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Arenagruppen

— Förord
2018 var ett år med en speciell politisk situation där det tog lång tid innan
det bildades en regering. Alla organisationer som jobbar med opinionsbildning förhöll sig till detta vakuum, så även Arenagruppen.
Många av oss som arbetar på Arenagruppen deltog med politiska analyser, rapporter och böcker med kopplingar till samhällsfrågor.
Bland mycket annat så blev vår granskning av partiernas arbetsmarknadspolitik uppmärksammad och spridd av många.
Organisatoriskt har Arenagruppen stått stadigare än vad vi gjort på
många år, med en ekonomi som nu är i balans och i slutet av året med
ordinarie personal på i stort sett alla tjänster.
Behovet av progressiv opinionsbildning är stort även under 2019 med
den nuvarande regeringssammansättningen och vi är glada att vi på Arenagruppen är så väl rustade för den utmaningen. l

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
2018.
De olika delarna inom Arenagruppen har genomfört sitt viktiga opinionsbildande arbete på̊ olika sätt.
Dagens Arena har fortsatt att engagera många människor under året.
Särskilt debattsidan har utvecklats mycket, och i dag är det en självklarhet
för såväl statsråd som ordförande för stora organisationer att publicera sig på
Dagens Arena.
Bokförlaget Atlas fortsatte sin stora omställning under 2018, till att ge ut
ett mindre antal böcker, och med möjligheterna att kunna satsa mer marknadsföring på de böcker som ges ut. Under året har ett antal böcker väckt stor
uppmärksamhet, bland annat Alexandra Pascalidous Mammorna. Bokförlaget Premiss har haft ett produktivt år och många böcker har fått stor uppmärksamhet. Värt att nämna är Det här får de inte på banken, en novellsamling
med de bästa novellerna från Kommunalarbetarens novelltävling.
Tankesmedjan Arena Idé har under året nått ut på ett fantastiskt sätt.
Den har fått genomslag för väldigt många av rapporterna med stora uppslag
på nyhetsplats och med rekordmånga debattartiklar.
Under året firade också podden ”Pengar och Politik” 100 avsnitt och en
miljon lyssningar. En fantastisk framgång.
Arena Opinion, Arenagruppens kommunikationsbolag, har anlitats som
kommentatorer och moderatorer i stor utsträckning under året. Bland annat
för att analysera utrikespolitik men också kulturpolitik.
Inom Arena Opinion ryms också̊ Arena Skolinformation, ett framgångsrikt fackligt projekt som gör utbildningsmaterial för gymnasieskolor. Under
året nådde antalet beställda material över milstolpen en miljon.
Arenagruppens styrelse vill tacka alla som arbetar på̊ Arenagruppen, för
en väl genomförd verksamhet och för deras stora engagemang. l

”

I dag är det en självklarhet
för såväl statsråd som ordförande för stora organisationer att publicera sig på
Dagens Arena.

Gun Andersson
Administration, register
och prenumerationer

Niklas Nordblad
Språkgranskning och korrekturläsning, register
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— Styrelsen

Lars Anell
Ordförande

Sture Nordh
Ledamot

ARENAGRUPPEN S
VÄRDEGRUND

Leif Nicklagård
Ledamot

Anders Ferbe
Ledamot

Peter
Andersson
Ledamot

Therese
Guovelin
Ledamot

Maria Östberg
Svanelind
Ledamot

Jonas Nygren
Ledamot

Helle Klein
Suppleant

Lisa Bengtsson
Suppleant

Dag Andersson
Suppleant

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.
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— Anställda
Arenagruppen

Arena Idé

Atlas

Arena Opinion

Håkan A Bengtsson
Vd Arenagruppen

Lisa Pelling
Utredningschef på Arena
Idé

Elnaz Baghlanian
Litterär chef för Atlas

Jenny Lindahl
Chef för Arena Opinion

Sandro Scocco
Chefsekonom på Arena
Idé

Stefan Sunnerdahl
Projektledare för Premiss
förlag

Sonja Schwarzenberger
Senior kommunikationsrådgivare på Arena
Opinion

German Bender
Programchef på Arena Idé

Tove Leffler
Förlagschef för Atlas

Johanna Lindell
Vice vd Arenagruppen

Gun Andersson
Administration, register
och prenumerationer

Dagens Arena

Niklas Nordblad
Språkgranskning, korrekturläsning och register

Helena Eitrem
Kommunikatör

Liv Beckström
Tf chefredaktör för Dagens
Arena

Elsa Persson
Reporter på Dagens Arena

María-Elsa Salvo
Kommunikationsstrateg
på Arena Opinion

Tove Hägg
Kommunikationsstrateg
på Arena Opinion
Arena Skolinformation

Linnéa Granath
Projektledare för Arena
Skolinformation

Alicia Heimersson
Reporter på Dagens Arena
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— Dagens Arena
Valåret 2018 präglade även journalistik och engagemang på Dagens
Arenas sajt. Besökssiffrorna ökade under sajtens aktiva månader med cirka
20 procent och under valrörelsen ännu mera. De mål som sattes för genomsnittligt antal unika besökare överträffades. Även följarna på Twitter och
Facebook fortsatte att bli fler.
Artiklar som engagerat extra mycket har i huvudsak handlat om politiska
och fackliga frågor med koppling till valrörelsen, där skatter, pensioner, sjukpenning och andra välfärdsfrågor legat högt, oavsett om det handlat om egna
nyheter och ledare eller debatt och essä. Redaktionella texter och åsiktstexter om bostadsmarknaden har också varit mycket lästa och delade,
liksom artiklar om klimatfrågan.
Bland redaktionella satsningar kan nämnas Dagens Arenas paket om
valets viktiga frågor, en granskning av hur olika tjänstepensionen kan se ut
för olika yrken, där kvinnodominerade yrken får de lägsta pensionerna, en
artikel om de hemliga sällskapen och en genomlysning av klass från vaggan
till graven. Redaktionen har också presenterat en del av sajtens fördjupande
texter som korta filmer.
Den 26 mars var det premiär för Dagens Arenas valpodd, Arena Tyckonomi, med reporter Elsa Persson som programledare. Sedan dess har det
blivit ungefär ett avsnitt i veckan, och satsningen på en samtalspodd runt
aktuella politiska frågor fortsätter, nu även utökad med chefredaktör
Jonas Nordlings intervjupodd.
Under våren lanserade Dagens Arena även avdelningen Arena
Essä, i samarbete med Arena Idé, med German Bender som projektledare och redaktör. Satsningen mottogs mycket väl och essäerna fick
en flygande start med stor spridning.
Tidningens söndagskrönikörer utökades med en trio fredagskrönikörer: Anna Danielsson Öberg, Anders Jonsson och Tanvir
Mansur. Ledarredaktionen förstärktes med Linnea Swedenmark.
Under året har redaktionen i övrigt bestått av reportrarna Elsa
Persson samt Alicia Heimersson, den sistnämnda började i januari.
Tillförordnad chefredaktör har varit Liv Beckström, som även
ansvarat för nyheter och debatt.
Love Svensén, från Södertörns multimedielinje, var praktikant under
hela vårterminen.
Filippa Neves från JMK var kortpraktikant, liksom Ida Flöjsbon och Karl
Meyer från Ljungskiles journalistlinje.
Praktikanter från Aftonbladet ledarskriv har varit Åsa Odin Ekman,
Jenny Nguyen och Adnan Habibija.
Under hösten rekryterade Dagens Arena även en ny chefredaktör,
Jonas Nordling som tillträdde i februari 2019, och som då även tog över
som redaktör för debattsidan samt Arena Essä. l

”

Artiklar som engagerat extra mycket har i huvudsak
handlat om politiska och
fackliga frågor med koppling till valrörelsen, där
skatter, pensioner, sjukpenning och andra välfärdsfrågor legat högt.

Elsa Persson i poddstudion tillsammans med Dagens Arenas
ledarskribenter Ulrika Kärnborg
och Vesna Prekopic.

Alicia Heimersson
Reporter på Dagens Arena
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Tidningens söndagskrönikörer utökades med
en trio fredagskrönikörer:
Anna Danielsson Öberg,
Anders Jonsson och Tanvir
Mansur.

Reporter Elsa Persson diskuterade välfärdens finansiering och
personalbehov med Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, Åsa-Pia
Järliden Bergström, ekonom på LO, och Åsa Plesner, f.d. välfärdsanställd
som driver Tankesmedjan Balans.

Almedalens valvecka engagerade både läsare och opinionsbildare.
Elsa Persson
Reporter på Dagens Arena

Dagens Arenas reportrar Elsa Persson och Alicia Heimersson laddar för
en tajt nyhetsvecka i Visby.

Liv Beckström,
Tf chefredaktör på Dagens Arena
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— Atlas
Atlas utgivning under 2018 hade en betoning på facklitteratur. Fortsatt
primärt svenska författare, men med ett par översatta titlar. Förlaget gav
sammanlagt ut 16 titlar, två färre än året innan, viket är ungefär där förlaget
ska ligga, enligt den nya strategin.
Året började mycket bra med debuten Vi hör av oss av Jacob Sundberg,
som fick ett fint mottagande och även sålde förhållandevis bra (omkring
1 200 ex, vilket är bra för en debut i dag).
”... rasande skickligt gjort [...] Så träffsäker att man rodnar”, skrev Kulturnytt i P1 och Svenska Dagbladet sammanfattade: ”Genom väl avvägda
dialoger, rappt språk och märkliga konflikter får novellerna i Vi hör av oss liv
och nerv.” Vi hör av oss är en novellsamling där varje novell är en anställningsintervju, roligt och en klockren bild av vårt samhälle.
Under januari släpptes även beställningsverket Bakom gardinerna av
Katarina Wadstein MacLeod, som var delfinansierad av Konstfrämjandet
(115 000 kronor).
I februari kom Duraid Al-Khamisis romandebut Mellan floderna, ett slags
rasande saga över Iraks historia. Boken fick fina recensioner. Bland annat
skrev Sydsvenskan: ”Läs den, förtrollas av den och gläds åt att det fortfarande
skapas berättelser som känns mer sanna än verkligheten.”
I samma veva släpptes också diktsamlingen Nyliberal ordlista, finansierad
av Arena Idé.
Under mars kom Anders L. Johanssons biografi över Gunnar Sträng,
Rikshushållaren, då Arena Idé även anordnade ett seminarium tillsammans
med LO för att uppmärksamma boken, där bland annat Göran Persson
medverkade.
I maj kom Hynek Pallas personliga essäsamling Ex: Migrationsmemoar
1977–2018, där han betraktar Sverige och svenskheten utifrån ett migrationsperspektiv. Boken fick ett fint mottagande, men sålde tyvärr inte särskilt
bra. Expressen publicerade ett utdrag ur boken och Aftonbladet skrev: ”... en
säregen bok som behövde skrivas och förtjänar att läsas.”
Även vårens sista släpp, Popkulturens död av Natalia Kazmierska och Martin Aagård, fick väldigt mycket uppmärksamhet med både fina recensioner
och många krönikor på det, uppenbarligen, provocerande ämnet.
”... ett 350-sidigt glödande manifest”, skrev Andres Lokko i SvD och
Fredrik Strage konstaterade i sin, ganska kritiska, krönika trots allt att
”Popkulturens död är som bäst en uppgörelse med den popkulturella era som
författarna själva växte upp i. Som sådan bjuder den på – för att använda en
term som åsamkat popkulturen irreparabel skada – god underhållning.”
Men recensenterna var lyriska: ”Imponerar i både sin bredd och sitt djup”
skrev Niklas Wahllöf i DN och Rasmus Landström kallade den ”den mest
underhållande och uppfriskande debattbok jag har läst på mycket länge” i
ETC.
Hösten var förlagets bästa period försäljningsmässigt och inleddes med
en stor succé. Alexandra Pascalidous Mammorna, där hon intervjuar mammor i några av Sveriges mest utsatta förorter, fick ett strålande mottagande
och nominerades även till Augustpriset.
”Det bästa vore om mammornas berättelser från och med nu kunde läsas
högt i lokaltrafikens och köpcentrens högtalare; mellan ekonominyheterna
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”

