Centrum för europaforskning

Verksamhetsberättelse 2018

Nedan redovisas 2018 års verksamhet inom Centrum för europaforskning.
Redovisningen är uppdelad i de fyra huvuduppdrag som centret arbetar med:
o Att främja av samverkan mellan institutioner och enskilda forskare vid Lunds
universitet som är engagerade i forskning om Europa
o Att främja utbildning om Europa
o Att utveckla kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter med
Europarelaterad verksamhet, inom och utanför Sverige
o Att arbeta med informations- och utvecklingsinsatser, och särskilt uppmärksamma
ämnesöverskridande forskning om Europa
Under respektive rubrik redovisas de delmålsättningar som arbetet styrts av. En
ekonomisk redovisning finns i bilaga 1.
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2018 var ett händelserikt år för Centrum för europaforskning. Både personalförändringar
och omprioriteringar ledde till att verksamheten delvis förändrades, med en tydligare
ambition att föra ut universitetets forskning om Europa till en bredare publik. Riksdagsvalet
i september 2018 utgjorde en möjlighet för centret att med flera olika aktiviteter inom
ramen för universitetets så kallade ”tredje uppgift” sprida forskarbaserad information och
tvärvetenskapliga analyser av samhälleliga utmaningar till det omgivande samhället.
Genom ett flertal nya samarbeten med externa aktörer ökade Centrum för europaforskning
därmed sin och universitetets synlighet i europarelaterade frågor.

Ledning och styrelse
I början av verksamhetsåret 2018 genomfördes en rad personalförändringar vid Centrum för
europaforskning (CFE).
Den 1 januari 2018 tillträdde Jörgen Hettne, docent i EU-rätt vid institutionen för handelsrätt,
som föreståndare för Centrum för europaforskning, med en tjänstgöringsgrad på 40 procent.
Maria Strömvik, fil dr och lektor vid statsvetenskapliga institutionen, tillträdde på nytt som
biträdande föreståndare (50 procent) och Anamaria Dutceac
Segesten, fil dr i statsvetenskap och lektor i Europastudier,
tjänstgjorde fortsatt som biträdande föreståndare (25 procent).
Alla tre har gedigna erfarenheter av EU-relaterad forskning och
undervisning inom akademin, och Jörgen och Maria har även lång
erfarenhet av arbete utanför akademin. Jörgen Hettne har bland
annat varit forskare och chef vid Svenska institutet för
europapolitiska studier (Sieps) och har lett flera statliga
utredningar om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt samt
författat forskningsrapporter på uppdrag av både Riksrevisionen
och riksdagen. Maria Strömvik har under flera år arbetat som
Jörgen Hettne, ny föreståndare j
analytiker vid Utrikesdepartementet och även varit regeringens
utredare om det svenska samhällets deltagande i EU, vilket resulterade i betänkandet EU på
hemmaplan (SOU 2016:10).
I samband med personalförändringarna upphörde även den administrativa
koordinatorsrollen, som under ett antal år funnits med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. I
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stället inrättades under hösten en amanuenstjänst (35 procent), som masterstudenten Agnes
Wiberg innehaft sedan september 2018.
I januari 2018 förändrades också styrelsens sammansättning. Kvar från tidigare styrelse var
Ulf Hedetoft, professor i internationella studier vid Köpenhamns universitet (ordförande),
Sverker Gustafsson, professor emeritus i statsvetenskap och Henrik Wenander, professor i
juridik. De nya ledamöterna var Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska
kommissionens representation i Sverige, Blaženka Scheuer, lektor i bibelvetenskap, Jan Henrik
Nilsson, docent i kulturgeografi samt Maria Persson, docent i nationalekonomi.

Främjande av samverkan mellan institutioner och enskilda forskare vid
Lunds universitet som är engagerade i forskning om Europa
Stödja nya forskningsidéer
För att uppmuntra till ny europaforskning vid universitetet utlyser CFE stöd till
universitetsanställda forskare för förberedelser av forskningsansökningar med tydlig
europarelevans. Samverkansprojekt, där den europaforskning som bedrivs (eller planeras att
bedrivas) är ämnes- och fakultetsöverskridande, prioriteras. Under 2018 delades stöd ut till
fyra projekt (se bilaga 2).

