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— Förord
2016 var minst sagt ett politiskt turbulent år. I slutet av året arrangerade
vi en studieresa under presidentvalet i USA och fick uppleva att Trump blev
vald. En utgång som ingen förutsåg, allra minst vi när vi började planera
resan ett år tidigare.
Men när andra drabbas av politisk depression gnetar vi på. Vi granskar
politiken på Dagens Arena, bland annat genom ett antal reportage om bemanningsbranschen och assistansmarknaden.
Under våren gav Atlas ut Förhandla eller DÖ som beskriver det politiska
spelet kring decemberöverenskommelsen, och som också ger en bra bild av
den situation som nuvarande regering har att hantera.
Arena Idé uppmärksammade att arbetsmiljölagen fyllde 40 år i ett projekt
som samlade ett antal fackförbund från alla tre centralorganisationer. I det
projektet har ett antal viktiga slutsatser om utmaningar inom arbetsmiljön
kunnat göras.
Jag möts ofta av reaktionen ”jag trodde att ni var fler personer som jobbade på Arenagruppen” och det är med stolthet jag kan konstatera att även i
år har vi producerat över förväntan. Vi är en grupp personer som tillsammans
ser till att det finns underlag för opinionsbildning. Som själva deltar i utbildningar och debatter. Vi håller kurser och skriver artiklar.
I dag när majoriteten av ledarsidorna är högerorienterade, när näringslivets tankesmedjor har tio gånger så mycket pengar som de fackföreningsnära
och när små kvalitetsförlag har svårt att överleva. Det är då Arenagruppen
behövs ännu mer.
Vi har även i år visat att genom att göra smarta satsningar kan vi nå stor
framgång i opinionen.

Håkan A Bengtsson,
vd Arenagruppen.
l
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Håkan A Bengtsson,
grundare av Magasinet
Arena och Arenagruppen.

Johanna Lindell,
vice vd på Arenagruppen.
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— Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse för
2016. Arenagruppens arbete för en progressiv och radikal idé- och opinionsbildning är mycket betydelsefullt. Det har ett brett genomslag och gör skillnad. Det består förstås i första hand av Arenagruppens olika verksamheter,
egna medier, bokförlag, tankesmedja, utbildningar, seminarier och så vidare.
Men minst lika mycket handlar det om att Arenagruppen har skaffat sig
en position i samhällsdebatten som en unik och stark röst, som en seriös
aktör på en rad olika arenor.
2016 var ett år präglat av den pågående ekonomiska osäkerheten. Genom
den situation som finns i den svenska politiken, men också EU:s kris. Vi ser
också med oro hur de rasistiska inslagen i samhället blir starkare. Arenagruppen behövs mer än någonsin. Uppgiften är att genom idé- och opinionsbildning göra livs- och arbetsvillkoren bättre här hemma och ute i världen. Inte
minst genom att minska de sociala, kulturella och ekonomiska klyftorna.

”

Dagens Arena fortsatte
att locka rekordnivåer
i form av läsare. Inte minst
genom opinionsmaterialet.

Arenagruppen bedriver verksamhet i fyra dotterbolag

Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. Där gör vi för närvarande
Magasinet Arena som förra året kom ut med fem nummer och webbtidningen Dagens Arena som dagligen publicerar en rad artiklar, ledare, reportage,
debattartiklar, analyser och kommentarer.
Magasinet Arena är en viktig plattform för en seriös samhällsjournalistik.
Den var också startpunkten för det som i dag är Arenagruppen. Under året
som gått har en rad artiklar blivit mycket uppmärksammade och omskrivna.
Inte bara i deras tryckta form. Genom samarbetet med Dagens Arena når
texterna via webben också ut ännu bättre.
Dagens Arena fortsatte att locka rekordnivåer i form av läsare. Inte minst
genom opinionsmaterialet. Det är en viktig del i Dagens Arenas journalistik.
Men Dagens Arena producerar också egna nyheter och avslöjanden. Till det
kommer kontinuerliga nyheter och dagliga kommentarer. Dagens Arena är
ett etablerat varumärke.
Bokförlaget Atlas ger ut samhällslitteratur med bred inriktning, reportage, debattböcker och romaner – och även akademiska titlar. Utgivningen har
under året varit mycket angelägen och aktuell. Man kan nämna Joan Didions
Politiska fiktioner, som granskar den amerikanska makteliten, och Maggie
Strömbergs Vi blev som dom andra, en initierad reportagebok om Miljöpartiets väg till makten.
Premiss förlag gav också ut flera intressanta böcker, till exempel Det
yttersta ansvaret, ett samarbete med Akademikerförbundet SSR, som genom
ett antal essäer och reportage skildrar socialtjänstlagen.
För att nämna bara en liten del av alla fina titlar som Atlas och Premiss
gav ut under året.
Arena Idé har tagit ett kvalitativt språng och är i dag en självklar del av
samhällsdebatten. Tankesmedjan har tre huvudområden: arbetsmarknad,
demokrati och välfärd. Arena Idé har ett fackligt råd, ett vetenskapligt råd och
ett juridiskt råd som vi för dialog med och tar råd ifrån. Till det kommer en
rad projekt genom vilka vi knyter personer till vårt nätverk.
Arena Idé arrangerar en imponerande mängd seminarier, som besöks av

Gun Andersson,
administration, register
och prenumerationer.

Niklas Nordblad,
språkgranskning och korrekturläsning, register.
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många. Men alla har inte möjlighet att gå på seminarier på dagtid i Stockholm, och därför har tankesmedjan jobbat ett längre tag med poddar. Genom
poddarna når vi mängder av människor som på ett enkelt sätt kan ta del av
den kunskapsproduktion som finns på tankesmedjan.
Arenaakademin har under året haft sin andra utbildning. Det är en
utbildning som vänder sig till unga inom politik, medier, facket och akademin. Kursen fick mycket goda vitsord av de som gick den. Arena Idé gör också
uppdragsutredningar och skapar därmed egna intäkter till Arenagruppen.
Arena Opinion innehåller flera olika verksamheter. Arena Opinion är
Arenagruppens kommunikationsbolag som gör uppdrag av olika slag och
som har etablerat sig på ett bra sätt. Vi har dessutom rekryterat en ny chef under året för att kunna utveckla verksamheten. Arena Opinion har gjort en rad
olika uppdrag under året, hjälpt till med kampanjer, organiserat seminarier
och modererat med mera. Vi har dessutom arrangerat en studieresa till USA.
Vi har en egen kursverksamhet med bland annat utbildningar i kommunikation. Här finns också Arena Skolinformation som är ett synnerligen
framgångsrikt fackligt projekt som gör material för skolorna. Verksamheten
är nu permanent med stöd från fackliga organisationer från alla tre fackliga
centralorganisationer.
Med dessa ord ställer Arenagruppens styrelse sina platser till årsmötets
förfogande och vill också passa på att tacka hela Arenagruppens personal för
en väl genomförd verksamhet och för deras stora engagemang. l
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Arenaakademin har under
året haft sin andra utbildning. Det är en utbildning
som vänder sig till unga
inom politik, medier, facket och akademin. Kursen
fick mycket goda vitsord av
de som gick den.
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— Styrelsen

Lars Anell
Ordförande

Sture Nordh
Ledamot

arenagruppens
värdegrund

Leif Nicklagård
Ledamot

Peter
Andersson
Ledamot

Therese
Guovelin
Ledamot

Maria Östberg
Svanelind
Ledamot

Helle Klein
Suppleant

Lisa Bengtsson
Suppleant

Dag Andersson
Suppleant

Anders Ferbe
Ledamot

Frida Röhl
Suppleant

l Arenagruppen är en ideell
förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och
opinionsbildning. Vi ser med
nyfikenhet på samtidens
problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är
partipolitiskt obunden.
l Arenagruppen är radikal i
meningen att vi grundligt vill
genomlysa olika samhällsproblem utifrån de grundläggande värderingarna
om jämlikhet, jämställdhet,
social rättvisa, solidaritet,
hållbarhet, internationalism,
demokrati och frihet.
l Arenagruppen är progressiv i betydelsen att vi inte
blickar bakåt. Men vi betraktar inte heller framtiden som
given, utan möjlig att påverka, styra och förändra.
l Arenagruppen vill främja
en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald.
Vi strävar efter att olika
röster ska komma till tals.
Samtalet, dialogen och den
ömsesidiga respekten är en
grundval för en livskraftig
demokrati.
l Vi hyser en stark tilltro till
demokratins möjligheter.
Demokratin är ett sätt att
fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter men
också ett ideal. Hierarkiska
och auktoritära idéer står i
motsatsställning till vår syn
på demokratin. Strukturer
och värderingar som hindrar
människors fria utveckling
bör kritiseras.

6|

Arenagruppen

— Arena Medier
Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. Under året gjorde bolaget
webbtidningen Dagens Arena och fem nummer av magasinet Arena.
Både Dagens Arena och Magasinet Arena har fortsatt att utveckla sin
närvaro i sociala medier. Tidningarnas artiklar har också spridits och citerats
i flera andra medier.
Dagens Arena mer än fördubblade besökarnas lästid och har etablerat sig
som en pålitlig nyhetskälla med initierade debatter och genomtänkta ledare.
Den globala krisen för journalistiken, och framför allt tryckta medier, har
också drabbat Magasinet Arena som under året tappat prenumeranter och
inte fått nya i önskad utsträckning.
Tillsammans med usel annonsförsäljning uppstod då en ekonomisk
situation som ledde till att periodiciteten under året minskades från sex till
fem nummer. Även flera andra åtgärder vidtogs för att minska kostnaderna
och öka intäkterna. l

”

Dagens Arena mer än
fördubblade besökarnas
lästid.
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— Magasinet Arena
Webben hade ungefär 163 707 besökare i månaden vilket utgjorde
2 383 357, ungefär 7 procent av Dagens Arenas totala antal unika besökare.
Under året har flera av magasinets texter uppmärksammats i andra medier och delats mycket på nätet. Exempel på uppmärksammade och delade
artiklar är Johanna Sennebys porträtt av Anders Ygeman ”Betongsossens
återkomst”, Henrik Arnstads porträtt av Niklas Orrenius ”Hatad”, samt
Sonja Schwarzenbergers granskning av Sverigedemokraternas kulturpolitik
”Okul kultur”. Magasinet har också arrangerat releaseseminarier. Magasinet
Arena utkom med fem nummer. Arena har som alla medier en tuff uppgift
att dra in annonsintäkter. Under året fortsatte tidningens samarbete med
Dagens Arbete Medias annonsförsäljning.

Redaktion

Malena Rydell har under året varit föräldraledig. Mikael Feldbaum slutade
som chefredaktör i september då Klas Ekman vikarierade som chefredaktör
till december. Mikael Feldbaum har skrivit för Dagens Arena samt varit redaktör för Arena Idés podd Pengar och politik. Christopher West har vikarierat
som art director under våren, ordinarie art director Tobias Rydin återkom
under hösten.
Tryckeri: Norra Skåne. Redaktörer för tidningen har varit Mikael Feldbaum,
Malena Rydell och Klas Ekman. Art director har varit Tobias Rydin och
Christopher West. Ansvarig för prenumerationer och läsarkontakter har varit
Gun Andersson. l

5 mest delade
Artiklarna
”Sveriges mest hatade
reporter”
Henrik Arnstad
”Så blev blev Frankfurtskolan SvD-högerns nya
hatobjekt”
Klas Gustavsson
”Riddarna av onda bordet”
Mathias Wåg
”Vi måste ta debatten
om ekonomerna”
Ali Esbati
”Skolan i Husby – ett år
senare”
Vesna Prekopic

2,4

miljoner sidvisningar hade
Magasinet Arena under 2016.
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Fråga psykologen:

Så får du tillbaka hoppet

Magasinet arena / Politik, kultur & idédebatt
/ #1—2016 / 79 kr

Av Linnea Sjödin

Folkrörelserasismen
– så funkar den

Den dolda
statsskulden

Av Mathias Wåg

Av Per Lindberg

Magasinet Arena / Politik, kultur & idédebatt / #2—2016 / 79 kr

Den fallna kvinnans frihet
GA
EXTR A BILA
ges
This chan
noth ing
Scoc co
Sand ro
atmö tet
om klim
i Pari s

Dessutom:

skribenter:

franska nykonservativa
vågen

matilda shayn
leonidas
aretakis

marte michelets
boktips

evin ismail

vem ska vårda
landsbygdsborna?

