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Håkan A Bengtsson,
grundare av Magasinet 
Arena och Arenagruppen.

Johanna Lindell,
vice vd på Arenagruppen.

— Förord
2017 arrangerade vi studieresor med ett unikt innehåll, gav ut viktiga 
böcker, publicerade nyheter, avslöjanden och debattartiklar, gav ut mängder 
av rapporter och mycket annat. Allt detta som vi gjort år efter år. Men detta år 
genererade också ett litet överskott, vilket inte varje år gör. 

Under året har vi konsoliderat vår verksamhet för att kunna stå stabilare 
inför framtiden. Vi vill rikta vårt största tack till de fantastiska medarbetare 
som har gått igenom året och fortsatt arbeta och dessutom ännu hårdare än 
vanligt. Det är inte en lätt sak för en organisation att vara tvungen att lägga 
ner verksamhet och skiljas från personer. 

Under åren har en mängd andra verksamheter varit med och definierat 
vad Arenagruppen i dag är. Vi går nu vidare och vi som i dag utgör Arena-
gruppen fortsätter att bedriva det viktiga opinionsarbete som är så väl- 
behövligt i dag. l
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”När vi nu lämnar året 
bakom oss är vi övertygade 
om att Arenagruppen är 
än mer rustade för att 
möta de utmaningar vi nu 
har framför oss. 

— Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse för 
2017. Arenagruppens arbete för en progressiv och radikal idé- och opinions-
bildning är mycket betydelsefullt. Det har ett brett genomslag och gör skill-
nad. Det består förstås i första hand av Arenagruppens olika verksamheter, 
egna medier, bokförlag, tankesmedja, utbildningar, seminarier och så vidare. 

Under året var vi som styrelse tvungna att fatta ett antal beslut, bland 
annat att lägga ner Magasinet Arena som tryckt tidning. I allt detta var 
personalen en fantastisk kraft som genomförde allt arbete med imponerande 
styrka. När vi nu lämnar året bakom oss är vi övertygade om att Arenagrup-
pen är än mer rustade för att möta de utmaningar vi nu har framför oss. 

De olika delarna inom Arenagruppen har genomfört sitt viktiga opin-
ionsbildande arbete på olika sätt.

Dagens Arena har fortsatt att utvecklas under året. Ett antal större egna 
nyheter har publicerats och opinionsmaterialet har fortsatt att engagera 
många människor. 

Bokförlaget Atlas gav ut samhällslitteratur med bred inriktning, report-
age, debattböcker och romaner – och även akademiska titlar. Utgivningen har 
under året varit mycket angelägen och aktuell. Premiss förlag gav också ut en 
rad intressanta böcker.

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 kom-
mer en rad projekt genom vilka vi knyter personer till vårt nätverk. Arena 
Idé arrangerar en imponerande mängd seminarier och poddar och bidrar i 
samhällsdebatten. 

Arena Opinion, Arenagruppens kommunikationsbolag, har under året 
etablerat sig på ett bra sätt och genererat ett bra överskott till Arenagruppens 
övriga verksamhet. Bolaget har gjort en rad olika uppdrag under året, hjälpt 
till med kampanjer, organiserat seminarier och studieresor, modererat med 
mera. 

Inom Arena Opinion ryms också Arena Skolinformation som är ett 
synnerligen framgångsrikt fackligt projekt som gör utbildningsmaterial för 
gymnasieskolor. Verksamheten är nu permanent med stöd från fackliga 
organisationer från alla tre fackliga centralorganisationer. 

Arenagruppens styrelse vill tacka alla som arbetar på Arenagruppen, för 
en väl genomförd verksamhet och för deras stora engagemang. 

Efter konsolideringen av verksamheten står vi nu på en stabil grund och 
ser fram emot kommande storverk. l

Gun Andersson,
administration, register 
och prenumerationer.

Niklas Nordblad,
språkgranskning och korrektur-
läsning, register.
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l Arenagruppen är en ideell 
förening som bedriver en ra-
dikal och progressiv idé- och 
opinionsbildning. Vi ser med 
nyfikenhet på samtidens 
problem och framtidens möj-
ligheter. Arenagruppen är 
partipolitiskt obunden.

l Arenagruppen är radikal i 
meningen att vi grundligt vill 
genomlysa olika samhälls-
problem utifrån de grund-
läggande värderingarna 
om jämlikhet, jämställdhet, 
social rättvisa, solidaritet, 
hållbarhet, internationalism, 
demokrati och frihet. 

l Arenagruppen är progres-
siv i betydelsen att vi inte 
blickar bakåt. Men vi betrak-
tar inte heller framtiden som 
given, utan möjlig att påver-
ka, styra och förändra.

l Arenagruppen vill främja 
en samhällsdebatt präg-
lad 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 gemen-
samma 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.

ARENAGRUPPENS
VÄRDEGRUND

Lars Anell
Ordförande

Sture Nordh
Ledamot

Leif Nicklagård
Ledamot

Anders Ferbe
Ledamot

Peter 
Andersson
Ledamot

Therese 
Guovelin
Ledamot

Maria Östberg 
Svanelind
Ledamot

Frida Röhl
Suppleant

Helle Klein
Suppleant

Lisa Bengtsson
Suppleant

Dag Andersson
Suppleant

— Styrelsen
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— Arena Medier

”Dagens Arena har eta-
blerat sig som en pålitlig 
nyhetskälla och fortsatt 
att leverera initierade de-
batter och genomtänkta 
ledare. 

Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. 
Under året gjorde bolaget webbtidningen Dagens Arena och fyra num-

mer av Magasinet Arena.  
Dagens Arena har etablerat sig som en pålitlig nyhetskälla och fortsatt 

att leverera initierade debatter och genomtänkta ledare. Genom sin lanse-
ring av en ny uppdaterad sajt i början av året anpassade sig Dagens Arena 
också utifrån de krav och behov som läsarna har av en webbtidning i dagens 
medielandskap. 

Den påfrestning och kris som Magasinet Arena, likt andra framför allt 
tryckta medier, utstått under en längre tid nådde under året den kritiska 
nivån att nedläggning var ett faktum. Det var ett tungt men nödvändigt 
beslut som fattades 2017. l
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— Magasinet Arena
Under 2017 gavs Magasinet Arena ut i fyra nummer, det sista som ett dubbel-
nummer. 

Det sista numret innehöll bland annat en uppmärksammad text om 
västvärldens syn på sexualitet i Mellanöstern. Idéhistorikern Sven-Eric 
Liedman, Ann Ighe, doktor i ekonomisk historia, och Lotta Lundgren, 
programledare och författare, besvarade Den stora frågan: Kan man lära 
av historien?

Johanna Frändén skrev en text om Macron, som tog upp några av de 
utmaningar han stod inför. 

Många av texterna uppmärksammades stort och gav upphov till en 
bredare debatt.

Men i grunden sätter ekonomin gränser även för en ideell förening som 
Arena. Minskat antal prenumeranter och annonsintäkter krävde sedan tidi-
gare åtgärder, åtgärder som inte var tillräckliga i en allt hårdare tid i medie-
branschen.

Samtidigt som beslutet togs att lägga ner Magasinet Arena bestämdes 
däremot att magasinets journalistik på olika sätt skulle leva vidare på webb- 
tidningen Dagens Arena, den tryckta tidningens syskon. 

Det var Per Wirtén som från början kläckte idén till Magasinet Arena och 
kontaktade Håkan A Bengtsson. Tillsammans inledde de det mödosamma 
arbetet att förverkliga Arenaprojektet. Allt detta hände för snart ett kvarts- 
sekel sedan.

Hösten 1993 kom det första numret. På den tiden ingick de i en frilans-
grupp som satt på Södermannagatan 12 i Stockholm. Efter mer än 140 ut-
gåvor av Magasinet Arena kan det konstateras att tidningen gjort skillnad. 

Redaktionens sammansättning speglade ambitionerna att ge plats åt 
olika radikala röster och debattörer. Tidningen ville vara just en arena där 
olika perspektiv kunde mötas. Politiken, kulturen, akademin och folk- 
bildningen. Sekterismen gick bort. Initiativtagarna hade inte ambitionen 
att skapa ordning i leden, vilket är en bra utgångspunkt för en tidning. Så 
här 24 år senare kan det nog sägas att Arena genom åren levt upp till den 
målsättningen.

En tidning måste leva med och i sin tid och ställa frågor som är rele-
vanta här och nu. Det har Magasinet Arena verkligen lyckats med. Arena 
har skapat debatt, utmanat invanda föreställningar och framför allt vidgat 
perspektiven. Och medverkat till att en statlig demokratiutredning sjösattes. 
Inte dåligt av ett magasin som kommit sex gånger om året. Eller kanske 
just därför. Arena har ofta publicerat texter med en längre horisont och ett 
bredare perspektiv.

Vi upptäckte ganska snart att en tidning som Arena inte på egen hand 
kan bära sig. Att bredda verksamheten blev ett sätt att se till att Magasinet 
Arena kunde överleva. Vilket med tiden resulterat i den bredd av verksam-
heter som representerar Arenagruppen i dag. l

24
år gavs Magasinet Arena ut.

Malena Rydell
chefredaktör Magasinet Arena

Björn Werner
chefredaktör Magasinet Arena
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— Dagens Arena
Under 2017 har Dagens Arena haft flera nyheter och granskningar som väckt 
uppmärksamhet i sociala medier och riksmedier. Några exempel är artiklar-
na ”Kritiserad skola plockade ut 28,5 miljoner i vinst”, ”Tunga LO-förbund 
självkritiska till SD-strategi”, ”Nätläkare guldgruva för två privata vårdcen-
traler” och ”Oacceptabelt långa abortköer i flera landsting”.

Nätläkarna och deras verksamhet var en granskning som Dagens Arenas 
reporter Elsa Persson gjorde under våren 2017.

Det började med en lokalartikel i P4 Västernorrland om deras dyra notor 
till följd av digital vård – i Jönköping. Dagens Arenas granskning pågick 
under våren 2017 och gick ut på att klarlägga vem som förlorade pengar och 
varför och att privata vårdcentraler i Jönköping förmedlade besök och  
fakturerade kostnader från Kry och Min Doktor på nätet från hela landet.  
Reportern Elsa Persson redde ut vilka som tjänar på det här, vilka som 
betalade och hur det organiserades. På en whiteboard hos redaktionen kunde 
med tiden den komplicerade kedjan med aktörer målas upp. 

Redaktionen visste att det skulle komma ett beslut från SKL och fick 
tillgång till det, där de föreslog halverad taxa, vilket blev en bra nyhet när de 
första artiklarna publicerades. 

Dagens Arena var först ut med bevakningen av hur den digitala vården 
fördelades i landet, med flest läkarbesök per invånare i storstäder där redan 
mycket vård finns och minst användning i glesbygd. En del i granskningen 
var en undersökning med kritik av hur de ställde diagnoser och förskrev 
antibiotika. 

Efter Dagens Arenas avslöjande har många läkare använt och diskuterat 
artiklarna. Såväl hur vården fördelas som diagnoserna och kostnaderna har 
diskuterats. En del av granskningen har även använts som expertunderlag för 
föredragningar. 