Utveckla universitetets nätverk av europaforskare
Flera delar av CFE:s verksamhet bidrog under 2018 till uppdraget att skapa ökade kontaktytor
och nätverk mellan forskare vid universitetet och därmed öka förutsättningar för nya intereller multidisciplinära initiativ.
I samband med det CFE-ledda projektet EU i riksdagsvalet samlade centret en stor grupp av
experter på en lång rad olika sakfrågor. Totalt 26 forskare, från fem fakulteter vid Lunds
universitet, bidrog med sakgranskning och ställde upp som experter på den webbplats som
skapades inför riksdagsvalet (www.val2018.cfe.lu.se).
Nätverket för kommunen i EU som bildades år 2016 med CFE som sammanhållande part
vidareutvecklade sin verksamhet och bestod vid slutet av 2018 av 18 forskare från tre
fakulteter (juridik, samhällsvetenskap och ekonomi) vid universitet, och hade även utökats
med forskare från tre andra lärosäten (Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan i
Göteborg, samt Karlstads universitet). Åtta av forskarna i nätverket publicerade även,
tillsammans med sex praktiker verksamma i kommuner, ett tvärvetenskapligt specialnummer
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av Statsvetenskaplig tidskrift i augusti 2018, på temat
Kommunalt handlingsutrymme i EU. Temanumret fick
stort genomslag ute i svenska regioner och kommuner
samt deras kontor i Bryssel.
Ett nytt handelspolitiskt nätverk skapades också med CFE
som sammanhållande part under 2018, med fokus på
EU:s roll och möjligheter inom de ökande globala
spänningar som finns om hur världshandeln ska regleras.
I nätverket ingår 16 forskare från fem av universitetets
fakulteter, tillsammans med ett flertal externa aktörer.
De CFE-arrangerade – och samarrangerade – seminarier
och symposier som hölls under 2018 (se bilaga 4) bjöd
dels på intressanta diskussioner och ny kunskap, dels till att skapa ökade kontaktytor för de
forskare som deltog.

Främja utbildning om Europa
Främja studenters inblick i fakultetsöverskridande europafrågor
För att öka synligheten för olika discipliners europaforskning uppmuntrar CFE även till
gemensamma föreläsningar och seminarier för de europaprogram som finns vid flera
fakulteter. Under 2018 arrangerade CFE i vissa fall sådana seminarier i egen regi, och i andra
fall arbetade CFE för att samordna seminarier som arrangerades av något av programmen
men som var av intresse för övriga program.
Studenterna på europaprogrammen blev också vid
ett flertal tillfällen särskilt inbjudna till de
forskarseminarier som arrangerades av CFE och de
CFE-anknutna nätverken.
CFE testade även ett nytt sätt att engagera
europaintresserade studenter. Under hösten 2018
påbörjades ett nytt CFE-projekt, med fokus på
civilsamhällets och organiserade intressens
möjligheter att tidigt delta i utformningen av den

Christian Leffler, biträdande chef för EU:s
utrikestjänst i Bryssel, föreläste för studenter på
europaprogrammen i april 2018.
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svenska politiken i EU. Åtta studenter deltog i den första fasen och arbetade med systematisk
datainsamling.

Uppmuntra till fältstudier om europafrågor
CFE utlyser sedan många år resestipendier till studenter som kan dra nytta av att utföra
fältstudier i samband med sitt kandidat- eller masteruppsatsarbete. Ett krav för att
studenterna ska erhålla stipendiet är att uppsatsens tema är europarelaterat. Under 2018
beviljades stöd till tre studenter som skulle åka på fältarbete.