katarina bendtz

jonas elvander
nina björk

då blir världen
bättre

göran greider

balans är det
nya perfekt

jenny damberg
ali esbati

henrik franklin

nina brevinge

naturvetaren
lär dig tänka
nytt

klas
gustavsson

walter benjamin

marcia sÁ
cavalcante
schuback

sara hansson
frankfurtskolan –
rasisternas nya
hatobjekt

Skribenter
Eric Rosén
Jenny Damberg
Mårten Schultz
Linn Spross
Martina Montelius
Josef Taalbi
Asrin Haidari
Nina Björk
Marcia Sà Cavalcante
Schuback
Kira Josefsson
Emma Persson
Sandro Scocco
Göran Greider
Marianne Lindberg
De Geer
Sharon Rider

sam
carlshamre
henrik
ekengren
oscarsson

post-postkapitalism

Åsa
linderborg

arabiska våren –
fem år senare

karoline
östman

gråtande
gitarrer

INTERPRESS
0643-01
INTERPRESS 06 4 3- 01

Dessutom
Näringslivets
önskedröm
Rimlig järpish
Hanna Arendt
Avslöjandelitteratur
Digitaliseringsnoja
Black Lives writer
Romer – en
svensk historia
Räcker fyra
dimensioner?
Finanskrisens
dolda offer
Beiruts konstscen
Psykologen om
bildningskomplex
Ekonomi för
dumskallar

Väljarna ratar S för deras politiska
otydlighet. Samtidigt älskar de
inrikesministern. Hur går det ihop?
Av Johanna Senneby

INTERPRESS
0643-02
INTERPRESS 06 4 3- 02

7 38806 4 307901 • returveck a v17

7 388064 307901

RETURVECKA

v 17

7 38806 4 307901 • RETURVECK A V23

När världen ropar på en politisk revolution
satsar V allt på regeringsduglighet.
Hur blev det så, Aron Etzler?
Av Lars Berge

7 388064 307901

RETURVECKA

v 23
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— Dagens Arena
Dagens Arena är en av Sveriges ledande nyhets-, opinions- och debattsajter. Den positionen stärktes än mer under 2016 då webbtidningen fick
stort genomslag med mängder av nyheter, flera journalistiska granskningar,
välskrivna ledare, krönikor och debattartiklar.
Tidningen citeras flitigt och flera av medarbetarna framträder ofta i andra
medier, och då ofta som experter. Facebook och Twitter har blivit en allt
viktigare kanal för att nå läsarna vid sidan av det dagliga nyhetsbrevet.
Genomsnittstiden för besökare på Dagens Arena ökade rejält. Från 1,38
minuter 2014 och 1,08 2015 till rekordet 2,35 minuter 2016. Mer än en
fördubbling av lästiden, vilket speglar redaktionens ambition att ta läsarna
förbi ingressen och att följa med till punkt.
Journalistiken: Varje morgon träffas redaktionen för ett nyhetsmöte.
Nattens och gårdagens händelser gås igenom och vinklar diskuteras. ”Vad är
vår vinkel om vi ska göra något på det” är en ständig fråga. För det gäller att
vara med och samtidigt hitta något nytt. Att vara läsarnas källa till initierad
och pålitlig kunskap i ett ständigt ökande informationsutbud är ambitionen.
Tidningens reporter Nina Brevinge undersökte i flera reportage bemanningsbranschen och systemet med stafettläkare och fick med dem stor uppmärksamhet. Också granskningarna av friskolorna och assistansmarknaden
fick ett mycket bra genomslag och bidrog till att belysa hur offentligt finansierad verksamhet blivit en marknad för mer eller mindre seriösa aktörer.
Mest lästa blogg 2016 var den enkla, men geniala, artikeln ”Skattesmällen: 20 kronor – per år” av reportern Johanna Senneby som avslöjade vad
Moderaternas ilska mot den ”rödgröna skattechocken” egentligen
handlade om. Ett tuggummi i månaden. Den
blev årets mest lästa och delade
artikel. En annan mycket delad
och läst nyhet var ”Här är SD:s tio
sjukaste motioner”.
Ledarna: Varje måndag möts
ledarredaktionen för att diskutera
politik, utspel, trender, reaktioner
och annat som kan tänkas stå på
agendan. Sex dagar i veckan får
läsarna initierade ledartexter till
frukosten med nyhetsbrevet som når
drygt 6 000 läsare.
Under 2016 var Ulrika Kärnborgs
ledare: ”Svenska flickor är
unika”, mest läst följt av Björn Elmbrant: ”Hyckleri av Helmersson” där han
tar upp debatten med Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson, och
Håkan Bengtssons ledare: ”EU har misslyckats i grunden”.
Totalt producerades närmare 300 ledartexter under 2016. Ledarskribenter var bland andra: Håkan Bengtsson, Per Wirtén, Lisa Pelling,
Hanna Finmo, Mikael Feldbaum, Björn Elmbrant, Daniel Mathisen, Ulrika
Kärnborg, Vesna Prekopic, Kent Källqvist, Liv Beckström, Lisa Gemmel och
Sirin Kara.
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Dagens arena
i siffror
Antalet sidvisningar på
Dagensarena.se
2 383 357
104 000 timmar ägnade
läsarna åt texterna i Dagens
Arena 2016.
I snitt ägnades varje artikel
2 minuter och 35 sekunder,
en ökning med mer än 100
procent på ett år.
Nyhetsbrevet hade den sista
december 6 218 prenumeranter och vart tredje mejl öppnas.
Över hälften av besökarna läser artiklarna i sin mobiltelefon.
Var tionde läser i sin padda.

2016 års mest
lästa krönika
Göran Färm: ”Välfärdens kris
är långt borta”
Carl Tham: ”Här är ditt statsmannatal, Löfven”
Veronica Palm: ”Drömmen om
en förskola all-inclusive”.

Arenagruppen

Krönikorna: På söndagarna är det ledarledigt och då kommer i stället
krönikorna i Dagens Arena. Krönikörer 2016 var bland andra: Göran Färm,
Tommy Svensson, Veronika Palm, Carl Tham och olika medarbetare på
Palmecentret.
2016 års mest lästa krönikor var Göran Färms, ”Välfärdens kris är långt
borta” följt av Carl Thams, ”Här är ditt statsmannatal, Löfven” och Veronica
Palms, ”Drömmen om en förskola all-inclusive”.
Debatterna: ”Vi tänker göra svensk förlossningsvård till en större angelägenhet än nedläggning av förlossningskliniker”, skrev Joanna Backman,
Maria Ceder Engebretzen, Emma Pettersson Hernandez, Naima Agnaou,
Valeria Hedman och Cecilia Wong i Dagens Arena och fick ett stort genomslag. Över 31 000 läsare som tillsammans ägnade 2500 timmar åt att läsa artikeln. Kanske bidrog just den debattartikeln till att fler vittnade om bristerna
i förlossningsvården vilket lett till att regeringen i sin vårproposition skjuter
till en halv miljard kronor till förlossningsvården.
Förre ambassadören Christer Wretborn skrev en mycket läst debattartikel
om Moderaterna och Reinfeldt. Thomas Hammarberg, förre kommissionären
i Europarådet, skrev artikeln: ”Hjälper vi verkligen tiggerskan genom att
INTE lägga en slant i hennes mugg?” som också blev mycket läst och delad.
Bland övriga debattörer märks: Carl Tham, Berit Müllerström, Lawen
Redar, Gudrun Schyman, Veronica Palm, Heike Erkers, Margot Wallström,
Åsa Regnér, Clara Lindblom och Zozan Inci.
Under året har flera chefredaktörer arbetat på Dagens Arena: Lisa Gemmel, Mikael Feldbaum, Hanna Finmo och Kent Källqvist. I december kom
Liv Beckström som nyhetschef. l

Nina Brevinge,
reporter och grävredaktör
på Dagens Arena.

Johanna Senneby,
reporter på Dagens Arena.

Liv Beckström,
tf. nyhetschef på Dagens Arena.

Kent Källqvist,
tf. chefredaktör och ansvarig utgivare på
Dagens Arena.
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— Atlas
Året 2016 blev ett av Atlas mest produktiva med 28 nya titlar. Förlaget fortsatte att ge ut både sakprosa och skönlitteratur och befäste därmed sin plats i
den svenska förlagsbranschen som ett kvalitativt och viktigt förlag.
De första två titlarna för året var skönlitterära. Den nyöversatta boken av
Nobelpristagaren Alice Munro, Utsikten från Castle Rock, där man får följa
Alice Munros egen släkthistoria, från berättelsen om hur familjen utvandrar från Skottland till Amerika i början av 1800-talet fram till hennes eget
vuxenblivande på 1950-talet. Boken fick många fina recensioner och toppade
DN:s kritikerlista i flera veckor. Därefter kom Elin Grelsson Almestads bok
Hundarna på huvudgatan, en roman om politisk och religiös tro, och samtidigt en vardagsnära betraktelse över två samhällsinstitutioner som format
Sverige, men vars kraft är i avtagande: kyrkan och socialdemokratin.
I början av året fortsatte Atlas sitt samarbete med Dagens Arbete och
gav ut en pocketversion av det skakande reportaget Döden på jobbet, skriven
av Dagens Arbete-journalisten Elinor Torp med ett nyskrivet kapitel om
vad som hände efter Gustafs arbetsplatsolycka och med uppdateringar av
rättsprocessen.
Under våren började Atlas nya litterära chef Elnaz Baghlanian, som närmast kommer från Svenska Pen.
Under våren gav Atlas också ut tre starka och högkvalitativa reportageböcker. Journalisten Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra, en initierad
reportagebok om Miljöpartiets väg till makten. Journalisten Hynek Pallas
Oanpassbara medborgare, om de tjeckiska romernas situation i går och i dag.
Den tredje och avslutande delen av Kalle Kniiviläs trilogi om Ryssland under
Putin, Sovjets barnbarn. Kniivilä har rest genom Baltikum och träffat såväl
ryska nationalister som reformister, äldre människor som minns Sovjettiden
med värme och en ung generation som längtar till Europa.
Ytterligare tre skönlitterära titlar som Atlas gav ut under våren var
Henrik Bromanders Vän av ordning, en roman som handlar om näthatet
och dess konsekvenser, om den historia som skrivs framför våra ögon i statusuppdateringar och kommentarsfält. Boken nominerades till Sveriges Radios
Romanpris. En ny roman av Agneta Klingspor, Går det åt helvete ska jag ändå
dö, en berättelse om åldrandet, tillståndet innan man slutligen tippar över.
Göran Sommardal gavs för första gången ut på Atlas med den absurdistiska
politiska satirromanen Varför var vi i Afghanistan?
En politisk spjutspetstitel var Ett transfeminstiskt manifest, som är en
uppgörelse med föraktet för transkvinnor skriven av journalisten Maria
Ramnehill. Forskaren Jenny Lantz Modets död går till botten med modets
kreativa kris. Statsvetarna Ulf Bjereld, Jonas Hinnfors och journalisten Karin
Eriksson skrev hela historien om det politiska spelet kring decemberöverenskommelsen, Förhandla eller DÖ. Under Almedalsveckan anordnade Atlas ett
välbesökt samtal om boken.
Atlas var stolta över att tillsammans med Arena Idé och Fronesis bjuda
in den politiska teoretikern Chantal Mouffe till Sverige, och i samband med
hennes besök gav Atlas ut boken Agonistik. I boken utvecklar Mouffe sin
agonistiska demokratimodell genom att undersöka internationella relationer,
politiska strategier, politisk konst och frågan om Europas framtid. Ett fullsatt
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Politiska fiktioner

En skarp uppgörelse med
politikens förvandling till
billigt spektakel.
DN

Inte en berättelse

En stark skönlitterär helvetesvandring genom samhället, långt bortom samtidens
gängse blariga
vänsterkritik
SvD

