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Håkan A Bengtsson
Grundare av Magasinet 
Arena och Arenagruppen

— Förord
2020 var inte bara ett bra verksamhetsår för Arenagruppen, det var 
också ett exceptionellt verksamhetsår. Coronapandemin tvingade Arena-
gruppen, som så många andra verksamheter,  att med kort varsel ställa om 
betydande delar av verksamheten. Arenagruppen klarade ändå under 2020 
att hålla i gång verksamheten. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
visar att förvånansvärt mycket av det som planerats har kunnat genomföras 
trots coronapandemin. 

Vi vill verkligen framhålla personalens insatser under året som trots 
omständigheterna hållt produktionen i gång. Samtidigt har organisationen 
förändrats när Arenagruppen förberett för en verksamhet post-corona.  
Förändringarna för verksamheten ger hopp om att Arenagruppen går stärkt 
ur detta dystra år. 

När även detta år sammanställs på det här sättet blir det trots allt  
uppenbart i vilken hög grad Arenagruppen 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 till. 

Dagens Arena publicerar varje dag angelägen journalistik. Tankesmed-
jan Arena Idé är synnerligen synlig och har en imponerande produktion av 
rapporter och genomför många seminarier. Arena Skolinformations under-
visningsmaterial 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 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 samhällsdebatten. 

Arenagruppen är stabil organisatoriskt, vi har ordning och reda och 
sköter våra ekonomiska åtaganden. Däremot har vi fortsatt ekonomiska 
utmaningar. Årets ekonomiska resultat är dock tillfredsställande med tanke 
på omständigheterna. Den progressiva opinionsbildningen behövs även 2021 
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. Det stöd som vi får från olika håll, från våra sam- 
arbetspartners, från personer som ger ekonomiskt bidrag till Dagens Arena  
och 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 fortsätta att ge vårt progressiva bidrag. l
Håkan A Bengtsson, VD
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”Dagens Arena har varit  
särskilt viktig under året 
med sin dagliga närvaro 
genom publiceringar i olika 
former och genom Dagens 
Arenas poddar. Antalet  
publiceringar har ökat inte 
minst av längre essäartiklar, 
vilket inneburit att Dagens 
Arena har fått fler läsare.

Johanna Lindell
Vice vd på Arenagruppen

— Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse 
för 2020. Under de rådande omständigheterna har coronapandemin inne- 
burit stora begränsningar för många av de aktiviteter som normalt organ-
iseras av Arenagruppen. Arenagruppen tvingades också korttidspermittera 
flera personer i de verksamheter som är marknadsutsatta. Men Arena- 
gruppens personal har på ett fantastiskt sätt lyckats ställa om och genomfört 
det opinionsbildande arbetet med stort engagemang och framgång. Arbetet 
har i hög grad flyttat över till digitala former och plattformar. 

Arenagruppen var redan tidigare väl framme i utvecklingen på den  
digitala fronten och har under pandemin utvecklat dessa kommunikations-
vägar ytterligare. Inte minst genom att Dagens Arena är en webbtidning 
och för annan digital publicering hade vi redan plattformar utvecklade och 
förberedda. 

Redan tidigare har Arenagruppen också visat seminarier på Facebook  
och Youtube, samtidigt som de genomförts fysiskt. Under 2020 har den  
digitala kommunikationen utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt. Det 
har inneburit att Arenagruppen, trots svåra förhållanden, kunnat genomföra 
sitt viktiga opinionsbildande arbete på ett förtjänstfullt sätt. 

Dagens Arena har varit särskilt viktig under året med sin dagliga närvaro 
genom publiceringar i olika former och genom Dagens Arenas poddar.  
Antalet publiceringar har ökat inte minst av längre essäartiklar, vilket 
inneburit att Dagens Arena har fått fler läsare. Positivt är alltså att antalet 
besökare hela tiden ökar, och satsningen på crowdfunding har gett ett  
betydande bidrag till Dagens Arena viktiga journalistik.

Bokförlagen Atlas och Premiss har under året genomgått en  
omställning som pågått under ett antal år. Dels har förlagen anpassat  
kostymen till nya förutsättningar och nu fått en ny bemanning, dels innebar 
också corona en särskild utmaning för förlagen med vikande försäljning i 
början av pandemin, men med bättre försäljningssiffror under hösten.  
Förlagen har haft en fin utgivning som fått stort genomslag. Antalet upp- 
dragsböcker i Premiss har balanserat tappet i försäljning under pandemins 
inledande fas. Det ekonomiska resultatet 2020 bådar därvidlag gott inför 
framtiden. Bokutgivningen – oavsett om den sker fysiskt, digitalt eller som 
ljudböcker – är viktig för Arenagruppen, där Atlas och Premiss kommer att 
vara centrala instrument för hela verksamheten.

Tankesmedjan Arena Idé har under året haft en permanent hög nivå när 
det gäller genomslag, seminarier och publiceringar. 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.  
Under året har tankesmedjan presenterat en rad viktiga och uppmärk-
sammade rapporter. Framför allt har projektet fackligt inflytande rönt stor 
uppskattning och den årliga rapporten om organisationsgraden uppmärk-
sammas numera regelbundet. Vidare har tankesmedjan arbetat mycket med 
vårdfrågan genom rapporter, böcker och seminarier. Under pandemiåret har 
särskilt fokus legat på äldreomsorgen och vi har nått ut i en viktig, angelägen 
och aktuell fråga.

