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Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare ska analysera Sieps verksamhet i 

förhållande till uppdraget och göra en bedömning av hur väl 

Sieps fyller funktionen som länk mellan forskare och 

beslutsfattare. Utvärderingen ska belysa Sieps verksamhet, 

organisation, ledningsform, resurseffektivitet och 

finansieringsform och, om så anses nödvändigt, föreslå 

förändringar. 

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 

2007. 

Bakgrund 

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), bildades 

2001 och är en myndighet under regeringen. Myndigheten leds 

av en styrelse med ledamöter utnämnda av regeringen. Sieps 

verksamhet och uppdrag regleras i förordningen (2006:948) 

med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska 

studier. Enligt instruktionen ska myndigheten särskilt: 

 

– initiera och behandla förslag till utvärderings- och  

forskningsprojekt, 

– göra eller låta göra utredningar och utvärderingar, 

– följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och  

 utom landet, 
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– publicera och sprida rapporter om verksamheten. 

Uppdraget att utvärdera Sieps 

Sieps inrättades med syfte att skapa en länk mellan forskare och 

politiska beslutsfattare i EU-frågor. Det ansågs viktigt för 

beslutsfattarna att löpande få tillgång till forskningsresultat och 

rapporter som håller hög internationell klass och som har 

relevans i förhållande till pågående och kommande EU-

politiska diskussioner.   

En utgångspunkt var redan då Sieps inrättades år 2001 att 

myndigheten skulle utvärderas inom fem år. Med tanke på att 

Sieps operativa arbete inleddes år 2002 är det nu naturligt att 

verksamhetens inriktning och organisation ses över.  

Behovet av en länk mellan forskare och beslutsfattare i EU-

frågor kvarstår. Sieps verksamhet ska analyseras i förhållande 

till uppdraget. Utvärderingen ska klarlägga hur väl Sieps fyller 

funktionen som länk mellan forskare och beslutsfattare. 

Utvärderingen ska belysa Sieps verksamhet, organisation, 

ledningsform, finansieringsform och resurseffektivitet och, om 

så anses nödvändigt, föreslå förändringar. 

Utvärderingen bör beakta erfarenheter av liknande institut i 

Sverige och andra EU-länder. Andra pågående relevanta 

utredningar bör också beaktas.  

Är Sieps verksamhet ändamålsenlig? 

Sieps arbete består i huvudsak av egen respektive beställd 

forskning och utredningsverksamhet samt fördelning av 

forskningsmedel (forskningsbidrag). 

Utredaren ska utvärdera Sieps verksamhet och pröva om 

denna är ändamålsenlig i förhållande till myndighetens uppdrag 

och om verksamheten på bästa sätt främjar beslutsfattarnas 

behov av att löpande få tillgång till forskningsresultat av hög 

klass som har relevans för det egna arbetet.  

Vidare ska kvaliteten på forskningen och utredningsarbetet 

liksom dess mervärde undersökas. 
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Balansen mellan egen utförd forskning, beställd forskning 

och bidragsforskning ska belysas, liksom avvägningen mellan 

forskning och utredningsarbete.   

I Sieps uppdrag ingår att följa utvecklingen och hålla kontakt 

med forskare även utom landet. Sieps ingår i styrgruppen för 

nätverket European Policy Institutes Network. Sieps anställda 

deltar dessutom i olika konferenser och seminarier. Utredningen 

ska undersöka vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att 

fördjupa de europeiska forskningskontakterna i de fall 

utredningen kommer fram till att så bör ske.  

Är Sieps organisation och ledningsform effektiv? 

Sieps kansli består i dag av tio årsarbetskrafter, fördelade på 

tolv anställda. Utredningen ska utvärdera personalsammansätt-

ningen, marknadsföringen av verksamheten och hur 

verksamheten administreras. 

Sieps är en myndighet som leds av en styrelse med 

ledamöter utnämnda av regeringen. Styrelsen består av 14 

ledamöter. Utredningen ska pröva om nuvarande ledningsform 

är den mest lämpade för Sieps verksamhet. I detta sammanhang 

bör även styrelsens sammansättning och dess roll när det gäller 

verksamhetsledning utvärderas.  

Bedrivs verksamheten resurseffektivt? 

Utvärderingen blir inte komplett utan att verksamhetens resultat 

värderas utifrån de kostnader den medfört. En bedömning ska 

därför göras om verksamheten har bedrivits på ett resurs-

effektivt sätt. Denna bedömning bör även innefatta jämförelser 

med andra institut, såväl nationella som internationella med 

likartad verksamhet.  

Utredaren ska även bedöma huruvida nuvarande 

finansieringsform är effektiv samt möjligheterna att vidmakt-

hålla och eventuellt öka inslaget av extern finansiering. 

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer 
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informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra 

synpunkter. 

Redovisning av uppdraget 

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 

2007.  

 

(Statsrådsberedningen) 


