
EUROPAPERSPEKTIV 2020

Unionen befinner sig år 2020 i ett korstryck mellan en världsordning som allt mer präglas 
av USA:s protektionism och Kinas globala ambitioner, samt en politisk splittring mellan 
medlemsländerna. Samtidigt som dessa utmaningar måste hanteras av EU:s politiker 
framskrider den digitala revolutionen och tekniska utvecklingen med oförminskad styrka. 

Denna samhällsomvandling där handel, mellanmänsklig kommunikation och 
informationspridning i allt högre grad sker digitalt lämnar ingen opåverkad. Frågan är vad 
EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala 
konkurrenskraft? Hur ska EU hantera övergången till den digitala tidsåldern? 

I Europaperspektiv 2020 – den 23:a årgången av årsboken – erbjuder ledande svenska forskare 
och experter sin analys av EU och teknologiskiftet.
 

Måndag 16 mars 2020, 14:00-16:00
Sveriges Ambassad

Norra Esplanaden 7 B, Helsingfors



Program

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i FinlandVälkomsthälsning:

Paneldebatt med talarna och åhörarna.

Lars Oxelheim, professor, Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN) 

Inledning:

Moderator: Susanna Sjöstedt, producent, Svenska Yle

Talare: Björn Sandén, professor, Chalmers tekniska högskola 

Stefan Larsson, universitetslektor, Lunds universitet

Martin Karlsson, universitetslektor, Örebro universitet 

Nina Janasik, universitetslektor, Helsingfors universitetKommentarer:

Talare:

Kommentarer: Cristina Andersson, konsult, Develor

Talare:

Kommentarer: Ida Sulin, direktör, Finlands kommunförbund rf



Biografier:

Lars Oxelheim är professor i internationella affärer vid Handelshögskolan vid 
Agders universitet i Norge och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) 
i Stockholm. Han är professor emeritus vid Lunds universitet samt hedersprofessor 
vid Fudan universitetet i Shanghai. Oxelheim grundade 1997 det Svenska Nätverket 
för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) på den svenska regeringens initiativ 
och har sedan starten 1998 varit redaktör för den tvärvetenskapliga bokserien 
Europaperspektiv. Professor Oxelheim har publicerat 45 böcker och ett stort antal 
vetenskapliga artiklar. Hans  publikationer från 2020 inkluderar The European Union 
and the Return of the Nation State (Cham: Palgrave Macmillan); Corporate Foreign 
Exchange Risk Management (Chichester: John Wiley & Sons) och The European Union 
in a Changing World Order (Cham: Palgrave Macmillan).

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.

Björn Sandén är professor på Chalmers tekniska högskola. Han forskar och 
undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och 
innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. Han är en ledande 
expert inom teknologiska innovationssystem, teknikvärdering och livscykelanalys 
och konsulteras frekvent av industri, myndigheter, politiker och massmedia.

Nina Janasik är universitetslektor i miljöpolitik och seniorforskare i miljöpolitik 
och vetenskaps- och teknikstudier vid Helsingfors universitet. Hon disputerade 
år 2011 vid Aalto-universitetet om kunskapsintegration i innovationsprocesser 
och har sedan dess bedrivit miljöpolitiskt orienterad forskning om bland annat 
hormonstörande kemikalier och beteendevetenskapligt förankrade miljöpolitiska 
styrmedel vid Helsingfors universitet. Vid sidan av denna forskning har hon också 
tillsammans med kolleger från Centret för konsumentforskning vid Helsingfors 
universitet jobbat med frågor angående den allt mer omfattande datafieringen av 
samhället. Från och med år 2018 arbetar hon inom ramen för den miljöpolitiska 
forskningsgruppen vid Helsingfors universitet (EPRG, Environmental Policy 
Research Group) med frågor om hur man kunde förbättra beslutsfattandet kring så 
kallade lömska (engelskans “wicked”) socio-ekologiska omvälvningar. 



Cristina Andersson är konsult på Develor Productions Inc, som hon grundade 1990.  
Hon har de senaste fem år jobbat med att främja robotiseringsprocessen av modern 
robotik som påverkar den offentliga verksamheten både i Finland och EU. Hon hör 
till Airo Island RF:s styrelse och är en av grundarna till Airawise Ab. 

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen 
för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är 
jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; 
filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering. Larsson 
forskar från ett samhällsvetenskapligt perspektiv bl.a. om transparens- och 
regleringsfrågor kring tillämpad artificiell intelligens, digitala plattformars 
användning av data och automation, och relationen till individers tillit till 
applikationerna. 

Susanna Sjöstedt är journalist på Svenska Yle. Hon arbetar för närvarande som 
producent för politik- och ekonomibevakningen samt debattprogrammen på 
Svenska Yle, och tillträder som utrikeschef i sommar. Hon har arbetat med 
journalistik i 20 år, bland annat som utrikesjournalist, nyhetsankare och nyhetschef. 

Martin Karlsson är docent i statskunskap vid Örebro universitet. Han disputerade på 
en avhandling om förtroendevaldas kommunikation med medborgare via internet. 
Hans huvudsakliga forskningsintresse berör relationen mellan informationsteknik 
och politik, inte minst hur ny informationsteknik påverkar förutsättningarna för 
demokratiskt beslutsfattande och relationen mellan medborgare och politiska 
institutioner.

Ida Sulin är direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands 
kommunförbund. Hon har tidigare forskat i Euruoparätt vid Helsingfors universitet, 
fungerat som sakkunnig vid Europeiska kommissionen och arbetat som jurist. 
Hon har ett brinnande intresse för digitalisering ur ett minoritetsperspektiv och 
fungerade som lokalförvaltningens representant i implementeringsarbetet för 
GDPR i Finland.


