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Håkan A Bengtsson
Grundare av Magasinet 
Arena och Arenagruppen

Johanna Lindell
Vice vd på Arenagruppen

— Förord
2019 var ännu ett bra verksamhetsår för Arenagruppen. När ett år  
sammanställs på det här sättet blir det uppenbart i vilken hög grad Arena- 
gruppen bidrar till den progressiva idé- och opinionsbildningen. Den bredd 
som finns i våra olika verksamhetsgrenar ger oss en unik roll. Vi har alla skäl 
att vara stolta över det arbete som medarbetarna inom Arenagruppen och alla 
de vi samarbetar med bidrar med. 

Dagens Arena publicerar varje dag angelägen journalistik. Tanke- 
smedjan Arena Idé är synnerligen synlig och har en imponerande produktion 
av rapporter och genomför många seminarier. Arena Skolinformations  
undervisningsmaterial är fortsatt efterfrågade på en mycket hög nivå. Atlas 
och Premiss publicerar angelägna böcker, som har både en litterär och en 
politisk dimension. Arena Opinion utför många kommunikationsuppdrag 
inte minst åt fackförbund och folkrörelser. 

Många av oss som arbetar på Arenagruppen deltar med politiska analyser 
och intervjuas i andra medier. Vi har våra egna kanaler men syns också i allt 
högre grad på seminarier, i debatter och i radio och tv.

Vår verksamhet når alltså ut brett och fyller ett viktigt tomrum i samhälls-
debatten. Arenagruppen är stabil organisatoriskt, vi har ordning och reda 
och sköter våra ekonomiska åtaganden. Däremot har vi fortsatt ekonomiska 
utmaningar. Den progressiva opinionsbildningen behövs även 2020 och 
framöver men behovet och efterfrågan på det Arenagruppen gör är alltid 
större än de ekonomiska resurserna vi förfogar över. Det är en utmaning 
Arenagruppen alltid har kämpat med och kommer att fortsätta ställas inför. 
Till skillnad från näringslivssponsrade verksamheter har vi fortfarande en 
begränsad budget. De stöd som vi får från olika håll, från våra samarbets- 
partners, personer som ger ekonomiskt bidrag till Dagens Arena och stödet 
från Arenagruppens vänner är därför viktiga och hoppfulla signaler. Det gör 
att Arenagruppen har alla skäl att se framåt med optimism. Vi behövs och  
ska fortsatta att ge vårt progressiva bidrag. l
Håkan A Bengtsson, vd
Johanna Lindell, vice vd
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”Dagens Arena har utveck-
lats mycket positivt. Bak-
grunden är en medveten 
satsning på Dagens Arena 
som en viktig del av den 
opinionsbildande verksam-
heten. Antalet publicering-
ar har ökat, inte minst av 
längre essäartiklar, vilket 
inneburit att Dagens Are-
na har fått fler läsare.

— Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse 
för 2019. De olika delarna inom Arenagruppen har genomfört sitt viktiga 
opinionsbildande arbete på ett förtjänstfullt sätt under det gångna verksam-
hetsåret. 

Dagens Arena har utvecklats mycket positivt. Bakgrunden är en medveten 
satsning på Dagens Arena som en viktig del av den opinionsbildande verksam-
heten. Antalet publiceringar har ökat, inte minst av längre essäartiklar, vilket 
inneburit att Dagens Arena har fått fler läsare. Det dagliga nyhetsbrevet är en 
viktig kommunikationskanal som uppdaterats för att bättre och mer flexibelt 
ge en bild av allt intressant material som publiceras på Dagens Arena. Dagens 
Arena har etablerats som viktig del av det mediala Sverige. Vi har fått mycket 
positiv respons på utvecklingen av Dagens Arena under det gångna året.

Bokbranschen är under omvandling. Volymerna och marginalerna sjunk-
er. Vi går mot mer av digital och ljud-bild-konsumtion av olika slag, även när 
det gäller böcker. Det är positivt på många sätt men kräver en omställning 
av strukturer och förlagstraditioner där huvudsaken tidigare varit fysiska 
böcker. Men det är också en ekonomisk utmaning. Förlaget har under flera 
år varit inne i en omställning till de nya förutsättningarna i bokbranschen. 
Det arbetet fortgår och intensifieras nu. Atlas och Premiss kommer att spela 
en viktig roll i bokvärlden framöver. Bokutgivningen – oavsett om den sker 
fysiskt, digitalt eller som ljudböcker – är viktig för Arenagruppen, där Atlas 
och Premiss är våra centrala redskap.

Tankesmedjan Arena Idé har under året haft en permanent hög nivå 
när det gäller genomslag. De olika verksamheterna och de olika cheferna 
för ekonomi, välfärd och arbetsmarknad har synts och hörts. De efterfrågas 
i den samhälleliga debatten. Inte minst genom våra projekt och rapporter 
som uppmärksammas och uppskattas av så många. Podden Pengar och Politik 
fortsätter att vara en av de största politikpoddarna i Sverige. Arena Idé är 
en central referenspunkt i den ekonomiska debatten. Arena Idés projekt om 
fackligt inflytande och organisering har fått mycket stort medialt genomslag. 
Våra rapporter om välfärdsfrågor har rönt stor uppskattning och genomslag, 
inte minst den bostadspolitiska rapporten om Wienmodellen. Arena Idé 
driver också projektet Bostad 2030 i samarbete med Hyresgästföreningen. 
Inför Europaparlamentsvalet presenterade Arena Idé flera viktiga rapporter 
inte minst med koppling till arbetsmarknadsfrågor. 

Arena Opinion, Arenagruppens kommunikationsbolag, har anlitats 
som kommentatorer och moderatorer i stor utsträckning under året. Bland 
annat för att analysera utrikespolitik men också kulturpolitik. Arena Opinion 
används inte minst av fackförbund och folkrörelser för olika kommunika-
tionsuppdrag. Arena Skolinformation är ett framgångsrikt fackligt projekt 
som gör utbildningsmaterial för skolan. Över tid har en bra bit över miljonen 
material beställts för användning i undervisningen. Därigenom bidrar vi gen-
om att sprida kunskap om inte minst arbetsmarknadsfrågor och andra viktiga 
samhällsfrågor till dagens skolelever.

Sammantaget ger denna korta introduktion en bra bild av Arena- 
gruppens breda och viktiga verksamhet. Arenagruppens styrelse vill  
tacka alla som arbetar på Arenagruppen för en väl genomförd verksamhet 
och för deras stora engagemang.  l

Niklas Nordblad
Språkgranskning och korrektur-
läsning, register
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l Arenagruppen är en ideell 
förening som bedriver en  
radikal och progressiv idé- 
och opinionsbildning. Vi  
ser med nyfikenhet på sam-
tidens problem och fram-
tidens möjligheter.  
Arenagruppen är parti-
politiskt 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 be-
traktar 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 angelägen-
heter 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

Åsa Märs
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

— Styrelsen
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Arenagruppen

Håkan A Bengtsson 
Vd Arenagruppen

Johanna Lindell 
Vice vd Arenagruppen

Catherine Elmlund
Administration, register 
och prenumerationer

Niklas Nordblad 
Språkgranskning, korrek-
turläsning och register

Angelica Söderberg
Vikarie på Dagens Arena

Arena Idé

Lisa Pelling 
Utredningschef  
på Arena Idé

Sandro Scocco 
Chefsekonom  
på Arena Idé

German Bender 
Programchef på Arena Idé 

Helena Eitrem
Kommunikatör

David Eklind Kloo
Projektledare

Atlas

Tove Leffler 
Förlagschef för Atlas

Pär Sjölinder 
Redaktör på Atlas

Stefan Sunnerdahl 
Projektledare på 
Premiss förlag

Dagens Arena

Jonas Nordling
Chefredaktör för Dagens 
Arena

Elsa Persson 
Reporter på Dagens Arena

Alicia Heimersson
Reporter på Dagens Arena

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

Arena Skolinformation

Linnéa Granath 
Projektledare för Arena 
Skolinformation

— Anställda
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— Dagens Arena

”Noterbart för övrigt är att 
Arenagruppen under 2019 
tecknade kollektivavtal för 
redaktionell verksamhet 
med Journalistförbundet. 
Avtalet är sekundärt och 
kompletterar det befintliga 
avtalet med Unionen. 

Alicia Heimersson
Reporter på Dagens Arena

Undertecknad tillträdde som chefredaktör och utgivare för Dagens 
Arena första februari. En av de första åtgärderna var att föreslå styrelsen att 
fatta beslut om en redaktionell policy, då sådan saknades:

• Dagens Arena ska bedriva redaktionell verksamhet på en radikal,  
progressiv idégrund.
• Det redaktionella arbetet ska ske utifrån rådande lagstiftning och i övrigt 
erkända etiska regelverk inom branschen.
• Ansvarig utgivare ska alltid finnas inom den redaktionella ledningen.
• Den redaktionella verksamheten ska erbjuda upplysning och granskning, 
samt främja en idédebatt angående samhällsutveckling ur såväl mikro-  
som makroperspektiv: lokalt, nationellt liksom globalt.
• Chefredaktören är ytterst ansvarig för alla beslut om plattformar och 
frekvens för publiceringar.
• Ekonomiskt stöd från utomstående som äventyrar utgivarens ensamans-
var och/eller redaktionella integritet ska inte accepteras.

Verksamheten har därefter utgått från dessa ramar, med målet att förädla och 
utveckla den befintliga redaktionella produkten. Fokus har varit på små, men 
effektiva justeringar. Ett sådant fokus har varit vårt dagliga nyhetsbrev som 
fått en uppfräschning och bättre verktyg för redigering. Ett annat område var 
donationsdelen som hade fallit i glömska. Vi inledde därför under året ett 
samarbete med Octany, och använder deras plattform för donationer.

Det redaktionella innehållet har utformats utifrån den värdegrund som 
policyn slår fast, och med journalistiska principer som ledstjärna. Satsningen 
på essäer har utvecklats och etablerat möjligheter till långläsning på sajten. 

Vi har också utvecklat Dagens Arenas poddkanal genom att starta två 
nya format, parallellt med den panelpodd som redan existerade. Under våren 
tillkom vår intervjupodd, och under hösten dessutom mediepodden Den 
Svenska Modellen, som vi gör i samarbete med tidskriften Kvartal.

Ledarredaktionen har under året letts av politiske redaktören Håkan A 
Bengtsson. 

Under året har nyhetsredaktionen bestått av reportrarna Elsa Persson och 
Alicia Heimersson. Alicia var under större delen av året föräldraledig och 
ersattes då av onlineredaktören Angelica Söderberg som lånades ut av Alma 
Talent, ett samarbete som vi är väldigt tacksamma över att det kunde komma 
till stånd.

Under 2019 genomförde två journaliststudenter sin tjugoveckorspraktik 
hos oss. Under vårterminen fanns Ottilia Hammarlund från Södertörns hög-
skola på plats, och under höstterminen hade vi Anna Wikström från JMK, 
Stockholms universitet, vid vår sida.

Dessutom hade vi förmånen att handleda två praktikanter från Bommers-
viks ledarskrivutbildning: Fanny Nilsson och Sofia Eriksson. Fanny återkom 
sedan under året som fast krönikör, och fann snabbt en stor publik.

Noterbart för övrigt är att Arenagruppen under 2019 tecknade  
kollektivavtal för redaktionell verksamhet med Journalistförbundet.  
Avtalet är sekundärt och kompletterar det befintliga avtalet med Unionen. 