Redaktionen var även på plats i Almedalen för att bevaka nyheter, utspel 
och partiledarnas tal. 

Ledarna har haft en bred palett av utrikes- och inrikesfrågor, där årets 
stora debatter om vinster i välfärden, it-skandalen på Transportstyrelsen, 
#metoo-uppropen och turerna runt Nya Karolinska har engagerat särskilt. 
Lisa Pelling, Håkan A Bengtsson och Per Wirtén har regelbundet företrätt 
Dagens Arena i Godmorgon, världen! och andra medier, exempelvis Aktu-
ellt. 

Ett år med avtalsrörelse, S-kongress, ministeravgångar och partiledar-
byten medförde även en intensiv debattsäsong, inläggen har varit många 
och delade. Åsa Regnér, Ann Linde och Isabella Lövin har medverkat från 
regeringen. Debattserien Hoten mot demokratin med ett stort antal namnkun-
niga medverkande tillhör de mest lästa under året. 

Beslutsfattare och politiker ser värdet av att synas på Dagens Arenas de-
battsajt, men det är också viktigt att nya, unga skribenter, forskare och röster 
från civilsamhället lyfts fram.  
I början av året lanserade Dagens Arena även sin omgjorda hemsida. Sajten 
har under året även anpassats för att kunna publicera annonser. 

De många fackliga inläggen om avtals- och facklig-politiska frågor har 
höjt temperaturen på både avtalsrörelsen och nyhetsbevakningen. S-kon-
gressen, IF Metalls kongress, industriavtalet, vinsttaket, skyddsombudens 

”Dagens Arena har eta-
blerat sig som en pålitlig 
nyhetskälla och fortsatt 
att leverera initierade de-
batter och genomtänkta 
ledare. 

Johanna Senneby,
reporter på Dagens Arena.
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villkor och annan arbetsmiljö har väckt engagemang i alla delar av sajten.  
De sexuella trakasserier och härskartekniker som blottlades under  
#metoo-uppropen har varit en viktig del av höstens bevakning. 

Under året utökades antalet ledarskribenter med Silvia Kakembo och 
Mats Wingborg. Daniel Mathisen var under hösten tillförordnad chefredak-
tör på ledarredaktionen. Dennys Bello och Sarah Delshad gjorde praktik som 
ledarskribenter, via Aftonbladets utbildning. 

Övriga medlemmar av ledarredaktionen var Liv Beckström, Håkan  
A Bengtsson, Björn Elmbrant, Ulrika Kärnborg, Lisa Pelling och Vesna 
Prekopic. 

Veronica Palm, Göran Färm, Per Wirtén och Tommy Svensson samt 
medarbetare från Olof Palmecentret medverkade som krönikörer med sina 
personliga perspektiv på utrikesfrågor, kvinnors rättigheter, inrikespolitik, 
EU-utveckling och utrikespolitik. l

Liv Beckström,
Tf chefredaktör på Dagens Arena.

Nina Brevinge,
reporter och grävredaktör 
på Dagens Arena.

Elsa Persson,
reporter på Dagens Arena.

Mats Wingborg, Silvia Kakembo och Daniel Mathisen.
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”

— Atlas

”Ibland är man lessen,  
ibland är man glad
Oefterhärmlig. 
En skräckrom- 
an om barn 
och mördar-
mammor.
DN

Den andra musiken
En underbar liten guide gen-
om musikhistorien, från tidig 
gregoriansk 
sång till dagens 
konstmusik
Göran Greider

Förlaget fortsatte att ge ut en blandning av skönlitteratur och facklitteratur. 
Betoningen låg på svenska författare, men även några översatta titlar kom ut 
under året.

2017 minskade Atlas antalet titlar jämfört med året innan, från 28 styck-
en till 18 stycken. Ett steg i att kunna öka kvaliteten på de böcker som ges ut. 
Dessutom kan man då lägga mer kraft och fokus på pr och säljarbete.  

De två första titlarna var även årets bäst säljande, Ibland är man lessen, 
ibland är man glad av Martina Montelius och Nicholas Ringskog Ferrada-No-
lis introduktion till klassisk musik Den andra musiken. 

Montelius bok handlar om lärarinnan Rakel, som hatar allt som är 
naturligt, och är, på klassiskt Montelius-manér, rolig och sorglig på samma 
gång. En ovanlig kärleksberättelse. Atlas hade release för boken på Teater 
Brunnsgatan, där Martina läste ur boken. Den fick även fina recensioner och 
mycket uppmärksamhet. Bland annat intervjuades Martina i Malou efter tio, 
i Dagens Nyheter och i Studio Ett i P1. Hon recenserades i alla stora tidning-
ar och bland annat skrev Dagens Nyheter: ”Oefterhärmlig. En skräckroman 
om barn och mördarmammor.” 

Det finns anledning att känna lite extra stolthet för Nicholas Ringskog 
Ferrada-Nolis debut Den andra musiken, som är en introduktion till att lyssna 
på klassisk musik. På mindre än två månader sålde första upplagan av boken 
slut. En succé för en debutant. Boken blev vårens stora snackis i medierna. 
”En underbar liten guide genom musikhistorien, från tidig gregoriansk sång 
till dagens konstmusik”, skrev Göran Greider i Dagens Nyheter. Tor Billgren 
följde samma linje och skrev ”Kunnigt och personligt leder Nicholas Ring-
skog Ferrada-Noli läsaren in i den klassiska musiken” i Svenska Dagbladet. 
Förutom fina recensioner syntes och hördes Ringskog Ferrada-Noli i Kultur-
studion, Nordegren & Epstein, Go’kväll, Nyhetsmorgon och P5 Stockholm. 
I sann folkbildningsanda spräckte Ringskog Ferrada-Noli hål på många 
fördomar kring denna musikgenre – snobbigt, alltför intellektuellt, mossigt, 
gubbigt ... Med boken sänkte han tröskeln till den klassiska musikens värld 
och bjöd in nya lyssnare. Tack vare Spotify-listor kunde läsaren även lyssna 
på verken.

I februari släppte Atlas hela tre titlar. Syndavittnet är Mattias Hagbergs 
fjärde roman och berättar två historier. Det är prästen Sakarias som år 1917 
bor med sin piga och styr över en ö i Norra ishavet. Drygt 40 år senare bor Sa-
karias piga i Moskva, men hon kan inte skaka av sig vad som hände den där 
vintern på ön. Hon måste få berätta och hon måste få klarhet. Romanen fick 
ett fint mottagande och recenserades i flera av de stora tidningarna. Några 
veckor senare kom fackboken Slaget om Frankrike av Tomas Lindbom, som 
är en genomlysning av Frankrikes kris och politiska förutsättningar. Förlaget 
hade release för boken på Barnhusgatan, som var välbesökt och uppskattad. 
Boken kom mycket lämpligt precis före valet i april 2017, då Macron valdes 
till president. 

Den sista boken i februari var Niklas Elmérs Trojkan, en psykologisk 
roman om hierarkier och makt. Den handlar om Trojkan, en sluten grupp på 
ett prestigefullt universitet med, enligt ryktet, enormt inflytande. Men för att 
få bli medlem krävs vissa uppoffringar. Boken var Niklas Elmérs debut. 

Under mars månad släppte Atlas debattboken Gravidilska av Pernilla 
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ATLAS 2017Alexandersson. Hon är grundare av konsultföretaget Addgender och idén till 
boken föddes under hennes egen graviditet. Den är en ilsken uppgörelse med 
nedskärningar och förlossningskriser. Boken kom precis rätt i tiden (och är 
fortfarande högaktuell) och Pernilla var bland annat med i TV4 Nyhetsmor-
gon, Sveriges Radio och SVT-programmet Politik i bokhyllan.  

Efter dundersuccén med Vi bara lyder kom Roland Paulsen med uppföl-
jaren Arbetssamhället, en vass och tankeväckande introduktion till arbetskri-
tiken. Boken utkom första gången 2010, men Atlas utgåva är ordentligt 
omarbetad och reviderad. Roland Paulsen var bland annat med i Morgonpas-
set i P3 och Politik i bokhyllan. 

Precis före sommaren kom Ali Smiths Flicka möter pojke och Jag är allt du 
drömt i pocket. Böckerna har tidigare kommit ut på Albert Bonniers förlag, 
men då Atlas köpt rättigheterna till essäsamlingen Bibliotek kändes det bra 
att förlansera författaren genom att släppa dessa små ädelstenar till romaner 
igen i en billig utgåva. Till hösten kom sedan Bibliotek, om bibliotekets roll 
och hotade ställning i samhället. Boken recenserades på många ställen och 
fick över lag fina recensioner. Kulturnytt konstaterade: ”Allt är samtidigt så 
smart och nördigt och charmigt att det närapå blir finkulturell feelgoodlit-
teratur.” För förlaget blir det början på en, förhoppningsvis, lång relation 
med Ali Smith, då man köpt rättigheterna till hennes årstidsserie, där första 
boken, Höst, kommer hösten 2018. 

Men innan Bibliotek hann både Henrik Bromanders Bara en kram och 
Marias taverna av Jan Henrik Swahn och Jasim Mohamed komma. 

Bara en kram är den tredje och avslutande delen i Bromanders trilogi om 
manlighet. Boken handlar om den feministiskt profilerade krönikören Jens, 
som visar sig inte vara så feministisk när det gäller sitt eget agerande. En bok 
som damp ner precis innan #metoo briserade, som ett slags omen. Väldigt 
roligt för både Atlas och för Henrik Bromander själv. Även om det som ledde 
fram till #metoo naturligtvis inte var särskilt roligt. Boken fick flera fina 
recensioner, bland annat skrev GP ”Ett ljuvligt lustmord på en kulturman i 
tiden”. 

Även Marias taverna blev väl mottagen. ”Jag grips av uppriktigheten i 
den här boken”, skrev Aftonbladet, och Sydsvenskan kallade den ”ett läsvärt 
tidsdokument som visar att det faktiskt är möjligt att behålla sin mänsklighet 
under omänskliga förhållanden”.

Som vanligt besökte Atlas Bokmässan i Göteborg. Martina Montelius 
samtalade med Lena Andersson och Åsa Beckman om absurdism i littera-
turen. Henrik Bromander intervjuades om #metoo i DN:s monter och Kalle 
Kniivilä pratade om Tanjas gata på Finska institutet. Förlaget anordnade 
även en författarmiddag på Dubbel Dubbel där bland andra Kalle Kniivilä 
och Mattias Hagberg medverkade.

Strax före mässan släpptes Kalle Kniiviläs senaste bok om Ryssland, Tan-
jas gata, där vi får följa ett antal personer på en gata i Sankt Petersburg under 
100 års tid. Det blir samtidigt en berättelse om dessa enskilda människoöden 
och Sovjetunionens/Rysslands historia, skrivet på Kniiviläs vackra prosa. En 
reportagebok som känns skönlitterär. Bland flera fina recensioner märktes 
Kulturnytt, GP och Aftonbladet som skrev: ”Upplägget förtjuser, griper tag 
och ger skildringen en dragning åt det universella”. 

