundborg, professor, FIEF 
Ewa Rabinowicz, professor, forskningschef, SLI, Lund  
 
Mats Hellström inledde konferensen. 
Juhana Vartiainen, docent, chef för FIEF, var moderator.  
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EU:s framtid - strukturella, rättsliga och ekonomiska aspekter på utvidgningen 
Seminarium den 5 maj 2004 
 
Medverkande: 
Ulf Bernitz, professor, Stockholms universitet 
Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet  
Lars Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen 
Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
Tjänstedirektivet från ett europeiskt perspektiv    
Seminarium den 10 juni 2004 
 
Medverkande: 
David Kernohan, chef för handelspolitiska avdelningen, CEPS, Bryssel 
Lena Maier, jurist , SACO 
Håkan Jonsson, enhetschef, Kommerskollegium 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
Nu grundlag för EU eller ej?    
Seminarium den 22 juni 2004, samarrangemang med EU2004-kommittén   
 
Medverkande: 
Lars Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen  
Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant i framtidskonventet 
Kenneth Kvist, f d riksdagsledamot, riksdagens representant i framtidskonventet 
Ingvar Svensson, riksdagsledamot, riksdagens representant i framtidskonventet  
Cecilia Malmström, europaparlamentariker, docent i statsvetenskap 
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, f d europaparlamentariker 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
Därför vann Nej i eurofolkomröstningen         
Seminarium den 14 september 2004, samarrangemang med Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet 
 
Medverkande: 
Douglas Brommesson, doktorand, Göteborgs universitet 
Martin Brothén, fil dr, Göteborgs universitet 
Sören Holmberg, professor, Göteborgs universitet  
Staffan Kumlin, fil dr, Göteborgs universitet 
Henrik Oscarsson, docent, Göteborgs universitet 
Maria Oskarson, fil dr, Göteborgs universitet 
Maria Pettersson, doktorand, Göteborgs universitet 
Lena Wängnerud, docent, Göteborgs universitet 
 
Kommentatorer: 
Gullan Gidlund, professor, Örebro universitet  
Jonas Tallberg, docent, Stockholms universitet  
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
Fri rörlighet på arbetsmarknaden – inte lika med massinvandring    
Seminarium den 23 september 2004 
 
Medverkande: 
Jonas Eriksson, nationalekonom och utredare, Sieps 
Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning  
 
Kommentatorer: 
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Peter Springfeldt, huvudsekreterare i Kommittén för arbetskraftsinvandring 
Thord Pettersson, utredare vid ekonomi- och arbetstagarrättsenheten, LO 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
The Adventure of the European Constitution: Will and Chaos           
Seminarium den 20 oktober 2004, samarrangemang med Franska ambassaden, EU2004-kommittén  
och Svensk-franska parlamentarikernätverket 
 
Medverkande:  
Olivier Duhamel, professor  
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
Företagslokalisering i ett integrerat Europa - konsekvenser  för arbetsmarknad och tillväxt 
Konferens den 24-25 oktober 2004, samarrangemang med Ekonomiska rådet 

Medverkande: 
Richard Baldwin, p rofessor, Graduate Institute of International Studies, Genève 
Philippe Martin, professor, CERAS, Paris  
Rikard Forslid, professor, Stockholms universitet 
Anthony Venables, professor, London School of Economics, London 
 
Karolina Ekholm och Mats Hellström var moderatorer. 
 
The Netherlands 2004 EU Council Presidency: Dutch EU Policy-making in the Spotlights 
Seminarium den 3 november 2004  
 
Medverkande:  
Mendeltje van Keulen, forskare, Clingendaelinstitutet, Haag 
 
Kommentator: 
Magnus Robach, departementsråd, UD 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
What Future for the European Constitution?    
Seminarium den 1 december 2004, samarrangemang med EU2004-kommittén 
 
Lykke Friis , Head of European Policy, Dansk Industri 
Krzysztof Bobinski, Vice-President, Fundacja Unia & Polska 
Gaëtane Ricard-Nihoul, Secretary General, Notre Europe 
Kirsty Hughes , Associate Fellow, London School of Economics 
 
Daniel Tarschys var moderator. 
 
En konstitution för Europa? Reflektioner   
Seminarium den 1 december 2004 
 
Medverkande: 
Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet 
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet 
Ulrika Mörth, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet 
Ola Zetterquist, doktor i allmän rättslära, Lunds universitet 
Thomas Bull, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 
 
Tomas Dahlman inledde seminariet. 
 
Ten Years in the EU –  Austrian, Finnish and Swedish Experiences 
Seminariu m den 9 december 2004, samarrangemang med Europaparlamentets kontor i Sverige och 
Europeiska kommissionens representation i Sverige 
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Medverkande: 
Ingvar Carlsson, f.d. statsminister, Sverige 
Franz Vranitsky,  f.d. förbundskansler, Österrike 
Pertti Saloainen, f.d. vice statsminister, Finland 
Frtiz Breuss, professor, Europainstitutet, Wien 
Ulrika Mörth, docent, Stockholms universitet och SCORE 
Teija Tiilikaianen, docent, Helsingfors universitet 
 
Mats Hellström var moderator. 
 
The Political Implications of Turkish Accession to the EU 
Seminarium den 20 december 2004 
 
Medverkande: 
Christian Andersson, lektor, Södertörns högskola 
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, f d europaparlamentariker 
Kirsty Hughes, Associate Fellow, London School of Economics 
Sven-Olof Petersson, ambassadör, EU-representationen, Bryssel 
Hakan Yilmaz, professor, Bogazici University, Istanbul 
 
Tomas Dahlman var moderator. 
 