Elnaz Baghlanian,
litterär chef på Atlas.
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framträdande på Kulturhuset hann författaren också med under sitt Sverigebesök.
Hösten på Atlas inleddes med två debutanter som fick ett fint mottagande. Lina Kalmteg, kritiker och journalist, med romanen Jag såg livet tvingas
i mig, som handlar om den unga anorektikern Hanna. Stina Oscarsons essä
Inte en berättelse ställde frågor om politiskt motstånd i vår samtid.
Dessutom gav Atlas ut en samling med Henrik Brandãos bästa artiklar,
Best of Brandão, och ett drama av författaren och skådespelaren David
Wiberg, Det gulliga pojkslemmot. Det gulliga pojkslemmot är ett humoristiskt
och poetiskt drama om havererad manlighet, självbilder i upplösning och om
längtan efter att vara en tydlig person.
Höstens viktigaste boksläpp var Bara lite blod av Anna Dahlqvist,
journalist på Ottar, som har skrivit en reportagebok om mens, kvinnors rättigheter och demokrati. Ett reportage om menstruation ur ett internationellt
perspektiv. Anna Dahlqvist har besökt Indien, Uganda, Bangladesh, Kenya
och USA där hon träffat menstruerare, mensaktivister och mensforskare. Det
som en gång var onämnbart blir politik i en växande mensrörelse.
Därefter gav Atlas ut författaren och dramatikern Christina Herrströms
kärleksroman Denzel. Herrström har tidigare bland annat skrivit ungdomsböckerna om Ebba och Didrik.
I september var det som vanligt dags för bokmässan i Göteborg, där Atlas
fanns på plats med monter och ett tiotal författare som gjorde uppemot ett
trettiotal författarframträdanden i samarbete med bland annat ABF, Svenska kyrkan och Författarförbundet. Av årets författare medverkade bland
annat Hynek Pallas, Agneta Klingspor, Elin Grelsson Almestad och Henrik
Brandão. Fyra personer från Atlas jobbade med att bygga monter under hela
onsdagen, och därefter i fyra dagar med att ta hand om författare och sälja
böcker Atlas monter.
Under mässan släppte Atlas antologin Bildning i samarbete med Folkets
Hus och Parker och Arena Idé för att väcka liv i frågan om vad bildning kan
betyda för individen och för samhället i Sverige. Nio skribenter medverkade:
Martin Aagård, Susanna Alakoski, Magnus Bremmer, Judith Kiros, Ola
Larsmo, Qaisar Mahmood, Calle Nathanson, Kristina Sandberg och Ebba
Witt-Brattström, som alla gav sin syn på bildningsbegreppet i var sin personligt hållen text.
Under hösten fortsatte Atlas med att ge ut ett av sina mest framgångsrika
författarskap: Joan Didion, som med en knivskarp blick granskar den amerikanska makteliten i essäsamlingen Politiska fiktioner. Den utkom för första
gången på svenska. Politiska fiktioner är Joan Didions klassiska närstudie av
amerikansk demokrati och av den grupp politiker, lobbyister och journalister
som skapar berättelserna om politiken. Boken släpptes lagom till det amerikanska valet.
Årets näst sista boksläpp blev klassikern Till vännen som inte ville rädda
mitt liv av fransmannen Hervé Guibert. Romanen räknas i dag som den första
och en av de mest centrala aidsskildringarna. Anders Bodegårds svenska
översättning återutgavs med ett nyskrivet förord av författaren och översättaren Jenny Högström. Årets allra sista bok tangerade samma ämne:
I memoarerna Bög i folkhemmet får vi följa sociologen Arne Nilssons klassresa,
först som arbetarkille på läroverk och senare på universitetet. Vi får följa hans
liv som homosexuell vid tiden före den svenska gayrörelsens genombrott.
Nilsson skriver om hur hans liv som klassresenär och som homosexuell hängde samman. Det är ett stycke svensk historia som inte berättats tidigare. l

atlas 2016
Munro, Alice
Utsikten från Castle Rock
Grelsson, Elin
Hundarna på huvudgatan
Paulsen, Roland,
Vi bara lyder, pocket
Montelius, Martina
Oscar Levertinsvänner,
pocket
Mårtens, Ylva
Vad säger barnen, omtryck
Bromander, Henrik
Vän av ordning
Strömberg, Maggie
Vi blev som dom andra
Pascalidou, Alexandra
Taxi, omtryck
Torp, Elinor
Döden på jobbet, pocket
Sommardal, Göran
Varför var vi i Afghanistan
Klingspor, Agneta
Går det åt helvete, ska jag
ändå dö
Pallas, Hynek
Oanpassbara medborgare
Kniivilä, Kalle
Sovjets barnbarn
Ramnehill, Maria
Ett transfeministiskt
manifest
Lantz, Jenny
Modets död
Mouffe, Chantal
Agonistik , pod
Bjereld, Ulf / Eriksson, Karin/
Jonas Hinnfors
Förhandla eller DÖ
Brandão Jönsson, Henrik
Best of Brandão
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atlas 2016
Martin Aagård, Susanna Alakoski, Magnus Bremmer, Judith
Kiros, Ola Larsmo, Qaisar
Mahmood, Calle Nathanson,
Kristina Sandberg, Ebba
Witt-Brattström.
Bildning – då, nu, sen
Haanyama, Ophelia
The journey ahead
Oscarson, Stina
Inte en berättelse
Kalmteg, Lina
Jag såg livet tvingas
Didion, Joan
Politiska fiktioner
Nilsson, Arne
Bög i folkhemmet
Herrström, Christina
Denzel
Wiberg, David
Det gulliga pojkslemmot
Guibert, Henri
Till vännen som inte ville
rädda mitt liv
Dahlqvist, Anna
Bara lite blod

Ann-Louise Gustavsson,
förlagschef på Bokförlaget Atlas.

Xxx
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Johan Söderbäck,
redaktör och faktor
på Bokförlaget Atlas.
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— Premiss
Under 2016 gav Premiss totalt ut nio titlar och samarbetade under året med
både nya och gamla uppdragsgivare.
Den första boken för året var Det yttersta ansvaret, ett samarbete med Akademikerförbundet SSR med tio nyskrivna reportage och essäer av författare,
journalister och forskare som skildrar socialtjänstlagen, det sociala arbetet
och samhällsproblemen.
Därefter utkom Den globala ekonomin – hur rika länder blev rika och varför
fattiga länder förblir fattiga, ett samarbete med Arena Idé. Författaren Erik S.
Reinert besökte Sverige och i samband med det anordnades ett seminarium i
Arenagruppens lokaler.
Ytterligare en bok gavs ut i samarbete med Arena Idé, Makt och inflytande
i arbetslivet, en antologi om arbetslivsforskningens villkor i dag av frilansjournalisten Margaretha Holmqvist. Med boken hoppas Arena Idé starta en
debatt om arbetslivsforskningens villkor och särskilt om makt och inflytande
i arbetslivet.
Hälsing och förnyare – en bok om Kenth Högström gavs ut på initiativ av
Håkan A Bengtsson. Det är en vänbok tillägnad det socialdemokratiska kommunalrådets minne. I boken bidrar nära och kära, vänner och arbetskamrater,
kollegor och samarbetspartners, ministrar och journalister.
Makt bakom orden gavs ut i samarbete med fackförbundet ST till deras
kongress. I boken skildrar journalisten Ann Dahlin hur föreställningen om
statens överhöghet över sina tjänstemän till sist fick ge vika för ett erkännande av de anställdas organisationer som en jämställd facklig part.
Tillsammans med Kommunalarbetareförbundet gav Premiss ut When the
market comes rushing in to the Swedish model. Boken beskriver bland annat hur
den svenska välfärdsmollen är konstruerad och hur den påverkats av privata
företagen som numera driver bland annat skola och vårdinrättningar.
Premiss började hösten med ett samarbete med Arena Idé, och gav ut
Välkommen till kultursamhället. Författaren Mats Söderlund har intervjuat
och samtalat med ett stort antal personer med kunskap om och erfarenheter
av kultur och kulturpolitik. Ur alla dessa möten har han vaskat fram 25 konkreta förslag som skulle kunna lyfta kulturen i Sverige.
I slutet på året gav Premiss ut Birgitta Dahls memoarer, I rörelse. Kampen
för jämställdhet och internationell solidaritet har präglat hela Birgitta Dahls
liv. Här är hennes egen berättelse om ett minst sagt innehållsrikt liv.
Årets sista bok på Premiss var En del av Sverige av Annika Hamrud, ett
samarbete med Landstinget i Örebro. Hamrud har intervjuat örebroare som
innefattas i begreppet hbtq. Det är samtal om att komma ut, om att bo i en
mindre stad och om hur man definierat sig i olika tider. Hamrud placerar
det som sägs i en kontext där queer har blivit allmängods och påverkar hur
kulturinstitutioner arbetar med kulturarv. l

premiss 2016
Werne, Kent
Det yttersta
ansvaret
Holmqvist,
Margaretha red.
Makt och
inflytande
S. Reinert, Erik
Global
ekonomi
Bengtsson, Håkan red.
Hälsing och förnyare
Dahlin, Anna
Makt bakom orden
Rolfer, Bengt
When the market comes
rushing in to the Swedish
model
Söderlund, Mats
Välkommen till
Kultursamhället
Dahl, Birgitta
I rörelse
Hamrud, Annika
En del av Sverige

Stefan Sunnerdahl,
projektledare för Premiss förlag.
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— Tankesmedjan Arena Idé
Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Tankesmedjan jobbar med frågor inom ekonomisk politik, arbetsmarknad samt välfärd och
demokrati. Verksamheten består av mötesverksamhet samt utgivning av
rapporter, böcker, skrifter och podcasts.
Under 2016 har Arena Idé främst fokuserat på jämlikhet, arbetsmiljöfrågor,
migration och integration. Inom dessa områden har Arena Idés medarbetare
blivit efterfrågade som experter i såväl mediala sammanhang som från andra
tankesmedjor, fackföreningar och andra organisationer. Under 2016 har både
Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och chefsekonom Sandro Scocco medverkat flertalet gånger i såväl dagstidningar och SVT Aktuellt, som nyhetssändningar och fördjupande program i Sveriges Radio och utländska medier.

Ekonomisk politik

Området ekonomisk politik har under året fortsatt att arbeta med de frågor
som lyftes i samband med publiceringen av rapporten 900 miljarder skäl
att uppskatta invandring (2015). Under 2016 har Arena Idés chefsekonom
Sandro Scocco deltagit i en rad olika medier för att att diskutera migrationskostnader. I oktober publicerade Sandro Scocco och Lars-Fredrik Andersson
en artikel på Ekonomisk debatt om metoden som använts i 900 miljarder, och
under hösten har tankesmedjan i samarbete med Arena Opinion tagit fram
en film som beskriver metoden på ett mer lättillgängligt sätt.
Lönebildning och ekonomisk politik var ett centralt tema i Återhämtning var
god dröj, en rapport som publicerades i samarbete med Magasinet Arenas
novembernummer. Rapporten presenterades även med en debattartikel på
DN Debatt och ledde till en efterföljande debatt på DN Kultur.
Tankesmedjans chefsekonom Sandro Scocco har under 2016 medverkat i en
rad olika medier, allt från Aftonbladet till Sveriges Radio Studio Ett, Dagens
Nyheter och Social Europe.

Välfärd och demokrati

Inom området välfärd och demokrati har vi gett ut rapporter om socialförsäkringssystemet och om styrning av välfärden. Projektet kring framtidens
socialtjänst som beskrivs nedan har också varit ett fokus.
Under året har hoten mot demokratin i form av högerpopulism och främlingsfientlighet uppmärksammats, bland annat genom att detta varit temat i flera
avsnitt av Arena Idés poddar Pengar och Politik samt Människor och Migration. Vi har också gett ut rapporten The populist signal av Claudia Chwalisz.

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad har ett stort fokus funnits på arbetsmiljöfrågor,
genom projektet “Arbetsmiljölagen 40 år“ som beskrivs närmare nedan. Vi
har fortsatt arbeta med att belysa villkoren för människor med lågt betalda
och osäkra jobb, bland annat genom rapporterna Ett anständigt liv av Shadé
Jalali och Per Lindberg samt Osäkra jobb av Mats Wingborg och Karin Thorasdotter.
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Under 2016 har Arena Idé
främst fokuserat på jämlikhet, arbetsmiljöfrågor,
migration och integration.
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Vi gav under året ut antologin Makt och inflytande i arbetslivet med
bidrag från några av Sveriges främsta forskare och experter på frågor som rör
inflytande i arbetslivet. Boken illustreras av Bim Eriksson. Antologins texter
var temat för LO Mellansveriges årliga konferens ”Lyftet” den 18–19 augusti
2016.
Vi har fortsatt att följa arbetslivsforskningen, bland annat genom stöd
till nätverket Jämställda löner och genom deltagande på Föreningen för
arbetslivsforskning FALF:s årliga konferens 2016 på campus Östersund den
13–15 juni.
Tankesmedjans arbete med integrationsfrågor har haft ett arbetsmarknadsperspektiv, och till exempel handlat om fackföreningars förslag till
förbättringar av nyanländas möjlighet att integrera sig på arbetsmarknaden.
Rapporterna Integrationsutmaningen – inventering av fackförbundens idéer
och förslag av Veronica Nelson och Jämlikhetsskapande integration av Marcus
Strinäs och Lisa Pelling var temat för flera seminarier i både Stockholm och
under Almedalsveckan.

ARENA ID É I
SIFFROR 2016
6 böcker
18 rapporter
57 seminarier med 3 700
deltagare
59 podcastavsnitt som lyssnats på över 211 000 gånger
324 svenska tidningsartiklar
som nämner Arena Idé
8 olika språk har Arena Idés
medarbetare medverkat i
artiklar på
4 filmklipp som setts över
14 700 gånger

Arbetsmiljölagen 40 år

2017 fyller arbetsmiljölagen 40 år. Med anledning av det tog Arena Idé
initiativ till ett projekt om utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Projektet
har genomförts i ett unikt samarbete mellan sju fackförbund från LO, TCO
och Saco. Förbunden som är med i projektet är Akademikerförbundet SSR,
Byggnads, Fackförbundet ST, IF Metall, Kommunal, Unionen och Vision.
Under 2016 har projektet genomfört en välbesökt seminarieserie med sex
seminarier som har belyst arbetsmiljöfrågor ur såväl forskningssynpunkt
som facklig synpunkt. Referat från seminarierna sammanställdes sedan i en
slutrapport. Projektet avslutades med en debattartikel på DN Debatt.