I slutet av september kom även Systrarna av Peter Mosskin. En berättelse 
om tre systrar, där två hade relationer med Gunnar Ekelöf. DN Kultur skrev 
”Mosskin infriar sin föresats att bärga dessa enastående och modiga kvinnor 
till eftervärlden. Nun, Nini och Margit kommer stanna hos mig länge. För 
det är jag honom djupt tacksam.”

Ibland är man lessen ibland är 
man glad (roman)
Martina Montelius
Den andra musiken  
(sakprosa)
Nicholas Ringskog  
Ferrada-Noli
Syndavittnet (roman)
Mattias Hagberg
Slaget om Frankrike (essä)
Tomas Lindbom
Trojkan (roman)
Niklas Elmér
Arbetssamhället (sakprosa)
Roland Paulsen
Gravidilska (reportage)
Pernilla Alexandersson  
Bara en kram
Henrik Bromander
Marias taverna
Jasim Mohamed & Jan Henrik 
Swahn
Bibliotek
Ali Smith
Tanjas gata
Kalle Kniivilä
Systrarna
Peter Mosskin
Anteckningar
Joan Didion
Vi måste förbereda oss på 
död
Anna-Lena Lodenius
Flicka möter pojke
Ali Smiths
Jag är allt du drömt om
Ali Smiths
Ett år av magiskt tänkande
Joan Didion
Anteckningar
Joan Didion



 12 |

Arenagruppen

”
”Politiska fiktioner

”Mosskin infriar sin 
föresats att 
bärga dessa 
enastående 
och modiga 
kvinnor till 
eftervärlden. 
DN

Inte en berättelse
Didion skrapar ihop lite 
rester som legat i skrivbords- 
lådan och ut-
klassar alla 
andra som 
jobbat år med 
sina essäer. 
Per Wirtén

Under hösten släppte förlaget en gammal bok från bästsäljande Joan Did-
ion. Hennes Ett år av magiskt tänkande var faktiskt den elfte bäst sålda boken 
2017, så den tickar på. I oktober kom Anteckningar som är just författarinnans 
anteckningar från en resa genom USA på 70-talet, men som visar sig vara 
högaktuell och säga mycket om det som sker i detta intressanta och skräm-
mande land i dag, över 40 år senare.  

”Didion skrapar ihop lite rester som legat i skrivbordslådan och utklassar 
alla andra som jobbat år med sina essäer. Vilken stilist. Vilken författare”, 
skrev Per Wirtén på sin blogg. Och i Dagens Nyheter skrev Åsa Beckman att 
Didion hela tiden skapar stycken med en vindlande konkretion och kallade 
henne ”en suverän iakttagare”. Även Expressen och Aftonbladet skrev posi-
tivt om boken. 

2017 års sista bok från Atlas var Anna-Lena Lodenius Vi måste förbere-
da oss på död, där hon undersöker ett antal terrorattentat under 1800-talet, 
1900-talet och 2000-talet och tittar på deras likheter och skillnader, men 
framför allt försöker hon förstå personerna bakom dåden. Kulturhuset anord-
nade ett samtal mellan Anna-Lena, Mattias Gardell och Åsa Erlandson, lett 
av Annie Reuterskiöld. Samtalet var välbesökt och en hel del frågor ställdes 
om detta aktuella och skrämmande ämne.  

I Aftonbladet kallade Sinziana Ravini det en oerhört viktig bok. Vilket 
väl sammanfattar förlagets sammanlagda utgivning under året – oerhört 
viktig. l

Pernilla Alexandersson i Nyhetsmorgon pratar om Gravidilska.
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Johan Söderbäck,
redaktör och faktor 
på Bokförlaget Atlas.

Ann-Louise Gustavsson,
förlagschef på Bokförlaget Atlas.

Tove Leffler,
förlagschef på Atlas.

Elnaz Baghlanian,
litterär chef på Atlas.

Martina Montelius i Malou efter tio.

Henrik Bromander nominerad till Sveriges radios romanpris.



 14 |

Arenagruppen

— Premiss
Premiss har under året gett ut böcker i samarbete med såväl privatpersoner 
som organisationer, samt internt i Arenagruppen åt Arena Idé. Antalet titlar 
under 2017 minskade, från nio stycken till sju stycken. 

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter gjordes 
tillsammans med Arena Idé. Författare var Susanne Fransson, verksam vid 
Göteborgs universitet, och Per Norberg vid Lunds universitet. Boken vänder 
sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskriminerings- 
lagstiftning och mänskliga rättigheter. För första gången experimenterade vi 
med QR-koder som används för att länka till ytterligare material.

På uppdrag av författarna själva trycktes Se helheten – om framgångsfaktor-
er i socialt arbete! Lotta Persson och Titti Frisk Hagström har själva mångårig 
erfarenhet av socialt arbete i praktiken och i boken vill de ge sin bild av so-
cialtjänstens uppdrag och utmaningar. Boken delfinansierades av Centralför-
bundet för Socialt Arbete (CSA).

Hoten mot rättsstaten i Europa gjordes på uppdrag av Rättsfonden. Ett 
flertal europeiska experter skildrar och analyserar här rättsstatens ställning 
i Europa och de europeiska institutionernas möjligheter och begränsningar. 
Medverkande: Petra Bárd, Johan Hirschfeldt, Ewa Łętowska, Anders Mell-
bourn (red.), Laurent Pech och Fredrik Sterzel. 

2017 firade industriavtalet 20-årsjubileum. I samband med det gav vi ut 
Vem ska bestämma på lönemarknaden? – Industriavtalets lönenorm utmanas 
med författarna Tommy Öberg och Anna Danielsson Öberg. Boken blev 
omskriven på många ställen, däribland SvD, Dagens Arbete och Lag & Avtal. 
En del av upplagan var förbeställd av Facken inom industrin.

I Det moderata skyltfönstret granskas den borgerliga alliansens politik i 
Stockholms läns landsting. Flera av bidragen i antologin skildrar skandalerna 
kring byggandet av Nya Karolinska, som ju fortsätter att granskas och skapa 
rubriker i de stora tidningarna. Medverkande: Susanna Alakoski, Nisha 
Besara, Jesper Bengtsson (red.), Daniel Mathisen, Magnus Nilsson, Åsa 
Petersen, Linnea Swedenmark och Mats Wingborg. Uppdragsgivare var 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. 

Antologin Rätten till rättvisa – om utsatta människors rättigheter och till-
gång till rättvisa gjordes tillsammans med Arena Idé. Ett flertal tunga namn 
medverkade med texter: Rami Al-Khamisi, Maria Bexelius, Petra Hall, Agnes 
Hellner, Carl Josefsson, Pia Kjellbom, Ruth Mannelqvist, Medea Sandbladh, 
Oskar Taxén och Ignacio Vita. Redaktörer var Petra Hall och Lisa Pelling. 

Svenska Transportarbetares Historik gjordes på uppdrag av Svenska  
Transportarbetarförbundet och författare var Dan Nyberg och Martin 
Viredius. Det är förbundets medlemmar som har hållit gods öden och 
persontransporter rullande genom kristider och högkonjunkturer sedan det 
förra sekelskiftet. Boken var därför lika mycket en skildring av det moderna 
Sveriges framväxt som en fackförbundshistorik. 

Förlaget har under året byggt upp ett större kontaktnät och det finns i 
dag många fler som vet vad Premiss är och vad man sysslar med. Allt fler har 
under årets slut hört av sig för att få projekt gjorda. Detta bådar gott inför 
kommande år. l

Stefan Sunnerdahl,
projektledare för Premiss förlag. 

”Förlaget har under året 
byggt upp ett större kon-
taktnät och det finns i dag 
många fler som vet vad 
Premiss är och vad man 
sysslar med. Allt fler har 
under årets slut hört av sig 
för att få projekt gjorda. 
Detta bådar gott inför 
kommande år. 
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PREMISS 2017

Elnaz Baghlanian, Stefan Sunnerdahl, Maja Dahl och Jenny Lindahl på 
Bokmässan.

Vem ska bestämma på  
lönemarknaden?
Anna Danielsson Öberg,  
Tommy Öberg
Hoten mot rättsstaten  
i Europa
Anders Mellbourn
Det moderata skyltfönstret
Jesper Bengtsson
Se helheten
Titti Frisk Hagström,  
Lotta Persson
En annan socialdemokrati
David Åhlén
Rätten till rättvisa
Petra Hall, Lisa Pelling (red)
Svenska Transportarbetares 
Historia
Dan Nyberg och Martin 
Viredius
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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, böck-
er, skrifter och podcasts. 

Under 2017 har Arena Idé fortsatt arbeta med frågor som rör ekonomisk 
politik, arbetsmarknad samt demokrati och välfärd. Ett särskilt fokus har 
legat på arbetsmiljöfrågor, skolfrågor, integration och frågor i gränslandet 
mellan juridik och politik. 

Ekonomisk politik
Ekonomgruppen fokuserade 2017 på två större frågor, bostäder och infras-
truktur. Ett större bostadsprojekt har utvecklats i samarbete med Hyresgäst-
föreningen. En betydande arbetsinsats gjordes under 2017 av Ekonomgrup-
pen, tillsammans med Arena Opinion, att organisera och planera projektet 
både administrativt, innehållsligt och kommunikativt. Bostad 2030 gav ut 
en första rapport ut i slutet av året och under 2018 planeras ytterligare fem 
rapporter.

I egen regi fokuserades på infrastrukturfrågorna med två utgivna rap-
porter. Dessa rönte stort intresse från både massmedier och intresseorganisa-
tioner. Rapportförfattarna har också blivit inbjudna till berörda myndigheter 
för att presentera rapporterna.

Podden Pengar & Politik har givits ut 24 gånger.
Det forskningsnära samarbetet har förstärkts under 2017. Ekonomgrup-

pen har medverkat i både nationella och internationella forskningskonfer-
enser. Chefsekonomen ingår som enda svensk medlem i Trade union related 
economists-gruppen (TUREC), som har som huvudsponsor EU-sponsrade 
The European Trade Union Institute (ETUI). 

Chefsekonomen Sandro Scocco har också skrivit för Social Europe och 
medverkat i deras antologi “Inequality in Europe – Social Europe dossier”.

Ekonomigruppen har under 2017 medverkat i bland annat SVT, Sveriges 
Radio, Dagens Nyheter, Svd och Aftonbladet och varit flitigt inbjuden till 
olika sammanhang som föreläsare eller expert.

Välfärd och demokrati
Inom området välfärd och demokrati har Arena Idé arbetat vidare med frågor 
som rör gränslandet mellan juridik och politik. Vi har gett ut en rapport om 
transnationell jämlikhetspolitik och den europeiska konstitutionen, och 
startade Akademin för rörelsejurister i samarbete med Hyresgästföreningen 
och ABF. Hösten 2017 gav vi ut antologin Rätten till rättvisa med bidrag från 
forskare, experter från fackföreningar och aktivister. Antologin Rätten till 
rättvisa var grunden till en seminarieserie med events i Uppsala, Göteborg, 
Gävle, Stockholm, Lund och Umeå. Hösten 2017 gav vi också ut Oskar Tax-
éns uppmärksammade rapport Juridifiering. 