Dagens Arena har under året varit medlem av branschorganisationen 
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Jonas Nordling
Chefredaktör för Dagens Arena

Elsa Persson
Reporter på Dagens Arena

”Det redaktionella innehål-
let har utformats utifrån 
den värdegrund som poli-
cyn slår fast, och med jour-
nalistiska principer som 
ledstjärna. Satsningen på 
essäer har utvecklats och 
etablerat möjligheter till 
långläsning på sajten. 

2019 analyseras i en av Dagens Arenas poddar. Medverkande: David 
Eklind Kloo, Arena Idé, Elsa Persson, Dagens Arena och Jenny Lindahl, 
Arena Opinion.

Sveriges Tidskrifter, vilket innebär att verksamheten också är ansluten till det 
medieetiska systemet. Undertecknad har också under året ingått i organisa-
tionens valberedning. l
Jonas Nordling
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— Atlas

”

”

Skallarna
Mattias Hagberg
En fantasieggande roman 
som man sträckläser, mö-
jligen med enstaka avbrott 
för att kolla 
kartan över Lap-
pland och dröm-
ma om en egen 
vildmarksresa
Expressen

Avlivningskliniken  
Tusenskönan
Martina Montelius 
Montelius har som vanligt 
skrivit en text där skrattet 
är närmsta granne med 
svärtan, en skru-
vad satir över ett 
samtidsfenomen 
som givetvis har 
en djupt allvarlig 
botten.
SvD

Atlas har under 2019 gett ut 14 titlar, varav två varit helfinansierade. 
Totalt en minskning med två jämfört med året innan. Fortsatt ligger en bet-
oning på facklitteratur, något som vi också sett är det som generellt presterar 
bäst försäljningsmässigt. Under året har förlaget fått exceptionellt mycket 
press för sin utgivning. De flesta böcker har fått en mängd recensioner och 
många författare har även intervjuats i både radio, tv, poddar och tidningar. 

Ändå var det en skönlitterär bok som var en av årets största succéer, 
nämligen Högspänning av Henrik Bromander som släpptes i januari. Den 
fick mycket uppmärksamhet, bland annat intervjuades Bromander i Babel. 
Den låg på DN:s kritikerlista i åtta veckor och fick många fina recensioner. 
Bland annat skrev SvD att: ”Bromander fångar på pricken känslan av att vara 
missförstådd, att inte alls räknas i samhället eller debatten.” I Borås Tidning 
sammanfattade Rebecka Åhlund: ”Bromanders svarta humor är ständigt 
närvarande men trots att det vore så lätt hänt förfaller berättelsen aldrig 
till karikatyr – trots sexfantasier om Täppas Fogelberg och elsanering av 
radhuset i Utby.”

Atlas andra bok var antologin Klimakteriet av bland annat Annika  
Lantz, Åsa Moberg, Åsa Beckman och Agnes Wold. Boken fick mycket 
uppmärksamhet och bland annat genomfördes samtal på Dramaten och 
Stadsbiblioteket. 

Under vårvintern kom även andra delen i Ali Smiths magnifika årstids-
serie. Den fick ett mycket fint mottagande och låg på DN:s kritikerlista i tre 
veckor. 

I mars släppte förlaget Nicholas Ringskog Ferrada-Nolis Dröm och 
skådespel – en introduktion till opera, en uppföljare till Den andra musiken. 
Boken fick blandade recensioner men Nicholas gjorde succé som deltagare i 
Kontrapunkt i SVT. Lite senare kom Mattias Hagbergs roman Skallarna som 
fick ett mycket fint mottagande, det bästa av hans böcker. Bland annat skrev 
Sydsvenskan: 

”Kuslig som en spökhistoria för vuxna och genuint underhållande i sina 
litterära lekar.” och Jens Liljestrand beskrev den som ”… en fantasieggande 
roman som man sträckläser, möjligen med enstaka avbrott för att kolla kartan 
över Lappland och drömma om en egen vildmarksresa.”

Maj och juni blev mycket framgångsrika månader för Atlas, både försälj- 
ningsmässigt och uppmärksamhetsmässigt. Både fackboken Kvinnorna som 
formade pophistorien av Anna Charlotta Gunnarson och Martina Montelius 
roman Avlivningskliniken Tusenskönan fick mycket fina recensioner. Martina 
Montelius intervjuades i både Malou efter tio, Vi läser och Nyhetsmorgon 
i TV4. Om boken skrev SvD: ”Montelius har som vanligt skrivit en text där 
skrattet är närmsta granne med svärtan, en skruvad satir över ett samtids-
fenomen som givetvis har en djupt allvarlig botten.” Och i DN hyllade  
Anna Hallberg boken med en vacker avslutning: ”Sen finns det några sidor  
i den här boken som jag hoppas att de läsare som behöver det hittar själv.  
Ett bottenmörker som är så kompakt att det lindrar och tar emot. Får man  
tag på det kan man andas. Då behövs inte avlivningsklinikerna längre.” 

Även Kvinnorna som formade pophistorien överöstes av lovord. Här är ett 
axplock:

”Trots att själva grundpremissen – hur kvinnor marginaliserats i musik-
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ATLAS 2019

”Högspänning
Henrik Bromander
Bromander fångar på 
pricken känslan 
av att vara miss-
förstådd, att 
inte alls räknas 
i samhället eller 
debatten.
Boårs Tidning

Högspänning
Henrik Bromander
Klimakteriet
red. Tove Leffler
Dröm och skådespel: en 
introduktion till opera
Nicholas Ringskog  
Ferrada-Noli
Vinter
Ali Smith
Skallarna – ett slags roman
Mattias Hagberg
Kvinnorna som formade 
pophistorien
Anna Charlotta Gunnarson
Avlivningskliniken  
Tusenskönan
Martina Montelius
En amerikansk epidemi
Jonas Cullberg
Fallfrukt
Monica Wilderoth
Satans skit – en bok om 
smuts
Malin Haawind
I en galen rasande stad
Guy Gunaratne
Det sista han ville
Joan Didion
Kvinnorna runt sjön Björken 
Christina Jutterström
Och några, antar jag, är ok!
Sandro Scocco

branschen – egentligen är rätt mörk så blir berättandet aldrig dystert. Tonen 
är perfekt. Kvinnorna som formade pophistorien är en fröjd att läsa. Full av 
både välkänt, okänt och passager med stark ’åh fan’-känsla.” Martin Söder-
ström, Aftonbladet

”En bok som verkligen förtjänar status av referensverk att återvända till.” 
Nils Hansson, DN

 ”Det är lätt att ha åsikter, men en av Anna Charlotta Gunnarsons styrkor 
är att hon alltid kan backa upp dem med grundligt framletade fakta. Och där 
fakta i händerna på en del andra tenderar att resultera i snustorrt rabblande 
förvandlar Gunnarson materialet till lustfylld undervisning som gränsar till 
ren underhållning… Rakt igenom är tempot rappt och tonen lättsam, trots 
stundom allvarliga spörsmål.” Pierre Hellqvist, SvD

Den första boken på Atlas höstlista var reportageboken En amerikansk 
epidemi av den USA-baserade journalisten Jonas Cullberg. Även den fick 
mycket uppmärksamhet. Bland annat intervjuades Jonas Cullberg i SVT:s 
Morgonstudion för att prata om boken och vad opioidkrisen innebär för 
USA. Boken fick fina recensioner i de stora tidningarna. Bland annat skrev 
Jimmy Vulovic i Borås Tidning: ”Det är en närgången och mycket angelägen 
bok i vår tid.”

I höstas kom även Monica Wilderoths roman Fallfrukt, som även turne-
rade med Riksteatern i oktober och november. Romanen fick ett fint mottag-
ande, och bland annat skrev GP så här: ”Rått, ärligt och rättframt skriver hon 
fram scen efter scen, och skonar ingen - vare sig berättarjaget, mamman eller 
läsaren. Som i Lars Noréns pjäs Personkrets 3:1 finns här ingen möjlighet 
att värja sig och nonchalera de utslagna på samhällets botten som här ges 
ansikten och liv.” 

Eva Åström skrev i Expressen söndag: ”En nästan olidligt tung och 
upprörande berättelse, men så läsvärd.” I Ystads Allehanda beskrevs romanen 
som både vacker och lärorik. 

Atlas besökte Bokmässan även 2019 och från förlaget åkte Stefan Sun-
nerdahl, Pär Sjölinder och Tove Leffler, men med stort stöd av personal från 
andra delar av Arenagruppen. Förlagets författare deltog på flera seminarier. 
Bland annat uppmärksammades Klimakteriet, Henrik Bromander, Martina 
Montelius och Anna Charlotta Gunnarson med flera framträdanden. Atlas 
och Arenagruppen anordnade även samtal i den egna montern. 

Nästa bok på Atlas höstlista var fackboken Satans skit – en bok om smuts 
av etnologen Malin Haawind. Malin är mycket aktiv på sociala medier 
och har en hängiven följarskara. I samband med att boken gavs ut fick hon 
både tipsa om sina egna medievanor i DN, samt bli ett av tipsen när Denise 
Rudberg tipsade om ett Instagramkonto att följa, för hennes ”roliga och 
knivskarpa betraktelser”. Boken uppmärksammades med stora reportage i 
tidningar som Tara, Allas, Hemmets veckotidning och Året Runt. Även TT 
gjorde ett reportage som gick i många tidningar och Malin Haawind besökte 
Lundströms Bokradio och P1 Morgon. 

Linda Skugge skrev i Aftonbladet att hon ”blir […] underhållen av den 
rappa tonen och dessutom gillar […] att Malin Haawind råder sina döttrar att 
gå ut i världen och smutsa”.

I oktober släpptes den hyllade romanen I en galen rasande stad av Guy 
Gunaratne, som bland annat tilldelats Dylan Thomas-priset. Guy, som bor  
i Malmö, medverkade i Babel och boken fick fina recensioner. Kommunal- 
arbetaren kallade den en strålande debut och SvD hyllade Erik MacQueens 
översättning av slangspråket. 

Boken beskrevs ofta som filmisk och Joan Didions thriller Det sista han 
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Henrik Bromander och Sonja Sonja Schwarzenberger på Bokmässan.

”Kvinnorna som formade  
pophistorien
Anna Charlotta Gunnarson
Kvinnorna som formade 
pophistorien är en fröjd  
att läsa. 
Full av både 
välkänt, okänt 
och passager 
med stark ’åh 
fan’-känsla.
Aftonbladet

ville, som släpptes i november, har också kommit som film på Netflix. Boken 
handlar om en politisk journalist som lämnar sitt jobb för att rädda sin far, 
men hamnar i trubbel. 

Under december släppte förlaget två skilda böcker: Och några, antar jag, 
är ok! av Sandro Scocco och Kvinnorna runt sjön Björken av Christina Jutter-
ström. 

Sandro Scoccos bok uppmärksammades i Aftonbladet redan innan den 
släpptes och fick sedan fina recensioner. Rasmus Landström skrev i ETC att 
det var årets bästa debattbok: ”Det är en polemisk och elegant text som både 
gör upp med marknadsliberalernas och ’svärjevännernas’ bild av invandrin-
gen.”

Även Jutterströms vackra fackbok i fyrfärg med bilder av Lotta Härdelin 
fick mycket press. Hon intervjuades bland annat i Godmorgon, världen! i 
P1 och i P4 Sörmland samt Sörmlandsposten. Hon åkte dessutom runt och 
förläste om boken i hela Sverige. l
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Tove Leffler
Förlagschef på Atlas

I Klimakteriet medverkade bland annat från vänster Tove Leffler,  
Åsa Bäckman, Annika Lantz och Sara Kadefors. I i ett samtal på  
Stadsbiblioteket i Stockholm. 

Anna Charlotta Gunnarson i samtal med Lina Thomsgård  
på Kvinnohistoriska museet.