Morgondagens socialtjänst

Med anledning av att regeringen beslutat göra en översyn av det sociala
arbetet initierades projektet Morgondagens socialtjänst. Syftet var att lyfta in
fler perspektiv inför översynen. På plattformen morgondagenssocialtjanst.
com publicerades debattartiklar om allt från brukarperspektiv till utbildningens utformning. Projektledarna Björn Fries och Linda-Marie Westergren från
RFHL reste även runt i Sverige och intervjuade personal på socialtjänstkontor om deras vardag. Projektet arrangerade ett seminarium där barn-, äldreoch jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade regeringens nuläges- och
behovsanalys.
Projektet avslutades med att Björn Fries träffade statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson på socialdepartementet och lämnade över projektets
slutrapport.

Välkommen till Kultursamhället

Arena Idé bad Mats Söderlund, poet och författare, tidigare ordförande i
Författarförbundet och KLYS, skriva om det svenska kultursamhället. Under
2015 och 2016 har Mats Söderlund intervjuat och samtalat med ett stort
antal personer med kunskap om och erfarenheter av kultur och kulturpolitik.
Intervjuerna sammanfattades sedan i boken Välkommen till Kultursamhället
som gavs ut på Premiss förlag hösten 2016. Boken diskuterar bildningens
betydelse, vem som har tillgång till kultur, den kommunala kulturpolitiken,
digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt de skapandes villkor.

| 17

Arenagruppen

Boken lanserades sedan under fyra kulturfrukostar kring ämnena bildning,
digitalisering, jämlikhet och kommunal kulturpolitik samt kulturvision 2050.

Politikens Plats

Politikens plats är ett projekt som syftar till att belysa olika perspektiv på hur
vi kan återupptäcka politikens möjligheter och undersöka de platser där politiken kan utvecklas och förstärkas. Inom projektet har Arena Idé under 2016
publicerat den första rapporten, ett nytryck av Claudia Chwalisz rapport The
Populist Signal. Projektet har även startat en podcast där Håkan A Bengtsson
och Sverker Sörlin diskuterar demokrati och politik med inbjudna gäster.
Politikens plats fortsätter under 2017.

Pengar & Politik

Pengar & Politik har under året bytt programledare då Mikael Feldbaum
slutade på Arenagruppen. Från och med september tog Jenny Lindahl, chef
för Arena Opinion, över programledarrollen och tillsammans med Sandro
Scocco fortsätter hon nu att producera podcasten. Under 2016 har podcasten
gett ut 21 avsnitt och når i snitt ungefär 7000 lyssnare per avsnitt. Podcasten
har under året gästats av bland andra Andreas Cervenka, Anna Breman,
Viktor Barth-Kron och Anders Lindberg.

Människor & Migration

I Människor och Migration diskuteras och förklaras migration ur ett
statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv. I podcasten pratar Arena Idés
utredningschef Lisa Pelling, advokaten och asylrättsjuristen Ignacio Vita och
Arena Idés kommunikationsansvarige Maja Dahl. Under våren 2016 fokuserade podcasten mycket på att förklara den tillfälliga asyllag som regeringen
föreslog och publicerade även en kort film som förklarade lagen och dess
konsekvenser. Filmen har setts av över 14 000 personer på Facebook och
Youtube. Totalt har Människor & Migration släppt 22 avsnitt under året om
allt från papperslösas situation och arbetskraftsinvandring till återvändande
och EU:s framtida asylpolitik.

Valet i USA

Valet i USA har tagit stort utrymme i den svenska debatten. Tankesmedjan
Arena Idé har främst fokuserat på att få in jämlikhets- och fackligt perspektiv
i frågan. Med rapporten USA:s växande klyftor – vad händer med The American
Dream? beskriver Karin Henriksson ett USA med ökade klyftor och låg anslutningsgrad till facken. Rapporten lanserades i slutet av mars och var början
på tankesmedjans arbete med valet. Arena Idés kommunikationsansvarige
Maja Dahl bloggade på Norrköpings Tidningar under Arenagruppens valresa
till USA. Bloggen Bland åsnor och elefanter lyfte främst de utmaningar som
fackföreningsrörelsen arbetade med inför valet och toppade mest-lästa-listan
bland NT:s bloggar. Arena Idés utredningschef Lisa Pelling kommenterade
valresultatet i Sveriges Radios valvaka och Arena Idés chefsekonom Sandro
Scocco skrev om Trumps ekonomiska politik på Aftonbladet Debatt efter
valet.
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Boa Ruthström,
chef Arena Idé.

Lisa Pelling,
utredningschef.

Sandro Scocco,
chefsekonom.

Arenaakademin avslutades i sedvanlig ordning med en helg i London
där deltagarna fick fördjupa sig i brittisk politik. Helgen inleddes med
teaterföreställningen The House och följdes av intressanta föreläsare
som Katrine Marçal, Staffan Sonning, Claudia Chwalisz och Stewart
Wood. Avslutningsvis fick deltagarna presentera sina policyförslag som
de arbetat med under akademin och fick professionell feedback av juryn
bestående av Katrine Marçal, Staffan Sonning och Silvia Kakembo. Sista
helgen av Arenaakademin leddes av Bim Eriksson, projektledare, och
María-Elsa Salvo från Arena Opinion.

Maja Dahl,
kommunikationsansvarig.
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r a p p o rter
Ett anständigt liv
Shadé Jalali och Per Lindberg

Integrationsutmaningen –
inventering av fackförbundens
idéer och förslag
Veronica Nelson

Så blir klimatpolitiken jämlik
Sandro Scocco

Jämikhetsskapande integration
Marcus Strinäs, Lisa Pelling

Att binda politiken vid hållbarhetsmasten
Kajsa Borgnäs

Vad ska folkhögskolan vara?
Mats Wingborg

USA:s växande klyftor – vad
händer med The American
Dream?
Karin Henriksson
Krympande utrymme
för det civila samhället
Agneta Gunnarsson
Sabotera inte öppenheten om
partipolitikens pengar
Sverker Lindström
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Policies for innovation in times
of digitalization – A comparative report on innovation
policies in Finland, Sweden and
Germany
Lars-Fredrik Andersson, Antti
Alaja, Daniel Buhr, Philipp Fink,
Niels Stöber
Osäkra jobb
Mats Wingborg, Karin Thorasdotter
The populist signal
Claudia Chwalisz

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi
Daniel Lind
När kommunen blev en marknad - trettio år med new public
management i Uppsala kommun
Lars Nelander
Återhämtning var god dröj
– En rapport om inflation, ekonomisk politik, digitalisering och
lönespridning
Sandro Scocco, Lars-Fredrik
Andersson
En alltmer osäker bransch
– om villkoren för utländska
bärplockare 2016
Mats Wingborg
Tillbaka till socialförsäkringar
för alla
Anna Hedborg
En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa
Lars Anell

Arenagruppen

b ö cker
Bildning – då, nu, sen (Atlas)
Martin Aagård, Susanna Alakoski,
Magnus Bremmer, Judith Kiros,
Ola Larsmo, Qaisar Mahmood,
Calle Nathanson, Kristina Sandberg, Ebba Witt-Brattström.
Integrationen och arbetets
marknad (Atlas)
Jennie K Larsson
Makt och inflytande
i arbetslivet (Premiss)
Red. Margareta Holmqvist
Välkommen till
Kultursamhället (Premiss)
Mats Söderlund
Global ekonomi (Premiss)
Erik S. Reinert
Hälsing och förnyare (Premiss)
Red. Håkan A Bengtsson
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Egna seminarier

7/1 Swedish theory of love

Är svensken världens tryggaste
enstöring? Samtal i samband med
biovisning av filmen The Swedish
theory of love.
Medverkande: Erik Gandini, filmens
regissör och producent, Henrik Berggren, författare till bl.a. boken Är
svensken människa?, Ebba Åkerman,
initiativtagare till Invitationsdepartementet.
Arrangörer: Arena Idé och Nonstop
Entertainment.
13/1 Ett anständigt liv

Vad händer med samhället och
människors levnadsvillkor om
lägstalönerna skulle sänkas? Hur
påverkar det livet för dem som ska
leva på de lönerna? Lansering av
rapporten Ett anständigt liv.
Medverkande: Shadé Jalali, rapportförfattare, Per Lindberg, rapportförfattare, Mariell Juhlin, chefsekonom
Hyresgästföreningen, Stefan Carlén,
chefsekonom Handelsanställdas
förbund, My Sternberg, aktiv i Handelsanställdas förbund och skribent
på Politism.
Arrangör: Arena Idé.
18/1 Integrationen och arbetets
marknad

Vad har etableringsreformen inneburit för de individer som arbetar på
lokala arbetsförmedlingar och på de
företag som förväntas se till att de
nyanlända snabbt kommer i arbete?
Hur upplever de sitt uppdrag, sina
arbetssituationer och de människor
de möter inom ramen för sitt
dagliga arbete? Lansering av avhandlingen Integrationen och arbetets
marknad av Jennie K Larsson.
Medverkande: Jennie K Larssons,
forskare, Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Erik Ullenhag, integrationsminister 2010–2014, Olof Åslund, chef
för IFAU och Maria Mattsson Mähl,
vd AlphaCE.
Arrangör: Arena Idé.
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20/1 Psykosocial arbetsmiljö

Sjukskrivningar med psykosocial
bakgrund ökar snabbt, men vad
säger den aktuella forskningen? Det
flexibla arbetslivet med dess för- och
nackdelar ökar i omfattning. Hur
ska arbetsgivare och fack hantera avigsidorna? Vilka instrument behövs
för att komma tillrätta med problemen? Seminarium inom projektet
Arbetsmiljölagen 40 år.
Medverkande: Eva Vingård,
professor emeritus i arbets- och
miljömedicin vid Uppsala universitet, Ulrik Lidwall, analytiker på
Försäkringskassan, Daniel Gullstrand, Unionen, Yeshiwork Wondmeneh, Kommunal, Boa Ruthström,
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé, Vision, IF
Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet SSR,
fackförbundet ST.
21/1 Inspirationsseminarium för
studenter

Inspirationskväll för studenter inför
skrivande av uppsats på kandidatoch master-nivå.
Medverkande: Lisa Pelling och Sandro Scocco, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
2/2 Tak för fattigdom

Boklansering av LO:s tidigare chefsekonom Dan Anderssons bok Tak för
fattigdom – så skyddar vi demokratin.
Medverkande: Dan Andersson,
författare, Karolina Ekholm,
statssekreterare på finansdepartementet, Eva Mörk, professor
i nationalekonomi vid Uppsala
universitet, Kristina Mårtensson,
samhällspolitisk chef för Kommunal,
Lisa Gemmel, chefredaktör Dagens
Arena.
Arrangör: Arena Idé och LO.
16/2 Det riskfyllda jobbet

Under de senaste fem åren har
mellan 40 och 50 personer dött i
olyckor på jobbet – varje år. Drygt
30 000 får så svåra skador att de blir
sjukskrivna. Ytterligare drygt 60 000
får skador som inte kräver sjukskrivning. Måste det vara så? Om
inte – vad kan vi göra åt det? Seminarium inom projektet Arbetsmil-

jölagen 40 år.
Medverkande: Irene Wennemo,
statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Kjell Blom, utredare
Arbetsmiljöverket, Marianne Törner,
medicine doktor vid institutionen
för arbets- och miljömedicin vid
Göteborgs universitet.
Arrangör: Arena Idé, Vision, IF
Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet SSR,
Fackförbundet ST.
18/2 Skyddssökande arbetskraftsinvandrare

Hur påverkar tillfälliga uppehållstillstånd nyanlända flyktingars
arbetsmarknad?
Medverkande: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, Catharina
Calleman, professor i rättsvetenskap,
Örebro universitet, Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen, Ulrika
Vedin, integrationspolitisk utredare,
LO, Fredrik Voltaire, näringspolitisk
expert, Almega, Åsa Odin Ekman,
utredare integrations-, migrationsoch ungdomsfrågor, TCO, Kristof
Tamas, kanslichef på Delegationen
för migrationsstudier.
Arrangör: Arena Idé och Delegationen för migrationsstudier
(Delmi).
19/2 Är vi på väg mot en ny
finanskris?

Är vi på väg mot en ny finanskris?
Frukostträff med den brittiske
ekonomen och debattören Sony
Kapoor om det finansiella läget.
Arrangör: Arena Idé.
24/2 Tyskland skakas

Den tyska ekonomin är stark, tillväxten god, arbetslösheten relativt
låg. Men politiskt skakas landet av
växande motsättningar. Seminarium
om läget i Tyskland.
Medverkande: Kajsa Borgnäs,
doktorand vid universitetet i Potsdam, Carl Tham, f.d. ambassadör i
Tyskland.
Arrangör: Arena Idé och ABF.
25/2 Att binda politiken vid
hållbarhetsmasten

Lansering av rapporten Att binda
politiken vid hållbarhetsmasten – Hur
Sverige kan utforma världens mest ambitiösa klimatpolitiska ramverk.