Vi har genomfört projektet ”Jakten på den jämlika skolan” som letts av 
Vesna Prekopic och resulterat i åtta poddavsnitt med skolforskare, fackför-
bund, rikspolitiker, lärare och elevorganisationer. Slutrapporten Jakten på den 
jämlika skolan publiceras under våren 2018.

Lisa Pelling intervjuas av SR:s 
Johar Bendjelloul.

Sandro Scocco och Jenny 
Lindahl.
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Arena Idé är en viktig röst i frågor som rör migration och integration. 
Bland de större evenemangen 2017 finns konferensen ”Welcoming Refugees 
– Local European Experiences” som Arena Idé arrangerade tillsammans med 
Norrköpings Kommun och forskningsinstitutet Remeso den 25–27 januari 
2017. 130 experter på lokalt flyktingmottagande från 16 europeiska länder 
deltog. Slutrapporten skrevs under konferensen.

Arena Idés Lisa Pelling har under året utsetts till ansvarig för rapporteringen 
från Sverige till EU-kommissionens ”European Website on Integration”. 

Arbetet med projektet politikens plats har fortsatt med flera utåtriktade 
evenemang och poddavsnitt. 

Arbetsmarknad
Arena Idé har under året genomfört ett antal aktiviteter på arbetsmarknad-
sområdet och dessutom gjort ett strategiskt arbete med att dels fokusera mer 
på arbetsmarknadsfrågor, dels samordna frågorna med utbildningsområdet. 

Ett projekt kring om hyvling av arbetstider genomfördes i samarbete med 
12 fackförbund från samtliga centralorganisationer.

Arbetet med arbetsmiljöfrågor har fortsatt, bland annat med opin-
ionsundersökningar bland lärare och bibliotekarier kring digitala hot, och 
eventet ”Stress, näthat och teknikstrul – en halvdagskonferens om digital 
arbetsmiljö” som genomfördes i november 2017.

Vi har fortsatt att följa arbetslivsforskningen, bland annat genom fortsatt 
samarbete med Nätverket jämställda löner och genom deltagande på Forum 
för arbetslivsforskning FALF:s årliga konferens.

I augusti anställdes German Bender som programchef för arbetsmarknad, 
en nyinrättad tjänst på tankesmedjan som ska bidra till att lyfta arbetsmark-
nads- och utbildningsfrågorna.

Nya ledamöter har utnämnts till Arena Idés fackliga råd och rådet utgör 
alltjämt en viktig kontaktyta mellan tankesmedjan och förbundsrepresentan-
ter från förbund inom LO, TCO och Saco.

Innovation in Politics Awards
Under året blev Arena Idé Sveriges representant i det europeiska initia-
tivet Innovation in Politics Awards. The Innovation in Politics Awards är 
en utmärkelse skapad av The Innovation in Politics Institute. Syftet med 
initiativet är att förbättra politiken i Europa genom att stötta politiker som 
har modet att bryta ny mark, vara nyskapande och uppnå resultat – oavsett 
partitillhörighet eller politisk nivå och på så sätt stärka medborgarnas tro på 
politiken. 

589 politiska projekt från hela Europa nominerades i nio kategorier: 
civilisation, demokrati, jobb, välstånd, livskvalitet, mänskliga rättigheter, 
gemenskap, frihet och ekologi. De resulterade i 80 finalister varav tre var de 
svenska politikerna Veronica Andersson (S), Clara Lindblom (V) och Banar 
Sabet (C).

Vinnarna i de nio kategorierna meddelades under en internationell gala 
den 6 december i Wien, Österrike. Veronica Andersson, kommunpolitiker 
från Nyköping, fick första pris i kategorin civilisation för sitt arbete med 
Nyköpingsmodellen mot skolsegregation. 

En del i Innovation in Politics var också projektet Work knows no age, där 
Arena Opinion anlitats och tagit fram svenska bidrag. Country representative 
för Sverige har varit Arena Idés Lisa Pelling. ”Under 2016 har Arena Idé 

främst fokuserat på jäm-
likhet, arbetsmiljöfrågor, 
migration och integration.

German Bender modererar 
seminariet Work 4.0 in the Dig-
ital Society” som arrangerades 
av Arena Idé tillsammans med 
Friedrich-Ebert-Stiftung.
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German Bender 
Programchef på Arena Idé

Bostad 2030
Arena Idé fick under 2017 i uppdrag av Hyresgästföreningen att genomföra 
projektet Bostad 2030, som bland annat innebär framtagande av en rad 
rapporter, arbete med en bostadsdelegation, kommunikationsinsatser och 
konferenser under 2017 och 2018. Projektet arbetar oberoende med att ta 
fram forsknings- och kunskapsbaserade lösningar på bostadsbristen med 
sikte på 2030. Delegationen Bostad 2030 kommer fram till valet 2018 att ta 
fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att 
möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen. 

Ordförande i delegationen är Anders Sundström, och ledamöter är 
Eva Andersson, Magnus Billing, Marie Nilsson och Jonas Spangenberg. 
Utredningschef är Sandro Scocco, projektledare Lars-Fredrik Andersson, 
biträdande projektledare är María-Elsa Salvo, och kommunikationen sköts av 
Arena Opinion/Jenny Lindahl. Under 2017 startades projektet och en första 
rapport samt en bostadspolitisk hearing togs fram, samt projektbeskrivning, 
infrastruktur, organisation och färdplan. Till delegationen är också experter 
och forskare knutna för att ta fram de underlag som behövs. I augusti 2018 
ska delegationen lämna ett slutbetänkande till Hyresgästföreningen.

Arena Idés poddcasts
Jakten på den jämlika skolan
I podden Jakten på den jämlika skolan träffade Vesna Prekopic i åtta avsnitt 
forskare, skolpersonal, elever, organisationer och politiker för att lyfta och 
granska de idéer som funnits och det som gjorts för att öka jämlikheten och 
likvärdigheten inom skolan. Podden har bland annat gästats av Johanna Jaara 
Åstrand, Christian Lundahl och Per Kornhall.

Människor & migration
I podden Människor & Migration diskuteras och förklaras migration ur ett 
statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv. I podcasten pratar utredningschef 
Lisa Pelling, advokaten och asylrättsjuristen Ignacio Vita och kommunika-
tionsansvarige Maja Dahl om aktuella perspektiv och ämnen. Under 2017 
har Människor & Migration släppt 16 avsnitt om allt från svenskars inte-
gration i Spanien till tiggeriförbud riktat mot utsatta EU-medborgare och 
situationen för rohingyer som flyr från Burma.

Pengar & Politik
I podden Pengar & politik pratar Sandro Scocco, chefsekonom, och Jenny 
Lindahl, chef Arena Opinion, om ämnen i gränslandet mellan ekonomi och 
politik. Under 2017 har 24 avsnitt sänts, podden har gästats av bland annat 
Jerzy Sarnecki, Po Tidholm och Maja Fjaestad.

”Arena Idé fick under 2017 
i uppdrag av Hyresgäst-
föreningen att genomföra 
projektet Bostad 2030, 
som bland annat innebär 
framtagande av en rad 
rapporter, arbete med en 
bostadsdelegation, kom-
munikationsinsatser och 
konferenser under 2017 
och 2018.
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Boa Ruthström,
chef Arena Idé.

Sandro Scocco,
chefsekonom.

Lisa Pelling,
utredningschef.

Maja Dahl,
kommunikationsansvarig.

Eftervalsanalys i Studio Ett på plats i London dagen efter det brittiska 
valet. Håkan A Bengtsson i samtal med The Spectators chefredaktör 
Fraser Nelson.

Lisa Pelling intervjuas i Agenda.
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Den farliga mångfalden –  
om Sverigedemokraternas 
världsbild 
Håkan Holmberg

Welcoming Refugees – Local 
European Experiences 

Hushållsnära tjänster för äldre
Helene Brodin och Lars Fredrik 
Andersson

Movement Lawyers 
Rami Al-Khamisi 

Tankar om arbetsmiljö  
– Arbetsmiljölagen 40 år 
Sara Dadnahal

Transnationell jämlikhetspoli-
tik: en rapport om den europeis-
ka konstitutionen och fram-
tidens vänsterprojekt 
Hanna Eklund

En dyrbar väg 
Lars-Fredrik Andersson

Demokrati – hotet  
från populismen
Sam Hägglund  
och Lars-Olof Pettersson 

En arbetsmarknadsrapport 
som utmanar – tankar om en 
SNS-rapport 
Jonas Olofsson 

Föräldravänliga villkor  
i lokalpolitiken 
Olle Folke och Johanna Rickne

Juridifiering – om  
förskjutningen av makt från 
politik till juridik
Oskar Taxén

Informellt lärande i arbetslivet
Jonas Olofsson

Marknadiseringen av den 
svenska sjukvården –  
så gick det till 
Mats Wingborg 

Under falsk flagg
Sandro Scocco och Lars-Fredrik 
Andersson

Bostad 2030 rapport 1 –  
Bostadsmarknaden –  
Hushållens, företagens och 
politikens utmaningar 
Lars Fredrik Andersson

RAPPORTER
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Boa Ruthström tackades av.

German Bender kommenterar 
vårbudgeten i Expressen TV.

Göran Persson föreläser på IF Metalls idéutvecklingskonferens som 
Arenagruppen höll i.

Håkan A Bengtsson.
Lisa Pelling, Anna Maria Saxgård, German Bender, Maja Dahl, Sandro 
Scocco och Simon Classon.
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Arena Idé i medier  
(urval)
DN 2017-01-03 ”Kraftfulla satsning-
ar krävs mot ohälsan i arbetslivet”, 
projektet AML 40år skriver på DN 
debatt. 

P1 Konflikt 2017-02-18 Lisa Pelling 
på temat ”Hur mår egentligen den 
europeiska socialdemokratin?” 

DN Debatt 2017-02-22 ”Låga rän-
tor bara ett nödvändigt ont” (replik) .

Aftonbladet kultur 2017-03-30 
”Massförakt”, Sandro Scocco skriver 
om Tino Sanandajis bok. 

SVT Agenda 2017-04-02 Vad är 
bäst för Sverige, höga eller låga 
skatter? Sandro Scocco medverkade i 
SVT Agenda.

SVT Aktuellt 2017-04-04 ”Jag 
saknar empati från partistyrelsen”, 
Lisa Pelling debatterade S migra-
tionspolitik med Widar Andersson, 
Folkbladet. 

DN Kultur 2017-06-26 ”Så kan EU 
arbeta för att minska klyftorna mel-
lan fattiga och rika”, Hanna Eklund 
skriver på DN Kultur. 