Satans skit – en bok om smuts. Alexandra Pascalidou gästade 
Fördomsapodden.

Sandro Scoccos bok uppmärk-
sammades i Aftonbladet redan 
innan den släpptes och fick 
sedan fina recensioner. 
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— Premiss

”
Premiss har under året gett ut böcker i samarbete med såväl fackförbund, 
organisationer och universitet som privatpersoner, samt internt i Arena- 
gruppen åt Arena Idé. Antalet titlar var under året sju. I samarbete med  
Kommunalarbetaren och Arena Idé delade vi på bokmässan i Göteborg 
ut 400 exemplar av den prisbelönta novellsamlingen Det här får de inte på 
banken.

Vi drack vårt kaffe på toaletten gjordes i samarbete med Arbetets muse-
um i Norrköping. En i raden av böcker som gjorts med dem. Här handlar 
det om en samling berättelser om yrken som inte längre finns: bleckslagare, 
hemsömmerskor, fjärdingsmän och spritkassörskor. Men även texter om nya 
yrkesgrupper som arbetar med 3D-skrivare, drönare och genetisk informa-
tion i sjukvården.

I Vilka skulle annars göra det? berättar journalisten Annika Häggberg 
den vindlande historien om Rågsveds Folkets Hus som blev Nya Rågsveds 
Folkets Hus. Med sina många okonventionella verksamheter och evenemang 
– från boxning, julfirande, musikstudio och social rådgivning till grönsaks- 
odling – har Nya Rågsveds Folkets Hus fått ta emot en rad utmärkelser och 
blivit så känt att studiebesökare från hela världen kommer dit. 

Facets and Aspects of Research on Vocational Education and Training at 
Stockholm University är den fjärde boken i en serie som görs i samarbete med 
Stockholms universitet. Det är en antologi med skribenter från hela världen, 
endast publicerad på engelska som print-on-demand, POD. 

I Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunare Europa beskriver Lars Jeder-
lund de partier, ofta ledda av skickliga populister, som befinner sig till höger 
om den traditionella högern. Den berättar vad de vill göra med Europa. Och 
konstaterar att det är klokt att ta dem på orden – de menar vad de säger! 
Boken producerades i samarbete med Olof Palmes Internationella Center.

I Försäkring och trygghet i en förändrad värld – Forena 100 år diskuteras 
flera aspekter på försäkringarnas roll i samhället, deras historia och fram-
tidens utmaningar. Boken gavs ut i samband med att fackförbundet Forena, 
som organiserar de anställda inom försäkringsbranschen, fyllde 100 år.

I Pennskaften inifrån – Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik 
i Finland och Sverige skildrar Jörgen Lundälv såväl samtida som historiska 
röster och perspektiv på funktionshindersdebatt, mänskliga rättigheter och 
opinionsbildning i sociala frågor. Boken är en fristående fortsättning på  
Debattlustans röster som gavs ut 2018. Boken är utgiven med stöd från CSA.

I Industrivisioner – åtta röster om framtidens svenska industri samlades 
journalister, forskare, filmskapare, debattörer och branschexperter. För- 
hoppningen var att bidra till en mer framtidsinriktad debatt om den  
svenska industrins utveckling, bortom dagsaktuella kvartalsrapporter.  
Boken gavs ut på uppdrag av IF Metall. l

Stefan Sunnerdahl
projektledare för Premiss förlag. 

Vi drack vårt kaffe  
på toaletten
Arbetets museum
Det känns genuint och 
verkligt, här 
träder berättels-
er fram direkt 
ur liv och arbete 
i en fin växel- 
verkan.
Dala- 
Demokraten
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PREMISS 2019

Vi drack vårt kaffe på 
toaletten 
Andreas Nilsson (red)

Vilka skulle annars göra det
Annika Häggberg 

Facets and Aspects of 
Research on Vocational 
Education and Training at 
Stockholm University 
Lázaro Moreno Herrera,  
Marianne Teräs, Petros  
Gougoulakis (red)

Ödesvalet – en orosanmälan 
om ett brunare Europa 
Lars Jederlund 

Försäkring och trygghet  
i en förändrad värld  
– Forena 100 år 
Håkan A Bengtsson (red)

Pennskaften inifrån –  
Ideologiska krafter om mod-
ern funktionshinderspolitik i 
Finland och Sverige 
Jörgen Lundälv 

Industrivisioner – åtta röster 
om framtidens svenska 
industri  
Lena Abrahamsson, Ola  
Asplund, Christer Karlsson, 
Felix Lundmark, Tuula Teeri, 
Po Tidholm, Lisa Pelling,  
Gabriela Pichler

I Vilka skulle annars göra det? berättar journalisten Annika Häggberg den 
vindlande historien om Rågsveds Folkets Hus som blev Nya Rågsveds 
Folkets Hus.

Dzemila Hadziefendic och Catrin Jansson – två av författarna i Det här 
får de inte på banken – i samtal med Kommunalarbetarens chefredaktör 
Susanna Lundell på bokmässan i Göteborg. 
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— Tankesmedjan Arena Idé
Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Tankesmedjan jobbar 
med frågor inom ekonomisk politik, arbetsmarknad, utbildning samt välfärd 
och demokrati. Verksamheten består av seminarieverksamhet samt utgivning 
av rapporter, böcker, skrifter och podcaster. Rapporter och evenemang har 
genomgående haft ett tydligt löntagarperspektiv.

Arbetsmarknad
Under 2019 ökade Arena Idé sitt fokus på fackliga frågor inom ramen för 
Arbetsliv och inflytande, ett flerårigt tvärfackligt utredningsprojekt där un-
derlagsrapporter tas fram av oberoende forskare och utredare, och med tolv 
förbund (fem från LO, fem från TCO och två från Saco) i ett fristående råd. 

Den första delrapporten var Svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och 
kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad, av professor Anders Kjellberg 
vid Lunds universitet, landets ledande forskare om facklig organisering, 
kollektivavtal och a-kassor. Rapporten presenterade omfattande statistik och 
analyser av organisationsgradens utveckling de senaste 20 åren och fick ett 
stort medialt genomslag med över 60 pressklipp i både fack- och rikspress, 
kommentarer i ledarartiklar och ett längre inslag i Studio Ett i P1.

Den andra rapporten som gavs ut i projektet var Mats Wingborgs Fler 
otrygga jobb och färre fackligt anslutna, som visade att de mest otrygga viss-
tidsjobben ökat de senaste 15 åren, vilket dessutom bidragit till den sjunk-
ande fackliga organisationsgraden i vissa grupper och branscher. Även den 
fick ett stort medialt genomslag i bland annat DN, facklig press och SVT, 
och nämndes dessutom i en interpellation till arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark.

Framtidens arbetsliv är också ett viktigt tema, där vi gav ut rapporten Po-
lariseringsmyten – försvinner verkligen de medelkvalificerade jobben? av professor 
Michael Tåhlin vid SOFI på Stockholms universitet. Rapporten granskar och 
ifrågasätter den etablerade synen att de medelkvalificerade jobben minskar 
medan de lägst och högst kvalificerade jobben ökar. Rapporten lanserades 
i DN och har rönt intresse både medialt, fackligt och i akademiska kretsar 
(främst inom nationalekonomi och sociologi), där diskussionen om jobb-
strukturens förändring över tid varit i fokus på senare år.

I området arbetsmarknad ingår även utbildning, där Arena Idé framför 
allt fokuserat på kompetensutveckling och en likvärdig grundskola. Det förra 
är ämnet för rapporten Hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling i samver-
kan, av docenten i arbetsrätt Carin Ulander-Wänman vid Umeå universitet, 
som beskriver en modell för att införliva lärande i arbetslivet och öka arbets-
givarnas ansvar för det.

När det gäller grundskolan, beskriver rapporten Systemskiftet – hur 
skolan gick från gemensam till privat, av Lärarnas tidnings förre chefredaktör 
Sten Svensson, hur kommunaliseringen och friskolereformen på 1990-talet 
negativt påverkade den svenska skolans likvärdighet, resurser och segrega-
tion, med mera. Rapporten presenterades bland annat i Aftonbladet och på 
Dagens Arenas essäsida, samt på ett SVT-sänt seminarium med bland andra 
utbildningsminister Anna Ekström och fackliga representanter.

Arena Idé ingår i Nätverket jämställda löner (NJL) och FALF (Forum för 
arbetslivsforskning), som ökar utbytet med forskning inom viktiga fackliga 

German Bender 
Programchef på Arena Idé

Wienmodellen  
exploderade i  
sociala medier  
och hade över  
10 000 delningar.

Åsa Plesner från tankesmedjan 
Balans föreläste på Arena- 
akademin.
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”Liksom föregående år, men 
i ännu högre omfattning, 
har Arena Idés arbete 
inom arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet fått 
genomslag i riksmedier som 
DN, SvD, Aftonbladet och 
Sveriges Radios Studio Ett.

frågor som jämställdhet och arbetsmiljö. Med NJL anordnades under året 
två välbesökta och uppmärksammade seminarier (se seminarieförteckningen 
nedan).

Liksom föregående år, men i ännu högre omfattning, har Arena Idés 
arbete inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet fått genomslag i 
riksmedier som DN, SvD, Aftonbladet och Sveriges Radios Studio Ett, samt 
i en lång rad fackliga tidningar och lokalmedier. Vi träffar regelbundet såväl 
forskare som företrädare för fackliga organisationer, arbetsgivarorganisa-
tioner, politiska partier och statliga utredningar, och får även internationella 
förfrågningar om möten och erfarenhetsutbyten med regeringsföreträdare 
från olika länder, samt från EU-kommissionen och Europafacket.

Ekonomisk politik
Inom området ekonomisk politik har Arenaekonomerna under 2019 höjt 
ambitionsnivån och för första gången publicerat en vetenskaplig artikel  
i en peer-review-tidskrift internationellt och en bok. Den vetenskapliga  
artikeln ”Refugee immigration and the growth of low-wage work in the 
EU15” publicerades i Comparative Migration Studies. Den fokuserade på 
ett av våra långsiktiga teman, effekter av migration på låglönesektorn och 
ekonomin i stort. 

På samma tema publicerades också boken Och några, antar jag, är ok! 
(Atlas 2019). Boken blev en försäljningsframgång och fick positiva recension-
er i bland annat DN. 

Arenaekonomerna publicerade också en skrift om arbetade timmar per 
capita för respektive svensk- och utlandsfödda. 

Ett annat av Arenaekonomernas långsiktiga teman är välfärdens resurser. 
Inom detta område publicerades två rapporter. Rapporten Välfärdens framtid 
fokuserade på demografi, individuell välfärdskonsumtion och skatter i 
Sverige 2018 till 2040. I rapporten konstateras att för att enbart upprätthålla 
dagens vård, skola och omsorg krävs skattehöjningar på knappt 90 miljarder 
fram till 2040. Ska vård, skola och omsorg återställas till kvalitetsnivån före 
90-talskrisen krävs ytterligare 50 miljarder. Den följdes upp av rapporten 
Kommunala välfärdsutmaningar som gjorde prognoser för välfärdsfinansier-
ing i svenska kommuner 2015–2030. Slutsatsen i rapporten var att många 
kommuner kommer få betydligt sämre förutsättningar att upprätthålla 
kvaliteten i välfärden i framtiden till följd av fler äldre och färre i arbetsför 
ålder. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. 

På skatteområdet medverkade Sandro Scocco i Kommunals antologi Hur 
kan skattesystemet reformeras? Fackliga och politiska inspel.