Uppmuntra till uppsatsskrivande om europafrågor
Som ett incitament till studenter som funderar på att skriva sina uppsatser om
europarelaterade frågor delar CFE årligen ut ett uppsatspris för bästa uppsats med
europatema. År 2018 gick detta pris till Hannes Westermanns examensarbete, skriven inom
juristprogrammet, med titeln Change of Purpose: The effects of the Purpose Limitation
Principle in the General Data Protection Regulation on Big Data Profiling.

Utveckla kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter
med europarelaterad verksamhet, inom och utanför Sverige
Stödja inbjudningar till externa forskare och experter
För att möjliggöra organisering av seminarier, föreläsningar, symposier med europatema vid
universitetet – särskilt med inbjudna forskare från andra forskningsmiljöer – utlyser CFE ett
seminariestöd. Två utlysningsomgångar genomfördes under 2018. Sammanlagt gavs stöd till
14 seminarier, seminarieserier eller symposier, vid fyra fakulteter (se bilaga 3 för en lista).

Främja regionala, nationella och internationella nätverk
För att främja kontakter mellan forskare vid Lunds universitet och andra lärosäten påbörjades
under 2018 planeringen för ett Öresundsnätverk för europastudier. Samtalsparter var initialt
Köpenhamns universitet och Malmö universitet, men en längre lista av lärosäten togs fram för
fortsatt planering under 2019. CFE deltog även i diskussioner som hade påbörjats vid
Köpenhamns universitet om att skapa ett större nordiskt nätverk (Nordic Association for
European Studies).
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CFE:s deltagande i det EU-finansierade nätverket
Navigating the Storm innebar bland annat att centret var
värd för ett stort internationellt symposium inom ramen
för projektet. Temat var Small states and open borders in
Europe, och samlade forskare från universitet och
tankesmedjor från fem länder.
I oktober organiserade CFE ett internationellt symposium
på temat Social media and polarization: European and
North American perspectives. Symposiet hade två delar:
Đana Luša från Zagrebs universitet föreläste den första riktade sig mot en bredare publik och
om
förändrade
narrativ
kring
migrationsfrågor på Balkan på symposiet fokuserade på digital information och polarisering. Den
”Small states and open borders,”.
andra delen var en workshop reserverad för experter som
problematiserade den nuvarande inriktningen inom
sociala medier och deras koppling till polarisering. Forskarna som deltog kom från Lunds
universitet, Gutenberg University of Mainz, Loughborough University, Stanford University,
University of Maryland, och University of Wisconsin.
Nätverket för kommunen i EU tog också initiativ till ett nordiskt nätverk med samma inriktning,
vilket bland annat resulterade i en ansökan om konferensstöd från Nordiska rådet.

Initiera och fördjupa CFE:s kontakter med det omgivande samhället
Under 2018 gjordes en särskild ansträngning för att öka CFE:s kontakter med det omgivande
samhället. Flera seminarier samarrangerades med bl a offentliga myndigheter och
institutioner. Bland annat presenterades CFE-projektet EU i riksdagsvalet på ett webbsänt
seminarium från Europahuset i Stockholm, i samarbete med EU-kommissionen och
Europaparlamentet.
I Almedalen sommaren 2018 deltog CFE i
flera programpunkter, bl a organiserade av
EU-kommissionen
och
Bostad2030.
Sveriges Radios Europapodden direktsände
också ett entimmesavsnitt om CFEprojektet ”EU i riksdagsvalet” från
Almedalen.
CFE påbörjade även ett tätare samarbete
med Europaforum Hässleholm och stod
som arrangör för två av sessionerna där i
augusti 2018. Seminarier arrangerades

Sveriges Radios Europapodden direktsändes från Almedalen,
med CFE-projektet EU i riksdagsvalet som tema. Jörgen Hettne
och Maria Strömvik deltog.
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även med Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) i Stockholm, och med
Kommunförbundet Skåne.
Även på andra sätt syntes CFE utanför akademin. När riksdagen sände ut sitt betänkande EUarbetet i riksdagen på remiss, skrev CFE det yttrande som sändes tillbaka från Lunds
universitet.
Ett antal seminarier organiserades också vid Lunds universitet med praktiker, för att föra in
deras perspektiv i forskning och utbildning. På humaniorasidan organiserades till exempel ett
seminarium med författaren Per Wirtén, med en efterföljande panel bestående av bl a en
filosof, en jurist och en statsvetare. Inom det internationellpolitiska området arrangerades ett
seminarium med Christian Leffler, biträdande chef för EU:s utrikestjänst.