Kvinnors liv

Alice Munro

Kvinnors liv är
en mästerlig
skildring av
en flickas
uppväxt.
GP

”

Popkulturens död
Natalia Kazmierska
och Martin Aagård

Imponerar
i både sin bredd
och sitt djup
DN

Arenagruppen

och land- och sjöväderrapporten; och som inledning på alla utskottsmöten i
riksdagen. Inte för att få oss att gråta, utan att tänka”, skrev DN.
”Jag kan bara säga en sak – läs den, vare sig du bryr dig eller inte, för du
kommer aldrig se på ett nyhetsreportage om ytterligare ett mord i förorten,
eller någon annanstans, med samma ögon igen” konstaterades det i GP och
Expressen skrev: ”Det är de här rösterna som alla behöver höra. Från hela
världen och hela Sverige.”
Bokens första upplaga sålde slut före jul och den andra fortsätter att sälja
bra in på 2019.
Alexandra gjorde succé under Bokmässan och sålde nästan 300 exemplar
av Mammorna själv, genom att stå i montern och kränga. I år åkte Atlas till
mässan tillsammans med Arena Idé och försäljningsmässigt blev det en stor
framgång, inte bara Alexandra Pascalidous Mammorna sålde bra, utan även
Popkulturens död och Rikshushållaren.
Senare under hösten deltog Alexandra Pascalidou i SVT:s Babel.
Under hösten släpptes även Alice Munros enda roman Kvinnors liv, som
också fick ett strålande mottagande.
Här är ett urval av pressens röster:
”Kvinnors liv är en mästerlig skildring av en flickas uppväxt.” Cecilia
Nelson, GP
”Rika porträtt fängslar i Alice Munros roman.” Lennart Bromander,
Skånska Dagbladet
”Alice Munro skildrar karaktärer och skeenden på ett sätt som får annan
litteratur att framstå som överflödig.” Jenny Högström, Sydsvenskan
Boken låg länge på DN:s kritikerlista och fick tryckas om gång på gång.
Förlaget hade en väldigt stark julförsäljning. Bland annat tack vare ovan
nämnda böcker men även Ali Smiths Höst, som fick fina recensioner, sålde
bra för att vara en, i Sverige, relativt okänd författare.
Höstens sista släpp, En bättre morgondag av Rozbeh Aslanian och Anne
Lichtenstein, handlade om diskoteksbranden i Göteborg, som drabbade staden för exakt 20 år sedan. Rozbeh, som överlevde, var flitigt intervjuad och
GP publicerade ett utdrag ur boken.
Året inleddes tufft försäljningsmässigt, men slutade mycket bra. I december sålde förlaget nästan sex gånger mer än året innan. l

ATLAS 201 8
Vi hör av oss
Jacob Sundberg
Nyliberal ordlista
Hanna Alvage, Elin Lilleman
Eriksson och Saga Gärde (red.)
Mellan Floderna
Duraid Al-Khamisi
Den andra musiken
Nicholas Ringskog
Ferrada-Noli
Rikshushållaren
Anders L. Johansson
Popkulturens död
Natalia Kazmierska
Martin Aagård
EX: Migrationsmemoar
1982–2018
Hynek Pallas
Mammorna
Alexandra Pascalidou
Digital demokrati
Ulf Bjereld
Klass - Är du fin nog?
Anneli Jordahl
Höst
Ali Smith
Kvinnors liv
Alice Munro
Bara lite blod
Anna Dahlqvist
För mycket lycka
Alice Munro
Klimakteriet
Tove Leffler
En bättre morgondag
Anne Lichtenstein
Rozbeh Aslanian

Alexandra Pascalidou medverkar i Malou efter tio med två mammor
från hyllade Mammorna. Från vänster: Malou von Sivers, Katri Reyna
Väänänen, Mantha Kasagiannis och Alexandra Pascalidou.
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Mellan floderna

Duraid Al-Khamisi

Läs den, förtrollas av den
och gläds åt att det fortfarande skapas
berättelser
som känns
mer sanna än
verkligheten.
Sydsvenskan

Duraid Al Khamisi
medverkade i Babel med sin
bok Mellan floderna.

Xxx

Athena Farrokhzad läser ur sin dikt Ankarbarn under releasefesten för antologin Nyliberal ordlista.
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Året inleddes tufft försäljningsmässigt, men
slutade mycket bra.
I december sålde förlaget
nästan sex gånger mer än
året innan.

Alexandra Pascalidou nominerades till Augustpriset i fackbokskategorin
för sin bok Mammorna.

Kvinnors liv av Alice Munro var
en av årets mest hyllade och bäst
säljande titlar.

Hanna Alvhage, Saga Gärde och
Elin Lilleman Eriksson var redaktörer för Nyliberal ordlista.
Elnaz Baghlanian
Litterär chef på Atlas

Som vanligt var förlaget representerat på Bokmässan med bland annat
författarna Alexandra Pascalidou, Martin Aagård och Natalia Kazmierska.

Tove Leffler
Förlagschef på Atlas
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— Premiss
premiss har under året gett ut böcker i samarbete med såväl fackförbund,
organisationer, tidningar och universitet som privatpersoner, samt internt
i Arenagruppen åt Arena Idé. Antalet titlar under 2018 ökade, från sju till
tretton.
Det här får de inte på banken – och 23 andra noveller av kommunalare gavs ut i
samarbete med Kommunalarbetaren. Boken innehåller de 24 bästa texterna
från en tävling utlyst av tidningen. Berättelserna ger unika bilder från yrken
som vanligtvis inte får så stort utrymme i litteraturen. Boken uppmärksammades av bland andra Aftonbladet, ETC och NSD och vann senare Tidskriftspriset i kategorin ”Årets grepp”.
När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ är en bok initierad av
Arena Idé. Boken är skriven av Göran Dahlgren och beskriver effekterna av
en sjukvård som numera har vinst och lönsamhet i fokus snarare än behov av
vård. Dahlgrens bok har fått stor uppmärksamhet och borde, sett i backspegeln, gjorts som en tryckt bok i stället för print-on-demand (POD).

”

Lönen, makten
och värdigheten
Harald Gatu

”En lärobok
som behövs”.

Aftonbladet

En annan socialdemokrati skrevs av David Åhlén, som till vardags jobbar för
S i Stockholms läns landsting. Författaren försöker hitta faktorerna som gjort
att partiet tappat mark i opinionen i mer än ett decennium. Och visa på svar
som kan bryta den negativa trenden. Boken gavs ut i samarbete med Tiden.
Tre böcker gavs ut i samarbete med Stockholms universitet, samtliga på
engelska. Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 1,
2 & 3 är antologier där ledande forskare på området, på svenska kallat yrkeskunnande och lärande, bidragit med texter. Böckerna är utgivna som POD,
sammantaget omfattande 1 382 sidor.
Debattlustans röster – samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete vänder sig till
studerande och forskare i socialt arbete samt till yrkesverksamma socionomer
och socialarbetare. Författaren Jörgen Lundälv jobbar till vardags på Göteborgs universitet. Boken är utgiven med stöd från CSA.
Kvinnokällan – om kvinnors liv i krig och konflikt är författaren och debattören
Maria Hagbergs andra bok på Premiss. Tidigare har hon skrivit Vid 20 börjar
den ruttna (2009). Kvinnokällan bygger på möten och intervjuer med kvinnor
i Kurdistan, Israel, Palestina och Libanon. Författaren har själv finansierat
utgivningen.
Vad krävs för att rädda demokratin? är ytterligare ett projekt som gjorts på
uppdrag av Arena Idé. De tre författarna – Sverker Gustavsson, ClaesMikael Jonsson och Ingemar Lindberg – frågar sig vad det är som orsakar den
populistiska störtvågen i vår del av världen. Och vad som egentligen krävs för
att rädda demokratin.
Stefan Sunnerdahl
projektledare för Premiss förlag.
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I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia:
1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar
som den fackliga organisationen ställts inför, men också de samhälleliga
förändringar som gjort Sverige till det land det är i dag. Författare är Harald
Gatu, journalist på Dagens Arbete. Boken är utgiven i samarbete med IF
Metall.
Göran Färm har arbetat med Europapolitik i 20 år. Han har varit
socialdemokratisk Europaparlamentariker i nästan 13 år och vice ordförande
i den europeiska socialdemokratiska parlamentsgruppen. Inför det viktiga
valet till Europaparlamentet i maj 2019 skrev han Ett bättre Europa. En
bok med fokus på framtiden, inslag av historik, lite EU-skola och politiska
minnen.
I Bostadsojämlikhet – röster om bostadsnöden får läsaren ta del av berättelser
från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som
har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken
vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. Boken är skriven av
Carina Listerborn, professor vid Malmö universitet, som också finansierat
boken.
I Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild analyserar
Håkan Holmberg den samhälls- och människosyn partiet står för. Boken har
fått stor uppmärksamhet, inte minst när initiativtagaren Arena Idé delade
ut 1 000 exemplar av boken på bokmässan i Göteborg 2018. Med förord av
Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg samt efterord av författaren Elisabeth
Åsbrink. l

Kommunalarbetarens chefredaktör Susanna Lundell efter ett samtal
med Dzemila Hadziefendic och Catrin Jansson – två av författarna i Det
här får de inte på banken – på bokmässan i Göteborg.

