
EUROPAPERSPEKTIV 2019

Året 2019 är ett viktigt år för Europaintegrationen. För första gången någonsin förväntas ett 
land lämna EU. Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och 
ifrågasätter till och med EU:s grundläggande värderingar.

De olika kriser som har präglat EU under de gångna åren kommer sannolikt att fortsätta pröva 
unionen och dess medlemsstater under många år framöver. 

Är det som vi bevittnar ett uttryck för nationalstatens återkomst och vad betyder det i sådana 
fall för EU:s förmåga att hantera dess utmaningar? Mot bakgrund av de kriser som unionen har 
gått igenom under 2010-talet och dess konsekvenser väcks frågan om var befogenheterna att 
möta framtida utmaningar bör ligga: hos EU eller medlemsländerna?

I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare 
och experter hur tendenser till ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i 
det egna medlemslandet växer sig starkare.
 

Tisdag 26 mars 2019, 14:00-16:00
Sveriges Ambassad

Norra Esplanaden 7 B, Helsingfors



Program

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i FinlandVälkomsthälsning:

Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska institutetKommentarer:

Paneldebatt med talarna och åhörarna.

Lars Oxelheim, professor, Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN) 

Inledning:

Moderator: Stefan Winiger, projektledare, Svenska Yle

Talare: Sten Nyberg, professor, Stockholms universitet

Tino Sanandaji, forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Magnus Blomgren, docent, Umeå universitet



Biografier:

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). 

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.

Sten Nyberg är professor och prefekt på nationalekonomiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Han har tidigare även varit chefsekonom på 
Konkurrensverket och ekonomisk expertledamot i konkurrensmål vid 
Marknadsdomstolen och Stockholms Tingsrätt. Hans forskningsinriktning är 
tillämpad ekonomisk teori, ofta med fokus på olika externaliteter,och med 
tyngdpunkt på frågeställningar relaterade till konkurrens, omfördelning och 
sociala normer. 

Tino Sanandaji är doktor från University of Chicago och forskare vid Institutet för 
ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF) på Handelshögskolan 
i Stockholm. Han tog sin civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 
år 2003 och disputerade vid University of Chicago år 2011 med avhandlingen Essays 
in Entrepreneurship Policy. Avhandlingen behandlar problemet att definiera och 
mäta entreprenörskap. Han skrev 2017 boken Massutmaning: Ekonomisk politik mot 
utanförskap och antisocialt beteende, som behandlar flyktingpolitik och invandrares 
integration i Sverige.



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

Magnus Blomgren är docent vid den statsvetenskapliga institutionen, Umeå 
universitet. Han disputerade på en avhandling om politiska partier och deras 
företrädare inom Europaparlamentet. Vad det framväxande flernivåstyret 
innebär för demokratin har fortsatt varit Blomgrens huvudintresse. Han har 
publicerat internationellt om politikers rolluppfattningar och teorier därom. 
Bland publikationerna märks Parliamentary Roles in Modern Legislatures (Routledge 
förlag, 2012) och Political Parties in Multi-Level Polities: The Nordic Countries Compare 
(Palgrave Macmillan förlag, 2013).

Stefan Winiger är journalist. I dag är han projektledare för debattprogram på 
Svenska Yle i Helsingfors. Han har tidigare arbetat åt både Sveriges Radios 
Ekoredaktion och Rapport på Sveriges Television i Stockholm samt varit Sveriges 
Radios Europakorrespondent i Bryssel.