Dagens Samhäll 2017-09-05 ”Låt 
inte våldets logik styra flyktingarnas 
öde”, Lisa Pelling, Ulf Bjereld och 
Thomas Hammarberg,

DN Debatt 2017-09-14 ”Nyanlän-
da behöver utbildning – inte poli-
tikernas låglönejobb”, Lisa Pelling 
och German Bender presenterar fem 
förslag på DN Debatt.

DN Debatt 2017-09-25 ”Den svens-
ka modellen bygger på uppkvalifi-
cering”, Lisa Pelling och German 
Bender (replik). 

DN Debatt 2017-10-23 ”Politikerna 
måste återta makten från juristerna”, 
Oskar Taxén skriver på DN Debatt 
om rapporten Juridifiering. 

Arena Idés seminarier
(arrangör är Arena Idé om inget 
annat anges) 

10/1 Tillbaka till  
socialförsäkringar för alla 
Samtal i samband med lansering av 
rapporten Tillbaka till socialförsäk-
ringar för alla av Anna Hedborg.  
Medverkande: Anna Hedborg, 
Emma Carlsson Löfdahl (L) riks-
dagsledamot, Håkan Svärdman, 
välfärdsanalytiker Folksam. 
23/1 Samtal om EMU:s  
och eurons framtid 
Medverkande: Annika Winsth, chefs-
ekonom, Nordea, Gunnar Lund, 
tidigare biträdande finansminister, 
Louise Andrén Meiton, SvD:s när-
ingslivsredaktion, Stefan de Vylder, 
fil.dr i nationalekonomi, Michael 
Sohlman, ordförande Forum för 
EU-debatt. 
Arrangörer: Arena Idé och ABF 
Stockholm.
26/1 Den farliga mångfalden – 
rapportlansering och samtal 
Lansering och presentation av 
Håkan Holmbergs Den farliga mång-
falden – en skrift om Sverigedemokra-
ternas världsbild. 
Medverkande: Ann-Cathrine Jungar, 
docent i statsvetenskap vid Söder-
törns högskola och Anders Mell-
bourn, ordf. för Frisinnade klubben. 
25-27/1 Welcoming Refugees – 
Local European Experiences 
Europeisk konferens med 130 
deltagare från 16 europeiska länder 
om lokala erfarenheter av flykting-
mottagande.  
Medverkande: Ylva Johansson (S), 
arbetsmarknadsminister, Lars  
Stjernkvist (S), ordf. kommun-
styrelsen Norrköping, Carl-Ulrik 
Schierup, professor och direktör för 
Remeso, Philippe Legrain, migra-
tionsexpert/grundare av OPEN, 
med flera. Arrangörer: Arena Idé, 
Norrköpings kommun och Remeso 
(Institute for Research on Migration, 
Ethnicity and Society vid Linköpings 
universitet) med stöd från Svenska 
kyrkan och TENT Foundation.
31/1 En mediepolitik  
för framtiden? 
Medverkande: Anette Novak, re-
geringens särskilda utredare och an-
svarig för Medieutredningen, Jonas 

 SR Studio Ett 2017-10-26 ”Sverig-
es roll i framtidens EU”, Lisa Pelling 
kommenterar Stefan Löfvens Euro-
pa-politiska tal. 

Dagens Arena 2017-10-27 “Ar-
betsgivare, nu måste ni agera på 
#metoo!”, Maja Dahl 

Social Europe 2017-11-01 ”The 
Vicious Circle Of Inequality”,  
Sandro Scocco om ojämlikhetens 
onda cirkel. 

DN debatt 2017-11-21 ”Lundbergs 
teorier saknar verklighetsförank-
ring”, Sandro Scocco (replik). 

Metro Debatt 2017-11-23 ”Priset 
för Black Friday är högt för de 
anställda”, Lisa Pelling om hur Black 
Friday och super-reor påverkar han-
delns anställda. 

Dagens Juridik 2017-11-27 Oskar 
Taxén sammanfattar debatten om 
rapporten Juridifiering.

DN Debatt 2017-12-03 ”Finans-
departementet har fel – ökade 
vägsatsningar krävs”, Sandro Scocco 
tillsammans med Lars-Fredrik 
Andersson, docent Umeå universitet 
och Rikard Eriksson, professor Umeå 
universitet utifrån rapporten Under 
falsk flagg. 

DN Debatt 2017-12-12
”Skilj på investeringsvolym och 
prioriteringar”, slutreplik om 
infrastrukturinvesteringar av Sandro 
Scocco, Lars-Fredrik Andersson och 
Rikard Eriksson.

Arena Idés medarbetare har ofta 
medverkat som kommentatorer och 
experter i olika medier. Bland annat 
genom intervjuer i Dagens Nyheter, 
SvD Näringsliv, Dagens Industri, 
Dagens ETC, Dagens Samhälle, 
Arbetet, SR Ekot, Studio Ett och 
P1 Morgon, samt SVT Agenda, 
SVT Aktuellt, Aftonbladet TV och 
Expressen TV. 
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bundet, Gunilla Kindstrand, tidigare 
kulturchef på Mittmedia AB.
2/2 Birgitta Dahl om sin bok  
I rörelse – minnen från ett  
innehållsrikt liv 
Samtal med Lisa Pelling.
Arrangörer: Arena Idé, ABF och 
Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 
3/2 Leder rutavdraget  
till sämre äldrevård? 
Samtal i samband med lansering 
av skriften Hushållsnära tjänster för 
äldre. 
Medverkande: Lars-Fredrik An-
dersson, rapportförfattare, Helene 
Brodin, rapportförfattare, Anna 
Werkelin Ahlin, äldreomsorgsexpert 
Kommunal, Samuel Klippfalk (KD), 
kommunalråd Solna, Clara Lind- 
blom (V), äldreborgarråd, Stockhol-
ms stad, Susanne Öhrling, sakkun-
nig PRO, modererat av Lisa Pelling, 
utredningschef Arena Idé.
15/2 Är en annan ekonomisk  
politik i Europa möjlig? 
I rapporten En väg mot tillväxt och 
ökad sysselsättning i Europa diskuter-
ar och kritiserar Lars Anell den 
ekonomiska doktrin som styr dagens 
europeiska union. 
Medverkande: Lars Anell, rapport-
författare, kommentarer av Maja 
Fjaestad, samhällspolitisk chef 
Kommunal och Sandro Scocco,  
chefsekonom Arena Idé. 
7/3 Mens, makt och arbete 
Medverkande: Anna Dahlqvist, för-
fattare till boken Bara lite blod (Atlas 
2017), Lena Ag, generalsekreterare 
Kvinna till Kvinna, Heidi Lampinen, 
programhandläggare för industrisek-
torn Union to Union, Louise Berg, 
Sibship society, modererat av Lisa 
Pelling, utredningschef Arena Idé. 
Arrangörer: Arena Idé och Bokför-
laget Atlas.
7/3 Living with uncertainties: 
Scarcity climate politics 
Seminarium med Donald Worster, 
University of Kansas och University 
of Renmin, Lisa Brady,  Boise State 
University, Johanna Sandahl, ord-
förande för Naturskyddsförening- 
en, Björn Wiman, Dagens Nyheter, 
Marco Armiero, KTH Environmen-
tal Humanities Laboratory.
Arrangörer: Arena Idé & KTH Envi-
ronmental Humanities Laboratory.

14/3 Kommunernas kraft –  
integration av nyanlända på lokal 
nivå i Sverige och Tyskland 
Ett seminarium utifrån Fried-
rich-Ebert-Stiftungs studie om 
vad tyska kommuner anser krävs 
för en framgångsrik integration av 
nyanlända. Medverkande: Dietmar 
Molthagen, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Emilia Bjuggren (S), borgarråd 
Stockholms stad, Josefin 
Malmqvist (M), kommunalråd Sund-
bybergs kommun, Ylva Mozis (L), 
gruppledare Vallentuna kommun, 
Staffan Ström, rektor Vuxensko-
lan Nacka kommun, modererat av 
María-Elsa Salvo, Arena Opinion.  
Arrangörer: FES, ABF och Arena Idé.
16/3 Slaget om Frankrike 
Ett samtal om Frankrike inför presi-
dentvalet i maj utifrån den nyutgivna 
boken Slaget om Frankrike av Tomas 
Lindbom. Medverkande: Tomas 
Lindbom, Göran von Sydow, Svens-
ka institutet för europapolitiska 
studier, Ingmarie Froman, journalist 
Svenska Dagbladet, modererat av 
María-Elsa Salvo, Arena Opinion.
6/4 Att hitta Sveriges  
mest innovativa politiker 
Medverkande: Lisa Pelling, utred-
ningschef Arena Idé och Sveriges 
representant för Innovation in Pol-
itics Awards, Ronny Zuckermann, 
initiativtagare Innovation in Politics 
Awards, Minéa Frykman, projek-
tledare Höj Rösten Politikerskola, 
Patrick Krassén, tidigare rektor 
Stureakademin, Veronica Anders-
son (S), kommunpolitiker och en av 
initiativtagarna till ”Nyköpingsmod-
ellen”, nominerad till Innovation 
in Politics Award, Liza Jakobsson, 
alumn Arenaakademin med flera. 
Arrangör: Arena Idé och Arena 
Opinion.
6/4 Politik i konkurrensstatens tid  
Ett seminarium med Ove Kaj Peder-
sen, dansk statsvetare och professor 
vid Copenhagen Buisness School, 
om kontrollen över kunskapsbild-
ningen och hur politiken styrs av 
kunskap. Medverkande: Ove Kaj 
Pedersen, statsvetare och professor 
vid copenhagen Buisness School, 
Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef 
Kommunal, Sverker Sörlin, profes-
sor KTH. 
Arrangör: Arena Idé.