PREMISS 20 1 8
Det här får de inte på banken
– och 23 andra noveller av
kommunalare
Antologi
Den farliga mångfalden –
om Sverigedemokraternas
världsbild
Håkan Holmberg
Lönen, makten och värdigheten – fem nedslag i
industriarbetarnas historia
Harald Gatu
När sjukvården blev en
marknad – effekter och
alternativ
Göran Dahlgren
Vad krävs för att rädda
demokratin
Sverker Gustavsson,
Claes-Mikael Jonsson,
Ingemar Lindberg
Bostadsojämlikhet – röster
om bostadsnöden
Carina Listerborn
Debattlustans röster – samhällskritik i socialpolitik och
socialt arbete
Jörgen Lundälv
Kvinnokällan – om kvinnors
liv i krig och konflikt
Maria Hagberg
Ett bättre Europa
Göran Färm
En annan socialdemokrati
Daniel Åhlén
Emergent issues in vocational education & training
Lázaro Moreno Herrera,
Marianne Teräs & Petros
Gougoulakis (red.)
Comparative Issues and
Research Concerns in the
National Landscapes of
Vocational Education &
Training
Lázaro Moreno Herrera,
Marianne Teräs & Petros
Gougoulakis (red.)
Vocational Education &
Training – the World of Work
and Teacher Education
Lázaro Moreno Herrera,
Marianne Teräs & Petros
Gougoulakis (red.)
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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 podcaster.
Under 2018 har särskilt fokus bland annat legat på hoten mot demokratin, vårdens vägval, kompetensutveckling, bostadsfrågor och välfärdens
ekonomi. Rapporter och evenemang har genomgående haft ett tydligt löntagarperspektiv.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsområdet är centralt för en fackligt finansierad tankesmedja som Arena Idé. Det är dessutom viktigt för oss att bevaka frågor med
relevans för breda löntagargrupper inom samtliga fackliga organisationers
medlemskollektiv.
En sådan bred facklig fråga är den ökade betydelsen av kompetensutveckling och omställning för framtidens arbetsliv, där rapporten
Kompetenspyramiden – Fler som arbetar ska kunna studera fick stort medialt
och facklig-politiskt genomslag före sommaren och även under hösten.
Omställning och flexibla former för livslångt lärande blir allt viktigare för allt
fler på arbetsmarknaden, och Arena Idé avser att fortsätta presentera konkreta förslag och gedigna analyser inom detta område.
Eftersom 2018 var ett valår, genomfördes en stor insats för att kartlägga riksdagspartiernas ställningstaganden i 21 arbetsmarknadsfrågor, vilket
resulterade i den omfattande publikationen Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 – Vem står upp för arbetsrätten och
lönerna? som presenterades såväl medialt som på ett lanseringsseminarium och i ett flertal möten med fackliga organisationer. En
annan del i valbevakningen var rapporten Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten, som skärskådade SD:s strategi
att öka partiets stöd hos kvinnliga väljare.
I förra årets verksamhetsberättelse angavs att Arena Idé under 2018 avsåg
att trappa upp sitt arbete med utbildningsfrågor och etablera sig som en aktör
i utbildningsdebatten. Detta har också gjorts i och med publiceringen av dels den nämnda rapporten Kompetenspyramiden, som bland annat
handlar om utbildning, dels rapporterna Jakten på den jämlika skolan och
Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige. Den sistnämnda ledde till
en omfattande mediedebatt och väckte även internationellt intresse i den
ekonomiskpolitiska webbtidningen Social Europe och det till EUkommissionen knutna expertnätverket NESET (Network of experts on
the social dimension of education and training), som planerar att ge ut
rapporten i engelsk översättning under 2019.
Under året har programchefen för arbetsmarknad, German Bender,
utöver rapportskrivande och samordning av verksamhetsområdet, även
utvecklat och varit redaktör för Dagens Arenas satsning Arena Essä, som
varje vecka publicerat två–tre längre texter i gränslandet mellan forskning,
journalistik och idédebatt.
Under hösten har German också planerat och förberett ett större tvärfackligt och flerårigt forskningsprojekt om fackligt inflytande, med fokus på bland
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annat facklig organisering, kollektivavtalstäckning och politisk påverkan,
som kommer att lanseras under 2019.
Liksom under tidigare år har ett antal möten hållits i Arena Idés fackliga
råd, som utgör en viktig kontaktyta mellan tankesmedjan och förbundsrepresentanter från förbund inom LO, TCO och Saco. Mötena har fått tydligare
form och fler förbund deltar.
Arena Idé ingår också i Nätverket jämställda löner och FALF (Forum för
arbetslivsforskning), som ökar utbytet med forskning inom viktiga fackliga
frågor som jämställdhet och arbetsmiljö.
Arena Idés arbete inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet har
under året rapporterats i riksmedier som DN, SvD, Aftonbladet och Sveriges
Radios Studio Ett, samt i en lång rad fackliga tidningar och lokalmedier. Arena Idé träffar regelbundet såväl forskare som företrädare för fackliga och arbetsgivarorganisationer, och får även internationella förfrågningar om möten
och erfarenhetsutbyten med regeringsföreträdare från Tyskland, Frankrike
och USA, samt från EU och ETUC/ETUI, för att nämna några exempel.

”

Arena Idés arbete inom
arbetsmarknads- och
utbildningsområdet har
under året rapporterats i
riksmedier som DN, SvD,
Aftonbladet och Sveriges
Radios Studio Ett.

Ekonomisk politik

Området ekonomisk politik hade under 2018 ett mycket framgångsrikt och arbetskrävande år. Verksamheten bedrevs inom tre tydliga verksamhetsområden:
Arenaekonomernas eget arbete, podden Pengar & Politik (i samarbete med
Jenny Lindahl, se avsnittet podcaster) och det externa uppdraget Bostad 2030.
Arenaekonomerna publicerade sex rapporter/skrifter på området ekonomisk
politik. Fokus 2018 var välfärd, regionala obalanser och fiskala effekter av
migration och dess påverkan på lägstalöner. Rapporterna rönte bitvis mycket
uppmärksamhet, särskilt ett working paper på engelska om migrationens
effekter på låglönesektorn, som uppmärksammades i bland annat Rapport,
Aktuellt, DN, Aftonbladet och Expressen och föranledde en betydande debatt. Arenaekonomerna har under 2018 också ökat sin publikation av artiklar
på engelska och höjt ambitionsnivån till att också sträva efter att publicera
artiklar i svenska facktidskrifter och internationella vetenskapliga tidskrifter.
Under året publicerade sig Arenaekonomerna också i Ekonomisk Debatt och
har skickat in en engelsk artikel för peer review. Bedömningen är att det är en
förutsättning för att utveckla det internationella samarbetet, där en del i dag
exempelvis är chefsekonomens medverkan som enda svensk medlem i Trade
union related economists-gruppen (TUREC), som har som huvudsponsor
EU-sponsrade European Trade Union Institute (ETUI).
Projektet Bostad 2030 genomfördes i huvudsak under 2018 och publicerade
sju rapporter om bostadspolitik, inklusive ett slutbetänkande. Projektet
fick ett gott genomslag, med bland annat löpsedeln och ett helt uppslag i
Dagens Industri, när chefsekonomen intervjuades i samband med en rapport
som publicerats inom ramen för projektet skriven av chefsekonomen och
docent Lars-Fredrik Andersson. Det pågick också under 2018 ett arbete för
att utveckla ett koncept som innebar att Bostad 2030 skulle kunna fortsätta
som tankesmedja. Hyresgästföreningen tog ett sådant beslut i december och
gav ny finansiering för 2019 med ett inriktningsbeslut på att även fortsätta
verksamheten efter 2019.

Reseledarna Katrine Marçal
och Håkan A Bengtsson på
Arenas studieresa i London
våren 2018.

Sandro Scocco
Chefsekonom
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Välfärd och demokrati

Inom området välfärd och demokrati har Arena Idé fokuserat på vårdens
vägval. Under 2018 resulterade detta i rapporterna Marknadiseringen av den
svenska sjukvården – så gick det till (av Mats Wingborg), Nya Karolinska – ett
pilotprojekt för marknadsstyrd vård? (av Jesper Meijling), Inte ett parti som andra – en granskning av Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik (av Frida Heilert
och Lisa Pelling) samt boken När sjukvården blev en marknad – effekter och
alternativ (av Göran Dahlgren, Premiss Förlag). Inom ramen för projektet har
också en rad seminarier och politikerutfrågningar genomförts, bland annat
om psykiatrins vägval. I mars var Arena Idé värdar för ett uppmärksammat
besök av den brittiska folkhälsoforskaren Allyson Pollock som berättade om
brittiska erfarenheter av privatisering och offentlig-privat samverkan inom
sjukvården.
Arena Idé har också arbetat vidare med frågor som rör gränslandet
mellan juridik och politik. Akademin för rörelsejurister som genomfördes för
andra gången i samarbete med Hyresgästföreningen och ABF hade ett stort
antal sökande. Under hösten påbörjades planeringen av en föreläsningsserie,
en studiecirkel och podcast om rörelsejuridik (allt i samarbete med ABF) som
förverkligats under 2019.
Arbetet med migrations- och integrationsfrågor fortsatte, bland annat
med rapporten När kommunen inte vill – en analys av bosättningslagen av
Karin Magnusson. Lisa Pelling skrev ett nummer av Utrikespolitiska
institutets skriftserie Världspolitikens dagsfrågor om det globala ramverket
för migration. Podcasten Människor och Migration sände sammanlagt tio
avsnitt.
Under året har Arena Idé deltagit i en rad internationella samarbeten
kring frågor som rör välfärd och demokrati. Lisa Pelling har bidragit med ett
kapitel till en bok om migration och folkliga opinioner som tagits fram i samarbete mellan franska Fondation Jean Jaurès, tyska Friedrich Ebert Stiftung
och italienska Fondazione Pietro Nenni samt brittiska Policy Solutions. För
andra året i rad var Arena Idé svensk partner till projektet Innovation in
Politics Awards som samlar femton europeiska tankesmedjor. Tillsammans
med irländska TASC, brittiska Policy Network och spanska Fundación Alternativas har Arena Idé arbetat med ett projekt kring topp 10 procent och deras
värderingar som slutförs under 2019.
Demokratifrågorna har stått i centrum för en rad seminarier. En bok Vad
krävs för att rädda demokratin? (av Ingemar Lindberg, Sverker Gustavsson och Claes-Mikael Jonsson) samt skriften
A democratic future for the European Union (av
Lars Anell) har getts ut.