 
Samarbete med andra organisationer 
 
Ett antal seminarier har genomförts i samarbete med andra institut och organisationer. 
Bland dessa kan nämnas European Policy Institutes Network (EPIN), SNS, EU2004-
kommittén, ekonomiska rådet, finländska, franska och österrikiska ambassaderna samt 
kommissionens och Europaparlamentets kontor i Sverige. 
 
Vidare har Sieps tagit initiativ till att sammanställa ett dokument över aktuella 
seminarier, planerade rapporter med mera som olika intressenter inom 
verksamhetsområdet initierar. Syftet är att underlätta planering. Deltagande 
organisationer är EU2004-kommittén, Europaparlamentets Sverigekontor, Europeiska 
kommissionens representation i Sverige, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag,  
Information Rosenbad, SNS, Statskontoret, Svenska kommunförbundet/landstings-
förbundet och Utrikespolitiska institutet.  Dokumentet uppdateras genom Sieps försorg 
och delges övriga intressenter. 
 
Följande projekt utförs i samarbete med andra institut/forskare: 
 
 
Interstitial Institutional Change: Contested Competences in the European Union  
 
Projektbeskrivning  
Detta projekt har som övergripande syfte att undersöka och förklara förhållandet mellan EU:s 
”institutionella design” och de förändringar i maktförhållanden som äger rum mellan ändringar av denna 
institutionella design (regeringskonferenser). Framförallt prövas om andra aktörer än medlemsstaterna och 
ministerrådet, i synnerhet kommissionen och Europaparlamentet, har möjlighet att driva utvecklingen i den 
riktning de själva önskar och vilka konsekvenser detta kan få för medlemsstaternas förmåga att utforma 
EU:s politik. Områden som studeras är framförallt medbeslutandeförfarande, delegering/kommittologi, val 
av rättslig grund och initiativrätt. Deltagare i projektet är bland annat Carl Fredrik Bergström (Sieps), 
Adrienne Héritier (European University Institute), Henry Farrell (University of Toronto), Joseph Jupille 
(Florida International University) och Jim Caporaso (University of Washington). Projektet beräknas 
slutföras under 2005 och kommer att resultera i ett specialnummer av tidskriften West European Politics. 
Vidare kommer seminarium att anordnas i Florens och Stockholm då forskningsresultatet presenteras. 
Delar av resultatet kommer eventuellt at redovisas i studier publicerade av Sieps 
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New Modes of Governance  
 
Projektbeskrivning 
Detta är ett flerårigt internationellt samarbetsprojekt finansierat inom kommissionens sjätte ramprogram. 
Projektet leds och administreras av Robert Schuman Center for Advanced Studies vid European University 
Institute i Florens. Det övergripande syftet är att identifiera och analysera nya styrelseformer som växer 
fram inom EU och dess medlemsstater. Sieps deltar i två delprojekt: 
 
Öppna samordningsmetoden 
Det första delprojektets syfte är att analysera hur det europeiska rådet använder sig av den öppna 
samordningsmetoden samt betydelsen av detta. Ansvariga för delprojektet är Brigid Laffan (European 
Institute i Dublin) och Ulrika Mörth (Sieps/Stockholms universitet).  Under hösten 2005 kommer även 
Christopher M. Tucker (University of California at Berkeley) att anlitas av Sieps. Detta delprojekt beräknas 
kunna slutföras vid årsskiftet 2005/2006.  
  
Reform av EU:s värdepappersmarknad 
Det andra delprojekt som Sieps deltar i behandlar den pågående reformen av EU:s värdepappersmarknad. 
Syftet är att analysera innebörden och följderna av de ”styrelseformer” reformen bygger på från ett juridiskt 
och statsvetenskapligt perspektiv för att därigenom kunna bedöma fördelar och nackdelar. Deltagare i 
projektet är Carl Fredrik Bergström och Josefin Almer (Sieps) samt Christian de Visscher och Frédéric 
Varone (Katholieke Universiteit Leuven). Under 2005 kommer minst två rapporter att publiceras inom 
ramen för projektet samt ett antal arbetsmöten och seminarier att anordnas i Stockholm, Florens och 
Bryssel.  
 
 
Europaparlamentsvalet 2004  
 
Projektbeskrivning 
Fredrik Langdal har under ledning av professor Jean Blondel (EUI Florens och Universitá di Siena) och 
PhD Federica Bicchi (LSE) medverkat i en studie om Europaparlamentsvalet 2004. Projektet har täckt 
samtliga 25 medlemsstater i EU med fokus på valkampanjernas genomförande och dess effekter för 
valdeltagandet. Under 2004 genomfördes länderstudier och under 2005 kommer en komparativ studie att 
sammanställas. Projektet finansieras av sjätte ramprogrammet.  
 