19/4 Så kan den europeiska 
konstitutionen användas för att 
driva jämlikhetspolitik 
Lunchseminarium om den 
europeiska konstitutionen och 
framtidens vänsterprojekt utifrån 
Hanna Eklunds rapport Trans- 
nationell jämlikhetspolitik: en 
rapport om den europeiska konstitu-
tionen och framtidens vänsterprojekt.
Medverkande: Hanna Eklund, 
författare till rapporten, kom-
mentarer av Göran von Sydow, 
forskare i statsvetenskap samt 
ställföreträdande direktör på 
Sieps, Svenska institutet för eu-
ropapolitiska studier, Åsa Janlöv, 
jurist, moderator Lisa Pelling, 
Arena Idé.
25/4 Att ge naturen rättigheter 
– vägen till hållbar utveckling
Medverkande: Mari Margil, bi-
trädande direktör för Community 
Environmental Legal Defense 
Fund (CELDF) och chef Inter-
national Center for the Rights of 
Nature, Jonas Ebbesson, profes-
sor i miljörätt Stockholms univer-
sitet, modererat av Lisa Pelling, 
utredningschef Arena Idé.
4/5 En dyrbar väg! 
Lansering av Lars-Fredrik An-
derssons och Rikard Erikssons 
rapport En dyrbar väg! följt av 
samtal om transportinvesteringar. 
Medverkande: Lars-Fredrik 
Andersson, rapportförfattare, 
och Sandro Scocco, chefsekonom 
Arena Idé.  
24/5 Att vara antikapitalist i dag 
Medverkande: Erik Olin Wright, 
professor i sociologi vid Uni-
versity of Wisconsin-Madison, 
USA, Marika Lindgren Åsbrink, 
utredare LO, Åsa Odin Ekman, 
del i redaktionen för ”Klass i 
Sverige”, samtalsledare Stefan 
Svallfors, professor, Institutet för 
Framtidsstudier. 
Arrangörer: Arena Idé, ABF 
Stockholm, Institutet för Fram-
tidsstudier, Katalys.
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4/7 Går det fria skolvalet att förena 
med en jämlik skola?
Medverkande: Anna Ekström (S), 
gymnasie- och kunskapslyftsmin-
ister, Anna Sjögren, docent vid 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, mo-
dererat av Vesna Prekopic, projektle-
dare Arena Idé.
4/7 Politiken efter populismen – 
behövs de politiska partierna? 
Medverkande: Lisa Pelling, utred-
ningschef Arena Idé, Karin Svan-
borg-Sjövall, vd Timbro, Andreas 
Bergström, vice vd Fores, Alexander 
Crawford, processledare Global Ut-
maning, Ann-Therese Enarsson, vd 
Futurion, modererat av Per Lager-
ström, Futurion. 
Arrangörer: Arena Idé, Timbro, 
Fores, Global Utmaning och Futu-
rion.
6/7 Pengar & Politik – livepodd i 
Almedalen 
Livesändning av podden  
Pengar & Politik.
Medverkande: Viktor Barth-Kron, 
journalist Dagens Nyheter, San-
dro Scocco, chefsekonom Arena 
Idé och Jenny Lindahl, chef för 
Arena Opinion och producent av 
podden.
29/8 Från Ferguson till Genève 
Medverkande: Justin Hansford. 
Arrangörer: Arena Idé och Centrum 
för mångvetenskaplig forskning om 
rasism.
31/8 Självbestämmande inom EU: 
Fallet Katalonien  
Albert Royo, Secretary General, 
Public Diplomacy Council of Cata-
lonia (Diplocat), Niklas Bremberg, 
Utrikespolitiska institutet, Josep 
Costa, University Pompeu Fabra 
(Barcelona). Lisa Pelling, utred-
ningschef Arena Idé. 
Arrangörer: Arena Idé och Public 
Diplomacy Council of Catalonia 
(Diplocat).
31/8 Vem vinner valet i Norge? 
Medverkande: Sigrid Hagerup, 
rådgivare Tankesmedjan Agenda, 
Ali Esbati (V), riksdagsledamot, Lisa 
Pelling, utredningschef på Arena Idé. 
Arrangörer: Arena Idé och ABF 
Stockholm.

medredaktör för antologin, jurist 
och verksam som ombudsman på 
Unionen, Rami Al-Khamisi, grund-
are av Megafonen och juriststudent, 
Kerstin Burman, förbundsjurist 
på LO-TCO Rättsskydd, Jenny 
Wrangborg, poet och kallskänka, 
samtalsledare Lisa Pelling utred-
ningschef Arena Idé.
10/10 Vem ska bestämma  
på lönemarknaden? 
Lansering av Anna Danielsson 
Öberg och Tommy Öbergs bok Vem 
ska bestämma på lönemarknaden? 
Industriavtalets lönenorm utmanas. 
Medverkande: Anna Danielsson 
Öberg och Tommy Öberg. 
Arrangörer: Arena Idé och Premiss 
förlag.
13/10 Trump, frihandel och  
automatisering – fackliga vägval 
och strategier 
Medverkande: Kara Deniz, Senior 
Communications Coordinator, 
Teamsters, Washington DC, Eliz-
abeth Walentin, kampanjstrateg 
från USA och grundare till pr-byrån 
Crimson Clarke, German Bender, 
programchef Arena Idé.
17/10 Hoten mot rättsstaten  
i Europa 
I boken Hotet mot rättsstaten i Europa 
(Premiss 2017) redovisas, analyseras 
och diskuteras den oroande utveck-
lingen av ledande jurister i Polen och 
Ungern och av erfarna kännare av 
det europeiska rättssystemet. Utifrån 
boken hölls ett frukostseminarium. 
Medverkande: Maciej Zaremba, 
journalist och författare, Johan 
Hirschfeldt, tidigare hovrättspres-
ident, samtalsledare Lisa Pelling, 
utredningschef på Arena Idé.
18/10 Seminarium om Rätten till 
rättvisa 
Medverkande: Niklas Selberg, jur.
dr i arbetsrätt Lunds universitet, 
Mirjam Katzin, doktorand Lunds 
universitet, modererat av Alina An-
derberg från Vänsterjuristerna Lund.   
Arrangör: Arena Idé.
20/10 Katalonien vid  
katastrofens rand?
Medverkande: Jakob Lewander,  
utredare Svenska institutet för 
europapolitiska studier, Sebastian 
de Toro, LO-ekonom och politiskt 
sakkunnig, Lisa Pelling, utred-
ningschef för Arena Idé.

6/9 Work 4.0 in the Digital Society 
Medverkande: Thorben Albrecht, 
statssekreterare i det tyska ar-
betsmarknads- och socialdeparte-
mentet, Irene Wennemo, statssekret-
erare hos arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson, Henrik Ehrenberg, 
samhällspolitisk chef Unionen, mo-
dererat av German Bender, program-
chef för arbetsmarknad på Arena Idé.
13/9 Vad betyder valen i Tyskland 
och Österrike för Europa? 
Inför den 24 september och valet till 
den tyska förbundsdagen och valet 
i Österrike den 15 oktober arrang-
erades ett seminarium med utgångs- 
punkt i de båda valen och deras 
betydelse för Europa. 
Medverkande: Carl Tham, tidigare 
svensk ambassadör i Tyskland, Lisa 
Pelling, utredningschef Arena Idé, 
Göran Eriksson, ABF.  
Arrangörer: Arena Idé och ABF 
Stockholm.
20/9 Come Hell or Highwater 
Visning av filmen Come Hell or High 
Water: The Battle for Turkey Creek 
(2013) och efterföljande samtal. 
Medverkande: Julie Sze, professor 
UC Davis, m. fl.  
Arrangörer: Arena Idé och KTH En-
vironmental Humanities Laboratory.
14/9 Tio dagar till det tyska valet 
Medverkande: Silke Bigalke, 
korrespondent på Süddeutsche 
Zeitung, dr Christian Krell, chef för 
FES Nordic Countries, Lisa Pelling, 
utredningschef för Arena Idé. 
Arrangörer: Arena Idé och FES Nor-
dic Countries.
3/10 Tio dagar efter tyska valet 
Medverkande: prof. dr Thorsten 
Faas, statsvetare och valexpert, Freie 
Universität Berlin, dr Christian 
Krell, chef FES Nordic Countries, 
Valerie Scheib, Meike Büscher, FES 
Nordic Countries. 
Arrangörer: Arena Idé och FES Nor-
dic Countries. 
6/10 Bokrelease av Rätten till 
rättvisa  
Vad händer när besluten om våra 
rättigheter tas genom juridiken i 
stället för genom politiken? Några av 
samtidens mest spännande juridiska 
tänkare bidrog till antologin Rätten 
till rättvisa. Bokrelease och efterföl-
jande samtal. 
Medverkande: Petra Hall,  
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12/12 Regeringskris i Tyskland. 
Vad kan Socialdemokraterna göra? 
Medverkande: Christian Krell, 
statsvetare och chef för FES i de 
nordiska länderna, Lisa Pelling, 
utredningschef på Arena Idé. 
Arrangör: Arena Idé.
12/12 #Metoo – Vad gör vi i facket? 
Inledande föreläsning av Sonja 
Schwarzenberger och därefter 
nätverksmingel utifrån deltagarnas 
frågor och fackets perspektiv. 
Medverkande: Sonja Schwarzen-
berger, Arena Opinion, Linnéa 
Granath, Arena Opinion och Maja 
Dahl, Arena Idé. 
Arrangör: Arenagruppen.
14/12 Rättsstaten under attack – 
även i Sverige? 
Frukostsamtal om den svenska 
rättsstatens mående.
Medverkande: Stellan Gärde, jurist 
och författare, Johan Hirschfeldt, 
president i Svea Hovrätt mellan 
1996 och 2007, samtalsledare Lisa 
Pelling, utredningschef på Arena 
Idé. 
Arrangör: Arena Idé.
19/12 Att äga framtiden | Ny bok 
om kommunal utveckling 
Samtal utifrån boken Att äga 
framtiden: Perspektiv på kommunal 
utveckling.  
Medverkande: Sören Häggroth, 
redaktör för Att äga framtiden, 
Annika Wallenskog, chefsekonom 
och direktör på SKL, Lisa Pelling, 
utredningschef på Arena Idé och 
medverkande i boken, Håkan A 
Bengtsson, chef för Arena Idé.  
Arrangör: Arena Idé.

24/10 Dialogseminarium om 
marknadiseringen av sjukvården  
Ett dialogseminarium anordnades 
inför att ta fram en skrift om dagens 
marknadsorienterade systemskifte 
inom den offentligt finansierade 
sjukvården. 
Medverkande: Göran Dahlgren, 
gästprofessor University of Liver-
pool, samtalsledare Lisa Pelling, 
utredningschef Arena Idé. 
Arrangörer: Arena Idé, Gemensam 
Välfärd, S-föreningen för bättre och 
jämlik hälsa.
25/10 Juridifiering – om försk-
jutningen av makt från politik till 
juridik 
Lansering av Oskar Taxéns rapport 
Juridifiering – om förskjutningen av 
makt från politik till juridik. Medver-
kande: Oskar Taxén, jurist Kommu-
nal, Fredrik Wersäll, president i Svea 
hovrätt, Lawen Redar (S), riksdags- 
ledamot, Göran von Sydow, forskare 
Stockholms universitet och Svenska 
institutet för europapolitiska studier.
30/10 Diskussion om euron och 
EU 
Medverkande: Harry Flam, 
Anne-Marie Pålsson och Hans Tson 
Söderström, modererat av Håkan A 
Bengtsson.  
Arrangörer: Arena Idé, ABF och 
Forum för EU-debatt.
7/11 Sjukförsäkringen  
och rätten till rättvisa
Medverkande: Ruth Mannelqvist, 
professor i rättsvetenskap Umeå 
universitet och författare, Ina Hall-
ström, doktorand Stockholms uni-
versitet, modererat av Petra Hall, ju-
rist på fackförbundet Unionen och 
redaktör för antologin Rätten till 
rättvisa.
15/11 Lärande i arbetslivet –  
hemligheten bakom  
Sveriges konkurrenskraft? 
Medverkande: Jonas Olofsson, pro-
fessor Malmö högskola, Marie 
Nilsson, förbundsordförande IF 
Metall, Amelie von Zweigbergk, chef 
Teknikföretagen, 
Per-Erik Ellström, professor 
Linköpings universitet, modererat 
av German Bender, programchef för 
arbetsmarknad, Arena Idé.
15/11 Seminarium om vräkning av 
barn och Rätten till rättvisa 
Medverkande: Pia Kjellbom, 