”

Under året har Arena Idé
deltagit i en rad internationella samarbeten
kring frågor som rör
välfärd och demokrati.

Lisa Pelling i Morgonstudion.
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”

Akademin för rörelsejurister som genomfördes för
andra gången i samarbete
med Hyresgästföreningen
och ABF hade ett stort
antal sökande.

Akademin för rörelsejurister.

Några av deltagarna på Arenas studieresa i London våren 2018.

Lisa Pelling
Utredningschef
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R APPORTER
Bärplockares arbetsvillkor –
säsongen 2017
Mats Wingborg
A democratic future for the
European Union
Lars Anell
Trafikupphandlingarnas
kostnader
Lars-Fredrik Andersson
och Ingemar Dahlqvist
Nya Karolinska – Ett pilotprojekt
för marknadsstyrd vård?
Jesper Meijling
Migration and the growth of
low-wage work in the EU
Lars-Fredrik Andersson, Rikard
Eriksson och Sandro Scocco
Modernisera Sverige!
Rune Wigblad
Jakten på den jämlika skolan
Vesna Prekopic
När kommunen inte vill – en
analys av bosättningslagen
Karin Magnusson
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Dagstidningarnas nya ägare:
politiskt styrda stiftelser
Sverker Lindström
Lyckan på svensk arbetsmarknad
Daniel Lind
Kompetenspyramiden
German Bender och Roger
Mörtvik
Nya jobb efter kris – individuell
och regional omställning
Rikard H. Eriksson och Martin
Henning
Inte ett parti som andra – en
analys av Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik
Frida Heilert och Lisa Pelling
Växande regionala obalanser
Lars-Fredrik Andersson,
Rikard H. Eriksson
och Emelie Hane-Weijman
Antifeministerna –
Sverigedemokraterna och
jämställdheten
Anna-Lena Lodenius
Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018
Mats Wingborg

Välfärdens behov och resurser
Sandro Scocco, Lars-Fredrik
Andersson och Jonathan
Borggren
Debatten om new public
management
Anna Emanuelsson
Spillover effects of social
policies
Anna Baranowska-Rataj och
Björn Högberg
Ett söndrat land – Skolval
och segregation i Sverige
German Bender och Per Kornhall
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Författaren Owen Jones.

Seminarium med Luis Lineo, ordförande i organisationen MÄN.

B OSTAD 2030
Bostad 2030
Rapport 1 – Bostadsmarknaden
– utmaningar
Lars-Fredrik Andersson
Presenterades i Stockholm 7
december 2017
Rapport 2 – Bostadsfinansieringen
Lars-Fredrik Andersson
och Sandro Scocco
Presenterades i Stockholm 22
februari
Rapport 3 – Urbaniseringen,
stadsregionerna och
bostadsplaneringen
Anders Lidström
Presenterades i Stockholm 25
april

Camilla Andersson Sparring (C) vann “Innovation in Politics Awards” som
en av Europas mest nyskapande politiker. Bild från prisceremonin i Wien.

Rapport 5 – Boendesegregationen i Sverige
Thomas Wimark
Presenterades i Malmö 25 maj
Rapport 6 – Bland mutanter och
hybrider – om marknadshyror
Jonathan Borggren
Presenterades i Umeå 26 maj
Rapport 7 – Rättsutlåtande
angående offentliga stöd till
bostadssektorn
Jörgen Hettne
Presenterades i Visby 5 juli
Slutbetänkande – Dags för
en ny bostadspolitik
Presenterades i Stockholm 21
augusti

Rapport 4 – Bostadspolitiska
instrument i fyra europeiska
länder
Anna Granath Hansson
Presenterades i Göteborg 15 maj
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Seminarier

Arrangör är Arena Idé om inget
annat anges
1/2 #Metoo – Fackets olika roller
Ett tvärfackligt nätverksmingel med
samtal om #Metoo. Att arbetsgivarna
säkrar en trygg arbetsmiljö för sina
anställda är en av fackets centrala
frågor, samtidigt har det uppkommit
att problematik även finns inom facket. Hur ska nu fackföreningsrörelsen
gå vidare?
Föreläsare: Linn Svansbo, Byggnads,
Lars Bergqvist, Byggcheferna.
9/2 Bryr sig bara högerpopulistiska
partier om kulturpolitik?
Ett seminarium om högerpopulism,
tillkortakommanden i den kulturpolitiska debatten, demokrati och
mångkultur.
Medverkande: Cecilia Hansson,
författare, Judit Benedek, regissör,
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör UNT, Calle Nathanson, vd,
Folkets Hus och Parker. Moderator:
Kerstin Brunnberg.
22/2 Hushållens skulder och
framtidens bostadsfinansiering
Rapportsläpp med samtal om
bostadsbyggande under lågkonjunktur och finansieringssystem. Hur har
det sett ut historiskt och vad kan vi
lära oss av det?
Medverkande: Magnus Billing, vd,
Alecta, Sandro Scocco, chefsekonom
Arena Idé och rapportförfattare, LarsFredrik Andersson, docent i ekonomisk historia och rapportförfattare.
28/2 Vad krävs för att rädda
demokratin?
Ett samtal om demokrati och populism. Vad händer med tilltron till
demokratin och hur kan den räddas?
Medverkande: Sverker Gustavsson,
professor i statsvetenskap, Uppsala
universitet, Claes-Mikael Jonsson,
jurist på LO, arbetar till vardags
med arbetsrätt, avtals- och EUfrågor, Ingemar Lindberg, tidigare
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statssekreterare i Socialdepartementet och utredare på LO, Karin
Svanborg-Sjövall, vd för tankesmedjan Timbro, Annika Ström Melin,
journalist och EU-korrespondent på
Dagens Nyheter. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef, Arena Idé.
28/2 Det verkliga priset för trafikupphandlingarna
Vad är den verkliga samhällskostnaden för de upphandlingar
Trafikverket gjort av stora vägprojekt
med utländska entreprenörer? I en
ny rapport från 6F och Arena Idé
framgår att summan av de förlorade
skatteintäkterna är större än vinsterna genom billigare leverantörer.
Medverkande: Ardalan Shekarabi,
civilminister, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Johan Lindholm,
Byggnads ordförande, Jimmy Bengtsson, vd Veidekke. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef, Arena Idé.
2/3 En demokratisk framtid för EU
EU-kommissionen har i ”White paper on the Future of Europe” bjudit
in till en diskussion om EUs framtid.
Bakgrunden är de spänningar som i
dag råder inom unionen.
Medverkande: Lars Anell, författare
till A democratic future for the European Union, Annika Ström Melin,
DN:s EU-korrespondent. Moderator:
Håkan A Bengtsson.
7/3 The Final Year
Filmvisning och analyser av The Final
Year, en film om Obamas utrikespolitiska teams interna arbete under
sista året på kontoret. Medverkande:
Samantha Power, USA:s tidigare
FN-ambassadör, Ginna Lindberg,
utrikeschef SR Ekot, Eric Sundström,
tidigare politiskt sakkunnig hos
Margot Wallström och talskrivare
hos Stefan Löfven. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef, Arena Idé.
8/3 En bra vecka för demokratin
Filmvisning av När Palmes flak byttes
ut mot hashtags och mingel, med föl-

jande samtal mellan filmens regissör
Cecilia Björk och Lisa Bjurwald,
journalist och chefredaktör för
tidningen Författaren. Cecilia Björk
har filmat på plats i Almedalen och
skildrar ett gytter av politiker, lobbyister, medieelit och semesterbesökare.
Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad, Arena
Idé.
9/3 Högerpopulismen
och jämlikheten
Inom ramen för LO:s jämlikhetsutredning publiceras nu boken
Högerpopulismen och jämlikheten, en
politisk essä av Anders Nilsson och
Örjan Nyström.
Medverkande: Örjan Nyström, medförfattare till boken, Marika Lindgren
Åsbrink, utredare och projektledare för LO:s jämlikhetsutredning,
Ann-Cathrine Jungar, docent och
lektor i statsvetenskap vid Södertörns
högskola. Moderator: Maja Dahl,
kommunikationsansvarig, Arena Idé.
12/3 Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?
Rapportsläpp av Jesper Meijlings
rapport om Nya Karolinska och det
politiska syftet med införandet av
värdebaserad vård. Medverkande:
Jesper Meijling, marknadsforskare
vid KTH och rapportförfattare. Har
tidigare skrivit Marknad på villovägar
(Premiss), Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd Stockholm läns landsting (S), Mats Wingborg, frilansjournalist och författare. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef, Arena Idé.
15/3 Privatisering av sjukvården,
offentlig-privat samverkan och
slutet på NHS
Allyson Pollock kommer till Stockholm för att tala om Storbritanniens
OPS-investeringar och den offentlig-privata sjukvården. Pollock, som
är professor i folkhälsa och chef för
Institutet för hälsa och samhälle
vid Newcastle University, är en av
Europas ledande sjukvårdsforskare.
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Hon har gjort flertalet utredningar
för Storbritanniens regering om
OPS-investeringarna. Ett svenskt
exempel på en hårt kritiserad OPS är
Nya Karolinska sjukhuset.
Medverkande: Allyson Pollock.
Arrangörer: Arena Idé, Gemensam
Välfärd.
15/3 Nyliberal ordlista
Bokrelease. Nyliberal ordlista är en
politisk och poetisk stridsskrift som
vill synliggöra hur den nyliberala
ideologin förändrat språket och styr
våra ordval.
Medverkande: Hanna Alvage, Elin
Lilleman Eriksson, Saga Gärde,
redaktörer för boken.
Arrangörer: Arena Idé, Bokförlaget
Atlas.
21/3 Bankunionens framtid och
Sverige
I vår tillträder Merkels nya koalitionsregering i Tyskland vilket kommer
att innebära att diskussionen om
EU:s färdriktning kommer aktualiseras. Frågor kring bankunionen
och Sveriges position och ställningstagande i denna fråga diskuterades
på seminariet.
Medverkande: Hans Lindblad,
riksgäldsdirektör, Per Wissén,
Swedish House of Finance, Handelshögskolan, Jörgen Appelgren,
tidigare chefsekonom, Nordea.
22/3 Hur ska skolan bli jämlik?
Rapportsläpp av Jakten på den jämlika
skolan. Ett samtal om hur svensk skola
hamnade där den är i dag och vad som
måste göras för att skapa en jämlik
skola. Medverkande: Vesna Prekopic,
rapportförfattare, Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, Jonas Vlachos, nationalekonom vid Stockholms universitet
och Institutet för Näringslivsforskning, Åse Hansson, doktor vid
institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Moderator: German Bender, programchef arbetsmarknad, Arena Idé.