Publikationer: 
Langdal, Fredrik, Sweden in Lodge, J. (ed.), The Elections to the European Parliament 2005, Palgrave 
Macmillan 
 
Langdal, Fredrik, Varför skolkade väljarna från EU-valet? i Internationella Studier, 2004, n r 3 
 
 
Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
 
Projektbeskrivning 
Sieps har tillsammans med SNS och EU2004-kommittén finansierat en pocketutgåva av det konstitutionella 
fördraget med marginalkommentarer av statsvetaren Hans Hegeland.  Under 2005 kommer ett seminarium 
att anordnas där publikationen kommer att presenteras. Projektet beräknas vara slutfört under våren 2005.  
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Extern information och rapporter  
 
Extern information  
 
Sieps skall enligt regleringsbrevet publicera och sprida rapporter om verksamheten.  
Informationspolicyn och en handlingsplan som har antagits av styrelsen är 
utgångspunkten i arbetet med den externa informationen.  
 
Myndighetens hemsida utgör ett centralt verktyg i den externa 
informationsverksamheten. I syfte att nå ut till media har pressmeddelanden tagits fram i 
samband med presentation av rapporter samt inför seminarier och konferenser. Vidare har 
Sieps rapporter spridits till en vid krets av mottagare. Intresserade har också kunnat 
anmäla sig till en särskild sändlista. Dessa har då fått info rmation om kommande 
aktiviteter via e-post. Antalet intresserade som anmält sig till sändlistan har ökat under 
året, den 15 december 2004 innehöll listan 260 namn. 
 
Under året har Sieps startat ett nyhetsbrev som skickas ut till dem som anmält sig till 
sändlistan. Nyhetsbrevet startade i november 2004 och skickas en gång i månaden. I 
nyhetsbrevet finns information om Sieps kommande aktiviteter samt notiser om 
publikationer och seminarier. Vidare innehåller varje nyhetsbrev en kortare artikel om ett 
aktuellt ämne. Alla nyhetsbrev finns även att ladda ner som PDF-fil från Sieps hemsida.  
 
Tryckkostnaderna för Sieps publikationer har under år 2004 uppgått till 260 tkr och 
kostnaderna för information till 175 tkr. 
 
Publikationer 
 
Sieps ger ut tre olika former av publikationer:  

• rapporter 
• utredningar  
• occasional papers 

 
I regel har upplagan uppgått till 500 exemplar, men vissa rapporter som bedömts bli 
särskilt efterfrågade har tryckts i 1 200 exemplar.  I några fall har tilltryck gjorts. Sieps 
ordinarie rapporter ges ut i rapportserien. Utredningsserien är i första hand tänkt för 
sammanställningar av olika slag, i regel framtagna av kansliets egna utredare. Föredrag 
givna av gästföreläsare publiceras i serien occasional papers. Alla publikationer är 
kostnadsfria utom vid beställningar från bokhandel och i undervisningssyfte, då ett pris 
motsvarande självkostnaden tas ut.  
 
Sieps strävar efter en jämn 
könsfördelning avseende   
rapportförfattare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportförfattare fördelade efter kön 

Rapportförfattare

5

9

Rapportförfattare kvinnor Rapportförfattare män
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Spridning av publikationer 
 
Publikationerna sprids till en vid krets av mottagare bland annat till regeringskansliet, 
riksdagen, forskare, bibliotek och media. Publikationerna delas ut till deltagare vid 
seminarier och sänds även ut per brev enligt en särskild lista som består av mottagare 
som bedöms vara särskilt intresserade. I detta utskick biläggs alltid ett brev i syfte att i 
någon mån sammanfatta innehållet i rapporten. Enskilda kan beställa tryckta exemplar 
från kansliet. De tillsänds beställaren så långt lagret räcker.  
 
Hemsida 
 
Myndighetens hemsida utgör ett centralt verktyg i det utåtriktade arbetet. Under året har 
en fransk sida tillkommit. Alla Sieps publikationer finns att ladda ned från hemsidan.  
 
 

Sieps.se – statistik för 2004 
Antal nedladdningar varje månad av de tio mest nedladdade rapporterna  
200315 20031 200317 20041 200316 200319 20042u 20033u 200318 20032u

Januari 604 381 559 0 219 175 0 217 205 318 
Februari 1695 364 345 0 218 267 0 232 84 314 
Mars 1069 445 698 16 479 285 0 343 167 244 
April 651 416 330 371 281 202 0 201 119 174 
Maj 415 409 278 652 453 298 0 193 167 144 
Juni 191 414 370 463 145 205 0 176 159 121 
Juli 228 352 210 196 127 218 0 87 195 81 
Augusti 116 322 253 506 93 220 0 109 131 52 
September 432 328 254 555 357 275 365 95 116 60 
Oktober 219 334 218 245 116 294 1129 158 165 83 
November 358 577 199 149 228 205 542 71 160 56 
December 261 655 196 203 172 175 358 46 121 49 
Totalt 6239 4997 3910 3356 2888 2819 2394 1928 1789 1696 

 
 
Sieps hemsida har totalt haft 49 607 besök sedan november 2003. I genomsnitt har sidan 
118 besök varje dag. Den 11 april 2004 hade sidan som flest besök med 302 besök den 
dagen. Ett besök varar i genomsnitt i 9 minuter och 30 sekunder. 991 besök har gjorts 
från ministry.se (regeringskansliet), 448 besök från riksdagen.se och 911 besök har gjorts 
från eu.int (Europainstitutionernas gemensamma webbportal). 147 dokument har laddats 
ned från Sieps hemsida. Antalet nedladdningar varje månad av de rapporter som under år 
2004 laddats ned flest gånger framgår av tabellen ovan.  
 
Information om seminarier och konferenser 
 
Inbjudningar till seminarier och konferenser har i huvudsak skett via e-post. Till vissa 
grupper har emellertid ordinarie post använts, bland annat till ambassader i Stockholm 
och olika intressegrupper som varierar beroende på ämne.  
 