Informations- och utvecklingsinsatser, särskilt för att uppmärksamma
ämnesöverskridande forskning om Europa
Informera om europarelaterad forskning vid universitetet
För att bättre nå ut utanför universitetet och uppfylla den så kallade tredje uppgiften, d v s att
dela med sig av kunskap till det omgivande samhället, startade CFE i maj 2018 Sveriges första
(och enda) tvärvetenskapliga forskarblogg med EU- och europatema: Europakommentaren.
Vid årets utgång hade 20 forskare, primärt från Lunds
universitet men även från andra lärosäten, skrivit
blogginlägg inom humaniora, juridik, filosofi,
ekonomi, och samhällsvetenskap (se bilaga 4 för en
lista). Bloggens prenumeranter blev snabbt precis den
läsekrets som bloggen främst riktade sig till: den
största gruppen regelbundna läsare är beslutsfattare
och tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning,
samt statliga myndigheter och intresseorganisationer.
Även ett flertal journalister och skribenter började
prenumerera på blogginläggen.
Trots att Europakommentaren enbart publicerar
texter på svenska fick bloggen redan under 2018 även
några prenumeranter, och förhållandevis många
besök, från andra länder (se tabell). Att döma av alla
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de mail och kommentarer som CFE:s personal fått från personer utanför universitetet
(inklusive från media) var detta en bra början till att öka synligheten för CFE.
Under våren 2018 gjordes en substantiell förändring av strukturen och utseendet på CFE:s
webbplats, i syfte att tydligare kunna informera både om CFE:s egen verksamhet och om
annan europarelaterad verksamhet vid universitetet. Bland annat skapades ett tydligt
nyhetsflöde mitt på webbplatsens förstasida, där olika händelser med europakoppling nu får
en framträdande roll, och ett
kalendarium
med
europarelaterade evenemang har fått
plats att löpa över hela förstasidan.
En direktlänk skapades också
mellan Europakommentaren och
webbplatsen, så att nya inlägg på
bloggen direkt visas på CFE:s
förstasida.
Det fördes ingen besöksstatistik
över webbplatsen innan mars
2018, men att döma av de allt fler
besöken sedan dess blev CFE
betydligt mer synligt under året (se
diagram ovan).

Projektet EU i riksdagsvalet fick bred uppmärksamhet i svenska medier.

Den
särskilda
webbplats
(www.val2018.cfe.lu.se)
som
skapades för att redovisa CFEprojektet EU i riksdagsvalet bidrog
också till att informera om
universitetets forskarresurser. När
webbplatsen lanserades fick den
mycket uppmärksamhet i nationell
media, och de 26 forskare från 5
fakulteter som angavs som experter –
under tolv olika sakområden –
synliggjorde bredden av LU-forskare
med europakoppling.

Våren 2018 vidareutvecklades även CFE:s närvaro i sociala medier. Facebooksidan fick en
ansiktslyftning och hade vid utgången av 2018 ca 1 200 följare. I april öppnade CFE också ett
Twitterkonto (@cfelund), som än så länge har en modest följarskara om ca 180 personer. Både
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på Facebook och på Twitter spred CFE också de webbsändningar som gjordes i samband med
olika seminarier och konferenser där CFE-personal deltog.
Tillsammans med CFE:s maillista som växte under 2018 och nu består av ca 350
prenumeranter, och som används för att löpande informera om europarelaterad verksamhet
vid universitetet, når CFE sammantaget via dessa kanaler en stor skara av europaintresserade
personer både inom och utanför universitetet.