27/3 Vi hör av oss
Ett samtal om hur vi är på anställningsintervjuer och vad det säger
om oss.
Medverkande: Vesna Prekopic,
kulturjournalist och ledarskribent på
Dagens Arena, Jesper Hermansson,
organisationskonsult och leg. psykolog på Sandahl Partners, Ali Esbati,
riksdagsledamot för Vänsterpartiet,
Mattias Lahti Davidsson, medlemsrådgivarna på ST Direkt. Moderator:
Maja Dahl, kommunikationsansvarig, Arena Idé.
27/3 Utfrågning av partierna i
Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora
utmaningar och uppgifter. Vad vill
partierna i landstinget göra för att
förbättra vården? Vilka alternativa
möjligheter finns?
Medverkande: Marie Ljungberg
Schött, sjukvårdslandstingsråd,
Moderaterna, Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna, Catarina Wahlgren, ledamot i
landstingsfullmäktige, Vänsterpartiet, Margaretha Åkerberg, ledamot i
landstingsfullmäktige, Kristdemokraterna. Moderatorer: Lisa Pelling,
utredningschef, Arena Idé, och Christer Hogstedt, Gemensam Välfärd.
11/4 Invandring och integration –
globala och lokala perspektiv
Ett seminarium om invandring, flykt
och integration.
Medverkande: Stefan Jonsson,
professor vid Institutet för forskning
om migration, etnicitet och samhälle
(REMESO) vid Linköpings universitet, Joakim Palme, professor i
statsvetenskap vid Uppsala universitet, Lisa Pelling, utredningschef på
Arena Idé, Branka Likic–Brboric,
bitr. professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och
samhälle (REMESO) vid Linköpings
universitet. Samtal mellan Irene
Wennemo, Lisa Pelling och Joakim
Palme. Moderator: Carl Tham.

12/4 Gunnar Sträng:
Rikshushållaren
Bokseminarium om ekonomihistorikern Anders L. Johanssons bok
Rikshushållaren, en bok om Gunnar
Strängs fackliga och politiska liv.
Medverkande: Anders L. Johansson,
författare till boken Rikshushållaren,
Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande, Göran Persson, tidigare
partiledare, statsminister och finansminister, Maja Fjæstad, statssekreterare på socialdepartementet, Åsa
Linderborg, kulturchef, Aftonbladet.
Moderator: Håkan A Bengtsson, vd,
Arenagruppen.
16/4 När dårarna driver dårhuset
Lunchseminarium om algoritmer och
filterbubblor, sociala mediers samhällsansvar och om hur människan
och samhället påverkas av vad vi gör
på internet. Kommentatorer: Karin
Pettersson, Director of Public Policy,
Schibsted, tidigare politisk chefredaktör för Aftonbladet, Björn Appelgren,
projektledare, Internetstiftelsen.
25/4 Internationella
arbetsmiljödagen
Seminarium och politikerutfrågning
med bakgrund av världsarbetsmiljödagen. Stärkt av uppmärksamhet som #metoo skapade, pågår
arbetet för en arbetsmiljö fri från
sexism, mobbning, hot och våld.
Fackföreningsrörelsen driver nu
krav på en ILO-konvention mot
våld och trakasserier i arbetslivet.
Medverkande: Loredana Carta,
Världsfacket ITUC, Pia Schyberg,
sakkunnig i psykosociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket, Berit
Müllerström, andra vice ordförande,
LO, Pelle Hilmersson, internationell chef, TCO, Heike Erkers,
ordförande i Akademikerförbundet
SSR och andre vice ordförande, Saco,
Raimo Pärssinen, (S), ordförande
i arbetsmarknadsutskottet, Erik
Andersson (M), ledamot av arbetsmarknadsutskottet. Moderator: Lisa
Pelling, chefsutredare, Arena Idé.
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17/4 Striden om mediestödet
Rapportsläpp av Dagstidningarnas nya
ägare: politiskt styrda stiftelser. Villkoren
för dagens tidningar och striden om
mediestödet. Sverker Lindström visar
att dagens medier i hög grad domineras och ägs av partianknutna stiftelser. Medverkande: Sverker Lindström,
journalist och författare samt rapportförfattare, Helle Klein, chefredaktör,
Dagens Arbete, Niclas Malmberg,
riksdagsledamot för Miljöpartiet
och ledamot av kulturutskottet,
Laila Naraghi, riksdagsledamot för
Socialdemokraterna.
24/4 Lycka på jobbet ger livskvalitet och produktivitet
Rapportsläpp av Lyckan på svensk
arbetsmarknad – trender, konsekvenser
och åtgärder, författad av Daniel Lind.
Rapporten introducerar nationalekonomisk forskning om välbefinnande i arbetslivet och tillämpar den
på svensk arbetsmarknad. Medverkande: Daniel Lind, samhällspolitisk
chef på Jusek och författare till rapporten, Petra Lindfors, Psykologiska
institutionen, Stockholms universitet, Filip Fors, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Moderator:
German Bender, programchef för
arbetsmarknad, Arena Idé.
14/5 Vart är psykiatrin på väg?
Ett rundabordssamtal om psykiatrin
och dess verksamhet. Hur kan vi
möta den psykiska ohälsan bättre?
Medverkande: Johan Cullberg,
psykiater, psykoanalytiker, professor,
författare, Maria Skott, sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin, Karin Collste, överläkare,
med.dr, psykiater, forskare,
Monica Beckman, ordförande IFS
Stockholmsdistriktet, ordförande
Livgivarna IFS Nacka/Värmdö,
anhörig, Irene Dolk Castellanos,
specialpedagog, anhörig, Dag
Larsson, oppositionslandstingsråd
(S). Moderator: Malin Dahlberg
Markstedt.
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15/5 Bostadsförsörjning –
en forskningsöversikt
Rapportsläpp av Nyproducerade
bostäder som också låg- och medelinkomsttagare kan efterfråga: Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska
länder.
Medverkande: Anna GranathHansson, rapportförfattare och
teknologie doktor, Lars-Fredrik
Andersson, projektledare Bostad
2030.
24/5 Globalt ramverk
för migration
Seminarium om FN:s världskonferens ”Globalt ramverk för migration”.
Ramverket ska antas på FN:s första
världskonferens om migration i
Marocko, december samma år.
Talare: Professor Michael Doyle, University Professor and Director, Global
Policy Initiative, School of International and Public Affairs, Columbia
University, ambassadör Nicola Clase,
Utrikesdepartementets samordnare
för migrations- och flyktingfrågor.
Paneldeltagare: Åsa Odin Ekman,
migrationsexpert och utredare, TCO,
Georg Andrén, generalsekreterare
för Diakonia och ordförande för
Concord, George Joseph, Caritas,
medlem i styrelsen för den internationella organisationen för papperslösas
rättigheter Platform for International
Cooperation on Undocumented
Migrants (PICUM), Hamza Ibrahim,
grundare av Ensamkommandes
förbund, ungdomsrepresentant till
FN:s generalförsamling 2018, Emma
Borgnäs, samordnare för International Migration Project vid Columbia
Global Policy Initiative (CGPI).
Moderator: Lisa Pelling, statsvetare
och utredningschef, Arena Idé.
24/5 Boendesegregationen i
Sverige
Bostad 2030 släpper sin femte delrapport Boendesegregationen i Sverige
– en forskningsöversikt, av Thomas
Wimark, fil.dr, kulturgeografi.

25/5 Nya möjligheter till
samverkan i arbetslivet
Medverkande: professor Örjan
Edström, Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, Gunilla
Grenö, vd i BAO, fackförbundet
Visions förbundsjurist Åsa Tillberg,
Uppsala kommuns förhandlingschef
Anna Lind. Moderator: Susanne
Fransson, docent i rättsvetenskap
vid Göteborgs universitet.
Arrangörer: Nätverket jämställda
löner, Arena Idé och TCO.
26/5 Marknadshyra – vad är det?
Bostad 2030 släpper sin delrapport
Bland mutanter och hybrider: en
kunskapsöversikt över marknadshyror i
fem utvalda länder. Rapportförfattaren
Jonathan Borggren presenterar. Kommentator: Lars-Fredrik Andersson.
15/6 Kompetenspyramiden – en
reform för framtidens jobb
Rapportsläpp av Kompetenspyramiden
med samtal om Sveriges konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter på
arbetsmarknaden. Rapporten är ett
förslag på reformering för kompetensutveckling. Medverkande: German
Bender, författare till rapporten
och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, Roger Mörtvik,
författare till rapporten och statlig
utredare, tidigare statssekreterare
på Utbildningsdepartementet och
samhällspolitisk chef på TCO, Ylva
Johansson, arbetsmarknads- och
etableringsminister (S), Jessica
Polfjärd, vice ordförande i riksdagens
arbetsmarknadsutskott och arbetsmarknadspolitisk talesperson (M),
Niklas Hjert, förhandlingschef
Unionen, Torbjörn Johansson,
avtalssekreterare LO, Amelie von
Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen. Moderator:
Lisa Pelling, utredningschef Arena
Idé.
3/7 Kompetenspyramiden – en
reform för framtidens jobb
Rapportsläpp av Kompetens-
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pyramiden med samtal om Sveriges
konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden.
Rapporten är ett förslag på reformering för kompetensutveckling.
Medverkande: Roger Mörtvik,
författare till rapporten och statlig
utredare, tidigare statssekreterare på
utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef på TCO, German
Bender, programchef arbetsmarknad, Arena Idé, Samuel Engblom,
samhällspolitisk chef, TCO, Lena
Hagman, chefsekonom, Almega,
Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer, Lisa
Pelling, utredningschef, Arena Idé.
5/7 Rättsutlåtande angående
offentliga stöd till bostadssektorn
Delegation bostad 2030 släpper en
rapport av Jörgen Hettne som klargör
vad som är tillåtet i EU och inte när
det gäller till exempel subventionerat
och allmännyttigt byggande.
Medverkande: Jörgen Hettne, jur.
dr, Lunds universitet, Bostad 2030,
Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig, Bostad 2030, Lars-Fredrik
Andersson, docent, Umeå universitet, Bostad 2030, Sandro Scocco,
utredningschef, Bostad 2030.
5/7 Livepodd – Pengar & Politik
Pengar & Politik framträder live
tillsammans med Politismpodden
Den ideologiska frågan.
Medverkande: Eric Rosén, journalist, Sandro Scocco, Jenny Lindahl.
5/7 Livepodd Bostad 2030
Bostad 2030-podden spelar in live
under Almedalsveckan i Hyresgästföreningens tält. Medverkande:
Sandro Scocco, Jenny Lindahl.
6/7 Det politiska syftet bakom
”värdebaserad vård”
Rapportsläpp av Jesper Meijlings
rapport om Nya Karolinska och det
politiska syftet med införandet av
värdebaserad vård. Medverkande:
Jesper Meijling, marknadsforskare,

