
EU I EN VÄRLDSORDNING
 UNDER OMVANDLING 

Grundpelarna i den liberala världsordningen utmanas av starka krafter både inom och utom 
EU:s gränser. Detta utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten 
grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna 
världsordning och en garant för densamma. 
 
I Europaperspektiv 2018 – den 21:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska 
forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna 
inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen.
 
Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden med avseende på EU:s roll i en 
världsordning under omvandling, såsom internationell handel, klimat, hållbar utveckling, 
migration, säkerhet, populism, mänskliga rättigheter och rättsstaten.

Onsdag 18 april 2018, 14:00-16:00
Sveriges Ambassad

Norra Esplanaden 7 B, Helsingfors



Program

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i FinlandVälkomsthälsning:

Karolina Zurek, Forskare, Stockholms universitet

Claes G. Alvstam, Professor emeritus, Göteborgs universitet

Douglas Brommesson, Docent, Lunds universitet

Teija Tiilikainen, Direktör, Utrikespolitiska institutet

Talare:

Hanna Ojanen, Docent, Helsingfors universitetModerator:

Lars Oxelheim, Professor, Agders universitetPresentation av 
projektet:

Paneldebatt med talarna och åhörarna.



Biografier:

Anders Ahnlid är Sveriges ambassadör i Finland sedan november 2016. 2013-2016 
var han ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen 
i Bryssel. Han har tidigare varit chef för den svenska OECD- och UNESCO-
delegationen i Paris. Ambassadör Ahnlid anställdes på Utrikesdepartementet 1987 
och har bl.a. varit utrikesråd för handelsfrågor och chef för UD:s dåvarande enhet 
för internationell handelspolitik.

Lars Oxelheim är professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan vid 
Agders universitet i Norge. Han är även professor emeritus vid företagsekonomiska 
institutet vid Lunds universitet samt hedersprofessor vid Fudan universitetet i Kina. 
Oxelheim var med och grundade Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi 
(SNEE) och är affilierad till Institutet för Näringslivsforskning. Professor Oxelheim 
har skrivit, varit medförfattare eller editerat närmare 40 böcker och vetenskapliga 
artiklar. Han har även varit medförfattare till Europerspektiv-serien ända sedan dess 
början 1998.  Hans senaste publikationer inkluderar Oxford Handbook of Economic 
and Institutional Transparency (New York: Oxford University Press, 2015). 

Hanna Ojanen är docent i internationell politik vid Helsingfors universitet och 
expert på europeisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Hon har doktorerat 
i statskunskap vid European University Institute (EUI) i Florens. Hon har tidigare 
arbetat som Jean Monnet -professor vid Tammerfors universitet, forskningschef 
vid Utrikespolitiska institutet i Sverige och programdirektör vid Utrikespolitiska 
institutet i Finland. Hennes nyaste bok är “The EU’s Power in Inter-Organisational 
Relations” (Palgrave Macmillan 2018) som handlar om EU:s förhållande till NATO 
och FN.

Karolina Zurek är forskare vid Stockholms universitet samt ämnesråd vid 
Kommerskollegium, där hon ansvarar för analys av kopplingarna mellan handel 
och hållbar utveckling med inriktning på EU-rätt och internationell rätt. Hon 
doktorerade vid European University Institute i Florens 2010. Hennes forskning och 
undervisning behandlar främst de samhällsekonomiska och hållbarhetsmässiga 
konsekvenserna av internationell reglering och -handel. Hennes senaste forskning 
behandlar hur den nya delningsekonomin påverkar handel och hållbarhet. Hon 
har lång erfarenhet av handelsrelaterade juridiska reformer i bl.a. Polen, Ukraina, 
Moldavien, Armenien och Kosovo.



Biografier:

Teija Tiilikainen är direktör för Utrikespolitiska institutet i Finland. Hon var tidigare 
direktör för Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet (2003-2009). 
Åren 2007–2008 var hon politisk statssekreterare vid Utrikesministeriet. Tiilikai-
nen var Statsministers specialrepresentant i Europeiska konventet 2002-2003. Hon 
är även chefredaktör för Ulkopolitiikka – den finska tidskriften om utrikespolitik.

Douglas Brommesson är docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga 
institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 vid Göteborgs universitet 
på en avhandling om moralsyn i svensk utrikespolitik. Sedan dess har han fortsatt 
forskat om svensk, nordisk och europeisk utrikespolitik men också om humanitära 
interventioner, utrikespolitikens medialisering samt om partier och utrikespolitik. 
Hans forskning har publicerats i en rad internationella tidskrifter och 2017 
publicerade han tillsammans med Ann-Marie Ekengren boken The Mediatization 
of foreign policy - Political Decision-Making and Humanitarian Intervention (2017, 
Palgrave MacMillan). 

Claes G. Alvstam är professor emeritus på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, Centre for International Business Studies, och har tidigare bl.a. 
varit professor på Hanken i Helsingfors. Han är vidare verksam vid Centrum för 
Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet. Alvstams forskning har 
kretsat kring utrikeshandel, ekonomisk integration, internationell handelspolitik 
samt företags internationaliseringsprocess, med regionala tyngdpunkter i Europa 
och Asien.