Främja öppna samtal om tidiga och/eller preliminära forskningsresultat vid Lunds
universitet
Under året påbörjades även planering för en eventuell ny publikationsserie från CFE, med
arbetsnamnet Viewpoint Europe. Idén bygger på att forskare snabbt ska kunna få ut
huvuddrag av sin forskning till en allmän publik, mer kortfattat än en typisk artikel i en
vetenskaplig tidskrift, och samtidigt bidra med policyrekommendationer som kan påverka det
offentliga samtalet.
Även Europakommentaren, som nämnts ovan, bidrog till samma målsättning. Flera av
skribenterna använde särskilt Europakommentaren som ett sätt att kortfattat föra ut delar av
de forskningsresultat som de samtidigt publicerade i t ex en vetenskaplig tidskrift.
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Bilaga 1. Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Anslag
Ytterligare tilldelning
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa Intäkter
Personal
Lokaler
Övrig drift
Indirekta kostnader
Finansiella kostnader
Summa Kostnader
Summa RR

Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse bud-utfall Prognos 2 2018
2 852
2 754
2 904
-150
2 904
-249
-249
-300
5
15
15
15
422
-14
25
-39
-30
0
4
4
4
3 280
2 510
2 929
-419
2 593
-1 709
-1 486
-1 511
25
-1 464
-3
-8
-25
17
-25
-950
-578
-1 312
734
-768
-398
-404
-404
0
-404
-1
0
0
-3 062
-2 477
-3 252
775
-2 662
218
33
-323
356
-69

SAMMANFATTNING
Utfallet per den siste december 2018 visar 33tkr. Avvikelsen i förhållande till budget är 356tkr och
härrörs främst av lägre kostnader.
INTÄKTER
Anslaget 2018 uppgick till 2 904tkr. Totalt avviker intäkterna med -419tkr, vilket beror på att medlen
avsatta för riktad forskningsfinansiering budgeterats under kostnader men vidareförmedlats via
anslagsmedel och därmed reducerat intäkterna. Detta för att CFE inte ska belastats med indirekta
kostnader.
I riktad forskningsfinansiering avsattes -580tkr och under 2018 har -399tkr vidareförmedlats till
institutioner inom LU. Av de -399tkr härrör ca -140tkr år 2018 och -259 år 2017. Generellt råder en
viss fördröjning hos institutionerna vad gäller att rekvirera de medel de blivit beviljade.
Under 2018 inkom 133tkr i extern forskningsfinansiering inom Jean-Monnet-nätverket Navigating the
storm. År 2017 inkom sista ersättningen i samband med COST, Action IS1203. Ersättningen blev dock
felaktigt dubblerad 2017 (180tkr), vilket rättats till under 2018 (-94tkr).
KOSTNADER
Kostnaderna avviker med 775tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att medlen avsatta för
riktad forskningsfinansiering inte belastat CFE med kostnader utan istället har anslagsmedel
vidareförmedlats. 2018 budgeterades även ett omkostnadsuttag till HAR om -150tkr, vilket ej
fakturerats.