Annonsering av seminarier i dagspress har genomförts om aktiviteten bedömts vara av 
generellt intresse. Vid ett flertal tillfällen under året har information om Sieps 
arrangemang funnits på Regeringskansliets externa och interna hemsida. Kansliet har 
även affischerat ett antal aktiviteter. 
 
Media 
  
Under 2004 har ett ökat intresse märkts från medias sida. Några exempel: SVT 24 
bandade hela seminariet Nettomigrationen från de nya EU-länderna – utvärdering och 
prognostisering den 23 september och sände det i oklippt version ett par dagar senare. 
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Rapporten En konstitution för Europa? Reflektioner blev föremål för en ledarartikel i 
Dagens Nyheter den 5 december.  Ett stort antal redaktionella artiklar har publicerats i 
dagspress. Dessa finns dokumenterade på kansliet.  
 
Intervjuer med kanslichefen har sänts i Aktuellt och i SVT 24.  Vid seminariet den 9 
december med rubriken Tio år i EU - vad har hänt i Sverige, Finland och Österrike? var 
ett antal representanter för utländsk etermedia på plats, förutom TT och skrivande 
journalister från svensk dags- och fackpress. 
 
Följande rapporter med mera har publicerats under året: 
 
Rapportserien 

  
2004:1  Gustavsson, Patrik och Kokko, Ari,  Regional integration och regionala 

handelsavtal 
 
2004:2 Belfrage, Carl-Johan, Livsmedelsbistånd  – effekter på lokal produktion 

och import (publicerad i samarbete med Livsmedelsekonomiska institutet)  
 
2004:3∗ Nergelius, Joakim, EU:s nya grundlag – från maktbalans till 

rådsdominans 
 
2004:4∗ Larsson, Torbjörn, En kvinna med två ansikten – om den praktiska tillämpningen av EU:s 
 konstitutionella fördrag 
 
2004:5∗ Mörth, Ulrika, Ett konstitutionellt fördrag för EU – nödvändigt men otillräckligt 
 
2004:6∗ Zetterquist, Ola, Suveränt fördrag eller postsuverän konstitution 
 
2004:7∗ Bull, Thomas, En berättelse om två konstitutioner 
 
2004:8 de Witte,  Bruno, Ratificeringen av EU:s nya fördrag – vad händer om den misslyckas? 
 
2004:9 Hughes, Kirsty, The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: A European 
 Success Story or the EU’s Most Contested Enlargement? 
 
 
Utredningsserien 
 
2004:1u  Almer, Josefin och Rotkirch, Matilda, European Governance – An 

Overview of the Commission’s Agenda for Reform 
 
2004:2u       Eriksson, Jonas, Nettomigrationen från de nya EU-länderna – utvärdering 

och prognostisering 
 
 
Occasional Papers 
 
2004:1op van Keulen, Mendeltje, The Netherlands 2004 EU Council Presidency - 

Dutch EU Policy-making in the Spotlights 

                                                 
∗  Rapporterna 2004:3-7 är publicerade i samlingsvolymen  En konstitution för Europa? Reflektioner. 
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Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer 
 
Langdal, Fredrik, “Die Schwedische Debatte über einen EU-Beitritt der Türkei: Im Kern eine Frage der 

Konditionalität” in Giannakopoulus, A. and Maras, K. (eds.), Turci ante Portas. Der 
Diskurs über einen EU-Beitritt der Türkei in den Gesellschaften der EU, forthcoming, VS-
Verlag 

 
Langdal, Fredrik, “Margot Wallström” in Dizinario dell’Integrazione Europea , forthcoming, Rome: Luiss 
 University Press 
 
Langdal, Fredrik, “Olof Palme” in Dizinario dell’Integrazione Europea, forthcoming, Rome: Luiss 
 University Press 
 
Langdal, Fredrik, “Swedish Institute of European Policy Studies” in Dizinario dell’Integrazione Europea, 
 forthcoming, Rome: Luiss University Press 
 
Langdal, Fredrik, “Yes to Europe movement” in Dizinario dell’Integrazione Europea, forthcoming, Rome: 
 Luiss University Press 
 
 
Remissvar 
 
Ds 2004:33, Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion 
 
SOU 2003:123, Utvecklingskraft för hållbar välfärd (Ansvarskommittén) 
 
SOU 2004:57, Tillsyn för säkra varor och öppna marknader (Marknadskontrollutredningen) 
 
SOU 2004:72, Utsädeskontroll i förändring 
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Organisation, personal och kompetensförsörjning  
 
Uppbyggnad och etablering av institutet 
 
Verksamheten vid Sieps inleddes år 2002 och var till en början inriktad på att bygga upp 
institutet. Under 2003 koncentrerades verksamheten till framtagande av 
forskningsrapporter och utredningar.  
 
Arbetet med att framställa rapporter och utredningar har fortsatt under 2004. Sieps har 
under 2004 även avsatt förhållandevis stora resurser för att anordna seminarier och 
konferenser vid vilka internationellt framstående forskare har medverkat. Intresset för 
dessa seminarier har varit stort med mellan 50-150 deltagare, till övervägande del från 
regeringskansliet och myndigheter som berörs av, eller deltar i, EU:s beslutsprocess. 
Detta tyder på att Sieps fyller ett behov hos svenska policy makers av att ge ökad inblick i 
den akademiska diskussionen kring olika EU-frågor. Sieps har också arrangerat 
seminarier om de olika ordförandeskapen i EU som förutom ovan nämnda målgrupper 
har samlat deltagare från ett stort antal utländska ambassader. Vidare har en ökad 
fokusering skett på extern information och spriding av rapporterna utanför Sverige. 
Media har i ökande utsträckning uppmärksammat Sieps arrangemang. 
 