Podden Pengar och Politik, som chefsekonomen ansvarar för, hade i snitt 
15 000 till 30 000 lyssningar på varje avsnitt och över en halv miljon lyss-
ningar 2019. Det gör den till en av de största ekonomisk-politiska poddarna i 
Sverige, och den konkurrerar i storlek med de stora mediehusens poddar.

Inom Arenaekonomernas område ligger också projektet Bostad 2030 
som är ett samarbete med Hyresgästföreningen. Under 2019 publicerades tre 
rapporter: 

Att bygga Stockholm av Lars-Fredrik Andersson, som tittade på samban-
det mellan bostadspriser och byggkostnader, det så kallade Tobins Q, och 
gav en förklaring till varför inte ökade bopriser nödvändigtvis leder till ökat 
byggande. I samband med lanseringen uppmärksammade Dagens Industri 
lanseringen i ett dubbeluppslag. 

Insatser i utsatta bostadsområden av Tapio Salonen och Kim Roelofs  
utvärderade de senaste 20 årens arbete mot boendesegregation. 

Jenny Lindahl och Sandro 
Scocco gästades av Tobias 
Baudin i podden Pengar & Poli-
tik.

Lisa Pelling
Utredningschef
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Berlin – staden som drog i nödbromsen av Per Lindberg. Ett reportage om 
situationen på Berlins bostadsmarknad, från murens fall till i dag, som gav 
en bakgrund till det drastiska beslutet om att frysa alla hyror i fem år i staden. 
Reportaget baserades delvis på en intervju med urbanhistorikern Håkan 
Forsell, som också medverkade på ett seminarium med samma namn som 
rapporten. 

Det genomfördes också ett flertal seminarier och medverkan i media, 
med bland annat debattartiklar i SvD och DN. Tre nya rapporter projek-
terades också under 2019 för publicering 2020.

Arenaekonomerna har också medverkat flitigt i media under året, bland 
annat i Aftonbladet, SvD, DN, DiTV och SVT. Chefsekonomen medverkade 
också med kapitlet ”Rimlig och rättvis resursfördelning – är det möjligt?”  
i en antologi som riktar sig till lärare som didaktiskt stöd i undervisningen, 
utgiven av Natur & Kultur. Antologin ges ut under 2020.

Välfärd och demokrati
Första halvåret av 2019 präglades av valet till Europaparlamentet. Vi ge-
nomförde seminarieserien ”Europeiskt ödesår” med sammanlagt sex olika 
seminarier, samt en rad andra evemenamg med EU-tema. Arena Idé lät den 
Brysselbaserade frilansjournalisten och mångåriga EU-korrespondenten 
Sigrid Melchior granska de svenska Europaparlamentarikernas agerande 
i arbetsmarknadsfrågor, och bad Susanna Kierkegaard att granska SD i 
Europaparlamentet. Båda rapporterna fick mycket uppmärksamhet och stor 
spridning, inte minst i fackförbundspressen. Vi gav också ut en guide för 
politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik, författad av Magnus Nilsson. 
Tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm och tanke- 
smedjorna Fores och Timbro genomförde vi två fullsatta debatter mellan 
samtliga partiers kandidater till Europaparlamentet. Lisa Pelling medverkade 
även som kommentator på EU-kommissionens valvaka. 

Vi fortsatte att fokusera på sjukvården, bland annat med en rapport  
som granskade regionernas användning av hyrsjuksköterskor i vården. En 
uppföljande rapport publiceras under 2020. En rapport om den inspirerande 
organisationen av sjukvården i Skottland gavs ut i december 2019 och gener-
erade mycket uppmärksamhet i början av 2020. 

Arena Idé fortsätter samarbetet med ABF och Hyresgästföreningen 
kring Akademin för rörelsejurister som genomfördes för tredje gången 2019. 
Under 2019 resulterade vårt arbete med rörelsejuridik i en föreläsningsserie, 
en fullsatt studiecirkel och en podcast “Vem har rätt?” som producerades av 
två tidigare deltagare på Akademin för rörelsejurister och gavs ut i samarbete 
med ABF. ABF tog även fram en studiecirkelhandledning om rörelsejuridik. 

Akademins rektor Rami Al-khamisi gav ut rapporten Rörelsejuridiken som 
motstånd – om rörelsejuridikens roll i arbetet för social rättvisa tillsammans med 
Miran Kakaee. 

Lisa Pellings rapport om bostadspolitik i Österrikes huvudstad Wien 
väckte stor uppmärksamhet, inte minst genom en film som producerades i 
samarbete med Arena Opinion och som delades över 11 000 gånger på Face-
book. Rapporten gav ett tiotal pressklipp. 

Två större projekt om jämlikhet ägnades mycket tid och fokus under 
2019. Under ledning av Lena Sohl, docent i sociologi vid Södertörns hög-
skola, genomförde vi en intervjustudie med 25 höginkomsttagare. Studien 
är en del i ett internationellt samarbetsprojekt med fackliga och progressiva 
tankesmedjor i Spanien, Storbritannien och Irland. Den svenska studien och 

Sandro Scocco
Chefsekonom

Rami Al-khamisi och 
Miran Kakaee.

Lisa Pelling på Innovation in 
Politics Awards.
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det internationella projektet kommer att resultera i flera publikationer  
under 2020. Under hösten 2019 genomförde vi en unik intervjundersökning 
genom dörrknackning på sex svenska orter, från Haparanda i norr till 
Landskrona i söder. Projektet som går under arbetsnamnet ”Stad och land” 
inspireras av en fransk-tysk studie och fortsätter under 2020. 

Arena Idés Lisa Pelling är svensk representant för Innovation in Politics 
Institute som varje år delar ut Innovation in Politics Awards till modiga och 
nyskapande politiker. Nio svenska politiker gick till finalen som hölls i Berlin 
den 4 december 2019. 

Under året avslutades podcasten Människor & Migration. Arena Idé gav 
ut podden Människor & Migration mellan 2015 och 2019 med totalt 58 
avsnitt. Från 2019 flyttar podcasten från Arena Idé och drivs vidare av pod-
dens programledare och producent, Maja Dahl. Podcasten Människor och 
Migration följde svensk migrationspolitik under några dramatiska år, från 
flyktingsituationen hösten 2015 via den tillfälliga begränsningslagen till den 
så kallade gymnasielagen. Podden har skildrat hur asylprocessen fungerar, 
hur reglerna för anhöriginvandring ser ut och hur arbetskraftsinvandringen 
till Sverige går till.

Människor & Migration har genom åren gästats av såväl svenska som 
internationella migrationsexperter, bland andra International Rescue Com-
mittees chef David Miliband och professor Michael Doyle från University of 
Columbia i New York. l

Arenaakademin i trapphuset på Barnhusgatan 4. 

Akademin för rörelsejurister, årgång 2019.

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, SVT 
Morgonstudion, SVT Agenda, 
SVT Aktuellt, Aftonbladet TV och 
Expressen TV samt olika poddar.

Här följer ett litet urval: 
SvD Debatt 2019-05-22
”Att facken blir svagare är djupt 
bekymmersamt”. German 
Bender och Anders Kjellberg om 
rapporten Den svenska modellen 
i fara? 

SVT Nyheter 2019-11-06
”Förändringar i skatten slår 
ojämnt över landet”. Intervju med 
Sandro Scocco.

ETC 2019-12-18
”Sandro Scoccos nya är årets 
bästa debattbok”. Om boken Och 
några, antar jag, är ok!

SVT Forum 2019-12-10
”Fler otrygga jobb på svensk 
arbetsmarknad”. Om rapporten 
Fler otrygga jobb och färre fackligt 
anslutna.

DN Debatt 2019-11-17
”De mest osäkra formerna av vis-
stidsjobb ökar kraftigt”. German 
Bender och Mats Wingborg om 
rapporten Fler otrygga jobb och 
färre fackligt anslutna. 

Dagens Industri debatt  
2019-06-06
”Klimatpolitiken bör inte vara 
kassako för staten”. Om rapporten 
EU, Sverige och klimatet.

DN Reportage 2019-06-02
”Därför riskerar S att förlora 
landsbygden”. Intervju om  
Europaparlamentsvalet med bl.a. 
Lisa Pelling.

ARENA IDÉ I  
MEDIER (URVAL)
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I stället för att rusta ned Arbets-
förmedlingen – låt de arbetslösa 
vara huvudpersoner!
Bo Elmgren
Mänskligare maskiner – i den 
artificiella intelligensens tid
Katrine Marçal 
Skottland visar vägen – en 
annan sjukvård är möjlig
Lars Taxén
I väntan på kulturpolitik – en 
rapport om kulturpolitik i det 
tjugoförsta århundradet
Mike Enocksson och Lars Tibell
Den minst dåliga skatten – 
så kan en markvärdesskatt 
rädda ekonomin, klimatet och 
grannsämjan
Jonathan Grosin och Susanna 
Kierkegaard
Fler otrygga jobb och färre 
fackligt anslutna – statistik och 
analyser för åren 2005–2018
Mats Wingborg
Kommunala välfärdsutmaning-
ar – prognoser för välfärdsfinan-
siering och behov av välfärds- 
tjänster i svenska kommuner 
2015–2030
Josef Liljegren

Nya vägar till arbetslivet – kom-
petenspolitik för lågutbildade 
unga och nyanlända
Jonas Olofsson och Martin Kvist
Den svenska modellen i 
fara? – fack, arbetsgivare och 
kollektivavtal på en föränderlig 
arbetsmarknad
Anders Kjellberg
Folkhögskolornas betydelse för 
arbetarrörelsen och demokratin
Johanna Senneby
Politikens plats: demokratins 
kris och lokal politik
Henrik Berggren
Rörelsejuridiken som motstånd 
– om rörelsejuridikens roll i 
arbetet för social rättvisa
Rami Al-khamisi och Miran Kakaee
Polariseringsmyten – försvinner 
verkligen de medelkvalificerade 
jobben?
Michael Tåhlin
EU, Sverige och klimatet – en 
guide för politiker och andra till 
EU:s nya klimatpolitik
Magnus Nilsson
Hyrsjuksköterskor i vården – hur 
det gick till när politikerna tappa-
de kontrollen och hur beroendet 
av hyrsjuksköterskor kan brytas
Johan Enfeldt

När de tror att ingen ser –  
en granskning av Sverige- 
demokraterna i Europaparla-
mentet 2014–2019
Susanna Kierkegaard
Slaget om arbetsmarknaden 
– en granskning av de svens-
ka Europaparlamentarikerna 
2014–2019
Sigrid Melchior
Systemskiftet – när skolan gick 
från gemensam till privat
Sten Svensson
Hur kan skattesystemet 
reformeras? – fackliga och 
politiska inspel
Kommunal
Hållbart arbetsliv genom  
kompetensutveckling i sam- 
verkan – HAKS
Carin Ulander-Wänman
Wienmodellen – inspiration till 
en ny social bostadspolitik
Lisa Pelling
Välfärdens framtid – demografi, 
individuell välfärdskonsumtion 
och skatter i Sverige 2018 till 
2040
Lars-Fredrik Andersson

RAPPORTER
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Pengar och Politik 
Jenny Lindahl och Sandro 
Scocco om ekonomi och politik, 
ibland med gäster, i Arena Idés 
ekonomipodd. Avsnitt 2019:
Lyssnarfrågespecial 2019
Årskrönika 2019. Gäst: Annie 
Reuterskiöld
Ett ljus i det kompakta mörkret – 
Sandros nya bok är här!
Välfärdsskulden. Gäst: Tobias 
Baudin
Tulipanarosen
Chockstatistiken: utrikes födda 
jobbar mer
Går det att fälla högerpopulister i 
val? | Gäst: Torbjörn Sjöström
Med stor makt kommer stort 
ansvar. Gäst: Peter Bofinger
Euron fyller 20 år – fick nej-sägar-
na rätt?
Switcherooutrymmet 
Blockpolitiken 2.0 live Almedalen 
| Gäst: Mattias Svensson
E-krona, frälsning eller 
fördömelse?. Gäst: Hanna Arme-
lius
Kronkursen
Money for nothing
A Green New Deal – investeringar 
det enda som kan rädda klimatet
Så blir du lurad om budgeten
Härmed sätter vi märket!. Gäst: 
Marie Nilsson
Bostadspolitiken efter januari-
avtalet
Vad händer med arbetsmarknad-
spolitiken efter januariavtalet?
Avmattningen är här – när kom-
mer lågkonjunkturen?
Den inre ojämlikheten. Gäst: 
Richard Wilkinson
Vad vill Sveriges nya regering?
Lyssnarfrågor – Q&A 2k19!