IB 2018 Förändring tom Dec UB Dec 2018
Myndighetskapital
3 786
33
3 819
Myndighetskapitalet vid utgången av 2018 uppgår till 3 819tkr.
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Bilaga 2. Stöd till förberedelser av forskningsansökningar
Reza Banakar, Rättssociologiska institutionen. How can Labour Law Generate Solidarity in the
EU? Summa: 40 000 kr.
Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen. Democratic processes in the EU?
Biotechnology and Artifical Intelligence. Summa: 40 000 kr.
Miranda Kajtazi, Institutionen för informatic. Towards the Next Generation of Europe’s Secure
Societies - The Role of Information Security Policy Compliance in Organisations.
Summa: 40 000 kr.
Malena Rosén Sundström, Statsvetenskapliga institutionen. Sweden’s Feminist Foreign Policy
(FFP) in the Eyes of its Fellow EU Members. Summa: 40 000 kr.
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Bilaga 3. Stöd till seminarier, föreläsningar och symposier
o Dalia Muhktar Landgren, Statsvetenskapliga institutionen. EU-projects and local
administration. Summa: 16 833 kr.
o Ana Nordberg, Juridiska institutionen. Ny EU-lagstiftning ang. immateriella rättigheter.
Summa: 25 000 kr.
o Thomas Sniegon, Språk- och litteraturcentrum. Rysslands kulturella relation till den
Europeiska unionen. Summa: 8 500 kr. Samt Den tyska ”Stasidebatten” efter
Berlinmurens fall. Summa: 7500 kr.
o Andreas Inghammar och Vincenzo Pietrogiovanni, Institutionen för handelsrätt. EU och
konflikter med koppling till arbetsrätt. Summa: 25 000 kr.
o Eleonora Narvselius, Språk- och litteraturcentrum. Transformations of Political Imagery
in East-Central Europe in the 2000s by Means of Heritage Work and Event-Making.
Summa: 25 000 kr.
o Jan Schwartz, Språk- och litteraturcentrum. Religious Tolerance and the Jewish Tradition
in Early Modern Europe and the Islamic World. Summa: 6 940 kr.
o Sune Bechmann Pedersen, Institutionen för kommunikation och medier. European
tourism. Summa: 8000 kr.
o Barbara Törnquist-Plewa och Thomas O’Dell, Språk- och litteraturcentrum. Memory
studies. Summa: 7500 kr.
o Barbara Törnquist-Plewa och Karin Zetterholm, Språk- och litteraturcentrum. Polska
judars historia. Summa: 7500 kr.
o Julian Nowag, Juridiska institutionen. European Law Discussion Group. Summa: 35 000 kr.
o Stephan Borgehammar m.fl, Centrum för teologi och religionsvetenskap. European
Catholicism. Summa: 35 000 kr.
o Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt. Hållbarhet och EU-skatterätt. Summa:
25 000 kr.
o Ulrika Wennersten, Institutionen för handelsrätt. AI, Data Protection and Intellectual
Property Law in a European context. Summa: 35 000 kr.
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Bilaga 4. Inlägg på Europakommentaren 2018
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Astrid Hedin, 18 dec 2018. EU:s sociala modell formades av kommunistregimerna.
Gloria Golmohammadi, 22 nov 2018. Kan domstolarna bidra till ökad likhet innan lagen?
Peter Söderbaum, 12 okt 2018. EU borde omdefiniera begreppet ekonomi.
Dennis Eriksson, 8 okt 2018. Öka GMO-valfriheten inom EU!
Olof Hedling, 18 sep 2018. Överproduktion av europeisk film?
Anna Södersten, 12 sep 2018. Polen och rättsstaten i det framtida Europa.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 7 sep 2018. EU i riksdagsvalet: Vänsterpartiet.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 5 sep 2018. EU i riksdagsvalet: Sverigedemokraterna.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 3 sep 2018. EU i riksdagsvalet: Socialdemokraterna.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 30 aug 2018. EU i riksdagsvalet: Moderaterna.
Maria Strömvik, 28 aug 2018. EU i kommunalvalet.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 24 aug 2018. EU i riksdagsvalet: Miljöpartiet.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 22 aug 2018. EU i riksdagsvalet: Liberalerna.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 13 aug 2018. EU i riksdagsvalet: Kristdemokraterna.