Organisation 
 
Sieps leds av en styrelse med fjorton ledamöter (tidigare tretton) utsedda av regeringen.  
Regeringen utsåg i september sju nya styrelseledamöter som tillträdde den 1 oktober 
2004. Samtidigt lämnade sex ledamöter styrelsen vid samma tidpunkt i samband med att 
deras ursprungliga mandat löpte ut. Styrelsen är i formell mening myndighetschef. 
Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2004. 
 

Tabell 1. Kostnader för Sieps styrelse - tkr  
  

Arvoden 
 

Resor 
Övr. 

kostnader 
 

Totalt 
Styrelsen 320 49 8 377 

 
 
Kansliet består för närvarande av nio personer; kanslichefen, tre forskare, tre utredare, en 
koordinator och en ekonomihandläggare/kanslisekreterare. Kansliet är lokaliserat till 
Stockholms universitet.  
 

Tabell 2. Kostnader för Sieps kansli –tkr    
 Löner 

personal 
 
Resor 

 
Lokaler 

Övr. 
konsulter 

Övr. 
kostnader 

 
Totalt 

Kansliet  4 714 111 387 212 841 6 265 
 
 
 
Tabell 3. Anställningsform, antal anställda under år 2004 
Befattning 
 

Tillsvidareanställda 
Kv                 Män 

Projekt/visstidsanställda 
Kv                    Män 

Totalt anställda 
Kv          Män 

Årsarbetskrafter 
Kv            Män 

Ledning                        1                  1                   1 
Kärnverksamhet 2                     3    6                        4 8              7 2                3,25  
Stöd 2                     1  2                 2 
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Tabell 4. Fördelning av anställda vid Sieps – befattning, kön, ålder.  
 
Befattning 

 
Kvinnor 

 
Män 

Ålder, 
medelvärde 

 
Utlandsfödda 

Ledning  1 43  
Kärnverksamhet 8 7 32      5 
Stöd 2  49 1 

 
 

Tabell 5. Personalrörlighet  
Befattning Tjänstelediga Föräldralediga Slutat Nyanställda 
Ledning     
Kärnverksamhet 1 1 1 2 
Stöd     
Tabellen visar även kortare perioder under året.   

 
 
Följande dokument styr kansliets verksamhet: 
 

• Arbetsmiljöpolicy  

• Arbetsordning med delegationsordning 

• Ekonomihandbok 

• Forsknings- och utredningspolicy 

• Informationspolicy 

• IT- och säkerhetspolicy 

• Lokalt reseavtal 

• Lönepolicy 

• Miljöpolicy med miljömål 

• Representationspolicy 

• Promemoria angående kvalitetssäkring av forsknings- och utredningsverksamheten 

 

Jämställdhetsarbetet 
 
Sieps har under året arbetat med att utforma en jämställdhetsplan, vilken sannolikt 
kommer att kunna antas tidigt under 2005. Sieps strävar efter en jämn könsfördelning vad 
avser kvinnor och mäns deltagande vid seminarier, som rapportförfattare samt som 
referenspersoner vid bedömning av rapporter. Grafik som illustrerar könsfördelningen 
återfinns under avsnitten utveckling och kontakter respektive extern information och 
rapporter ovan. 
 
Tillgänglighet för handikappade  
 
Sieps lokaler omfattas av Stockholms universitets planering avseende handikapp-
anpassning och tillgänglighet.  
 
Kompetensförsörjningen år 2004  
 
Under år 2004 anställdes en utredare med ekonomisk inriktning. Vidare slutade under 
året en utredare med juridisk inriktning. En belgisk statsvetare praktiserade på Sieps 
under tre månader.  Praktikplatsen finansierades av den franskspråkiga gemenskapen i 



Expertgruppen för EU -frågor  
Årsredovisning 2004-12-31 

18 

Belgien inom ramen för EU:s så kallade Leonardo da Vinci-program. Personen i fråga 
erbjöds efter avslutad praktik projektanställning vid Sieps. 
 
Under året har kansliets personal medverkat i undervisning, seminarier och konferenser 
såväl nationellt som internationellt. En utredare sköter uppdraget som webbredaktör. En 
annan utredare ansvarar för forskningsdatabasen Europaforskning.se. Flera anställda har 
deltagit i kortare datautbildningar.  
 
År 2004 uppgick den totala sjukfrånvaron av tillgänglig arbetstid till 0,0 %. Ingen 
långtidssjukfrånvaro förekom under året. År 2002 uppgick sjukfrånvaron till 0,0 % av 
tillgänglig arbetstid. Motsvarande siffra för 2003 var 0,8 %. 
 
Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 2005-2006 
 
En rad nyrekryteringar blir aktuella under 2005, bland annat av kanslichef. Målsättningen 
är vidare att varje forskningsdisciplin skall ha en forskare anställd motsvarande en 
årsarbetskraft på heltid.  
 