medförfattare till Rätten till rätt-
visa, Alexander Kuzmicki, Hyres-
gästföreningen, samtalsledare Petra 
Hall, redaktör för antologin Rätten 
till rättvisa. 
Arrangörer: Arena Idé och Hyres-
gästföreningen.
22/11 Tvärfackligt rundabords-
samtal av #metoo 
22 fackförbund från LO, TCO och 
Saco deltog i ett tvärfackligt runda- 
bordssamtal med fokus att dela med 
sig av erfarenheter, tankar och idéer 
utifrån #metoo och förbundens 
arbete mot sexuella trakasserier. 
Föreläsning av Sonja Schwarzen-
berger och efterföljande samtal. 
Medverkande: Maja Dahl, kommu-
nikationsansvarig Arena Idé, Linnéa 
Granath, Arena Opinion, och Sonja 
Schwarzenberger, Arena Opinion.
Arrangör: Arenagruppen.
24/11 Det moderata skyltfönstret – 
tolv år i Stockholms län 
Boklansering av Det moderata skylt-
fönstret – tolv år i Stockholm län. 
Medverkande: Jesper Bengtsson, 
redaktör för boken, Magnus Nils-
son, journalist och utredare, Mats 
Wingborg, journalist och utredare, 
Erika Ullberg (S), oppositionsland-
stingsråd. 
Arrangörer: Arena Idé och ABF 
Stockholm.
28/11 Stress, näthat och  
teknikstrul  
Konferens om digital arbetsmiljö. 
Medverkande: Magdalena Stadin, 
Jönköpings universitet, Daniel Gull-
strand, Unionen, Gerolf Nauwerck, 
Uppsala universitet, Maja Fjaestad, 
Kommunal, Lisa Gemmel, DIK, 
Daniel Hjalmarsson, Akademiker-
förbundet SSR, Cyrene Martinsson 
Waern, Lärarförbundet, Maja Dahl, 
kommunikationsansvarig Arena Idé. 
Arrangör: Arena Idé, Akade-
mikerförbundet SSR, Bygg-
nads, Fackförbundet ST, IF 
Metall, Kommunal, Unionen, DIK, 
Lärarförbundet och Vision.
29/11 Stories and Seeds film fo-
rums: Apple Grown in Wind Tunnel
Samtal kring filmen Apple Grown in 
Wind Tunnel (2000) .

Arrangör: KTH Environmental 
Humanities Laboratory och Arena 
Idé. 
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Arena Opinion är Arenagruppens kommunikationsbolag. Verksamheten 
består av uppdragsverksamhet inom politisk påverkan och kommunikation. 
Försäljningen av tjänster sker till hela marknaden, med en viss inriktning på 
fack och folkrörelser. Under året var utmaningen att skapa en kraftigt ökad 
lönsamhet utan att ta några risker i form av till exempel rekryteringar.

Förändring av prismodell
Från en enhetstaxa som var lika för alla konsulter och uppdrag, har bolaget 
gått till en differentierad taxa beroende på tjänst och konsult som spänner 
från 950 kronor i timmen för enklare delar av uppdrag som anmälningshan-
tering till ett seminarium, till 2 300 kronor i timmen för bolagets chef. Detta 
var en del i att öka lönsamheten för att generera ett tillskott till moderbolag-
et.

#slutahyvla
Arena Opinion fick ett uppdrag av Handels, HRF och GS-facken: om tre 
veckor ska avtalsförhandlingarna vara klara, och det måste göras en insats för 
att komma framåt när det gäller frågan om hyvling av arbetstider. Opinion 
föreslog en sociala medier-kampanj mot hyvling, och tillgängliggjorde i prin-
cip alla resurser för den här perioden för att driva en kampanj i syfte att sätta 
maximal press på motparten i förhandlingarna och även nå fram till beslut 
om lagstiftning på S-kongressen. Kampanjen blev massiv och nådde mer än 
den effekt som var planerad när det gäller engagemang och omfattning. Den 
byggde på medlemmars vittnesmål och engagemang. Under hashtaggen 
#slutahyvla och på kampanjens hemsida, Twitter, Facebook och Instagram 
finns de filmer och artiklar som togs fram av Opinion, såväl som de låtar, 
bilder och berättelser som kom fram som ett resultat av det engagemang som 
genererades under kampanjen.

Unionen
Sonja Schwarzenberger skrev en rapport för fackförbundet Unionen om ny-
anländas svårigheter och möjligheter på svensk arbetsmarknad, Ge oss en ärlig 
chans. Där djupintervjuas tio personer om sina erfarenheter. 

Handels arbetssätt, utredning
Arena Opinions Tove Hägg arbetade tillsammans med Arena Idé och  
utredare Bengt Lindman med utredningen Handels arbetssätt, som på up-
pdrag av fackförbundet Handels genomförde en webbenkät bland fackför-
bundets samtliga lokala ombudsmän och försteombudsmän, samlade in och 
analyserade svaren.

Handels valutbildningar
Arena Opinion tog fram utbildningar, innehåll, föreläsningsmaterial, 
handledning och studieuppgifter och utbildade i samarbete med Handels 
själva genom workshoppar handledarna för utbildningar riktade till förtro-
endevalda och till medlemmar. Materialet innehåller bland annat frågor 

— Arena Opinion

”
Arena Opinion fick ett 
uppdrag av Handels, HRF 
och GS-facken: om tre 
veckor ska avtalsförhan-
dlingarna vara klara, och 
det måste göras en insats 
för att komma framåt 
när det gäller frågan om 
hyvling av arbetstider.
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om arbetsmarknad, politiska konflikter, otrygga villkor, metodik kring hur 
rasism hanteras på arbetsplatserna och tonläge i debatt på arbetsplatsen och i 
sociala medier.

#Metoo
Genom att Sonja Schwarzenberger är en av Sveriges främsta experter när 
det gäller sexuella trakasserier, och särskilt på arbetsplatser, ledde hös-
tens händelser till nya prioriteringar, där Arena Opinion hjälpt flera olika 
organisationer och institutioner med arbete kopplat till #metoo, bland annat 
Journalistförbundet och Nordic Union, samt en lång rad föreläsningar hos 
många fackförbund och även andra organisationer. 

ABF 
Samtalsmetodiken kring rasism har konceptualiserats av Arena Opinion på 
uppdrag av ABF och blivit till en handledning med en film, och en föreläs-
ningsserie för ABF:s studiehandledare.

Att skriva politiskt
Högskolekursen Att skriva politiskt genomfördes under våren på Viskadal-
ens folkhögskola av Sonja Schwarzenberger, Tove Hägg och Thomas  
Lindblom, med gästföreläsare som Martina Montelius.

Studieresor
Under våren ordnades en studieresa till Frankrike och det franska valet, och 
under hösten en till Tyskland och det tyska valet. Thomas Lindström höll 
tillsammans med María-Elsa Salvo en föreläsning för gruppen under Frank-
rikeresan.

PRO-rapport
Inför Almedalen gjorde Arena Opinion en uppdaterad version av PRO-rap-
porten Äldrefrågor i medierna, som presenterades under veckan.

Taxi Stockholm
Under året har arbetet med Taxi Stockholm fortlöpt, genom arbete med 
Almedalsaktiviteter och seminarier, genom utbildningar och löpande rådg-
ivning och framför allt genom politisk rådgivning när det gäller upp- 
handlingsfrågor både i relation till lagstiftning och påverkan av den,  
och specifikt när det gäller Stockholms läns landsting.

Fair Play Bygg
Under Almedalsveckan arrangerade och modererade Arena Opinion ett 
seminarium om att komma till rätta med oseriösa byggentreprenörers fusk, 
svartarbete och skattebrott, på uppdrag av Fair Play Bygg. 

ABF-inspelningen.

Taxi Stockholm.

Sonja Schwarzenberger.
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Bokmässan 2017.

Socialistiskt forum.

LO Stockholm.

”
Med kort framförhålln-
ing tog Arena Opinion 
på sig att producera och 
genomföra Socialistiskt 
forum 2017 på uppdrag 
av LO-distriktet och ABF 
Stockholm.

Modereringar, föreläsningar och utbildningar
Antalet modereringar för kommuner, myndigheter, organisationer, företag 
med mera har varit betydande under året, och likaså utbildningar och enstaka 
föreläsningar. Listan kan göras lång. Jordbruksverket, Tierps kommun, 
utskottsledamöter, Handels unga språkrör, Unga akademiker, FTF, Hyres-
gästföreningen och många fler.

Nordmod
På uppdrag av Tiden tog Arena Opinion fram en Facebooksida, en hemsida, 
en visuell identitet och filmer om den nordiska modellen för ett Samakpro-
jekt. Arbetet stötte på svårigheter när det gällde att nå samsyn mellan de 
nordiska länderna, varför det i praktiken inte gick att förverkliga på det vis 
som var planerat, men det blev producerat mycket kommunikationsmaterial 
som kan ligga till grund för ytterligare insatser.

Mentorprogrammet
Mentorprogrammet genomfördes även under 2017 med ett större antal 
deltagare än tidigare.

Bokmässan
Utöver samarbete med Atlas anlitades Sonja Schwarzenberger också för 
modereringar för bland annat ABF. 

Facken inom industrin
I samband med lansering av boken Vem ska bestämma på lönemarknaden?  
och att Industriavtalet fyller 20 år genomfördes ett välbesökt seminarium 
på uppdrag av facken inom industrin med rubriken ”Vem ska bestämma på 
lönemarknaden?”

Uppdrag inom koncernen
Arena Opinion har haft tre löpande uppdrag inom Arenagruppen som 
internfaktureras kvartalsvis: producera och programleda Pengar & Politik 
(Jenny Lindahl), ansvara för Arenagruppens samlade kommunikation, såsom 
nyhetsbrev, hemsida och Facebook-konto (Tove Hägg, senare uppdelat), samt 
att vara rektor för Arenaakademin (María-Elsa Salvo). 

Socialistiskt forum
Med kort framförhållning tog Arena Opinion på sig att producera och 
genomföra Socialistiskt forum 2017 på uppdrag av LO-distriktet och ABF 
Stockholm. Inte minst blev det en succé med inbjudan av Scott Goodstein 
från Revolution Messaging, som gav både utrymme medialt och många 
intressanta möten. Konsulterna på Opinion arbetade med en underleverantör 
som heter Pushing Buttons, som blev ett långsiktigt samarbete även i andra 
uppdrag, inte minst kring digitala strategier och deras implementering.
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María-Elsa Salvo.

Sonja Schwarzenberger på 
Svenska journalistförbundet.