Vem har rätt?
En podd om rörelsejuridik med 
Fatima Osman och Joanna Her-
skovits med gäster.
Avsnitt 2019:
Vad gör en åklagare, egentligen? – 
med Hanna Cardell
Om posthumanism och teknologi 
– med Jannice Käll på Bokmässan 
i Göteborg
Rörelsejuridiken som motstånd – 
med Rami Al-khamisi och Miran 
Kakaee
Jurister i Sverige måste bli modig-
are – med Silas Aliki
Vem är en brottsling? – med 
Leandro Schclarek Mulinari
Förbjuda rasistiska organisa-
tioner? – med Mirjam Katzin och 
Maria Nääv
Vad är rörelsejuridik?

Rapportpodden
I Rapportpodden får du höra om 
Arena Idés senaste rapporter, 
böcker och ideér. En i taget. 
Avsnitt 2019:
Fler otrygga jobb = färre med i 
facket. Med German Bender och 
Mats Wingborg.
Den svenska modellen i fara? Med 
Anders Kjellberg och German 
Bender
Slaget om arbetsmarknaden i 
EU. Med Sigrid Melchior och Lisa 
Pelling.
Privatisering orsakade krisen i 
våra skolor. Med Sten Svensson 
och German Bender.
Om bostadsojämlikhet. Med Cari-
na Listerborn och Lisa Pelling

PODDAR

SvD Debatt 2019-04-27
”SKL missar orsaker till kost-
nadsökning”. Om rapporten 
Hyrsjuksköterskor i vården.

Aftonbladet Kultur 2019-02-06
”Wien visar vägen ur bost-
adshaveriet”. Om rapporten 
Wienmodellen.

Aftonbladet Debatt  
2019-03-22
”Privatisering orsakade krisen  
i våra skolor”. German Bender 
och Sten Svensson om  
rapporten Systemskiftet –  
När skolan gick fram gemens-
am till privat.

Upsala Nya Tidning  
2019-05-13
”Politikerna har skapat  
problemet”. Om rapporten 
Hyrsjuksköterskor i vården.

DN Debatt 2019-05-13
”Myt om jobbpolarisering 
göder växande populism”. 
German Bender och Michael 
Tåhlin om rapporten Polariser-
ingsmyten - Försvinner verkli-
gen de medelkvalificerade 
jobben?

Sveriges Radio P1 2019-05-27
”Efter EU-valet: Så väntas 
politiken bli framöver”. Intervju 
med bl.a. Lisa Pelling.

DN Debatt 2019-09-12
”Många arbetskraftsinvan-
drare far fortfarande illa”. Lisa 
Pelling och David Eklind Kloo. 

DN Debatt 2019-10-28
”Vi vet för litet om vem som 
har makten i Sverige i dag”. 
Lisa Pelling tillsammans med 
bl.a. Marie Demker. 

DN Reportage 2019-12-05
”Mångfald mest i teorin på 
Stockholms elitgymnasier”. 
Intervju med bl.a. German 
Bender.

ARENA IDÉ I  
MEDIER (FORTS)

Podden Vem har rätt? med Fatima Osman, 
Silas Aliki och Joanna Herskovits.
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Seminarier
23/1 – Den diskreta makten  
– vad gör eliten i Davos?
Ett frukostseminarium om World 
Economic Forum och boken Discreet 
Power – How the World Economic 
Forum Shapes Market Agendas.
Föreläsare: Christina Garsten, 
Stockholms universitet; Adrienne 
Sörbom, Stockholms universitet.

24/1 – Boksläpp: Bostads- 
ojämlikhet i Malmö
I Carina Listerborns bok Bostads- 
ojämlikhet – röster om bostadsnöden 
får läsaren ta del av berättelser från 
bostadsmarknaden i Malmö. 
Paneldeltagare: Anneli Philip-
son, Hyresgästföreningen; Marcus 
Knutagård, Lunds universitet; Sadiye 
Altundal, Vänsterpartiet. Modera-
tor: Åsa Sandström, ABF.

29/1 – Europeiskt ödesår:  
Slits EU isär?
Spänningarna inom EU ökar. 
Euroländernas gemensamma institu-
tioner ifrågasätts. Några av de öst- 
europeiska länderna avviker från 
EU:s värdegrund. De högerpopu-
listiska partierna växer i styrka och 
makt. Ser vi slutet för EU? 
Medverkande: Ann-Cathrine 
Jungar, Södertörns högskola; Göran 
von Sydow, Svenska institutet för 
Europapolitiska studier. 
Moderator: Carl Tham,  
Socialdemokraterna.

31/1 – Dags att tala om bostads- 
omjämlikhet
Några av dem som drabbas av  
bostadsojämlikheten kommer 
till tals i Carina Listerborns nya 
bok Bostadsojämlikhet – Röster om 
bostadsnöden. Medverkande: Carina 
Listerborn, Malmö universitet; 
Marie Linder, Hyresgästföreningen; 
Ragnar Bengtsson, LO. Moderator: 
María-Elsa Salvo, Arena Opinion.

5/2 – Wienmodellen – inspiration 
till en ny bostadspolitik
Ett seminarium om Wiens 
framgångsrika bostadspolitik –  
vad kan Sverige lära? Lisa Pelling 

presenterar rapporten Wienmodellen 
– inspiration till en ny bostadspolitik.
Kommentarer: Martin Hofverberg, 
Hyresgästföreningen; Lennart 
Weiss, Veidekke Sverige; Staffan 
Schartner, Föreningen för bygge-
menskaper. Moderator: María-Elsa 
Salvo, Arena Opinion.

6/2 – Europeiskt ödesår: Högern  
rycker fram i Tyskland och  
Österrike
Hur kan de högerradikala krafterna 
runt om i Europa stoppas?
Medverkande: Lisa Pelling, Arena 
Idé; Carl Tham, Socialdemokraterna. 
Moderator: Göran Eriksson, ABF.

7/2 – Ett bättre Europa –  
bokpresentation
En presentation av boken Ett bättre 
Europa av Göran Färm.
Medverkande: Göran Färm, 
Socialdemokraterna; Lisa Pelling, 
Arena Idé. Moderator: Håkan A 
Bengtsson, Arenagruppen.

12/2 – Hur kan skattesystemet 
reformeras?
Frukostseminarium tillsammans 
med Kommunal med fackliga och 
politiska inspel.
Medverkande: Tobias Baudin,  
Kommunal; Eva Nordmark, TCO; 
Göran Arrius, Saco;
Martin Eriksson, Umeå universitet; 
Åsa Gunnarsson, Umeå universitet; 
Anna Dahlberg, Expressen; Anders 
Lindberg, Aftonbladet.

13/2 – Ofrivillig ensamhet:  
seminarium och workshop
Lunchseminarium tillsammans med 
Nätverket för gemensam välfärd om 
ofrivillig ensamhet. Vad kan Sverige 
lära av Storbritannien?
Medverkande: Kerstin Thelander, 
Uppsala universitet; Lena Dahl-
berg, Högskolan Dalarna; Jakob 
Forssmed, Kristdemokraterna; Karin 
Rågsjö, Vänsterpartiet.
Moderator: Lisa Pelling.

19/2 – Europeiskt ödesår:  
Italien i högerpopulismens klor
Vart är Italien på väg? Och vad bety-
der utvecklingen för EU?

Medverkande: Jennifer Wegerup, 
SVT och Expressen. Mötesledare: 
Carl Tham.

25/2 – Europeiskt ödesår:  
Uppror i Frankrike
”De gula västarnas uppror” har 
skakat president Macron och hans 
regering. I grunden finns ett utbrett 
missnöje med den sociala och ekono-
miska situationen i landet.
Medverkande: Benedicte Berner, 
Instituts d’études politiques  
(Sciences Po) och Civil Rights  
Defenders. Moderator: Carl Tham.

4/3 – Europeiskt ödesår: Politiskt 
kaos i Storbritannien
Brexit har lett till ett unikt politiskt 
kaos i Storbritannien. Vad kan 
hända med Labour? Och vad innebär 
det för EU?
Medverkande: Håkan A Bengtsson, 
Arenagruppen; Göran Eriksson, 
ABF.

4–10/3 Politik på bio. 
Samarbete med Tempo dokumentär-
festival. Fyra utvalda filmer visades i 
samarbetet, med kommentarer eller 
regissörsintervjuer efter visningen. 

13/3 – Människor och Migration – 
utflyttningsfest
Människor & Migration har mingel 
för att ta farväl av podden i sin nu- 
varande form, fira de framgångar 
som varit och prata om vad som 
händer med podcasten nu. 
Medverkande: Ignacio Vita,  
Lisa Pelling och Maja Dahl.

14/3 – Vad är rörelsejurdik?
Hur kan lagboken användas som 
verktyg för sociala rörelser och sam-
hällsförändring? En föreläsningsserie 
i rörelsejuridik i samarbete med ABF 
Stockholm och podden Vem har rätt?
Medverkande: Hanna Cardell, 
Södertörns åklagarkammare; Fatima 
Osman, Antidiskrimineringsbyrån; 
Joanna Herskovits, jurist.
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21/3 – Rätten till en fristad  
– om asyl. 
Med Louise Dane, doktorand 
i migrations- och barnrätt vid 
Stockholms universitet. Del av en 
föreläsningsserie i rörelsejuridik  
i samarbete med ABF Stockholm  
och podden Vem har rätt?

28/3 – Vad har egentligen Polisen 
rätt att göra?
Hur mycket makt har egentligen 
polisen? Och vilka verktyg har den 
enskilde att tillgå när polisen över-
träder sin behörighet? Föreläsare: 
Deniz Ünal, biträdande jurist på 
Advokatfirman Defens. Del av en 
föreläsningsserie i rörelsejuridik i 
samarbete med ABF Stockholm och 
podden Vem har rätt?

9/4 – Mingel med Unga Utredare 
Inledningsanföranden av Sture  
Nordh och Irene Wennemo.

25/4 – Staten mot den enskilde 
Med Elin Boyer, jurist från  
Antidiskrimineringsbyrån i  
Uppsala. Del av en föreläsningsserie 
i rörelsejuridik i samarbete med ABF 
Stockholm och podden Vem har rätt?

29/4 – Ödesvalet till  
EU-parlamentet
En diskussion om boken Ödesvalet 
och det kommande Europaparla-
mentsvalet.
Medverkande: Lars Jederlund, 
författare till Ödesvalet; Annika 
Ström Melin, författare och frilans-
skribent; Susanna Kierkegaard, 
frilansskribent. Moderator: Håkan 
A Bengtsson, Arenagruppen.