Målet är att behålla den höga kompetensen bland de anställda samt bevara och 
vidareutveckla en fortsatt drivkraftig organisation. Inom forskning och utredning är målet 
att uppmuntra självständigt arbete med externa kontakter och att kansliets personal 
skriver rapporter.  
 
Sieps beviljades bidrag från Utvecklingsrådets projekt Satsa Friskt med totalt 189 tkr för 
att genomföra ett lokalt projekt kallat Arbeta utan stress. Projektet påbörjades vid Sieps 
våren 2004. Det genomförs i form av en kartläggning av hur stress påverkar en liten, ny 
organisation med den specifika uppbyggnad som Sieps har. Projektet beräknas fortsätta 
under 2005. Inom projektets ram har utvecklingssamtal som metod att förbättra och 
förfina personalens behov av kompetensutveckling använts.  
 
Ett nytt avtal om företagshälsovård tecknades under 2004.  
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FINANSIELL REDOVISNING 
 
Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
Belopp i tkr 2004 2003 
 
Låneram i Riksgäldskontoret  

  

Beviljad låneram 300 300 
Utnyttjad låneram 1) 85 92 
   
Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret    
Beviljad kontokredit 1 029 918 
Maximalt utnyttjad kontokredit under budgetåret 0 0 
   
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret   
Ränteintäkter 29 53 
Räntekostnader 2 7 
   
Avgiftsintäkter    
Budgeterade intäkter enligt regleringsbrev 0 0 
Utfall  15 38 
   
Ramanslag    
Beviljad anslagskredit enligt regleringsbrev 308 210 
Utnyttjad anslagskredit 0 12 
   
Utgående reservationer och anslagssparande     
Anslagssparande 37 0 
- därav intecknat belopp  0 0 
   
Personal   
Antal årsarbetskrafter 8,25 7 
Medeltal anställda 9 7 
   
Driftkostnad per årsarbetskraft  1 011 1 175 
   
Myndighetskapital    
Årets kapitalförändring 26 -170 
Balanserad kapitalförändring -231 -61  
Utgående myndighetskapital 205 -231 
 
1) Utöver lån i RGK har Sieps finansierat anskaffning av HemPc via finansiell leasing. Leasingskulden per 
2004-12-31 är 41 tkr.



Expertgruppen för EU -frågor  
Årsredovisning 2004-12-31 

20 

 
RESULTATRÄKNING (tkr) 
 

 

 2004 2003 
   

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 8 123 8 031 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1) 15  38 
Intäkter av bidrag (not 2) 261  0 
Finansiella intäkter (not 3) 29 53 
SUMMA 8 428  8 122  

   
Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal (not 4) -5 630 -4 768 
Kostnader för lokaler  -465  -445 
Övriga driftkostnader (not 5) -2 246 -3 014 
Finansiella kostnader (not 6) -3 -16 
Avskrivningar och nedskrivningar  -58 -49 
SUMMA -8 402 -8 292 

   
Verksamhetsutfall 26 -170 

   
Transfereringar   
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av 
bidrag 

 
2 122 

 
2 130 

Lämnade bidrag -2 122 -2 130 
Saldo 0 0 
   
Årets kapitalförändring (not 7) 26 -170 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

 2004-12-31 2003-12-31  
TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar (not 8)     
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 28  22  
 28  22  
     Materiella anläggningstillgångar (not 9)     
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  105  70  
 105  70  
     Fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter  148  139  
Övriga fordringar 1  0  
 149  139  
     Periodavgränsningsposter (not 10)     
Förutbetalda  kostnader 130  87  
 130  87  
     Avräkning med statsverket (not 11)     
Avräkning med statsverket -37  12  
 -37  12  
     Kassa och bank       
Behållning räntekonto RGK (not 12) 621  201  
 621  201  
     SUMMA TILLGÅNGAR 996  531  
     
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital      
Balanserad kapitalförändring (not 13) -231  -61  
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 26  -170  
 -205  -231  
     Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret (not 14) 85  92  
Skulder till andra myndigheter  (not 15) 289  211  
Leverantörsskulder  265  99  
Övriga skulder (not 16) 258  129  
 897  531  
     Periodavgränsningsposter (not 17)     
Upplupna kostnader 246  231  
Oförbrukade bidrag 58  0  
 304  231  
     SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 996  531  
     
Ansvarsförbindelser     
Övriga ansvarsförbindelser Inga  Inga  
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ANSLAGSREDOVISNING  
 
 
Redovisning mot anslag 
 
Belopp i tkr 
 
Anslag 

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets 
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev1) 

Indrag-
ning  

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överfö-
rings-
belopp 

01:90:70 
Expertgruppen för 
EU-frågor, 
ramanslag 

 
-12 

 
10 293 

 
0 

 
10 281 

 

 
10 244 

 
37 

 
1)  Anvisat enligt regleringsbrev för 2004 (SB2003/11536 delvis):  10 293 tkr. 
  