Medverkande: Kajsa Borgnäs,
rapportförfattare, Matilda Ernkrans,
ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (S), Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen,
Johan Hall, LO-utredare med fokus
på näringspolitik, Håkan A Bengtsson, Arenagruppen.
29/2 Den europeiska socialdemokratin inför avgrunden?

De socialdemokratiska partierna i
Europa är alla kraftigt försvagade,
maktlösa och saknar sin gamla ideologiska kompass. Varför är det så och
vad gör vi åt det?
Medverkande: Håkan A Bengtsson,
Arenagruppen, Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, Carl Tham.
Arrangör: Arena Idé, ABF Stockholm, Arenagruppens vänner.
7/3 Klimatmötet COP21 i Paris –
Vad händer nu?

Klimatmötet i Paris är över och
avtalet underskrivet. Avtalet hyllades
med att det ”kan” bli en vändpunkt
för världen. Lanseringsseminarium
för rapporten Så blir klimatpolitiken
jämlik.
Medverkande: Sandro Scocco,
rapportförfattare Arena Idé, Eva
Alfredsson, fil.dr. och expert i Miljömålsberedningen, Anders Wijkman,
ordförande Miljömålsberedningen,
Lisa Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
10/3 Den svenska arbetslivsforskningen som förändrande kraft

Svensk arbetsmiljö- och arbetslivsforskning har varit framgångsrik och
har etablerat sig som en viktig del
i många vetenskapliga discipliner.
Den senaste tiden har dock arbetslivsforskningen fått allt mindre pengar. Hur hamnade vi här och hur ska
den utvecklingen ändras?
Medverkande: Ann Bergman, Karlstads universitet, Kenneth Abrahamsson, tidigare forskningschef vid
FAS/Forte, Torbjörn Johansson,
avtalssekreterare, LO, Kristina
Lovén Seldén, utredare, TCO, samt
Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert,
Svenskt Näringsliv.
Arrangör: Arena Idé.

12/3 Rörelsejuridiken – för en
stärkt gräsrotsorganisering och
ökat medborgarinflytande

Kan juridiken stärka civilsamhället och vad är juristernas plats i
rörelsen? Föreläsning med Rami
Al-Khamisi.
Arrangör: Arena Idé.
15/3 Arbetsmiljö – Ett könsblint
system?

Skiljer sig arbetsmiljön i kvinnodominerade verksamheter på ett
systematiskt sätt från den i mansdominerade verksamheter? Är även
satsningarna på förbättringar ojämnt
fördelade? Om det är så – vad kan
man i så fall göra åt det? Seminarium
inom projektet Arbetsmiljölagen 40 år.
Medverkande: Annika Härenstam,
forskare Stockholms universitet,
Veronica Magnusson, ordförande
i fackförbundet Vision, Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, Lisa
Pelling, Arena Idé.
16/3 Migration globalt – internflykt
och närliggande länder

Studiecirkel och föreläsningsserie
arrangerad av Arena Idé, ABF Stockholm och Palmecentret.
21/3 Morgondagens socialtjänst –
Hur kan Sverige stärka samhällets
yttersta sociala insatser?

Regeringen planerar en översyn av
socialtjänsten, men vad ser de för
behov och vad bör översynen innehålla? Seminarium inom ramen för
projektet Morgondagens socialtjänst.
Medverkande: Åsa Regnér, barn-,
äldre-, och jämställdhetsminister,
Yvonne Zätterman Åberg, socialsekreterare, Björn Fries, projektledare för Morgondagens socialtjänst,
Kristina Folkesson, Vision, Philip
Lalander, professor Malmö högskola
som presenterar sin nya bok Människor behöver människor om socialt
arbete, Boa Ruthström, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé, Björn Fries,
projektledare, Tapio Salonen,
professor, Malmö högskola, Philip
Lalander, professor, Malmö högskola, Linda Marie Westergren, RFHL,
Föreningen Sveriges socialchefer,
Förbundet för forskning i socialt
arbete, Vision samt Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.
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23/3 Migrantarbetare

Studiecirkel och föreläsningsserie
arrangerad av Arena Idé, ABF
Stockholm och Palmecentret.
30/3 Kvinnor på flykt

Studiecirkel och föreläsningsserie
arrangerad av Arena Idé, ABF
Stockholm och Palmecentret.
31/3 USA:s växande klyftor –
vad händer med The American
Dream?

De 400 rikaste i USA äger lika
mycket som de 150 miljoner
som äger minst. Klyftorna och
ojämlikheten ökar, men frågan
är om någon av presidentkandidaterna vill minska klyftorna?
Lanseringsseminarium av USA:s
växande klyftor – vad händer med
The American Dream?
Medverkande: Karin Henriksson,
rapportförfattare, Per Wirtén,
författare och journalist, Boa
Ruthström, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
5/4 MIPEX – Hur blir ett land
världsbäst på integration?

MIPEX är ett index som med 167
indikatorer inom åtta politikområden jämför integrationspolitiken
i 38 länder inom EU och OECD.
Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp.
Medverkande: Thomas Huddleston, huvudforskare på
MIPEX , Ida Holmgren, sakkunnig i migration och integration
på Röda Korset, Kristof Tamas,
kanslichef Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Andrea
Spehar, universitetslektor Göteborgs universitet,
Patrick Joyce, författare till
rapporten Integrationspolitik
och arbetsmarknad – en översikt
av integrationsåtgärder i Sverige
1998–2014 (Delmi 2015), Lisa
Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och Röda
Korset Sverige.
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6/4 Migrationsrätt

Studiecirkel och föreläsningsserie
arrangerad av Arena Idé, ABF Stockholm och Palmecentret.
7/4 Från snack till verkstad

Vi lever i en tid som skriker efter
antirasistisk handling. Lanseringsseminarium och samtal kring Från
snack till verkstad. Seminariet sändes
i SVT Forum 14/4.
Medverkande: Marcus Priftis, författare, Banar Sabet, mångfaldsstrateg
och styrelsemedlem i Streetgäris,
Daniel Poohl, vd och chefredaktör
för Expo, Maja Dahl, kommunikationsansvarig Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
11/4 Juristen i rättsstatens tjänst

Samtal i seminarieserien om juristens olika roller.
Medverkande: Anne Ramberg,
generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, Martin Mörk, chef
för processenheten, Diskrimineringsombudsmannen, Leila Brännström, universitetslektor, Juridiska
fakulteten, Lunds universitet, Elena
Namli, professor i teologisk etik,
Carl Bexelius, biträdande rättschef,
Migrationsverket, Karin Åhman,
professor i offentlig rätt vid Juridiska
institutionen, Uppsala universitet,
Golshanak Fatahian, tingsfiskal,
Södertörns tingsrätt.
Arrangör: Arena Idé och Uppsala
Forum för Demokrati, Fred och
Rättvisa.
12/4 Global ekonomi. Varför blev
rika länder rika och varför förblir
fattiga länder fattiga?

Samtal om ekonomisk utveckling
i dagens globala värld. Hur rika
länder utvecklades genom en
kombination av statlig intervention, protektionism och strategiska
investeringar – snarare än genom
frihandel.
Medverkande: Erik S. Reinert,
författare Global ekonomi, Karin
Pettersson, politisk chefredaktör
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Aftonbladet, Lars Magnusson,
professor i ekonomisk historia vid
Uppsala universitet.
Arrangör: Arena Idé.
18/4 Juristen som samhällsförändrare och en företrädare för civilsamhällets intressen

Samtal i seminarieserien om juristens olika roller.
Medverkande: Johanna Westeson,
människorättsjurist Civil Rights
Defenders, Kerstin Burman, RFSL
och Diskrimineringsbyrån Uppsala, Fredrik Bergman, chefsjurist
Centrum för rättvisa, Dona Hariri,
grundare för Jurister på Stockholms
central, Stefan Zebrowski, jurist och
god man för ensamkommande barn i
Uppsala, Lisa Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och Uppsala
Forum för Demokrati, Fred och
Rättvisa.
19/4 En 40-åring i behov av
förnyelse?

Hur väl fungerar arbetsmiljölagen i
dagens arbetsliv i en tid av globalisering, nya anställningsformer och entreprenörskedjor? Seminarium inom
projektet Arbetsmiljölagen 40 år.
Medverkande: Maria Stenberg, docent i juridik vid Örebro universitet,
Olov Östensson, arbetsrättsjurist vid
LO-TCO Rättsskydd, Heike Erkers,
ordförande Akademikerförbundet
SSR, Martin Linder, ordförande
Unionen.
Arrangör: Arena Idé, Vision, IF
Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet SSR,
Fackförbundet ST.
20/4 Makt och inflytande
i arbetslivet

Lansering av forskningsantalogin
Makt och inflytande i arbetslivet.
Medverkande: Ann Bergman,
professor i arbetsvetenskap vid
Handelshögskolan, Karlstads
universitet, Jonas Axelsson, lektor i
arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet, Susanne
Fransson, docent i rättsvetenskap,
Göteborgs universitet, Linda Lane,
filosofie doktor, institutionen för
socialt arbete, Göteborgs universitet,
Boa Ruthström, chef Arena idé.
Arrangör: Arena Idé.

26/4 Krympande utrymme
för det civila samhället

Rapportlansering och samtal om
civilsamhällets utmaningar och
framtid.
Medverkande: Agneta Gunnarsson,
journalist och utredare, Kristina
Henschen, kanslichef för Union
to Union, Eva Hansson, fil.dr. och
forskare, Statsvetenskapliga institutionen och Forum för Asienstudier,
Boa Ruthström, chef Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
2/5 Integrationsutmaningen:
fackliga förslag och lösningar

Rapportlansering och samtal om
fackföreningsrörelsens initiativ och
idéer.
Medverkande: Veronica Nelson,
rapportförfattare, Ursula Berge,
samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR, Edel Karlsson Håål,
lönebildningsexpert Svenskt Näringsliv, Lisa Pelling, utredningschef
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
3/5 Chantal Mouffe – samtal på
Kulturhuset

Kan Europa någonsin enas? Är
”demokrati” och ”västvärlden” liktydiga begrepp? Vad är radikal politik?
Seminarium på Kulturhuset.
Medverkande: Chantal Mouffe,
författare samt Stefan Jonsson,
författare, professor i etnicitet vid
REMESO, samtalsledare.
Arrangör: Arena Idé, Fronesis och
Bokförlaget Atlas.
12/5 Ni ska se att jag har rätt

Filmvisning och efterföljande samtal
om fackligt engagemang.
Medverkande: Saga Gärde, filmens
regissör, My Sternberg, ersättare
Handels förbundstyrelse och
skribent Politism, Claes Melkersson,
skyddsombud Elektrikerna,
Emmelie Renlund, ordförande Unga
Byggare och ungdomsrepresentant
i Byggnads förbundsstyrelse, Lisa
Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och MDEMC
och Dela Kakan.

17/5 50 år med konflikträtt!

Ett samtal om statsanställdas konflikträtt.
Medverkande: Ann Dahlin, journalist och författare till boken Makt bakom orden, Britta Lejon, ordförande
i Fackförbundet ST, Raimo
Pärssinen, riksdagsledamot S och
ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Gunno Gunnmo, tidigare
ordförande i Polisförbundet, Boa
Ruthström, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och Fackförbundet ST.
26/5 Sverige – inte längre
det mest jämlika landet

De ekonomiska klyftorna ökar i
Sverige. De med störst inkomster
och förmögenheter drar ifrån, medan allt fler halkar efter. Samtal om
rapporten Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.
Medverkande: Anna Almqvist,
LO-ekonom och rapportförfattare,
Anna Dahlberg, politisk redaktör på
Expressen, Eric Rosén, chefredaktör
Politism, Vesna Prekopic, rektor på
Fryshuset Grundskola Västra, Karin
Boman Röding, LO.
Arrangör: Arena Idé och LO Sverige.
2/6 Jämlikhetsskapande integration – specialföreläsning för
Arenagruppens vänner

Presentation av rapporten Jämlikhetsskapande integration.
Medverkande: Lisa Pelling och
Marcus Strinäs, rapportförfattare
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
8/6 Jämlikhetsskapande integration – vår tids utmaning

Den ökande migrationen tillsammans med de växande klyftorna
ställer nya krav på det svenska samhället. Vår tids utmaning är att möta
de här utmaningarna med politik
och lösningar som både ökar jämlikheten och förbättrar integrationen.
Lanseringsseminarium för rapporten
Jämlikhetsskapande integration.
Medverkande: Lisa Pelling och
Marcus Strinäs, rapportförfattare,
Somar Al Naher, ledarskribent
på Aftonbladet, María-Elsa Salvo,
Arena Opinion.

Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm.
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4/7 Välkommen jobbarkompis – så
arbetar facket med integration på
arbetsmarknaden

Hur arbetar fackföreningsrörelsen
med integration på arbetsmarknaden? Seminarium i Almedalen.
Medverkande: Hans Palmqvist,
ombudsman, IF Metall, Ursula
Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, Alejandro
Quezada, ombudsman, Hotell- och
restaurangfacket, Veronica Nelson,
rapportförfattare, Handelshögskolan
i Stockholm, Lisa Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och Hotell- och
restaurangfacket.
6/7 Utmaningen tillfälliga tillstånd
– lösningar för högutbildades
integration

Tillfälliga uppehållstillstånd
försvårar integrationen. Vilka idéer
och förslag finns för högutbildades
integration? Seminarium i
Almedalen.
Medverkande: Eva Nordmark,
ordförande, TCO, Göran Arrius,
ordförande, Saco, Ursula Berge,
samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, Anders Barane,
utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL, AnnaKarin Wall,
utredare inom arbetsmarknad,
Unionen, Soledad Grafeuille,
samordnare av snappspår för nyanlända, Arbetsförmedlingen, Lisa
Pelling, utredningschef (moderator),
Arena Idé.
8/7 Vad ska folkhögskolan vara?
Om förslaget till nytt bidragssystem

Hur ska folkhögskolorna kunna
stödja folkrörelser och det civila samhället? Seminarium i Almedalen.
Medverkande: Mats Wingborg,
utredare, Joakim Hjelm, skolchef,
Arbetarrörelsens folkhögskolor
i Göteborg och Viskadalen, Lisa
Pelling, utredningschef (moderator),
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé i samarbete
med Biskops Arnö folkhögskola,
Runö Folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Malmö folkhögskola, Sunderby folkhögskola, Långholmens

folkhögskola, PRO:s folkhögskola,
Arbetarrörelsens folkhögskola i
Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen samt Mo Gård.
8/7 Så har migrationsfrågorna
synts i Almedalen

Hur har migrationsfrågorna diskuterats i Almedalen och vilka perspektiv av har vi saknat? Livepodd
med Arena Idés podcast Människor
och Migration. Sändes från scen i
Visby.
Medverkande: Lisa Pelling och Maja
Dahl, Arena Idé, Ignacio Vita, asylrättsadvokat.
8/7 Förhandla eller DÖ – decemberöverenskommelsens uppgång
och fall

Almedalsseminarium med författarna till den uppmärksammade boken
Förhandla eller DÖ (Atlas 2016).
Medverkande: Ulf Bjereld, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet,
Karin Eriksson, politikreporter,
Dagens Nyheter, Jonas Hinnfors,
professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet,
Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), Lisa Pelling, utredningschef,
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé i samarbete
med Statsvetenskapliga förbundet
(Swepsa).
2/9 Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö

Varför är den psykiska ohälsan
högre bland kvinnor och varför är
kvinnorna mer sjukskrivna än männen? Seminarium inom projektet
Arbetsmiljölagen 40 år.
Medverkande: Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi, Carola Löfstrand, Vision.
Arrangör: Arena Idé, Vision, IF
Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet SSR,
Fackförbundet ST.
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14/9 Hur rika länder blir rikare och
varför fattiga länder förblir fattiga

Seminarium utifrån boken Global
ekonomi.
Medverkande: Erik Reinert, utvecklingsekonom och författare
till boken Global ekonomi: Hur rika
länder blev rika och varför fattiga
länder förblir fattiga (Arena
Idé/Premiss förlag), Stefan de
Vylder, nationalekonom, Håkan A
Bengtsson, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
19/9 Vad ska folkhögskolan vara?

Hur ska folkhögskolorna kunna
stödja folkrörelser och det civila
samhället? Seminarium utifrån rapporten Vad ska folkhögskolan vara?
Medverkande: Mats Wingborg, rapportförfattare, Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet,
Joakim Hjelm, styrelseledamot i
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och skolchef för Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg
och Viskadalen, Lisa Pelling,
forsknings- och utredningschef på
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
28/9 Har företagshälsovården
spelat ut sin roll i arbetsmiljöarbetet?

Seminarium inom Arbetsmiljölagen
40 år.
Medverkande: Anna Bergsten,
arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, Mikael Dubois, utredare på
TCO, Peter Munck, vd för Sveriges
Företagshälsor, Ulf Kvarnström,
ansvarig för arbetsmiljöfrågor hos
Byggnads, Anders Hammarbäck,
regeringens processledare för att
åstadkomma partsgemensamma
lösningar för sänkta sjuktal, Boa
Ruthström, Arena Idé.
4/10 Kulturfrukost 1 – Konsten
att förstå

Vad är bildning och vem är bildad?
Frukostseminarium utifrån boken
Välkommen till Kultursamhället.
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Medverkande: Mats Söderlund,
författare, Sara Abdollahi, initiativtagare till Kultwatch, Maja Dahl,
Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm.
4/10 Digitaliseringsseminairum

Rapportlansering och samtal om
Policies för innovation in times of
digitalization.
Medverkande: Lars-Fredrik Andersson, Umeå universitet, Antti Alaja,
Sorsa Foundation Finland, Daniel
Buhr, Universitetet i Tübingen i Tyskland, Lars Klingbeil, parlamentsledamot i Tyskland, SPD, Maja Fjaestad,
samhällspolitisk chef Kommunal,
Håkan A Bengtsson, Arenagruppen,
Christian Krell, FES, Philipp Fink,
FES, Lisa Pelling, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och Friedrich-Ebert-Stiftung.
11/10 Kulturfrukost 2 – Farmors
foton och dina dikter

Hur ska den digitala kulturrevolutionen se ut? Frukostseminarium
utifrån boken Välkommen till Kultursamhället.
Medverkande: Mats Söderlund,
författare, Gunilla Kindstrand,
ordförande Konstnärsnämndens
styrelse, Maja Dahl, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm.
18/10 Osäkra jobb

Rapportlansering av Osäkra jobb.
Medverkande: Karin Thorasdotter
och Mats Wingborg, rapportförfattare, Linda Palmetzhofer, förste
vice ordförande i Handels, Sofie
Rehnström, jurist LO, Ullika Dalén,
chefsjurist på Akademikerförbundet
SSR, Boa Ruthström, chef för Arena
Idé.
Arrangör: Arena Idé.
19/10 Kulturfrukost 3 – Jämlikhet
och kommunal kulturpolitik

Vem har tillgång till kultur i dag
och hur påverkas det av var du bor
och vem du är? Frukostseminarium
utifrån boken Välkommen till Kultursamhället.
Medverkande: Mats Söderlund,
författare, Edna Aline Eriksson,
utvecklingsstrateg, Boa Ruthström,

Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm.
19/10 Svensk exportindustri

Rapportlansering och samtal.
Medverkande: Daniel Lind, samhällspolitisk chef Jusek, rapportförfattare,
Karolina Ekholm, statssekreterare åt
finansminister Magdalena Andersson, Erica Sjölander, samhällspolitisk chef IF Metall, Stefan
Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, Sandro
Scocco, chefsekonom Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
26/10 Kulturfrukost 4 – Kulturvision 2050

Hur ska kultursamhället se ut år
2050? Frukostseminarium utifrån
boken Välkommen till Kultursamhället.
Medverkande: Mats Söderlund,
författare, Ulf Dernevik, politisk
sakkunnig kulturdepartementet, Boa
Ruthström, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm.
10/11 När kommunen blev marknad

Rapportlansering och samtal på
Stadsbiblioteket i Uppsala.
Medverkande: Lars Nelander, rapportförfattare, Sverker Gustavsson,
professor i statskunskap vid Uppsala
universitet, Eva Christiernin, ordförande för Omsorgsnämnden i
Uppsala (S), Terry Carlbom,
statsvetare, aktiv liberal sedan
1970-talet i Uppsala, Lisa Pelling,
utredningschef på Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé, ABF Uppsala
och Socialdemokraterna Uppsala.
12/11 Bostad – en social rättighet

En heldag om bostadspolitik på
Blå Stället i Göteborg, Arena Idé
medarrangör tillsammans med bl.a.
Föreningen Klyftan och Hyresgästföreningen.
17/11 Presidentvalet i Österrike

Ett samtal om läget i Österrike och
konsekvenserna för resten av Europa.
Medverkande: Lisa Pelling, Arena
Idé, Werner Perger, tysk journalist,
Carl Tham.

Arrangör: Arena Idé, ABF och Friedrich-Ebert-Stiftung.
23/11 Diktatorn – makt, humor och
politik

Filmvisning av Charlie Chaplins
Diktatorn med efterföljande samtal
om maktgranskande humor i
världen i dag.
Medverkande: Özz Nûjen, komiker,
Nivette Dawod, utrikesreporter
Aftonbladet, Lisa Pelling, Arena Idé,
Maja Dahl, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé och NonStop
Entertainment.
29/11 Var ska nyanlända bo?

Livepodd med Människor &
Migration på Arena Första Lång i
Göteborg.
Medverkande: Johan Engström,
Hyresgästföreningen, Lisa Pelling
och Maja Dahl, Arena Idé.
Arrangör: Arena Idé.
12/12 I rörelse – minnen från ett
innehållsrikt liv

Samtal utifrån Birgitta Dahls memoarer. Medverkande: Birgitta Dahl
och Lisa Pelling.
Arrangör: Arena Idé.

Externa arrangemang

Under 2016 har Arena Idés medarbetare deltagit i över 100 externa
arrangemang, i allt från seminarier
och föreläsningar till intervjuer och
tv-inslag. Några av höjdpunkterna:
5/1 Lisa Pelling höll inledningsanförande på en konferens om
migrationsaspekterna av Agenda
2030 för hållbar utveckling.

Arrangerat av Regeringskansliet.
31/3 Bör Sverige ta efter USA och
skapa enkla jobb med väldigt låga
löner?

Sandro Scocco debatterade lägstalöner och inkomstskillnader mot
Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall
i Aktuellt.
5/4 Panamadokumenten i Gomorron Sverige

Sandro Scocco diskuterade Panamadokumenten och skatteflykt med
finansmarknadsminister Per Bolund
i Gomorron Sverige.

13/5 ”Pengar inslagna i kärlek”

Lisa Pelling föreläser på konferens
arrangerad av Universitets- och
högskolerådet, Sida och Den globala
skolan.
24/5 Folkuniversitetets årliga
chefskonferens

Lisa Pelling modererar.
29/5 Borde Sverige ta efter Kanadas migrationspolitik?

Lisa Pelling medverkade i P1 Konflikt.
31/5 Lisa Pelling föreläste för
Föreläsning för Hyresgästföreningens ledningsgrupp och
regionchefer.

Arenagruppen

2/12 Migration in the Media: the
Fact, the Message, the Perception.

Konferens i Riga. Maja Dahl Key
Note speaker.
7/12 Timbro vs. Arena Idé

Årligt idé-battle på Kulturhuset
Forum Debatt. Medverkande från
Arena Idé Sandro Scocco, Lisa
Pelling och Boa Ruthström.

30/6 Ascertaining differences:
Case studies Finland and Sweden

Lisa Pelling föreläser på konferens
arrangerad av CEAS Universi of
Bonn och Konrad Adenauer Foundation.
20/7 Fack och arbetsgivare måste
ta ansvar för de nyanlända

Lisa Pelling skriver på DN Debatt .
12/9 Arbetsmiljöverket måste
upptäcka internet

Maja Dahl skriver om näthat och
arbetsmiljö på Metro Debatt.
14/9 Sandro Scocco intervjuas
av al-Jazira om integrationskostnader.
6/10 Lisa Pelling medverkar på
Nationell konferens om utsatta
EU-medborgare, Göteborg.
18/10 Sandro Scocco intervjuas
av Le Monde om migrationskostnader.
17/11 Lisa Pelling medverkar i panelsamtal på MR-dagarna tillsammans med Ekots Alice Petrén och
Migrationsverkets tillförordnade
gd Mikael Ribbenvik.
1/12 Action Days Refugees – Migration – Democracy.

Lisa Pelling medverkade på konferensen som tv-sändes på kanalen
OKTO.
Arr. Renner Institute, Center for
Advanced Studies South Eastern
Europe, m.fl. Wien, Österrike.
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— Arena Opinion
Arena Opinion är Arenagruppens kommunikationsbyrå. Verksamheten har
genomgått stora förändringar under 2016. Med två nya konsulter, anställda i december 2015, har Arena Opinion gjort en investering för framtiden
som grundar för att Opinion kan ta sig an fler och större uppdrag. Det var
en investering som gjordes innan byrån byggt upp tillräckligt kundunderlag
för att motsvara kostnaderna, samtidigt som bolaget under våren gjorde ett
chefsbyte som på grund av föräldraledighet och tillträde av ny chef skapade
en tid utan chef. Sammantaget fick bolaget ett dåligt första halvår, och ett
andra halvår som inte var tillräckligt starkt resultatmässigt för att hämta in
hela förlusten.
Mycket fokus låg på att bygga upp ett starkare kunderbjudande och hitta
nya samarbeten, och att arbeta med långsiktiga uppdrag. Bland annat har
erbjudandet kring utbildningar utvecklats. Bolaget byggde upp en uppdragsvolym för 2017–2018 som ska ge ett bra resultat.
Under sommaren gjorde Arena Opinion en valanalys kring trolig valutgång. Denna presenterades för bland annat kulturorganisationer, och ledde
till en artikel i Aftonbladet Kultur och en längre i Magasinet Arena.