3/4 – Arbete & välfärd – om arbet-
slivet, arbete och ledning
En kväll tillägnad arbetslivet, arbete, 
ledning och organisationsmodeller  
i Sverige i dag och framöver. 
Medverkande: Åke Sandberg, 
Gunnar Aronsson, Torsten Björk-
man, Anders Boglind, Malin Bolin, 
Moa Bursell, Karin Lundqvist, 
Christin Mellner, Fredrik Movitz, 
John Sjöström, Michael Tåhlin, Irene 
Wennemo. Samtalsledare: Jesper 
Bengtsson, Svenska PEN.

3/4 – Seminarium om bostads- 
ojämlikhet, Helsingborg
Carina Listerborns nya bok Bostads- 
ojämlikhet – röster om bostadsnöden 
har väckt stort intresse i Malmö och 
Stockholm.
Medverkande: Carina Listerborn, 
författare; Tobias Bernsand, Krono-
fogden; Christian Orsing, Moder-
aterna; Tove Samzelius, Malmö 
universitet och Rädda Barnen.

4/4 – Var går yttrandefrihetens 
gräns?
Om främlingsfientlighet på nätet. 
Hur kan juridisk aktivism komma att 
användas åt en del av det främlings-
fientliga näthatet och den organise-
rade rasismen som verkar på nätet?
Medverkande: Johan Nordqvist,  
Juridikfronten. Del av en 
föreläsningsserie i rörelsejuridik i 
samarbete med ABF Stockholm och 
podden Vem har rätt?

8/4 – Demokrati under hot?
ABF i samarbete med Arena Idé, 
tankesmedjan Magma och Frisin-
nade klubben bjuder in till seminari-
um om en av vår tids stora frågor.
Medverkande: Jenny Andersson, 
forskningsinstitutet Centre National.
Moderator: Bengt Westerberg, Folk-
partiet/Liberalerna. 

9/4 – Att skydda demokratin  
i Europa
En diskussion om hur EU kan 
skydda och stärka demokratin i 
Europa.
Medverkande: Juliane Schulte, 
Friedrich-Ebert-Stiftung; Anna 
Rogalska Hedlund, Sieps; Maja 
Åberg, Amnesty International; Linus 
Glanzelius, Socialdemokraterna.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé. 

11/4 – Klimakteriet – en evolutionär 
succé!
Agnes Wolds bidrag i boken har fått 
enormt gensvar bland kvinnor som 
känner sig stärkta. Hon inleder kväl-
len med en kort forskningsöversikt 
om bland annat mormorseffekten 
och skumma läkemedel.
Medverkande: Agnes Wold, 
Göteborgs universitet; Kerstin 

Brunnberg, Sveriges Radio; Astrid 
Assefa, skådespelare, sångerska och 
teaterchef.

26/4 – Seminarium: Hyrpersonal  
i vården
Ett seminarium om den nya rap-
porten Hyrsjuksköterskor i vården 
– hur det gick till när politikerna 
tappade kontrollen och hur beroendet 
av hyrsjuksköterskor kan brytas.
Medverkande: Johan Enfeldt, rap-
portförfattare; Ragnhild Karlsson, 
Vårdförbundet; Ursula Berge, SSR; 
Carl Nettelblad, Liberalerna.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

6/5 – EU, Sverige och klimatet
Magnus Nilsson har skrivit den nya 
rapporten EU, Sverige och klimatet 
– en guide för politiker och andra till 
EU:s nya klimatpolitik som samman-
fattar och analyserar effekterna av 
den översyn av EU:s klimatpolitik 
som just avslutats.
Medverkande: Magnus Nilsson, 
rapportförfattare; Beatrice Rindevall, 
Supermiljöbloggen; Björn Carlén, 
Konjunkturinstitutet.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

7/5 – Hur mår arbetsmarknaden  
i Europa?
Rapporten innehåller bland annat 
jämförande statistik på arbetsmark-
nadsområdet för samtliga europeiska 
länder.
Medverkande: Maria Jepsen,  
rapportförfattare.
Moderator: German Bender, Arena 
Idé.

7/5 – Concerns and Expectations – 
Swedes’ thoughts on Europe
Diskussion om lärdomar från en en-
kät gjord i 11 europeiska länder. Vad 
tycker Sverige om EU? I samarbete 
med Friedrich-Ebert-Stiftung.

13/5 – Funktionalismen  
och bostadsbyggandet
Ett seminarium i två delar om funk-
tionalismen då och i framtiden.
Medverkande: Eva Rudberg, 
arkitekt och docent; Kerstin Wick-
man, professor em. i designhistoria; 
Dan Hallemar, Arkitektur förlag; 
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Robert Lavelid, arkitekt; Tor Edsjö, 
arkitekt och stadsplanerare; Lisa 
Pelling, Arena Idé; Lennart Weiss, 
Veidekke.
Samtalsledare: Tomas Lewan, 
arkitekt.

9/5 – Ett val om värderingar
Vilken roll kan fack och arbetsgivare 
spela i EU-valet?
Medverkande: Eva Nordmark, 
TCO; Jan-Olof Jacke, Svenskt När-
ingsliv; Henrik Brors, f.d. EU-kor-
respondent; Lisa Pelling, Arena Idé; 
Jytte Guteland, Socialdemokraterna; 
Christofer Fjellner, Moderaterna; 
Hanna Stenegren, Centerpartiet.

10/5 – Tre nya metoder  
för jämställda löner
Ett frukostseminarium anordnat av 
Nätverket jämställda löner i sam- 
arbete med tankesmedjan Arena Idé 
och TCO.
Medverkande: Susanne Fransson, 
Göteborgs universitet; Eberhard 
Stüber, Jämställdhetsmyndigheten; 
Lisa Bondesson, Kommunal; 
Katarina Lundahl, Unionen; Maria 
Elinder, IT&Telekomföretagen.
Moderator: German Bender, Arena 
Idé.

10/5 – Vad gör SD i Europa- 
parlamentet?
Ett seminarium om rapporten När 
de tror att ingen ser och det kom-
mande Europaparlamentsvalet.
Medverkande: Susanna Kierke-
gaard, rapportförfattare; Daniel 
Vergara, Expo; Hans Linde, RFSU; 
Magnus Falk, Transportarbetareför-
bundet.
Moderator: Anna Inez Bergman.

14/5 – Bostadsministern  
– vad händer nu?
Ett seminarium med bostadsmin-
istern om bostadspolitikens väg 
framåt. Medverkande: Per Bolund, 
finansmarknads- och bostadsmin-
ister; Anna Heide, Trianon; Sandro 
Scocco, Arena Idé; Jakob Forssmed, 
Kristdemokraterna.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

14/5 – Vad kan vi göra åt skolmark-
naden?
Ett seminarium med utbildning-
sminister Anna Ekström, om rap-
porten Systemskiftet – när skolan gick 
från gemensam till privat. 
Medverkande: Anna Ekström, 
utbildningsminister; Sten Svensson, 
Lärarnas tidning; Åsa Fahlén,  
Lärarnas riksförbund.
Moderator: German Bender,  
Arena Idé.

20/5 – Snart är EU-valet här –  
hearing med de politiska partierna
I samarbete med Fores och Timbro. 
Medverkande: Said Abdu, Liber-
alerna; Yusuf Aydin, Kristdemokra-
terna; Jakop Dalunde, Miljöpartiet; 
Fredrick Federley, Centerpariet; 
Heléne Fritzon, Socialdemokra-
terna; Soraya Post, Feministiskt 
initiativ; Tomas Tobé, Moderaterna; 
Rikard Warlenius, Vänsterpartiet; 
Charlie Weimers, Sverigedemokra-
terna.
Moderatorer: Lisa Pelling, Arena 
Idé; Mattias Goldmann, Fores; 
Emanuel Örtengren, Timbro; Katari-
na Areskoug Mascarenhas, EU-kom-
missionen i Sverige.

21/5 – Konsulterna – kampen om 
Karolinska
Författarsamtal om Konsulterna – 
kampen om Karolinska med Anna 
Gustafsson och Lisa Röstlund.

28/5 – Demokratins kris  
och lokal politik
Är demokratin i kris och hur lever 
det politiska livet i kommunerna?
Medverkande: Henrik Berggren, 
historiker och författare; Ardalan 
Shekarabi, civilminister; Jenny  
Andersson, Sciences Po; Sverker 
Sörlin, KTH.

19/6 – Hur är det ställt med Kina?
Ett seminarium om Kinas politik. 
Medverkande: Peter Dahlin, män-
niskorättsaktivist; Kristina Sandklef, 
ekonom; Ola Wong, SvD.

3/7 – Hur upprätthålls bostads- 
byggandet i lågkonjunktur?
Seminarium med Bostad 2030 under 
Almedalsveckan. Medverkande: 
Sandro Scocco, Bostad 2030; Susan-
na Höglund, Sveriges Allmännytta; 
Chris Österlund, Botkyrkabyggen; 
Adam Cocozza, Botrygg.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

3/7 – Balans i Almedalen:  
om De effektiva
Samarbete med Tankesmedjan  
Balans om boken De effektiva. 
Medverkande: Åsa Plesner, Balans; 
Lisa Pelling, Arena Idé.

27/9 – Att bygga Stockholm
Lars-Fredrik Andersson, docent i 
ekonomisk historia vid Umeå uni-
versitet, presenterade sin rapport om 
hur stigande bostadspriser och bygg-
priser historiskt sett följt varandra. 
Medverkande: Svensk Byggindus-
tris bostadspolitiskt ansvariga Anna 
Broman, Hyresgästföreningens 
chefsekonom Martin Hofverberg 
samt Sandro Scocco, Bostad 2030. 
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé. 

1/10 – Drogkrisen och politiken
Ett panelsamtal om opioidkrisen 
i USA och svensk drogpolitik. 
Medverkande: Jonas Cullberg,  
journalist; Johan Edman, Stockhol-
ms universitet.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

2/10 – Vi diskuterar Feminism för 
de 99 procenten
En diskussion om boken Feminism 
för de 99 procenten av Nancy Fraser. 

7/10 – Nancy Fraser om socialism 
och ekofeminism
Välkommen att lyssna till professor 
Nancy Frasers föreläsning ”Vad 
betyder socialism på 2000-talet? En 
ekofeministisk betraktelse”.

7/10 – Styrning för en mer jämlik 
vård
En hearing med regeringens utre-
dare Göran Stiernstedt. Moderator: 
Lisa Pelling, Arena Idé.
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9/10 – SD:s nätkrigare
Varför vinner konservativa och na-
tionalister på nätet? Ett seminarium 
med författaren Jonathan Lundberg. 
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

23/10 – Lönekartläggning – om 
Riksrevisionens granskning
Funkar lönekartläggning? 
Medverkande: Yvonne Thorsén, 
Riksrevisionen; Christer Gerdes, 
Riksrevisionen; Johanna Rickne, 
Jämställdhetsmyndigheten; Eber-
hard Stüber, Jämställdhetsmyn-
digheten.
Moderator: German Bender, Arena 
Idé.

30/10 – Slaget om framtiden
Ett seminarium om forskningens roll 
i konflikten mellan tillväxt och miljö. 
Medverkande: Jenny Andersson, 
Sciences Po; Erik Westholm,  
professor em.; Sverker Sörlin, KTH.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

12/11 – Kommunala välfärds- 
utmaningar
Prognoser för välfärdsfinansiering av 
välfärdstjänster i svenska kommuner 
2015–2030. Medverkande: Josef 
Liljegren, doktor i ekonomisk histo-
ria; Sandro Scocco, Arena Idé; Ulrika 
Lorentzi, LO.