 

Redovisning mot bemyndiganden 
 

Utestående åtagandenas fördelning 
per år 

Belopp i tkr 
Anslag 

Tilldelad 
bemyndiganderam 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

2005 2006 2007 2008 
01:90:70 
Expertgruppen 
för EU-frågor, 
ramanslag 

 
2 500 

 
2 446 

 
324 

 
324 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Finansiella villkor (tkr) 
01:90:70 Utöver tilldelat belopp under anslagsposten får Expertgruppen för EU-frågor disponera 

en anslagskredit om 
     

308 
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FINANSIERINGSANALYS (tkr) 2004 2003 
     Drift     

Kostnader, not 18  -8 344  -8 243 
Finansiering av drift     

Intäkter av anslag 8 123  8 031  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar, 
not 25 

15  38  
Intäkter av bidrag 261    
Övriga intäkter 29  53  
Summa medel som tillförts för finansiering av 
drift  8 428  8 122 
     Ökning (-) av kortfristiga fordringar  -53  45 
Ökning (+) av kortfristiga skulder  404  32 
     
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT  435  -44 
     
Investeringar     
     Investeringar i materiella tillgångar -84    
Investeringar i immateriella tillgångar -15    
Summa investeringsutgifter  -99   
     Finansiering av investeringar     
Lån från Riksgäldskontoret 50    
- amorteringar -56  -63  
Andra långfristiga lån 49    
- amorteringar -8    
Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar  35  

 
 

-63 
      

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
INVESTERINGSVERKSAMHET 

  
-64 

  
-63 

     
Transfereringsverksamhet     
     Lämnade bidrag  - 2 122 -2 130  
Utbetalningar i transfereringsverksamhet  - 2 122  -2 130 
     Finansiering av transfereringsverksamhet     
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag 

 
2 122 

  
2 130 

 

Summa medel som tillförts för finansiering av 
transfereringsverksamhet 

  
2 122 

  
   2 130 

     
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
TRANSFERERINGSVERKSAMHET 

  
0 

  
0 

     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  371  -107 
     
Specifikation av förändring av likvida 
medel     
Likvida medel vid årets början  213  320 

Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK  420  -877 
Minskning (-) av avräkning med statsverket  -49  770 
Summa förändring av likvida medel  371  -107 

Likvida medel vid årets slut  584  213 
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Tilläggsupplysningar och noter  
 
Kommentarer till noter 
 
Belopp redovisas i tkr där ej annat anges 
 
Redovisnings - och värderingsprinciper 
 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. 
 
Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller där fordrings- eller 
skuldbeloppet ej är känt vid brytdagen redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. 
 
Periodavgränsningsposter 
Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 10 tkr. 
 
Värdering av anläggningstillgångar 
All anskaffning med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde om minst 
10 tkr redovisas som anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning utifrån 
den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
3 år 
PC-utrustning 
5 år 
Servrar inkl nätverk 
Immateriella anläggningstillgångar 
 
Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället. 
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Uppgifter om  ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare enligt  
7 kap 2§ Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 
 
Namn samt andra styrelse- eller rådsuppdrag Ersättning Tkr 
  
 
Mats Hellström (ordförande) 
Länsstyrelsens styrelse, Länsarbetsnämnden i Stockholms län 
 

35 

Susanne Ackum (vice ordförande) tom 040930 
Vetenskapsrådet, 7:e AP fonden,  
 

18 

Per Cramer (ledamot) 
Fakultetsnämnden Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 
Forskningsnämnden, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet, 
Svenska nätverket för Europarättsforskning, Jean Monnet European Centre of 
Excellence vid Göteborgs universitet 
 

15 

Magnus Jerneck (ledamot)tom 040930 
Centrum för Danmarksstudier, Kalmar Advisory Board, 
Regionaliseringsrådet 
 

11 

Monica Robin Svensson (ledamot) 
SGU, ESV, Mål 2  
 

15 

Michael Sohlman (ledamot) tom 040930 
SITE, AxInterAB, Postens Pensionsstiftelse, Institutet för internationell 
ekonomi Stockholms universitet 
 

11 

Kurt A. Hall (ledamot) tom 040930 
EIB 
 

11 

Ulrika Mörth (ledamot)  
Krisberedskapsmyndigheten,KBM 
 

15 

Magnus Blomström (ledamot) 
Jönköpings Internationella Handelshögskola, Magnus Blomström AB 
 

15 

Gullan Gidlund (ledamot)vice ordf. from dec-04 
Institutionsnämnden i Örebro universitet 
 

15 

P-O Edin (ledamot) tom 040930 
AMS, Södertörns högskola, 7:e AP-fonden, RSV, Marknadsdomstolen, 
Förtroendekommissionen  
 

11 

Pernilla Baralt (ledamot) tom 040930 11 

 
Magnus Robach (ledamot) 
 
Katarina Areskoug Mascarenhas(ledamot) from 04101 
 
Karolina Ekholm (ledamot) from 041001 
 
Johan Krafft (ledamot) from 041001 
 
Ingrid Laren Marklund (ledamot) from 041001 
 
Rutger Lindahl (ledamot) from 041001  
Styrelsen för psykologiskt försvar    
                                                                 

15 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
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Lars Oxelheim (ledamot) from 041001   
 
 
Daniel Tarschys (ledamot) from 041001 
Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS, Aging Research Center ARC, 
Statens medicinsk -etiska råd, Internationella programkontoret för 
utbildningsområde 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
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Noter   
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
 
Avgiftsintäkterna avser främst intäkter från försäljning av rapporter med stöd av §4 
Avgiftsförordningen (1992:191). 
 
Not 2 Intäkter av bidrag 
 2004 2003 
Intäkter av bidrag 261 0 
Summa 261 0 
 
SIEPS har under 2004 erhållit bidrag från Vetenskapsrådet, Utvecklingsrådet och EU.  
 