Bostad 2030
 Detta ligger innehållsligt under Arena Idé, men det praktiska genom-
förandet som inte har att göra med att ta fram själva rapporterna och deras 
innehåll ligger hos Arena Opinion, vilket med start innan sommaren kom att 
uppta mycket av arbetet, i samarbete också med AD Tobias Rydin och web-
byrå OrangeLab/Rickard Westerlind. De konsulter som arbetar i projektet är 
María-Elsa Salvo och Jenny Lindahl. l 
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— Arena Skolinformation
Under 2017 har det funnits en fortsatt stor efterfrågan på Arena Skolinfor-
mations tryckta material och beställningsnivåerna hamnar på samma höga 
beställningsnivåer som året innan.  
Däremot har det aldrig hänt tidigare under Arena Skolinformations historia 
att 17 000 exemplar av materialet Arbetslivet beställts under en enda månad. 
Likaså beställningarna av Arbetsmiljö slog rekord i maj, med över 13 000 
beställda exemplar. 

Verksamheten har nu blivit så pass etablerad och självgående att lärare 
och studie- och yrkesvägledare återkommande beställer och använder Arena 
Skolinformations utbildningsmaterial i sin undervisning. Verksamheten har 
nu levererat över 900 000 exemplar av materialen till den svenska skolan 
sedan starten 2010.

Indikatorerna för Arena Skolinformations mål för verksamheten 2017 var 
att öka andelen beställningar och nedladdningar via sajten arbetslivskoll.se  
i jämförelse med 2016. Det kan konstateras att beställningarna via vår egen 
sajt har minskat avsevärt och är tillbaka på samma nivåer som 2015. Många 
lärare och studie- och yrkesvägledare beställer våra material genom Utbudet.
se, de är en starkt etablerad kanal där lärare dessutom kan beställa andra 
aktörers läromedel samtidigt. Utbudet har också under våren gjort extra 
satsningar på att marknadsföra just Arena Skolinformations utbud. 

Under 2017 har det varit prioriterat för verksamheten att bredda de dig-
itala alternativen: att utveckla www.arbetslivskoll.se till en relevant sajt för 
lärare och ta plats på fler digitala arenor.  Under hösten lanserades äntligen 
den nya sajten för www.arbetslivskoll.se vilket är mycket positivt och på sikt 
kan öka aktiviteten och också beställningarna via sajten. Redan under hösten 
märktes ökade kontakter från lärare och sajten används som ett verktyg för 
verksamheten där lärare kan hitta material men också aktuella nyheter och 
tips på nya övningar.

Verksamheten har inte tagit plats på flera digitala arenor men fortsätter 
att arbeta för att nå det målet.

På lika villkor – jämställdhet  
genom livet gjorde succé
Under våren släppte Arena Skolinformation ett nytt undervisningsmate-
rial: På lika villkor – jämställdhet genom livet, ett material som tar sig an 
arbetsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt i det 
jämställdhetspolitiska målet och dess delmål. Med ett historiskt kapitel, ett 
kapitel med aktuell statistik och ett avslutande kapitel med framtidsvisioner 
synliggör materialet hur allt hänger ihop: samhället, arbetslivet och beslut 
som fattas i privatlivet.

Materialet fanns tillgängligt i pdf-format och fick ett fint mottagande 
bland lärare. 
”Äntligen kommer ett undervisningsmaterial som är tydligt, strukturerat 
och slår hål på fördomar. Det har precis den struktur vi lärare vill ha, ni har 
verkligen lyckats jättebra med multimodalitet. Jag tycker jättemycket om 
materialet.”

Lanseringen av På lika villkor – jämställdhet genom livet gjorde också att 

”Verksamheten har nu bliv-
it så pass etablerad och 
självgående att lärare och 
studie- och yrkesvägledare 
återkommande beställer och 
använder Arena Skolinfor-
mations utbildningsmaterial 
i sin undervisning. 
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Arena Skolinformation blev inbjuden att föreläsa för studie- och yrkesväg- 
ledare på Stockholms universitet, var en av föreläsarna på Youth17, en nor-
disk konferens om jämställdhet med fokus på unga, under hösten och också 
fick möjlighet att besöka Skolverket för att berätta om vårt utbud.

Att inleda samverkan med minst en ny organisation var en indikator för 
2017 års verksamhet, vilket uppnåddes genom effekten av lanseringen av På 
lika villkor – jämställdhet genom livet.

De senaste åren har det funnits ett avsevärt ökat intresse för Arena Skol- 
informations rollspel, likaså för 2017 då över 19 000 rollspel beställdes, de 
högsta nivåerna någonsin och en ökning med 26 procent från föregående år. 

De fyra kortfilmerna om arbetsmiljö har varit uppskattade komplement 
bland lärare. Det tar tid att etablera nya komplement och att lärare blir 
medvetna om dem, först två år efter lansering ökar visningarna stadigt och 
visningarna 2017 står för 50 procent av filmernas totala visningar.

Att omnämnas i minst ett lärarforum såsom podd, blogg eller testsajt för 
läromedel var ytterligare en indikator för verksamheten detta år. Detta har 
inte uppnåtts, däremot har vi fortsatt att arbeta med att öka kännedomen om 
verksamheten. 

I april var Arena Skolinformation utställare på Rikskonferens för lärare 
i samhällskunskap. Att öka medvetenheten hos de medverkande förbunden 
har varit ett pågående arbete under flera år. Projektledaren för verksamheten, 
Linnéa Granath, har bjudits in till utbildningar och träffar hos LO under året. 
Över 200 deltagare på LO:s Ungforum fick också var sitt tryckt exemplar av 
På lika villkor – jämställdhet genom livet som ett steg i att öka kännedomen.

Under 2017 skickades det kontinuerligt ut nyhetsbrev till ca 1 300 prenu-
meranter och Arena Skolinformation har varit aktiv på sociala medier.

Riktat utbildningsmaterial för nyanlända
Det har under en längre tid pågått ett arbete med att starta upp ett separat 
projekt som ska landa i ett riktat utbildningsmaterial om arbetslivet på lätt- 
läst svenska för målgruppen nyanlända.  Under hösten landade det i att 13 
fackförbund valt att ansluta sig till det separata projektet, såväl förbund som 
sedan tidigare stöttade Arena Skolinformation som andra fackförbund som 
valt att ingå i just detta separata treåriga projekt.  Under hösten påbörjades 
arbetet med att ta fram ett underlag för det nya materialet tillsammans med 
en referensgrupp med personer från de aktiva fackförbunden, ett arbete som 
fortsatte in i 2018 då lansering av materialet är planerad. l

TRYCKT MATERIAL
Arbetslivet  61 793
Arbetsmiljö  48 282

Rollspel
Loppet      8 652
Anställa eller 
anställas      6 312
Beslutsfattarna     4 132

NEDLADDNINGAR PDF
Arbetsmiljö  1 168
Arbetslivet  1 848
Arbetslivet lättläst 1171
Entreprenörskap  1 243
Fördjupning 
Arbetslivet      341
På lika villkor  1462

ROLLSPEL
Loppet   1 130
Anställa eller anställas 588
Beslutsfattarna     339

FILMER
Schyssta villkor 
på arbetsplatsen  
2 933 visningar
Mobbning på  
arbetsplatsen 
2 920 visningar
Hot och våld på  
arbetsplatsen 
2 027 visningar
Säkerhet på arbetsplatsen  
1 461 visningar

I SIFFROR
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Arenagruppens vänner bildades under 2009. Syftet med föreningen är att 
stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt, politiskt och moraliskt.

Styrelsen i Arenagruppens vänner har under 2017 bestått av följande 
medlemmar: Bengt Säve-Söderbergh (ordförande), Lars Andersson (kassör), 
Sverker Lindström (sekreterare), Lena Josefsson, Stina Andersson, Johnny 
Nadérus, Gunilla Svantorp, Göran Eriksson och Anders Sundström. 

Arenagruppens vänners styrelse har under verksamhetsåret 2017 haft 
tre sammanträden. Olika frågor om verksamheten har behandlats. Syftet har 
varit att på olika sätt stödja Arenagruppens verksamhet. 

Årsmöte hölls den 24 april 2017 i Arenagruppens lokaler på Barnhus-
gatan 4 i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet. Ansvarsfrihet för 
styrelsen beviljades. I samband med mötet arrangerades en diskussion om 
hotet mot demokratin med Lena Hjelm-Wallén och Thomas Hammarberg 
som inledare. 

Under 2017 har vänföreningen diskuterat olika frågor. En central fråga 
har varit att värva fler medlemmar och på andra sätt stödja Arenagruppens 
verksamhet. 

Flera arrangemang som riktats till medlemmarna har genomförts. Vikti-
ga ideologiska och politiska frågor har diskuterats vid seminarier med olika 
inledare. l

— Arenagruppens vänner

278
Personer är nu medlemmar 
i Arenagruppens vänner.

”
Flera arrangemang som 
riktats till medlemmarna 
har genomförts. Viktiga 
ideologiska och politiska 
frågor har diskuterats vid 
seminarier med olika inle-
dare. 
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— 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
Kommunal Västra Svealand

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
Kommunal Skåne

Stödabonnemang
Jakobsbergs folkhögskola
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Arenagruppen

Håkan A Bengtsson 
Vd Arenagruppen

Johanna Lindell 
Vice vd Arenagruppen

Gun Andersson 
Administration, register 
och prenumerationer

Niklas Nordblad 
Språkgranskning, korrek-
turläsning och register

Arena Idé

Boa Ruthström 
Chef för Arena Idé (till 
9/6)

Lisa Pelling 
Utredningschef på Arena 
Idé

Sandro Scocco 
Chefsekonom på Arena 
Idé

Maja Dahl 
Kommunikationsansvarig 
på Arena Idé 

German Bender 
Programchef på Arena Idé 
(från 22/8)

Atlas

Elnaz Baghlanian 
Litterär chef för Atlas

Stefan Sunnerdahl 
Projektledare för Premiss 
förlag

Ann-Louise Gustavsson 
Förlagschef för Atlas (till 
5/7)

Johan Söderbäck 
Redaktör och faktor för 
Atlas (till 6/10)

Tove Leffler 
Förlagschef för Atlas (från 
1/11)

Arena Opinion

Jenny Lindahl 
Chef för Arena Opinion

Sonja Schwarzenberger 
Senior kommunikations- 
rådgivare på Arena 
Opinion

María-Elsa Salvo 
Kommunikationsstrateg 
på Arena Opinion

Tove Hägg 
Kommunikationsstrateg 
på Arena Opinion 
(föräldraledig från 1/7)

— Anställda



| 35

Arenagruppen

Arena Skolinformation

Linnéa Granath 
Projektledare för Arena 
Skolinformation

Dagens Arena

Liv Beckström 
Tf chefredaktör för Dagens 
Arena (från 1 maj 2017)

Elsa Persson 
Reporter på Dagens Arena 
(från 17/1)

Nina Brevinge 
Reporter och grävredaktör 
på Dagens Arena (till 19/5)

Daniel Mathisen 
Tf politisk chefredaktör 
från(14/8 till 31/12)

Johanna Senneby 
Reporter och debattredak-
tör (till 5/11)

Sebastian Sandström 
Reporter på Dagens Arena 
(från 30/6 till 20/12)

Magasinet Arena

Malena Rydell 
Chefredaktör för Magasi-
net Arena (till 30/9) 

Björn Werner 
Tf chefredaktör för Ma-
gasinet Arena (till 31/8)