16/11 – Rätten till hälsa  
– även för resurssvaga
Ett seminarium om klass och hälsa 
på Mänskliga Rättighetsdagarna i 
Linköping. Medverkande: Bosse 
Pettersson, f.d. generaldirektör Stat-
ens folkhälsoinstitut; Christer Hog-
stedt, Nätverket gemensam välfärd; 
Gunnar Ågren; Göran Dahlgren.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

22/11 – Den minst dåliga skatten
Så kan en markvärdesskatt rädda 
ekonomin, klimatet och grannsäm-
jan. Medverkande: Susanna Ki-
erkegaard, frilansskribent; Jonathan 
Grosin, student vid Handelshögsko-
lan; Åsa-Pia Järliden, LO; Martin 
Hofverberg, Hyresgästföreningen.

23/11 – Och några, antar jag, är ok!
Sandro Scocco kommer med en ny 
bok, Och några, antar jag, är ok!, 
där han gör upp med de myter som 
präglat svensk migrationsdebatt. 
Socialistiskt forum.

27/11 – Sverige behöver en (ny) 
bostadspolitik
Med en ny rapport vill fackförbundet 
Byggnads förnya den bostadspolitis-
ka debatten. Medverkande: Johan 
Lindholm, Byggnads; Markus Kalli-
fatides, Handelshögskolan; Jacob 
Lundberg, Timbro; Marie Linder, 
Hyresgästföreningen; Emma Ring- 
qvist, jagvillhabostad.nu; Sandro 
Scocco, Bostad 2030.
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

28/11 – Ojämlikhetens Tyskland
Ett seminarium om sociala och 
ekonomiska skillnader i Tyskland. 
Medverkande: Philipp Fink, Fried-
rich-Ebert-Stiftung; Anna Almqvist, 
LO; Lisa Pelling, Arena Idé; Sandro 
Scocco, Arena Idé.
Moderator: Håkan A Bengtsson, 
Arenagruppen.

28/11 – Vem tillhör framtiden  
– högern eller vänstern?
Seminarium med Katrine Marçal, 
Dagens Nyheter och Allan Larsson, 
Socialdemokraterna. Moderatorer: 
Håkan A Bengtsson och Lisa Pelling, 
Arenagruppen.

4/12 – I väntan på kulturpolitik
Rapportsläpp och seminarium 
om kulturpolitik i det tjugoförsta 
århundradet. Medverkande: Mike 
Enocksson, rapportförfattare; Lawen 
Redar, Socialdemokraterna; Jenny 
Lindahl, Arena Opinion.

4/12 – Berlin: Staden som drog  
i nödbromsen
Om den dramatiska utvecklingen på 
Berlins bostadsmarknad med det nya 
beslutet om att frysa alla hyror i fem 
år. Medverkande: urbanhistorikern 
Håkan Forsell; Per Lindberg, Bostad 
2030, och Sandro Scocco, Bostad 
2030. 

6/12 Otrygga jobb – vem drabbas 
och vad kan vi göra?
Allt fler i Sverige har otrygga jobb. 
Detta och mycket annat framgår i 
Arena Idés nya rapport Fler otryg-
ga jobb och färre fackligt anslutna. 
Seminarium med rapportförfattaren 
och andra. Medverkande: Mats 
Wingborg, rapportförfattare; Pim 
van Dorpel, Hotell- och restauran-
ganställdas förbund; Tomas Baudin, 
Kommunal; Elinor Torp, Dagens 
Arbete; Caspian Rehbinder, Timbro.
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— Arena Opinion

”Ett av de största uppdrag-
en var produktionen av en 
rapport om hbtq-frågor, 
i samarbete med Kantar/
Sifo, som för första gången 
undersökte situationen på 
arbetsplatserna för person-
er med hbtq-identitet, och 
som visade att det finns en 
stor brist på kunskap om 
de problem som en  
minoritet upplever på  
arbetsplatserna.

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 2019 har varit:
Jenny Lindahl, chef
María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg
Sonja Schwarzenberger, senior kommunikationsrådgivare
Tobias Rydin, Art Director
Tove Hägg, kommunikationsstrateg
Under januari–mars: Erika Holmberg-Dahl

Handels eftervalskonferens – vägkarta till framtiden
På uppdrag av Handelsanställdas förbund genomförde Opinion en tvådagars 
eftervalskonferens med workshops, samtal, diskussioner och strategifrågor. 
De 200 deltagarna var politiker, experter, fackliga ledningar och aktivister, 
tänkare och internationella fackliga företrädare. Syftet var att ta ett grepp 
om det nya politiska läget och lägga upp strategier i ett nytt fackligt och 
politiskt landskap. Det genomfördes genom starkt interaktiva workshops där 
resultaten av deltagarnas tankar och omröstningar presenterades i ett sam-
manfattande dokument. Det var också ett bra tillfälle för nätverkande, god 
mat och att testa nya arbetsmetoder. Program, dokumentation och visuellt 
material och grafer finns sammanfattade här: https://arenaopinion.se/vag-
kartatillframtiden

Pappers
Under försommaren inleddes projektet Ung2020 för Pappers. Det är en 
historisk satsning i både omfattning och inriktning, i syfte att åstadkomma 
ett större engagemang bland Pappers unga medlemmar och säkra framtiden 
för facket. Ett stort event kommer att genomföras i september/oktober, och 
till det har Arena Opinion arbetat nära med projektgruppen hos Pappers med 
produktion av en film som skildrar de unga pappersbruksarbetarna, som ska 
presenteras under eventet, med att skapa engagemang på sociala medier, med 
planering, med att skapa innehåll till Facebook och Instagram, med mark-
nadsföring och formgivning av projektet, med utbildning av unga ambas-
sadörer, med texter och bilder, som allmänt stöd till förbundet och även som 
underleverantör till DA Media som har hand om själva eventet. Kampanj- 
sajten finns här: https://www.pappers.se/ung2020. Titta gärna in även på 
Instagramkontot för att ta del av innehåll, bilder och engagemangsskapande 
https://www.instagram.com/p_ung2020

Utbildningar, egna och på uppdrag
Arena Opinion har ett brett kursutbud som inkluderar alltifrån sociala medi-
er, medieträning, presentationsteknik och krishantering till kurser i politisk 
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Arena Opinions Sonja Schwarzenberger var konferencier för Klys  
konstnärspolitiska konferens och 60-års jubileum i Malmö. På bilden: 
Susanna Dahlberg, Vd Regionteater Väst, Katarina Renman Claesson, 
jurist KRO, Sofia Lenninger, fd kultur- och bibliotekschef Sölvesborg 
samt Sonja Schwarzenberger.

Arena Opinions Maria-Elsa 
Salvo kommenterade parti- 
ledardebatten i riksdagen i SVT 
Forum tillsammans med Anna 
Dahlberg från Expressen.

påverkan och jämställdhetsfrågor. Två nya satsningar för året har varit de 
egna kurserna i kriskommunikation, kurserna i kommunikation för utredare 
och kurserna i hur man påverkar offentliga upphandlingsprocesser. På dessa 
kurser har vi haft deltagare från över 20 organisationer.

Starka områden förutom ovanstående är kurser i mediestrategi, medie- 
träning och sociala medier och kursen unga språkrör. Uppdragsutbildningar 
på dessa områden har under 2019 genomförts för Jordbruksverket, Lunds 
universitet, Sveriges unga akademi, Handelsanställdas förbund, Pappers, IF 
Metall Väst, S Sigtuna, Seko Stockholm och Allmännyttan. 

Unionen
En seminarieserie om stress och kön i arbetslivet som genomfördes 2020 på 
Filmstaden i Stockholm, med Arena Idé som medarrangör. Programmet och 
seminarierna har gett stort intresse och genomslag. Ledande experter från 
området deltog på panelsamtal som alla blev fullsatta väldigt snabbt. Här kan 
du läsa mer. https://arenaide.se/stress-och-kon-pa-jobbet/

Elektrikerförbundet
Ett långvarigt samarbete med Elektrikerförbundet har under året bland annat 
innefattat produktion av tal, artiklar och texter, och arbete med projektet 
Ingen ska dö på jobbet. Ett av de största uppdragen var produktionen av en 
rapport om hbtq-frågor, i samarbete med Kantar/Sifo, som för första gången 
undersökte situationen på arbetsplatserna för personer med hbtq-identitet, 
och som visade att det finns en stor brist på kunskap om de problem som 
en minoritet upplever på arbetsplatserna. Rapporten som fick titeln Det var 
en relativt löjlig undersökning – ett citat från ett av svaren – presenterades på 
Pridefestivalen och kan läsas här: https://www.sef.se/om-oss/nyheter/2019/
det-var-en-relativt-lojlig-undersokning--elektrikerna-slapper-ny-rapport-in-
for-pride/
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”
Förutom Pappers har ST 
varit den enskilt största 
uppdragsgivaren under 
året, i och med att Tove 
Hägg varit uthyrd konsult 
som arbetat på ST:s kansli

Kriskommunikation
I några samarbeten har Arena Opinion erbjudit snabb och effektiv kris- 
kommunikationsrådgivning, erbjudit stöd till ledningar och tagit fram  
kriskommunikationsplaner. 

Stockholms läns museum
På eget initiativ sökte Opinion upp Stockholms läns museum för att föreslå 
ett samarbete kring projektet om minnen i sociala medier. Idén var att skapa 
större engagemang och vilja när det gäller stockholmarnas dokumentation av 
vilka bilder som läggs upp i sociala medier – minnen som riskerar att gå för-
lorade när samtiden blir historia, och plattformarna som används inte längre 
finns kvar. Opinion tog fram och lanserade ett koncept för att skapa engage-
mang genom att skapa teman för deltagande, och driva trafik till Samtidsbild 
i syfte att få fler stockholmare att dela sina bilder från sociala medier i appen 
Samtidsbild. https://samtidsbild.se/

Bostad 2030
Mindre uppdrag, såsom att organisera ett seminarium, i väntan på att  
projektledare skulle anställas, genomfördes även under 2019, även om det 
fasta samarbetet upphört. 

ST
Förutom Pappers har ST varit den enskilt största uppdragsgivaren under 
året, i och med att Tove Hägg varit uthyrd konsult som arbetat på ST:s kansli 
bland annat med produktion av innehåll till sociala medier, produktion av 
innehåll till en ny app och allmänt stöd till kommunikationsavdelningen som 
resurs på plats, ett uppdrag som fortsatt från 2019 och sträcker sig in över 
2020, och har varit ett bra samarbete för både ST och Opinion. 

Kanadamodellen
På uppdrag av LO och i samarbete med Arena Idé arbetade Arena Opinion 
med att presentera, opinionsbilda och lansera en rapport om hur man kan  
använda kollektivavtal för att komma till rätta med brister i skyddet mot 
sexuella trakasserier, inför avtalsrörelsen. Bland annat samlades berättelser 
om problemen in från anställda inom till exempel handel och hotell och 
restaurang och spreds i sociala medier. https://arenaide.se/rapporter/kanada-
modellen/

Folkbildning
På uppdrag av ABF arbetade Arena Opinion med att ta fram underlag och 
agera rådgivare inför att genomföra ett sätt att mäta och jämföra hur väl  
kommuner klarar folkbildningsuppdraget. 

Arbeit und Leben
Tyska Arbeit und Leben anlitade Arena Opinion för att ta fram ett program 
för besök i Stockholm.

Byggnads
För Byggnads har vi genomfört ett seminarium och påbörjat ett arbete med 
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att ta fram en rapport i samarbete med Seniorsossarna. Seminariet som  
genomfördes under hösten 2019 handlade om utbildningspolitik och  
kompetensförsörjningen, och bland annat medverkade utbildningsminister 
Anna Ekström.