Not 3 Finansiella intäkter 
 2004 2003 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 29 53 
Summa 29 53 
 
Not 4 Kostnader för personal 
 2004 2003 
Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter och andra avgifter enligt 
lag och avtal 

 
-3 721  

 
-3 215 

 
Not 5 Övriga driftkostnader 
 
Minskningen mellan åren förklaras av att Sieps under år 2004 inte har publicerat lika många 
rapporter som under år 2003. Därmed har kostnaderna för tryckning samt arvoden till externa 
forskare minskat med tillsammans ca 825 tkr. 
 
 
Not 6 Finansiella kostnader 
 2004 2003 
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 0 -7 
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret -2 -7 
Övriga finansiella kostnader -1 -2 
Summa -3 -16 
 
Minskningen av räntekostnaden avseende lån i RGK beror dels på lägre räntenivå under 2004, 
dels på att Sieps under år 2003 övergick till avistalån och därmed betalade räntor för 
förtidsinlösen av gamla lån. 
 
Not 7 Årets kapitalförändring 
 2004 2003 
Amorteringar (anslagsfinansierade) 57 63 
Avskrivningar  -58 -49 
Övriga periodiseringar 27 -184 
Summa 26 -170 
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Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
 2004-12-31 2003-12-31 
IB anskaffningsvärde 30 30 
Årets anskaffningar 15 0 

UB anskaffningsvärde  45 30 
   
IB ack avskrivningar -8 -2 
Årets avskrivningar -9 -6 
UB Ack avskrivningar -17 -8 
   
Bokfört värde  28 22 
 
Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 2004-12-31 2003-12-31 
IB anskaffningsvärde 140 140 
Årets anskaffningar 84 0 
UB anskaffningsvärde  224 140 
   
IB ack avskrivningar -70 -27 
Årets avskrivningar -49 -43 
UB Ack avskrivningar -119 -70 
   
Bokfört värde  105 70 
 
I beloppen ingår leasade anskaffningstillgångar (hemPc) till ett värde om 48 tkr 
(anskaffningsvärde 49 tkr, avskrivningar 1 tkr). 
 
Not 10 Periodavgränsningsposter 
 2004-12-31 2003-12-31 
Förutbetalda hyror 88 87 
Övriga förutbetalda kostnader 42 0 
Summa 130 87 
 
Not 11 Avräkning med statsverket 
 2004-12-31 2003-12-31 
Ingående balans  12 -758 
Avräknat mot statsbudgeten   
Anslag 10 244 10 161 
Avräknat mot statsverkets checkräkning   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -10 293 -9 391 
Summa -37 12 
 
Not 12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 2004-12-31 2003-12-31 
Anslagsmedel 563 201 
Bidragsmedel 58 0 
Summa 621 201 
 
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev år 2004: 1 029 tkr 
Det kortfristiga likviditetsbehovet beräknas till 800 tkr. 
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Not 13 Balanserad kapitalförändring 
Kapitalförändringen år 2003 har i sin helhet förts till Balanserad kapitalförändring. 
Kapitalförändringen består av periodiseringseffekter för anslaget. 
 
 
Not 14 Lån i Riksgäldskontoret 
 2004-12-31 2003-12-31 
Ingående skuld 92 155 
Lån upptagna under året 50 0 
Årets amorteringar -57 -63 
Summa lån i Riksgäldskontoret 85 92 
 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev för år 2004: 300 tkr 
Utöver lån i Riksgäldskontoret har Sieps finansierat anskaffning av HemPc genom finansiell 
leasing. Leasingskulden uppgår till 41 tkr per 2004-12-31. 
 
 
Not 15 Skulder till andra myndigheter 
 2004-12-31 2003-12-31 
Skulder avseende sociala avgifter 261 148 
Övriga skulder 28 63 
Summa  289 211 
 
Not 16 Övriga skulder 
 2004-12-31 2003-12-31 
Personalens källskatt 206 129 
Skulder avseende finansiell leasing 41 0 
Övriga skulder 11 0 
Summa  258 129 
 
 
Not 17 Periodavgränsningsposter 
 2004-12-31 2003-12-31 
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 171 142 
Övriga upplupna kostnader 
Oförbrukade bidrag 

75 
58 

89 
0 

Summa  304 231 
 
Not 18 Finansieringsanalys, kostnader 
 2004-12-31 2003-12-31 
Totala kostnader enligt resultaträkningen -8 402 -8 292 
Avskrivningar +58 +49 
Summa kostnader i finansieringsanalysen  -8 344 -8 243 
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Styrelsebeslut 
 
 
 
Sieps styrelse har vid sammanträde i dag den 14 februari 2005, fastställt års- 
redovisningen för budgetåret 2004. 
 
 
 
 
Mats Hellström Gullan Gidlund  
Landshövding, ordförande Professor, vice ordförande 
 
 
 
 
Magnus Robach Kataringa Areskoug Mascarenhas 
Departementsråd, ledamot Departementsråd, ledamot 
 
 
 
 
Magnus Blomström Karolina Ekholm 
Professor, ledamot Docent, ledamot 
 
 
 
 
Per Cramér Ulrika Mörth 
Professor, ledamot Docent, ledamot 
 
 
 
 
Johan Krafft Monica Robin Svensson 
Departementtsråd,ledamot Länsråd, ledamot 
 
 
 
 
Ingrid Laren Marklund Lars Oxelheim 
Kanslichef, ledamot Professor, ledamot 
 
 
 
Rutger Lindahl Daniel Tarschys 
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