Jenny på Handels.

Tove på Metall.

Medie- och kommunikationsutbildningar

Arena Opinion har hållit utbildningar inom medieträning och opinionsbildning för flera olika organisationer under året.

Uppdrag inom Arenagruppen

Under hösten arbetade María-Elsa med Arenaakademin för Arena Idé motsvarande cirka 40 %, och Jenny Lindahl arbetade med Arena Idés podd Pengar & Politik på 20 %. Tove Hägg arbetade med kommunikation för Arenagruppen på 20 %, vilket gjorde att en stor del av en tjänst var sammantaget
uthyrd internt, viket görs för självkostnadspris.

Taxi Stockholm

Ett samarbete med Taxi Stockholm inleddes under året, som handlar om
rådgivning i kommunikation kring hållbarhet och offentliga upphandlingar.
Detta var inledningen på ett långsiktigt samarbete som sträcker sig över de
närmsta åren.

Almedalen

Jenny Lindahl deltog i Almedalsveckan för Arena Opinion, bolaget ordnade
bland annat en middag för Arenagruppens abonnenter, kunder och närstående.

Handels valutbildningar

Arena Opinion arbetade under hösten 2016 med att ta fram material till
handledare inom Handels för att hålla utbildningar för förtroendevalda och
medlemmar inför valrörelsen.

Kommunals centrala strategi dagar

Opinion arbetade med strategidagarna för Kommunal, tillsammans med
huvudbolaget.
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Citat från deltagare:

” … det var mycket bra utifrån det som hänt under året att få detta fokus mot
2022 under dessa dagar. Alltså att det inte var lyfta blicken denna gång, utan
att det var fokus på vad vi behöver göra tillsammans.”
”Fantastiska föreläsare med varierande kunskaper och erfarenheter”
”Det bästa med strategidagarna var att det var så många olika personer med
olika inspel till oss, gemensamt visade de ändå på samma saker, det kändes
genomtänkt.”

Handels verksamhetsenhet

Utbildningsdag med Handels verksamhetsenhet genomfördes under våren
2016.

Studieresa till det amerikanska presidentvalet

I november 2016 anordnade Arena Opinion Arenagruppens studieresa
till det amerikanska presidentvalet. Intresset för resan var mycket stort och
resan fick totalt 36 deltagare inklusive María-Elsa Salvo, projektledare, Jenny
Lindahl, chef Arena Opinion samt Per Wirtén, ciceron och programansvarig.
Resans deltagare kom från fackföreningsrörelsen, näringslivet och politiken.
Under de tio dagarna i USA besökte gruppen fyra städer (New York, Cleveland, Columbus och Washington DC). Programmet bestod av möten med
representanter från fackföreningsrörelsen och olika folkrörelser, forskare,
politiker, journalister och politiska kommentatorer.

”

Deltagare på Kommunals
centrala strategidagar

Det bästa med strategidagarna var att det var
så många olika personer
med olika inspel till oss,
gemensamt visade de
ändå på samma saker, det
kändes genomtänkt.

Citat från deltagare

”Balansen i programmet, lagom packat, inte så hårt att informationen gick
förlorad, inte heller för lite så att man inte får valuta för pengarna. Bra
balans. Sedan var kyrkobesöket en riktig höjdpunkt. Så också mötet innan
dörrknacket”
”Helhetsupplevelsen och känslan av att få vara med i ett historiskt skeende.
Även toppbetyg åt prof. Tom Sutton och avslutningen med Eli Kaplan.”
”I princip allt vi gjorde i Ohio var superspännande. I synnerhet Cleveland.
Mötena med SEUI där var mycket spännande. Att se en annan del av USA
var väldigt lärorikt. Uppskattade också de möten vi hade i New York.”

Utbildning för Kommunals unga språkrör

Under två dagar utbildade Arena Opinion Kommunals unga språkrör i medieträning och nyhetsvärdering, sociala medier, presentationsteknik samt att
skriva debattartiklar.
Några röster från deltagarna:

”Jag har lärt mig att jag har sjukt stor makt, trots att jag har en ganska kass
position på mitt jobb.”
”Lärarna var suveräna: Proffsiga och fantastiskt trevliga.”
”Jag har lärt mig att det inte är så himla svårt som jag trott att börja förändra.
Och att ta vara på mina egna idéer.”
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Film av rapporten 900 miljarder

Arena Opinion fick i uppdrag av Arenagruppens vänner att popularisera
rapporten 900 miljarder skäl att uppskatta invandring. Resultatet blev en sju
minuters film med rapportförfattaren Sandro Scocco där han tillsammans
med rörlig grafik och animationer förklarar vinsterna med invandring.

Skolmaterial till Hyresgästföreningen

Under 2016 tog Arena Opinion fram skolmaterial åt Hyresgästföreningen.
Hyresgästföreningen ville öka kunskapen bland unga om hur svensk bostadspolitik har sett ut från 1800-talet till i dag. De ville också ge ungdomar
konkreta råd inför det första boendet samt informera om olika boendeformer.
Materialet består av ett tryckt häfte riktat till gymnasieungdomar. Till
materialet togs en mängd digitala komplement fram, lärarhandledningar
för gymnasiet och högstadiet, en version av häftet på lätt svenska anpassat
för vuxna och unga vuxna som går på Svenska för invandrare (sfi) samt
klassrumsövningar för sfi och en arabisk ordlista med centrala begrepp från
materialet.
Skolmaterialet lanserades i samband med Almedalsveckan och har sedan
dess legat på topplistan över de mest beställda kostnadsfria skolmaterialen i
Sverige på utbudet.se.

Lyftet² – en interaktiv konferens för LO Mellansverige

LO i Mellansverige ville skapa en spännande mötesplats där medlemmar från
olika förbund kunde samlas för att diskutera breda frågor under ett par dagar.
Resultatet blev Lyftet². En interaktiv konferens där deltagarna var aktiva
under hela mötet genom en konferensapp där de kommenterade och ställde
frågor till föreläsarna i realtid, svarade på frågor via mentometerknappar och
delade med sig av insikter och reflektioner.
Inför konferensen hade alla deltagare läst antologin Makt och inflytande
i arbetslivet samt och LOs egna skrift Gemensamma långsiktiga mål för tre
kongressperioder. Antologin skickades ut till alla 170 konferensdeltagare några
veckor innan konferensen, tillsammans med diskussionsfrågor och läsanvisningar.
Konferensen gästades av Annika Nilsson, LO:s kanslichef, som redogjorde för LO:s långsiktiga mål, Boel Godner, kommunalråd i Södertälje som
på ett inspirerande sätt delade integrations- och jobbframgångarna i Södertälje, ABF Västerås och Västerås folkhögskola och en mängd andra föreläsare
och rapportförfattare till antologin Makt och inflytande i arbetslivet.
Börje Söderström, ombudsman LO i Mellansverige, beskriver nyttan av
konferensen:
”Lyftet² blev ett modernt och spännande forum för oss att prata om makt.
LO:s skrift om långsiktiga mål är en otroligt efterlängtad skrift och för bra för
att glömmas bort. Det som saknats i den är vägen till 2028. Vem gör vad och
när för att vi ska nå målen? Det är frågor som konferensen tog upp.”

Strategidagar för Kommunal Väst

Under tre träffar samt en introduktionsdag fick förtroendevalda för Kommunal Väst delta i ett antal föreläsningar, workshops och aktiviteter på tema:
”Samtid i förändring”, “Politiska och organisatoriska utmaningar” och “Framtiden”. Träffarna utmynnade i ett antal målsättningar som gruppen vill att
förbundet på lokal och central nivå ska uppnå, samt strategier för att nå dit.

30 |

Sandro Scocco.

Arenagruppen

Medverkande föreläsare var bland annat: Agneta Stark, företagsekonom
och tidigare rektor för högskolan i Dalarna, Sandro Scocco, chefsekonom
Arena Idé, Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, Juan-Pablo Roa, vd IQ, och Jenny
Lindahl, chef Arena Opinion.

Seminarier och moderatorsuppdrag
20/1 Styrning för jämlik välfärd

Hur ser Kommunals alternativ till styrning av offentligt finansierad verksamhet bortom new public management ut? Fördjupning och debatt.
Medverkande: Ulrika Lorentzi, rapportförfattare, Mats Bergman, professor
i nationalekonomi, Södertörns högskola, Heidi Stensmyren, ordförande i
Sveriges läkarförbund, Per Molander, tidigare Generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringar och Annelie Nordström, ordförande Kommunal.
Moderator: Lisa Gemmel, chefredaktör Dagens Arena.
Projektledare: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.

Debatt om New Public
management.

9/6 Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Under LO:s förbundskongress 17–20 juni skulle rapporten ”Vägen till full
sysselsättning och rättvisare löner” behandlas. Syftet med seminariet var
att ge Byggnads Stockholm-Gotlands medlemmar en djupare förståelse för
rapportens huvuddrag och möjlighet att tillsammans diskutera och förbereda
sig inför kongressen. Under seminariet höll LO-ekonom Sebastian del Toro
ett kort och koncist föredrag, därefter följde ett panelsamtal mellan Fredrik
Sirberg, regionsekreterare Byggnads Stockholm-Gotland, Ingela Edlund,
LO, och Elisabeth Lindberg, ekonomhistoriker. Samtalet leddes av Arena
Opinions María-Elsa Salvo.
24/9 Jag såg livet tvingas i mig

Lina Kalmteg är aktuell med romanen Jag såg livet tvingas i mig. En roman
som skildrar en ung kvinnas orubbliga sätt att möta livet, ett sätt som får
världen utanför att förlora all mening.
Samtalsledare: Sonja Schwarzenberger, skribent och projektledare Arena
Opinion.
24/9 Kvinnors skrivande

María-Elsa Salvo.

Ebba Witt-Brattström talar om skrivandet, om litteraturen och om att gestalta livets universella svårigheter genom skönlitteraturen. Samtalsledare: Sonja
Schwarzenberger, skribent och projektledare Arena Opinion.
25/9 Helmers vals

Aino Trosell är aktuell med romanen Helmers vals, en berättelse om en
udda individ med rötter i folkrörelserna och det framväxande folkhemmet.
Samtalsledare: Sonja Schwarzenberger, skribent och projektledare Arena
Opinion.
25/9 Drottningen av Tiveden och Henrik Engelskman

Christina Wahldén skildrar i Drottningen av Tiveden och Henrik Engelskman
ett fascinerande kvinnoöde i utkanten av de stora händelserna, men som
kanske speglar sin tid bättre än någon av de mäktiga män som fyller historieböckerna. Samtalsledare: Sonja Schwarzenberger, skribent och projektledare Arena Opinion.
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15/11 Bildningens betydelse i samtiden

Samtalet tar utgångspunkt i den nya boken antologin Bildning - då, nu, sen.
Vi vill diskutera hur bildning kan förnyas och utvecklas i vår tid.
Medverkande: Qaisar Mahmood, författare, Calle Nathanson, vd Folkets
Hus och Parker, Stina Oscarson, författare och regissör och Sonja Schwarzenberger, skribent och projektledare Arena Opinion.
Moderator: Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker.

Seminarium Socialistiskt forum

26/11 Efter USA-valet – vad händer nu? / After the U.S. election
– what happens now?

ABF Stockholm gav Arena Opinion i uppdrag att moderera ett samtal om det
amerikanska valet. Det var ett framåtblickande samtal som främst handlade
om organisatoriska strategier och lärdomar Sverige skulle kunna ta från valet
i USA. Samtalet hölls på engelska i ABF Stockholms lokaler och drog en
publik på ca 150 deltagare.
Medverkande: Daraka Larimore-Hall, Yasmin Hussein, Daniel Riazat, Per
Wirtén, María-Elsa Salvo från Arena Opinion var moderator.
26/11 Motstånd – valet mellan protest, sorti och tystnad

Arena Opinion och Arena Idé anordnade tillsammans det här seminariet på
Socialistiskt forum 2016. Samtalet utgick från antologin Makt och inflytande
i arbetslivet, utgiven av Premiss. Seminariet handlade om maktförhållandena
på arbetsplatsen och former för att påverka som anställd.
Medverkande: Soyhela Yazdanpanah, lektor Södertörns högskola, Felix
Finnveden, Kommunal, Emmelie Renlund, Byggnads. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef Arena Idé.
26/11 När krisen kommer

Arena Opinion och Arena Idé arrangerade tillsammans detta seminarium
på Socialistiskt forum 2016. Samtalet handlade om hur organisationer bör
tänka när de plötsligt finner sig i en kris och hur kriserna förändrats av sociala
medier. I panelen deltog Anders Wallner, f.d. partisekreterare Miljöpartiet,
Jenny Lindahl, chef Arena Opinion, María-Elsa Salvo, ordförande SSU Stockholm. Moderator: Maja Dahl, kommunikationsansvarig Arena Idé. l

32 |

Arenagruppen

Ebba Witt
Brattström
talar med Sonja
Schwarzenberger om
skrivandet, om
litteraturen och
om att gestalta
livets universella
svårigheter
genom skönlitteraturen.