KTH, och rapportförfattare, Ann
Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, Torie Palm Ernsäter, leg.
sjuksköterska, magister i omvårdnad,
sakkunnig i kvalitets- och vårdutveckling vid Svensk sjuksköterskeförening.
15/8 Antifeministerna –
Sverigedemokraterna
och jämställdheten
Rapportsläpp av Antifeministerna –
Sverigedemokraterna och jämställdheten
skriven av journalisten Anna-Lena
Lodenius. I rapporten visar Lodenius
hur SD genom att satsa på frågor
som välfärd och hälso- och sjukvård
försöker locka till sig kvinnliga väljare. Men vid en närmare granskning
visar sig många vara ofinansierade,
ogenomförbara eller motsägelsefulla.
Medverkande: Anna-Lena Lodenius,
journalist och författare, Gulan Avci,
integrationspolitisk talesperson för
Liberalerna, Ov Cristian Norocel,
Marie Curie-forskare vid Université
libre de Bruxelles, Linn Svansbo,
medlemsutvecklare på Fackförbundet
Byggnads och ordförande i Maktsalongen. Moderator: María-Elsa
Salvo, Arena Opinion.
28/8 Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018
Rapportsläpp av en 140-sidig
granskning av riksdagspartiernas
jobbpolitik med analyser av vad en
Allianstung regering skulle innebära
för arbetsmarknadsfrågor. Medverkande: Mats Wingborg, journalist,
utredare och rapportförfattare,
Anna Danielsson Öberg, journalist
och författare till flera böcker om
arbetsmarknadsfrågor och lönebildning, Dan Holke, vd och chefsjurist,
LO-TCO Rättsskydd. Moderator:
German Bender, programchef
arbetsmarknad, Arena Idé.
28/8 När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ
Boksläpp av Göran Dahlgrens bok
När sjukvården blev en marknad –
effekter och alternativ. Boken beskriver

effekter av vårdens marknadsorientering och ger konkreta förslag för en
bättre och mer jämlik vård. Medverkande: Göran Dahlgren, författare
och gästprofessor vid University of
Liverpool i England, tidigare bland
annat chef för sjukvårdsenheten vid
Socialdepartementet, Samuel Klippfalk, kandidat till landstingsfullmäktige i Stockholms län, kommunalråd
(KD) i Solna med ansvar för bland
annat äldreomsorg, Dag Larsson,
oppositionslandstingsråd (S), hälsooch sjukvårdsfrågor, Stockholms läns
landsting. Moderator: Lisa Pelling,
utredningschef på Arena Idé.
23/8 Den farliga mångfalden
Seminarium om Sverigedemokraternas världsbild, partiets allmänna
samhälls- och människosyn. Denna
analyseras av Håkan Holmberg i
boken Den farliga mångfalden.
Medverkande: Håkan Holmberg,
historiker, journalist och tidigare
folkpartistisk politiker.
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden. Moderator: Håkan
A. Bengtsson, vd för Arenagruppen.
6/9 Vart tog kulturfrågorna vägen
i valrörelsen?
Seminarium om boken Kulturpolitikens liv efter döden. Åtta upplivningsförsök som utifrån olika perspektiv
diskuterar framtidens bildningsoch kulturpolitik. Medverkande:
America Vera-Zavala, dramatiker
och författare, Calle Nathanson,
vd, Folkets Hus och Parker, Svante
Weyler, förläggare och författare,
Jenny Lindahl, chef, Arena Opinion.
Moderator: Håkan A. Bengtsson,
vd, Arenagruppen.
12/9 Efter valet:
Vad händer med kulturen?
Debatt mellan Arena Opinions
Jenny Lindahl och Timbros kulturansvarige Lars-Anders Johansson.
Samtalet följs av en workshop om
aktuella kulturpolitiska frågor.
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Arrangörer: Koalition för kulturdebatt: ABF, Amatörkulturens
samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets
Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, KRO/KIF, Riksskådebanan,
Riksteatern, Runö Folkhögskola,
Sensus, Vision, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar,
Tankesmedjan Det Osynliga, TCO,
Teaterförbundet, Länsteatrarna i
Sverige samt Folk och Kultur.
Bokmässan i Göteborg 27/9–30/9
Arenagruppen delar ut 1 000
gratisexemplar av boken Den
farliga mångfalden. På bara 120
sidor skildrar Håkan Holmberg
Sverigedemokraternas världsbild.
Så här skrev Aftonbladet om boken:
”SD:s verkliga väsen. Håkan Holmberg har skrivit en viktig bok om
Sverigedemokraternas kärna.”
I Atlas och Arenagruppens monter:
Susanna Lundell är chefredaktör
för Kommunalarbetaren som gett ut
novellsamlingen Det här får de inte
på banken. Hon samtalar med två av
novellförfattarna: Catrin Jansson och
Dzemila Hadziefendic.
Livesändningen av Arena Idés
ekonomipodd Pengar & Politik med
Sandro Scocco och Jenny Lindahl.
Gäst är forskaren och skribenten
Emma Frans som benar ut samtiden, vetenskapen, myterna. I Atlas
monter.
Anna-Lena Lodenius om
Sverigedemokraterna och jämställdheten. Rapporten Antifeministerna
beskriver SD:s jämställdhetspolitik.
Vilka konsekvenser får den? Varför
röstar fler kvinnor på SD? I samtal
med Lisa Pelling.
Anna Dahlqvist, författare till bland
annat boken Bara lite blod, ett reportage om mens, i samtal med Tove
Leffler, förlagschef på Atlas.
Håkan Holmberg, författare till
boken Den farliga mångfalden –
Sverigedemokraternas världsbild i
samtal med Håkan A Bengtsson, vd
för Arenagruppen.
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Alexandra Pascalidou i samtal med
förlagschef Tove Leffler om nya
boken Mammorna.
Martina Montelius pratar om sin
kommande bok Avlivningskliniken
Tusenskönan med förläggare Tove
Leffler.
Ulf Bjereld och Marie Demker,
bägge professorer i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet, om boken Digital demokrati? Partierna i en ny tid.
Popkulturen är död – leve den!
Seminarium med Martin Aagård,
Natalia Kazmierska, Fredrik Strage
och Ika Johannesson. Scen G3.
Martin Aaagård och Natalia
Kazmierska, författarna till boken
Popkulturens död, i samtal med förlagschef Tove Leffler.
Anne Lichtenstein och Rozbeh Aslanian talar om sin kommande bok
En bättre morgondag, om diskoteksbranden 1998, med förläggare Tove
Leffler.
Diskoteksbranden 20 år senare.
Seminarium med Rozbeh Aslanian
och Anne Lichtenstein. Scen F3.
Mammorna och miljonprogrammet.
Seminarium med Alexandra Pascalidou och Maritha Ogilvie. Scen H1.
2/10 Kan USA:s vänster ta tillbaka
makten från Trump?
Boksläpp och seminarium om Vänstern i USA (Lind & CO) författad av
Karin Henriksson. Hur den starka
arbetarrörelsen i USA kunde pressas
tillbaka, hur dagens amerikanska
radikalism yttrar sig och varför unga
amerikaner i dag har en mer positiv
syn på vänstern. Medverkande:
Karin Henriksson, författare och
journalist bosatt i Washington DC
sedan 30 år, rapporterar i bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges
Radio, Inger Arenander, politisk reporter på Sveriges Radio i över trettio
år, bland annat som Washingtonkorrespondent, Per Wirtén, journalist och författare. Moderator:
German Bender, programchef Arena
Idé.

8/11 Ny rapport om
skolsegregationen i Sverige
Rapportsläpp av Ett söndrat land –
Skolval och segregation i Sverige. Två
parallella skolsystem har vuxit fram i
Sverige, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med
barn till lågutbildade och familjer
med invandrarbakgrund.
Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Jonas
Vlachos, professor i nationalekonomi
vid Stockholms universitet och skolforskare, Boel Godner (S), ordförande
för kommunstyrelsen i Södertälje,
Per Kornhall, rapportförfattare, fil.
dr, oberoende skolexpert. Moderator:
German Bender, rapportförfattare
och programchef för arbetsmarknad
på Arena Idé, där han även ansvarar
för utbildningspolitiska frågor.
24/11 Vårdstölden
Seminarium om boken Vårdstölden.
John Lapidus talar om sjukvårdsförsäkringar som erbjuder gräddfiler
till offentligt finansierade privata
vårdcentraler, specialistenheter eller
sjukhus. Medverkande: John Lapidus, doktor i ekonomisk historia.
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.
24/11 Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården
Seminarium med utgångspunkt i
Göran Dahlgrens bok När sjukvården
blev en marknad – effekter och alternativ som presenterar ett tiopunktsprogram för övergång från en vinst- till
en behovsstyrd vård. Medverkande:
Gunnar Ågren, läkare och tidigare
generaldirektör. Moderator: Lisa
Pelling, utredningschef Arena Idé.
28/11 Alexandra Pascalidou på
Folkteatern – Boksamtal om
Mammorna
Boksamtal om den Augustnominerade boken Mammorna. Pascalidou
intervjuar 20 mammor från några
av Sveriges mest utsatta förorter.
Det är rösterna bakom alla svarta
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rubriker om kriminalitet och dödsskjutningar, de som lever mitt i det
som journalisterna bara skriver om.
Pascalidou har lyckats fånga dessa
mammors ilska, sorg och förtvivlan,
men också glädje, styrka och enorma
kärlek till sina barn.

forskare som professorerna Jonas
Vlachos (skola), Jerzy Sarnecki
(brottslighet) och Peo Hansen
(invandring), till författarna Per
Molander (Condorcets misstag) och
Anders L. Johansson (Rikshushållaren Gunnar Sträng).

10/12 Pengar & Politik firar
100 avsnitt
Livepodd. Pengar & Politik firar 100
avsnitt och en miljon lyssningar och
talar om hur världen ser ut. Medverkande: Sandro Scocco, chefsekonom
på Arena Idé,
journalisten och författaren Viktor
Barth-Kron, journalisten Zina
Al-Dewany och Arena Opinions
chef Jenny Lindahl.