Maria Strömvik och Agnes Wiberg, 7 aug 2018. EU i riksdagsvalet: Centerpartiet.
Maria Strömvik , 3 aug 2018. EU-elefanten i det offentliga rummet.
Jörgen Hettne, 16 jul 2018. Replik: All gårdsförsäljning äventyrar inte Systembolaget.
Joakim Sundbom, 28 jun 2018. Replik: Gårdsförsäljning äventyrar
detaljhandelsmonopolet.
Maria Strömvik, 14 jun 2018. EU i riksdagsvalet.
Hanna Eklund, 7 jun 2018. Sverige motarbetar EU:s sociala dimension.
Elsa Hedling, 1 jun 2018. EU mot ryska troll.
Jörgen Hettne, 30 maj 2018. När ska riksdagen gå med i EU?
Christer Karlsson, Moa Mårtensson och Thomas Persson, 24 maj 2018. Finns det någon
opposition i svensk EU-politik?
Maria Strömvik, 22 maj 2018. Riksdagen och det demokratiska underskottet.
Patricia Mindus, 18 maj 2018. EU-medborgarskapet baseras på en vidunderlig princip.
Jörgen Hettne, 16 maj 2018. EU-rätten omöjliggör inte gårdsförsäljning.
Linda Nyberg, 14 maj 2018. Sysav och den ansiktslösa byråkratins problem (del 2).
Linda Nyberg, 11 maj 2018. Sysav och den ansiktslösa byråkratins problem (del 1).
Pär Nyman, 4 maj 2018. EU-invandring positivt för statsfinanserna.
Jörgen Hettne, 2 maj 2018. Får idéburna organisationer bidra till den svenska välfärden?
Maria Strömvik, 2 maj 2018. Varför lanserar vi Europakommentaren?
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Bilaga 5. Seminarier och konferenser arrangerade av CFE (inklusive
samarrangemang med andra)
o 10 April 2018. Christian Leffler: The EU in the New Geopolitical Landscape.
Samarrangemang mellan UPF och CFE.
o 2 maj 2018. ”Europas framtid: Är vi framme snart?”. Seminarium organiserat av CFE i
samarbete med Juridiska fakulteten, där Per Wirtén talade om sin bok Är vi framme snart?
Drömmen om Europas förenta stater.
o 14 juni 2018. Maria Strömvik lanserade CFE-projektet ”EU i riksdagsvalet.” Europahuset,
Stockholm. Samarrangemang mellan CFE, EU-kommissionen och Europaparlamentet.
o 27 augusti 2018. ”EU i riksdagsvalet”. Seminarium organiserat av CFE i samarbete med
Europaforum Hässleholm. Maria Strömvik presenterade CFE-projektet EU i riksdagsvalet.
o 28 augusti 2018. ”Kommunalt handlingsutrymme i EU”. Seminarium organiserat av CFE i
samarbete med Europaforum Hässleholm, och lansering av ett specialnummer av
Statsvetenskaplig tidskrift om kommunalt handlingsutrymme i EU.
o 27 september 2018. ”Free and fair trade: Is the EU leading the way?” Seminarium
organiserat av CFE i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet. Gästföreläsning med
professor Axel Marx, University of Leuven.
o 28 september 2018. “Challenges and Opportunities in Global Trade”. Seminarium
organiserat av CFE i samarbete med Ekonomihögskolan. Anna Stellinger från
Kommerskollegium höll tal, följt av en paneldiskussion.
o 2 oktober 2018. ”EU-funding and local bureaucracy in transition? Examples from Finland
and Sweden”. Seminarium organiserat av Nätverket för kommunen i EU.
o 15 oktober 2018. ”Europeisering av svensk arbetsrätt – fungerar det?”. Seminarium
organiserat av CFE i samarbete med Institutionen för handelsrätt.
o 12 november 2018. Symposium: “Social media and polarization: European and North
American perspectives”. Arrangerat av CFE.
o 23 november 2018. “Kommunalt handlingsutrymme i EU”. Seminarium organiserat av CFE
i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
o 6 december 2018. ”Small states and open borders in the EU”. Konferens som CFE
organiserade tillsammans med flera internationella partners, som del i det pågående
projektet "Navigating the Storm: The Challenges for Small States in Europe".
o 11 december 2018. ”National Courts as Gatekeepers in European Integration: Examining
the Choices National Courts Make in the Preliminary Ruling Procedure”. CFE-organiserat
seminarium. Gästföreläsning med Karin Leijon, forskare vid Uppsala universitet, som
presenterade sin avhandling.
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