Tove Hägg, María-Elsa Salvo, Sonja Schwarzenberger,
Linnea Granath, Gun Andersson och Jenny Lindahl.
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— Arena Skolinformation
Våren 2016 var perioden då flest material beställts sedan Arena Skolinformations start, det var en rekordvår. Totalt under hela året levererades också
flest elevmaterial i jämförelse med alla tidigare år. Verksamheten har nu
levererat över 800 000 exemplar av materialen till den svenska skolan sedan
starten 2010.
Indikatorerna för Arena Skolinformations mål för verksamheten var
2016 att öka besöken, beställningarna och nedladdningarna via vår egen sajt
www.arbetslivskoll.se. Detta skulle ske bland annat genom en ny, mer attraktiv sajt. Den nya sajten har inte kommit till stånd under 2016 som planerat.
Vi har haft en lägre andel besökare till sajten än föregående år men
däremot är det rätt målgrupp som besökt sidan och beställt material. Antalet
beställningar via www.arbetslivskoll.se ökade med 90 procent under 2016.
Från cirka 8 200 exemplar 2015 till 15 600
exemplar.
Antalet nedladdningar av materialen (pdf )
var också hög även om vi ser en minskning från
föregående år. Med en mer attraktiv sajt hoppas
vi kunna öka antalet nedladdningar under
Arbetslivadeten
kommande år.
markn
A
ANDR
AGAN

UPPL

gsmaterial om hur
Ett undervisnin
nad fungerar
dagens arbetsmark
formation.
från Arena Skolin

Om arbets
rlden
i Sverige och vä

2015 ökade intresset för Arena Skolinformations rollspel markant och vi levererade över 18
000 exemplar. Intresset hängde i sig även under
2016, totalt beställdes drygt 15 000 exemplar,
det är en minskning från föregående år som var
rekordhögt men fortfarande betydligt mer än år
2014 då ca 11 400 spel beställdes.
De fyra kortfilmerna om arbetsmiljö som lanserades föregående år har varit uppskattade komplement bland lärare under 2016.
Under våren 2016 togs också textade versioner fram för att öka tillgängligheten för fler.
Under året har arbetet med ett nytt digitalt material fortskridit. Med viss
försening kommer På lika villkor – jämställdhet genom livet lanseras i början
av 2017.
För att öka medvetenheten hos de medverkande förbunden kring den
tvärfackliga verksamheten som bedrivs ställde Arena Skolinformation ut
på såväl Kommunals som LO:s kongress. Projektledare Linnéa Granath
var inbjuden och berättade om verksamheten på Handels vårkonferens, en
mötesplats för unga fackligt aktiva i fackförbundet Handels. Även under
UNI Nordens Ungdomsmöte, ett samverkansforum för fackligt aktiva i Handels motsvarighet i de nordiska länderna, blev Linnéa Granath inbjuden för
att sprida kännedomen om Arena Skolinformation, vilket visade sig vara ett
unikt koncept för verksamhet som inte bedrivs i grannländerna.
Arena Skolinformation ställde även ut på rikskonferensen hos Föreningen lärare i samhällskunskap och fanns på plats under Yrkes-SM i Malmö.
Under 2016 skickades det kontinuerligt ut nyhetsbrev till ca 1300 prenumeranter och Arena Skolinformation har varit aktiva på sociala medier. l
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Kommentarer från lärare:

Bra och lättillgänglig information, tilltalande upplägg.
Det bästa med materialet
Arbetslivet är fakta som ger
kunskap om arbetslivet, man
får trygghetskänsla.

Arbetslivet – Arena Skolinformation mest nedladdade
e-bok.

90%
Så mycket ökade antalet
beställningar på
www.arbetslivskoll.se.
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Så mycket laddades ner

Störst intresse är det för Entreprenörskapen praktisk handbok, som sedan 2015
endast finns som e-bok och pdf. Intresset för materialen i formatet e-bok kan
dock ses som svalt i jämförelse med övriga alternativ.
Tryckt material

Arbetslivet			63 098
Arbetsmiljö			50 727

24%
Så mycket har antalet nerladdade e-böcker ökat under 2016.

Rollspel

Loppet				6 754
Anställa eller anställas		
5 161
Beslutsfattarna
		
3 694

Nedladdningar PDF

Arbetsmiljö			1 168
Arbetslivet			1 091
Arbetslivet lättläst			1 197
Entreprenörskap
		
917
Fördjupning Arbetslivet 		
525

Rollspel

Loppet				1 095
Anställa eller anställas		
625
Beslutsfattarna
		
435

Filmer

Schyssta villkor på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen		
Hot och våld på arbetsplatsen
Säkerhet på arbetsplatsen

1 280 visningar
1 329 visningar
935 visningar
755 visningar

Linnéa Granath.
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— Arenagruppens vänner
Arenagruppens Vänner bildades vid ett konstituerande möte tisdagen
den 10 november 2009 efter ett initiativ av Bengt Säve-Söderbergh. Syftet
med Arenagruppens Vänner är att stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt,
politiskt och moraliskt.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2016 bestått av följande
personer: Bengt Säve-Söderbergh (ordförande), Johan Hall (kassör), Leif
Åke Falk (sekreterare), Monica Green, Sverker Lindström, Bo Göransson,
Lars Andersson, Ronnie Nilsson, Göran Färm, Anette Höijer, Maj-Inger
Klingvall, Alexandra Völker, K-G Wiberg och Göran Eriksson.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2016 haft tre sammanträden,
två under vintern/våren och ett under hösten. Vid dessa möten har vänföreningen diskuterat, planerat och beslutat om olika aktiviteter i syfte att
på olika sätt stödja Arenagruppens verksamhet. Vänföreningens årsmöte
hölls tisdagen den 19 april i Arenagruppens lokaler i Stockholm. Ett 20-tal
medlemmar deltog i årsmötet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna året. Den adjungerade medlemmen Göran Eriksson nyvaldes
som ordinarie medlem i styrelsen och ersatte Anette Höijer.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2016 diskuterat, planerat och
fattat beslut om framför allt följande frågor/ämnen.
Ytterligare medlemmar till Vänföreningen har värvats. Samtliga medlemmar har fått ett värvarpaket med bland annat en ny presentationsfolder om föreningen hemsänt med uppmaningen att sprida information om
föreningen och medlemskapet. Vidare har också styrelsens ledamöter spridit
information om vänföreningen i samband med Arenagruppens aktiviteter
i syfte att värva fler medlemmar. Information om vänföreningen har också
spridits via tidskriften Arena samt via Arenagruppens hemsida. Vänföreningen hade vid årsskiftet 2016/2017 närmare 300 medlemmar.
Den andra viktiga uppgiften för vänföreningen har under året varit att driva på och skapa opinion för de olika verksamheter som Arenagruppen bedriver.
Vänföreningen har under året varit aktiv i att driva på och skapa opinion
om den viktiga frågan om insyn och öppenhet i finansieringen av politik, med
fokus på de politiska partierna. Målet har varit att bilda opinion för en tydlig
lagstiftning när det gäller partiernas finansiering. Vänföreningen har framfört
kritik mot regeringens utredning av frågan eftersom regeringsförslaget endast
innehåller att partiernas intäkter nationellt, regionalt och lokalt ska redovisas.
Vänföreningen har också varit involverad i förslaget om s.k. medborgartjänst – militär och civil. Målet har varit att lyfta frågan om medborgartjänsten
kopplad till tillit. Vänföreningen har även varit engagerad i att ge stöd åt Arenagruppens projekt Integration och flyktingar genom att arrangera ett seminarium
på integrations- och flyktingtemat. Bl.a. har vänföreningen gett stöd genom
delfinansiering av den film om integrations- och flyktingfrågan som Arena Idé
har producerat. Vänföreningen har även arrangerat ett seminarium på temat
politikens plats i demokratin utifrån bl.a. en DN-debattartikel av Sverker Sörlin.
Vänföreningen har under året överfört medel till Arenagruppen vid två
tillfällen, i maj med 100 000 kronor och i december 90 000 kronor. Målet
med överföreningarna har bl.a. varit att stödja utvecklingen av Arenagruppens webbaserade Dagens Arena. l
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300

Personer är nu medlemmar
i Arenagruppens vänner.

”

Vänföreningen har under
året varit aktiv i att driva på och skapa opinion
om den viktiga frågan
om insyn och öppenhet i
finansieringen av politik,
med fokus på de politiska
partierna.

Arenagruppen

— Abonnenter
GULD
LO
BRONS
Vision
Folksam
Kommunal
Unionen
IV
Fackförbundet ST
Akademikerförbundet SSR
IF Metall
V
Handels
VI
TCO
GS – Facket för Skogs-, Trä- och
Grafisk bransch
Folkets hus och parker
Unionen Stockholm
FTF – facket för försäkring och finans
Kommunal Stockholms län

VII
ABF-Stockholm
Aftonbladet
Fastighetsanställdas förbund
Svenska Målareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Pappersarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet
Byggnadsarbetareförbundet
Hyresgästföreningen
PostNord
Elektrikerförbundet
Svenskt Näringsliv
Palmecentret
Vårdförbundet
Hotell- och Restaurang Facket
Sveriges Ingenjörer
Riksbyggen
Runö Folkhögskola
ABF-Förbundet
Finansförbundet
PRO
HSB Stockholm
Socialdemokraterna Stockholms
läns Landsting
Socialdemokraterna Stockholms län
Konsumentföreningen Stockholm
Byggnads Stockholm-Gotland
Arbetsgivarföreningen KFO
Veidekke Sverige AB
Arbetarrörelsens folkhögskola i
Viskadalen
Kommunal Västerbotten
Stödabonnemang
Jakobsbergs folkhögskola
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Arenagruppen

— Anställda
Arenagruppen

Arena Ide

Dagens Arena

Dagens Arena

Håkan A Bengtsson
Vd Arenagruppen

Boa Ruthström
Chef för Arena Idé

Nina Brevinge
Reporter och grävredaktör
på Dagens Arena

Liv Beckström
Tf nyhetchef för
Dagens Arena.
(från 1/12)

Johanna Lindell
Vice vd Arenagruppen
chef Arena Opinion
(t.o.m. 1/6)

Lisa Pelling
Utredningschef
på Arena Idé

Gun Andersson
Administration, register
och prenumerationer

Niklas Nordblad
Språkgranskning,
korrekturläsning
och register

Sandro Scocco
Chefsekonom
på Arena Idé

Maja Dahl
Kommunikationsansvarig
på Arena Idé

Marcus Strinäs
Utredare på Arena Idé
(till 17/10)
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Johanna Senneby
Reporter och debattredaktör på Dagens Arena

Lisa Gemmel
Chefredaktör för
Dagens Arena
(t.o.m. 31/7)

Hanna Finmo
Chefredaktör för
Dagens Arena
(1/9–31/11)

Kent Källqvist
Tf. chefredaktör för
Dagens Arena
(från 1/12)

Arenagruppen

Magasinet Arena

Atlas

Arena Opinion

Arena skolinformation

Malena Rydell
Chefredaktör för
Magasinet Arena
(föräldraledig från 1/3)

Ann-Louise Gustavsson
Förlagschef för Atlas

Jenny Lindahl
Chef för Arena Opinion
(från 1/6)

Linnéa Granath
Projektledare för Arena
Skolinformation

Mikael Feldbaum
Chefredaktör för
Magasinet Arena
(t.o.m. 1/10)

Klas Ekman
Chefredaktör för
Magasinet Arena
(från 1/10-15/12)

Elnaz Baghlanian
Litterär chef för Atlas
(från 16/3)

Johan Söderbäck
Redaktör och faktor
på Bokförlaget Atlas

Stefan Sunnerdahl
Projektledare för Premiss
förlag
Tobias Rydin
Art director
på Magasinet Arena

Sonja Schwarzenberger
Projektledare på
Arena Opinion

Tove Hägg
Kommunikationsstrateg
på Arena Opinion

María-Elsa Salvo
Kommunikationsstrateg
för Arena Opinion

Christopher West
Art director på Magasinet
Arena (vik. till 1/8)
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