Arena Idé i medier
(urval)

Arena Idés podcaster

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 kommunikationsansvarige Maja
Dahl om aktuella perspektiv och
ämnen. Under 2018 har Människor
& Migration släppt 10 avsnitt om
allt från mediernas roll i migrationsdebatten (med Lars Truedsson,
programledare för ”Medierna” i
P1) och arbetsmarknadsinsatser för
nyanlända (med Jennie K Larsson
vid Arbetsförmedlingens forskningsenhet) till det globala ramverket
för migration (med Michael Doyle,
professor vid Columbia University i
New York).
Pengar & Politik
Pengar & Politik gavs ut 26 gånger,
fick 1 000 000 lyssningar under 2018
och är den största svenska podden
inom ekonomisk politik. Pengar &
Politik firade också den hundrade
sändningen med en utsåld livepodd
på Södra Teatern. Under året har
en rad gäster medverkat, allt från

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 samt olika poddar.
DN 2018-11-17
”Segregationen ökar med fria skolvalet”. Om rapporten Ett söndrat land
– skolval och segregation i Sverige.
DN Debatt 2018-10-25
”Skolsegregationen har spritt sig
till hela landet”. Om rapporten Ett
söndrat land – skolval och segregation
i Sverige.
DN Debatt 2018-10-05
”Konservativa mäns otrygghet
kan förklara SD:s framgång”. Om
rapporten Spillover effects of social
policies.
Expo 2018-10-01
”SD – ett hot mot Sveriges kvinnor”.
Om rapporten Antifeministerna –
Sverigedemokraterna och jämställdheten.
Aftonbladet debatt 2018-08-15
”För SD ska män och kvinnor inte
vara lika”. Om rapporten Antifeministerna – Sverigedemokraterna och
jämställdheten.

Aftonbladet ledare 2018-08-31
”Kristersson klämmer åt vanliga löntagare”. Om Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 Vem står
upp för arbetsrätten och lönerna?.
SvD Debatt 2018-08-26
”Alliansen och SD kan stöpa om
arbetsmarknaden”. Om Arena Idés
arbetsmarknadspolitiska rapport
2018 Vem står upp för arbetsrätten och
lönerna?.
GP Debatt
”SD:s politik är kvinnofientlig”.
Margot Wallström (S) och Lena Hallengren (S) om rapporten Antifeministerna – Sverigedemokraterna och
jämställdheten.
Vestmanlands Läns Tidning och
ytterligare fyra landsortstidningar:
2018-08-20
”Sakine Madon: Helt klart fel
parti för progressiva feminister”.
Om rapporten Antifeministerna –
Sverigedemokraterna och jämställdheten.
Omni 2018-07-06
”Arena Idé: SD vill minska invandring med vårdpolitik”. Om
rapporten Inte ett parti som andra
– en analys av Sverigedemokraternas
sjukvårdspolitik.
Omni 2018-06-02
”Debatt: Vuxna som jobbar måste
kunna skola om sig”. Om rapporten
Kompetenspyramiden – fler som jobbar
ska kunna studera.
SvD Ledare 2018-03-28
”En kvarts miljard för konsultens
ordmassor”. Om rapporten Nya
Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?
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— Arena Opinion
arena opinion är Arenagruppens kommunikationsbyrå. Här ingår ett team
av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund inom journalistik,
politik, myndighetsvärlden och fack.
Arena Opinions kärnområden är utbildningar, kriskommunikation,
public affairs, innehållsproduktion och evenemang.
Medarbetare under 2018 har varit:
Erika Holmberg-Dahl, kommunikationskonsult; Jenny Lindahl, chef; MaríaElsa Salvo, kommunikationsstrateg; Sonja Schwarzenberger, senior kommunikationsrådgivare; Tobias Rydin, art director; Tove Hägg, kommunikationsstrateg.

Utbildningar

Area Opinion består av kommunikationskonsulter som alla har sina specialområden. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett kursutbud som inkluderar
alltifrån sociala medier, medieträning, presentationsteknik och krishantering
till kurser i politisk påverkan och jämställdhetsfrågor.
Under 2018 har vi hållit en lång rad utbildningar för våra kunder. Under
främst våren höll Opinions kommunikationskonsulter flera föreläsningar om
#metoo för fackförbund och andra organisationer runt om i landet. Vi har
också haft utbildningar för kunder som Handels unga språkrör, Scensverige,
Sveriges unga akademi och Taxi Stockholm.
En viktig del har varit utbildningar om sexuella trakasserier på arbetsplatser för en lång rad uppdragsgivare, till exempel Kommunal.

”

Vi har också haft
utbildningar för kunder
som Handels unga
språkrör, Scensverige,
Sveriges unga akademi
och Taxi Stockholm.

Uthyrd konsult

Arena Opinion har under 2018 jobbat med både längre och kortare uppdrag.
Under hösten var Tove Hägg uthyrd till fackförbundet ST under oktober–
december som kommunikatör på enheten för kommunikation och påverkan.

Evenemang

Under året som gått har vi genomfört ett stort antal seminarier, panelsamtal
och andra evenemang. Arena Opinion har i vissa fall ordnat hela arrangemanget, från att skicka ut inbjudningar till att sätta ihop paneler, bearbeta
press och moderera samtalet, och i andra fall hjälpt till med enbart moderering. Exempel är 6F, Elektrikerförbundet, LO, Arena Idé, Arbetet Global
och Bostad 2030.
Under Almedalsveckan deltog Jenny Lindahl och María-Elsa Salvo från
Arena Opinion. Både María-Elsa och Jenny modererade ett stort antal seminarier på plats i Visby, bland annat för fackförbunden IF Metall och ST. De
medverkade också i media, bland annat i SVT och SR, samt arrangerade ett
seminarium inom ramen för projektet Bostad 2030.
2018 arrangerade Arena Opinion ett program för Socialistiskt forum, på
uppdrag av ABF Stockholm. En av dessa aktiviteter var att bjuda in grundaren av magasinet Jacobin, Bhaskar Sunkara, som årets keynote speaker.
I samband med Bhaskars Sverigebesök medverkade han i Arenaakademin,
ett flertal intervjuer och ett samtal med Judith Kiros från tidningen Flamman.
Bostad 2030 i Almedalen.
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Public affairs

Vi hjälper våra uppdragsgivare med public affairs, analys av politiska trender
och politisk påverkan.
Delegationen Bostad 2030 har fram till och med valet 2018 tagit fram
rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta
bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen.
Projektgruppen har bestått av Jenny Lindahl (Arena Opinion), LarsFredrik Andersson (Arena Idé), María-Elsa Salvo (Arena Opinion) och
Sandro Scocco (Arena Idé). I delegationen har Magnus Billing (Alecta), Marie
Nilsson (IF Metall), Jonas Spangenberg (BoKlok) och Eva Andersson (Stockholms universitet) ingått och arbetat under ledning av Anders Sundström.
Bostad 2030 har sedan valet agerat samarrangör för seminarier med
bostadspolitiskt tema. Arbetet har gjorts på uppdrag av Hyresgästföreningen. Arena Opinion har arbetat med projektledning, publicitet, seminarier,
produktion och kommunikation.
Under Almedalsveckan gästade María-Elsa Salvo (Arena Opinion) Nordegren & Epstein i P1, avsnitt “Vilket sorts samhälle strävar partierna efter?”
för att prata om presidentvalet i Mexiko och globala politiska trender.
Under det amerikanska mellanårsvalet i december kallades María-Elsa
Salvo in för att kommentera och analysera valet med fokus på väljargrupper,
trender och sociala medier. Under en vecka medverkade hon i SVT tre gånger
och bidrog till att stärka Arena Opinions PA-profil. Ett eget seminarium för
de egna kunderna med Renée DiResta med rubriken Manufacturing Reality
hölls också i samarbete med amerikanska ambassaden.

Judith Kiros i samtal med
Bhaskar Sunkara.

Framsidan i Dagens Industri om
Bostad 2030:s rapport.

Billy McCormac och María-Elsa Salvo om melllanårsvalet i USA.
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Jenny Lindahl har arbetat mycket med valanalys, som kommentator i olika
medier såsom SR, SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen, men också i direkta
uppdrag. Det senare gäller inte minst analys av kulturpolitikens framtid. Där
har Opinion också medverkat i en lång rad föreläsningar, seminarier, paneler
och även en antologi om kulturpolitikens liv efter döden, utgiven på Atlas.
Arena Opinion skriver tal, debattartiklar, ledare och krönikor till
uppdragsgivare på regelbunden basis sedan flera år tillbaka. I samband
med marknadsföring av projekt eller profilering i politiska frågor har Arena
Opinon också skrivit debattartiklar för publicering i tidningar.
Sedan 2016 är Arena Idé Sveriges representant i det europeiska initiativet Innovation in Politics Awards – en utmärkelse skapad av Innovation
in Politics Institute med syfte att förbättra politiken i Europa genom att
stötta politiker som har modet att bryta ny mark och på så sätt stärka tron på
politiken.
2018 hjälptes Arena Idé och Arena Opinion åt med att identifiera och
nominera politiker som drivit igenom initiativ som matchar projektets kriterier. Två svenska politiker gick vidare till final och fick resa till Wien för att
delta på galan. En svensk politiker blev dessutom korad till vinnare –
Camilla Sparring för sitt arbete med Kockduellen i Falun.
I projektgruppen har Lisa Pelling, Arena Idé, och María-Elsa Salvo,
Arena Opinion, ingått.
Rapporten Pengarna bakom samhällspolitiken, om tankesmedjornas finansiering, togs fram på uppdrag av LO.
Mycket gott genomslag, till exempel den här artikeln av Jan Scherman i
Aftonbladet Kultur: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/A2wdWq/asiktsbranschens-dolda-supermakt
Rapporten har tagits fram av Sonja Schwarzenberger och Sverker Lindström.
Kampanj för Journalistförbundet: till mitt yngre jag – om sextrakasserier:
https://www.sjf.se/tillmittyngrejag
Handelsanställdas förbund: #hejdåvisstid, kampanj inför valet:
https://www.facebook.com/hejdavisstid/?rc=p

Innehållsproduktion

Arena Opinion producerar content i form av delningsbilder, inlägg,
bildspel och videor med syfte att marknadsföra event och rapporter eller
bedriva kampanjer på sociala medier för uppdragsgivare. Ett exempel på
content som producerats under året är den om Arena Idés granskning av
Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik gjord av Tove Hägg från Arena
Opinion och Tobias Rydin.
Under året har vi också producerat vår första valfilm på uppdrag av
LO-distriktet i Stockholms län.
https://www.facebook.com/Arenaide/videos/244531612871958/

LO-distriktets digitala valkampanj

I samband med valen till riksdag, kommun och landsting bedrev LO-distriktet i Stockholms län en digital kampanj i samarbete med Arena Opinion och
Pushing Buttons. Kampanjen pågick från och med slutet av maj till mitten
av september. Huvudbudskapen handlade om trygga jobb, rätt till heltid och
schysta villkor vid offentlig upphandling. Kampanjen bedrevs genom LOdistriktets Facebook och Instagram.