Uppdrag inom Arenagruppen
Arena Opinion har arbetat med ett uppdrag att ta fram en film för Arena 
Skolinformation, ett arbete som fortsätter in i 2020. Andra uppdrag har  
varit att arbeta med Arenagruppens kommunikation i allmänhet, med 
lanseringen av Sandro Scoccos bok med pressarbete, releasefest och så vidare, 
med produktion, programledning och marknadsföring av Pengar & Politik 
och med Arenaakademins program och utbildningar, 

Ipa och Urban Housing Project
Under 2019 hade Arena Opinion ett par begränsade uppdrag inom ramen för 
Innovation in Politics, bland annat att ta researcha och producera informa-
tion till Urban Housing Project. 

Kulturpolitik
Bland de större projekt som tagit upp tid men som inte gett resultat i intäkter 
har varit att formulera och skapa ett projekt för att initiera ett påverkans- 
projekt för att förhindra negativa effekter av en eventuell nationalkonservativ 
regeringsbildning efter nästa val med hänseende till mediernas, folkbildnin-
gens och kulturens ställning. En genomarbetad projektplan finns som skulle 
ge god effekt, men finansiering saknas. Samma sak gäller ett projekt i samar-
bete med Konstfrämjandet för att erbjuda kommunikationshjälp till Sveriges 
konsthallar för att motverka negativ politisk styrning. 

Modereringar
Arena Opinion är ofta anlitade och betrodda panelsamtals- och seminariele-
dare inom många områden. Bland de olika uppdragsgivare som med gott re-
sultat anlitat byråns moderatorer under året finns ST, TCO, KLYS, ABF, ABF 
Stockholm, Sveriges arbetsterapeuter, FES, Elektrikerförbundet, Arvsfonden 
och franska ambassaden. 

Socialistiskt Forum
Även 2019 arbetade Arena Opinion med produktion av programpunkter till 
Socialistiskt Forum. 

Almedalen
Under Almedalsveckan deltog Tove Hägg, Jenny Lindahl och María-Elsa  
Salvo från Arena Opinion, med modereringar, seminarie- och paneldel- 
tagande, nätverksarbete och hjälp till kunder. 

Expertroll
Arena Opinion har vid ett stort antal tillfällen medverkat i SR, SVT, TV4, 
SvD, Di, Expressen, Aftonbladet och andra medier som experter på politisk 
strategi och politisk kommunikation.

ABF
ABF Stockholm
Arbeit und Leben
Arena Idé
Arenaakademin
Arvsfonden
Bostad 2030
Byggnads
Elektrikerförbundet
FES
Finansförbundet
Franska ambassaden
GS
Handelsanställdas förbund
If Metall
If Metall Volvo
Innovation in Politics
Jordbruksverket
KLYS
Kommunal
LO
Lunds universitet
Lärarförbundet
OFR
Pappers
Seko Stockholm
Sigtuna S
Skolinformation
ST
Stockholms läns museum
Svenska fotografers förbund
Sveriges allmännytta
Sveriges arbetsterapeuter
Sveriges unga akademi
TCO
Tiden
Transport
Turteatern
Union to union
Unionen
Urban housing project
Vision

KUNDER 2019
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— Arena Skolinformation

”Verksamheten Arena  
Skolinformation har blivit 
etablerad och självgående, 
lärare och studie- och yrkes-
vägledare beställer återkom-
mande och använder Arena 
Skolinformations utbild-
ningsmaterial kontinuerligt  
i sin undervisning.

Digitalisering skulle stå i fokus hos Arena Skolinformation under  
2019. De nya skrivningarna i läroplanen om digitaliseringens påverkan på  
arbetsmarknaden skulle få utrymme i verksamheten och den egna sajten 
skulle bli allt mer relevant för lärare och studie- och yrkesvägledare. Så har 
det också blivit. 

I enlighet med verksamhetens inriktning för året togs det digitala ma-
terialet Digitaliseringens påverkan på arbetslivet fram med tillhörande film 
Kommer robotarna ta våra jobb? Samt den filmade fördjupade diskussionen 
om digitaliseringens påverkan på arbetslivet som var tänkt att fungera som 
ett stöd för lärare. De lanserades i samband med höstterminens start. 

Indikatorn att materialet om digitalisering skulle laddas ner 30 000 
gånger uppfylldes inte, ett något orealistiskt högt satt mål. Verkligheten 
landade på 173 nedladdningar. Lärare har planerat sin undervisning och nya 
element tar tid att implementera. Likaså får ett kompletterande material i 
pdf- format inte samma genomslag som ett tryckt material med en bred mål-
grupp och brett innehåll. Erfarenheten sedan tidigare är att det också tar lång 
tid innan filmklipp kommer upp i visningar, så även i fallet med filmerna om 
digitaliseringens påverkan på arbetslivet.

En ytterligare indikator för året var att etablera samarbete med minst 
ett lärosäte för studie- och yrkesvägledare. Det arbetet har inte sjösatts, till 
största del beroende på projektledarens sjukskrivningsfrånvaro. 

Indikatorn att genomföra en undersökning av målgruppens kunskaper 
om arbetsliv och arbetsmarknad har genomförts 2019.

En markant ökning av nedladdade material via sajten kan konstateras, 
vilket ligger i linje med inriktningen för året när digitaliseringen skulle stå i 
fokus. Den ökade andelen nedladdningar tyder också på att www.arbetslivs-
koll.se blivit mer relevant för den som undervisar.

Med en ökad närvaro på sociala medier och andra kanaler som återkom-
mande utskick av nyhetsbrev till ca 1000 prenumeranter har ett arbete med 
att styra beställningarna till den egna sajten pågått under flera år nu. Det har 
också gjorts fortsatta satsningar för att göra sajten mer relevant för besökare, 
där det kan hittas material men också aktuella nyheter om arbetslivet och tips 
på övningar utifrån dem. Arbetet har resulterat i fortsatt gott resultat, med ett 
högt antal beställningar från sajten på 26 613 exemplar 2019. (Något lägre 
än 2018 då det var 30 143 beställda exemplar men fortsatt betydligt högre än 
2017 års 8 457 beställningar från den egna sajten.)

Verksamheten Arena Skolinformation har blivit etablerad och 
självgående, lärare och studie- och yrkesvägledare beställer återkommande 
och använder Arena Skolinformations utbildningsmaterial kontinuerligt i 
sin undervisning. Satsningen på det riktade materialet för nyanlända har 
lett till, precis som vi förutspådde, ett minskat tryck på övriga material från 
Arena Skolinformation. Helt i linje med vår tanke att materialen från Arena 
Skolinformation främst ska nå verksamhetens slutmålgrupp, gymnasieelever. 
Lärare för vuxenutbildning, SFI och andra arbetsmarknadsförberedande ut-
bildningar har nu ett anpassat material att tillgå med Arbete – lättlästa texter 
om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige.

Intresset för rollspelen fortsätter även detta år att vara högt och hamnar 
på en nivå om totalt 17 733 beställda exemplar av spelen.

Materialet med fokus på 
digitaliseringens påverkan på 
arbetslivet fungerar som ett 
kompliment till befintligt utbud.

Linnéa Granath 
Projektledare för Arena  
Skolinformation
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Tryckt material
Arbetslivet 42 959
Arbetsmiljö 44 498
Arbete – 
lättlästa texter  81 095
Loppet 7551
Anställa eller anställas 5857
Beslutsfattarna 4325

Nedladdningar pdf
Arbetsmiljö 1023
Arbetslivet 785
Arbetslivet lättläst 586
Entreprenörskap 498
Fördjupning Arbetslivet 104
Digitaliseringens påverkan 
på arbetslivet 173
På lika villkor – jämställdhet 
genom livet 979
Arbeta lättläst 2649

Rollspel
Loppet 835
Anställa eller anställas 641
Beslutsfattarna 311

Filmer visningar 2019
Kommer robotarna ta våra 
jobb?
320 visningar (totalt 320)
Lärardiskussion 
digitalisering
70 visningar (totalt 70)
Schyssta villkor på ar-
betsplatsen
3166 visningar (totalt 11446)
Mobbning på arbetsplatsen
2706 visningar (totalt 11120)
Hot och våld på arbets- 
platsen
1347 visningar (totalt 6393)
Säkerhet på arbetsplatsen 
1494 visningar (totalt 5747)

I SIFFRORRiktat utbildningsmaterial för nyanlända
Materialet fortsatte att vara en succé även under 2019, över 81 000 beställda 
exemplar.

En nivå som är rekord för ett material från Arena Skolinformation. Det 
lättlästa materialet om arbetslivet har ständigt legat på topplistan över mest 
beställda material hos www.utbudet.se, som oftast på topplaceringar, under 
hela 2019. Den tillhörande lärarhandledningen har också laddats ner mång-
falt mer än övriga lärarhandledningar.

Utöver lärare inom SFI var det arbetsgivare, språkkaféer, arbetsmarknads- 
enheter, gymnasiesärskolor och många andra som undervisar människor i 
behov av lättlästa material som var beställare av materialet. l

Det lättlästa materialet Arbete beställdes i över 81 000 exemplar under 
året, rekord för ett material från Arena Skolinformation.
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— Arenagruppens vänner

”
Styrelsen konstaterar att 
Vänföreningens tioåriga 
verksamhet haft betydelse 
för den starka utveckling 
som skett av Arenagrupp- 
ens betydelsefulla och om-
fattande verksamhet.

Föreningen Arenagruppens Vänner bildades 2009. Syftet med förenin-
gen är att stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt, politiskt och moraliskt. 
Under året firades föreningens tioårsjubileum. 

Styrelsen har under 2019 bestått av Bengt Säve-Söderbergh, ordförande, 
Johnny Nadérus, kassör, Sverker Lindström, sekreterare, Lars Andersson, 
Stina Andersson, Göran Eriksson, Lena Josefsson, Anders Sundström och 
Azadeh Rojhan Gustafsson. Styrelsen har haft tre sammanträden.

Föreningen fyllde under året tio år vilket manifesterades med ett mycket 
välbesökt seminarium och efterföljande mingel. Arrangemanget den 24  
november samlade cirka 400 deltagare i den stora salen i Norra Latin. I ett 
framtidsinriktat samtal om höger och vänster i framtiden medverkade  
Katrine Marçal, Allan Larsson och Lisa Pelling, moderator var Håkan  
Bengtsson. Evenemanget inleddes av föreningens ordförande Bengt Säve- 
Söderbergh. Deltagarna erbjöds att på olika sätt ge stöd till föreningen. 

I slutet av året hade föreningen 455 medlemmar efter en framgångs-
rik medlemsvärvning från årets början då antalet var 373 anslutna, en 
aktningsvärd ökning på ett år vilket också innebar en föryngring av 
medlemskåren.

Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Därutöver har sär- 
skilda insatser för medlemsvärvning genomförts, bland annat med närvaro 
av styrelsemedlemmar vid olika Arena-arrangemang. Olika informations- 
insatser med bland annat medlemsbrev har genomförts.

Vänföreningen har under året gett stöd till Arenagruppen med 200 000 
kronor.

Under året valde styrelsen att starkare uppmana medlemmarna till 
medverkan i Arenagruppens seminarier och projekt i stället för att föreningen 
ordnar egna arrangemang direkt riktade till föreningens medlemmar. Det 
blev en framgångsrik väg både för föreningen och för Arenas olika aktiviteter. 

Styrelsen konstaterar att Vänföreningens tioåriga verksamhet haft be-
tydelse för den starka utveckling som skett av Arenagruppens betydelsefulla 
och omfattande verksamhet. l

”I slutet av året hade 
föreningen 455 medlem-
mar efter en framgångsrik 
medlemsvärvning från årets 
början då antalet var 373 
anslutna.
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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