30 |

”

Arena Opinion skriver tal,
debattartiklar, ledare och
krönikor till uppdragsgivare på regelbunden basis sedan flera år tillbaka.

Arenagruppen

I projektgruppen ingick María-Elsa Salvo (Arena Opinion), Pontus Willebrand (Pushing Buttons) och kampanjansvariga från LO-distriktet.
Arena Opinion och Pushing Buttons hjälpte LO-distriktet med att utveckla tonalitet, ta fram budskap och målgrupper. Därefter producerades digitalt
content i form av bilder, videor, annonser, infografik och inlägg. All content
riktades via annonser till ett flertal målgrupper som Arena Opinion och
Pushing Buttons skapat. Under kampanjen arbetade Arena Opinion också
med moderering av LO-distriktets sociala medier-kanaler.
Inom kampanjen producerades och driftades webbsidan www.
meränettjobb.se. Kampanjsidan fungerade som en plattform för att samla
in adresser till medlemmar som var intresserade av att delta i LO-distriktets
valrörelse. Här kunde man också enkelt ladda upp egna videor som sedan
anpassades och användes i den digitala kampanjen.
Inför valdagen producerades och lanserades valfilmen ”9 september”.
https://www.facebook.com/LOStockholm/videos/2161965587211128/ l

Kampanj för LOdistriktet i Stockholm.
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— Arena Skolinformation
2018 var ett speciellt år för verksamheten. Det var året då antalet
beställda material från Arena Skolinformation passerade en miljon exemplar.
Det var också rekordåret med flest beställningar av materialen Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen och Arbetsmiljö – så funkar det
sedan Arena Skolinformations start. Dessutom har beställningarna via den
egna sajten www.arbetslivskoll.se ökat med över 250 procent i jämförelse
med föregående år.
Utöver detta har Arena Skolinformation i ett riktat projekt mot målgruppen vuxna som ska etableras på den svenska arbetsmarknaden lanserat ett
helt nytt material om arbetslivet på lättläst svenska. Under höstterminen
beställdes över 52 000 exemplar.
Unika resultat, svåra att kunna överträffa. 2018 kan sammanfattas som
ett rekordår för verksamheten Arena Skolinformation.
Verksamheten har blivit så pass etablerad och självgående att lärare och
studie- och yrkesvägledare återkommande beställer och använder Arena
Skolinformations utbildningsmaterial i sin undervisning. Med riktade
satsningar fortsätter Arena Skolinformation dessutom hela tiden att knyta
fler målgrupper till sig. Senast lärare som undervisar på SFI och liknande
språkutbildningar och framöver lärare med ett intresse för digitalisering.
Indikatorerna för Arena Skolinformations mål för verksamheten 2018
var att utöka utbudet med minst ett komplement utifrån den nya formuleringen i läroplanen om digitaliseringens påverkan på arbetslivet. Arbetet
med ett nytt material om digitaliseringen som ska komplettera det befintliga
materialet påbörjades under hösten. Det kommer dock inte lanseras förrän
till våren 2019, men då i kombination med en film om ämnet.
Under året har det varit prioriterat för verksamheten att digitaliseringen ska bli en naturlig del av Arena Skolinformations verksamhet. Samt att
utveckla www.arbetslivskoll.se till en relevant sajt för lärare och studie- och
yrkesvägledare och ta plats på fler digitala arenor. Med en ökad närvaro på
sociala medier och andra kanaler har ett arbete med att styra beställningarna
till den egna sajten pågått under hela året. Det har också gjorts satsningar för
att göra sajten mer relevant för besökare, så att den används som ett verktyg där lärare kan hitta material men också aktuella nyheter och tips på nya
övningar. Det går att se att arbetet gett ett gott resultat på det ökade antalet
beställningar från sajten, från 2017 års 8457 exemplar till 30 143 beställda
exemplar 2018 via www.arbetslivskoll.se.
Verksamheten har inte påbörjat något samarbete med ett lärosäte för
studie- och yrkesvägledare, vilket var ytterligare en indikator, men fortsätter
att arbeta för att nå det målet.
Indikatorn att göra en undersökning av målgruppens kunskaper om
arbetslivet, som skulle genomföras under året, kommer att genomföras första
kvartalet 2019.
Förra året släppte Arena Skolinformation ett nytt undervisningsmaterial
På lika villkor – jämställdhet genom livet. Materialet i digitalt format tog sig
an arbetsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv och blev unikt i sitt slag.
I kraften av #metoo ökade relevansen ytterligare och därför trycktes 10 000
exemplar upp inför internationella kvinnodagen den 8 mars. Efter drygt en
vecka var upplagan slut.
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De senaste åren har det funnits ett avsevärt ökat intresse för Arena
Skolinformations rollspel, likaså för 2018 då över 17 000 rollspel beställdes.
I april var Arena Skolinformation utställare på Rikskonferens för lärare i
samhällskunskap. Att också öka medvetenheten hos de medverkande förbunden har varit ett pågående arbete under flera år. I och med lanseringen av det
lättlästa materialet om arbetslivet kunde detta intensifieras genom förbundens egna interna kanaler som marknadsförde denna nyhet.
Under 2018 skickades det kontinuerligt ut nyhetsbrev till ca 1 100
prenumeranter och Arena Skolinformation hade en ökad närvaro på sociala
medier.

Riktat utbildningsmaterial för nyanlända

Under våren pågick ett intensivt arbete med att ta fram ett nytt lättläst material om arbetslivet för en vuxen målgrupp som ska etableras på den svenska
arbetsmarknaden. En referensgrupp med personer från tretton fackförbund
bidrog i projektledare Linnéa Granaths arbete. Tillhörande lärarhandledning
togs också fram och till höstterminen kunde materialet lanseras. Det blev en
succé med över 52 000 beställda exemplar, under en enda termin.
Utöver lärare inom SFI var det arbetsgivare, språkkaféer, arbetsmarknadsenheter, gymnasiesärskolor och många andra som undervisar människor i
behov av lättlästa material som var beställare av materialet.
Det landade helt rätt, det visar inte minst beställares recensioner av
materialet:
”Ger en bra bild av arbetslivet. Upplägget ger en bra dynamik i klassen.
Många diskussioner och jämförelser med de egna hemländerna.”
”Mycket bra material som jag hoppas många tar del av.”
”Eleverna anser att de lärt sig mycket av materialet.”
”Det är svårt att hitta bra material till vår elevgrupp och man får prova sig
fram. Detta material fungerade väldigt bra. Vi är väldigt tacksamma när vi
hittar sådant material som inte är barnsligt men ändå lätt att förstå.”
Sedan lansering har det lättlästa materialet om arbetslivet ständigt legat
på topplistan över mest beställda material hos www.utbudet.se, oftast på
topplacering. l

I SIFFRO R
Tryckt material

Arbetslivet
65 000
Arbetsmiljö
55 598
På lika villkor – jämställdhet
genom livet
10 000
Arbete –
lättlästa texter
52 066
Rollspel totalt
17 736
Loppet7549
Anställa eller anställas5654
Beslutsfattarna4533
Nedladdningar pdf

Arbetsmiljö734
Arbetslivet724
Arbetslivet lättläst
739
Entreprenörskap	
243
Fördjupning Arbetslivet 116
Arbeta lättläst1018
Rollspel

Loppet
633
Anställa eller anställas 369
Beslutsfattarna214
Filmer visningar 2018

Schyssta villkor på
arbetsplatsen
 3400 visningar (totalt 9165)
Mobbning på arbetsplatsen
 3100 visningar (totalt 9074)
Hot och våld på
arbetsplatsen
 1604 visningar (totalt 4823)
Säkerhet på arbetsplatsen
 1299 visningar (totalt 4562)
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— Arenagruppens vänner
arenagruppens vänner har genomfört det nionde verksamhetsåret efter
bildandet 2009. Syftet med föreningen är att understödja Arenagruppens
arbete ekonomiskt, politiskt, praktiskt och moraliskt.
Under året har medlemsantalet mycket glädjande ökat med nästan
hundra nya medlemmar. Det innebar att föreningen vid årsskiftet hade 373
medlemmar, en lyckosam utveckling som förhoppningsvis ska fortsätta.
Ökningen är bland annat ett resultat av ett målmedvetet värvningsarbete.
En särskild insats som blev framgångsrik riktades till tidigare prenumeranter på Magasinet Arena. Aktivt arbete via bland annat Facebook har också
bidragit till det goda resultatet.
Föreningens styrelse har bestått av Bengt Säve-Söderbergh, ordförande,
Sverker Lindström, sekreterare, Johnny Nadérus, kassör, Lars Andersson,
Stina Andersson, Göran Eriksson, Lena Josefsson, Gunilla Svantorp och
Anders Sundström.
Under året har styrelsen haft tre sammanträden och genomfört ett antal
seminarier riktade till föreningens medlemmar.
Under hösten avtackade styrelsen Gun Andersson som under hela föreningens verksamhetstid varit Arenagruppens kontaktperson med föreningen,
svarat för medlemskontakter och all tänkbar hjälp. Hon utsågs samtidigt till
hedersledamot i föreningen som tack för sina ovärderliga insatser.
Vänföreningen har under året gett stöd till Arenagruppens verksamhet
med 200 000 kronor. Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen
stärkts under året genom en lyckosam medlemsutveckling. l

373

Personer är nu medlemmar
i Arenagruppens vänner.
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— Abonnenter
GULD
LO
BRONS
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Folksam
Kommunal
Unionen
IV
Fackförbundet ST
Akademikerförbundet SSR
IF Metall
V
Handels
VI
TCO
GS – Facket för Skogs-, Trä- och
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Unionen Stockholm
FTF – facket för försäkring och finans
Kommunal Stockholms län
Kommunal Västra Svealand

VII
ABF-Stockholm
Aftonbladet
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Svenska Målareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Pappersarbetareförbundet
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Byggnadsarbetareförbundet
Hyresgästföreningen
PostNord
Elektrikerförbundet
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Vårdförbundet
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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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