Arena Opinion, Arenagruppens kommunikationsbolag, var den  
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verksamhetsdel som påverkades mest av pandemin. Under året hade Arena 
Opinion också en stor personalomsättning: Fokus har legat på nyrekrytering 
och nystart efter pandemin. Samtidigt har de genomfört flera viktiga uppdrag 
under året. 

Arena Skolinformation är ett framgångsrikt fackligt projekt som gör 
utbildningsmaterial för skolan. Över tid har en och en halv miljon material 
beställts för användning i undervisningen. Därigenom bidrar vi genom att 
sprida kunskap om inte minst arbetsmarknadsfrågor och andra viktiga sam-
hällsfrågor till dagens skolelever. 

Under 2020 låg Arenagruppens fokus på att förbereda en omstart efter 
pandemin. Det arbetet har också bestått i att rekrytera nya personer till  
verksamheten. Under svåra omständigheter har personalen genomfört  
verksamhetsåret på ett fantastiskt sätt, genomfört omställningar i flera  
verksamheter och samtidigt stabiliserat Arenagruppens ekonomi. 

Arenagruppens styrelse vill därför rikta ett stort tack till alla som arbetar  
på Arenagruppen för en väl genomförd verksamhet och för deras stora  
engagemang under året. l

Niklas Nordblad
Språkgranskning och korrektur-
läsning, register

”Under 2020 låg Arena-
gruppens fokus på att 
förbereda en omstart efter 
pandemin. Det arbetet har 
också bestått i att rekrytera 
nya personer till verksam-
heten.
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— Dagens Arena

”Vi har också utvecklat 
Dagens Arenas poddkanal 
under 2020 genom att 
starta tre ytterligare  
format, parallellt med tre 
som redan existerade.

Coronapandemin präglade förstås stora delar av 2020 för hela samhället, 
och naturligtvis även Dagens Arenas verksamhet. Redaktionen har alltsedan 
rekommendationerna om distansarbete under våren 2020 haft dessa som 
huvudregel.

Under de första veckorna under pandemin vittnade många medier om  
ett kraftigt ökat intresse från konsumenterna, något även vi på Dagens  
Arena märkte av i vår trafik. Och även om siffrorna sedan gick ned något så 
hamnade de stadigt över resultaten för 2019. Antalet visningar ökade med  
59 procent, och antalet användare med 56 procent.

I takt med ökad publik har också den donationsmodell som infördes 
under 2019 växt stadigt, både när det gällt enstaka gåvor och som månads-
givande. Under året infördes också ett så kallat pop-up-fönster som påminner 
läsaren om sajtens behov av donationer.

Under 2020 har också antalet prenumeranter på Dagens Arenas ny-
hetsbrev fördubblats. Detta har till stor del skett genom aktiv insamling av 
e-postadresser. Öppningsgraden på breven har varit intakt trots den kraftiga 
ökningen av mottagare.

Vi har också utvecklat Dagens Arenas poddkanal under 2020 genom att 
starta tre ytterligare format, parallellt med tre som redan existerade: 

I samband med coronarestriktionernas inträde under våren startades 
bokpodden Kompisar från förr där vi läser och samtalar kring böcker ur 
Litteraturbankens digitala bibliotek. 

Efter sommaren utökades utbudet med Dagens Arenas specialpodd med 
skiftande utbud, först ut var David Eklind Kloo som läste en essä om livets 
mening. Vi har därefter haft en rad olika ämnen i specialpodden, såsom  
kinesisk kulturpolitik, popgruppen Factory, myten om den djupa staten  
och bostadsfrågan i toner. Och i november tog vi över utgivandet av Brys-
selbubblan, en podd om EU som görs av Brysselkorrespondenterna Teresa 
Küchler och Sigrid Melchior. Brysselbubblan utkommer var fjortonde dag. 
Under 2020 ökade antalet lyssningar på Dagens Arena med 99 procent jäm-
fört med året innan.

Ledarredaktionen har letts av politiske redaktören Håkan A Bengtsson, 
och redaktionen fick under året en ny medarbetare i Johan Enfeldt.

Under 2020 har nyhetsredaktionen bestått av reportrarna Elsa Persson 
och Alicia Heimersson. Under december praktiserade journaliststudent 
Isabelle Munier från Södertörns högskola. Dessutom hade vi förmånen 
att handleda två praktikanter från Bommersviks ledarskrivutbildning: Jim 
Svensk Larm och Max V Karlsson.

Till hösten tillkom även Jonas Sjöstedt som fast kolumnist. Hans texter 
har löpande därefter varit några av de mest lästa och omskrivna inläggen.

Parallellt med nyhets- och opinionsartiklarna har den fastslagna linjen 
med så kallade long-reads under essävinjetten hållits fast. Under året har ett 
hundratal längre texter publicerats inom denna genre, varav flera nått stor 
spridning.

Dagens Arena har under året varit medlem av branschorganisationen 
Sveriges Tidskrifter, vilket innebär att verksamheten också är ansluten till  
det medieetiska systemet. Undertecknad har också under året ingått i  
organisationens valberedning. l
Jonas Nordling

Jonas Nordling
Chefredaktör för Dagens Arena

Elsa Persson
Reporter på Dagens Arena

Alicia Heimersson
Reporter på Dagens Arena
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— Atlas

”

”

Vår
Ali Smith
“Smith berättar  
historer med en röst 
som man inte kan 
låta bli att lyssna 
till.” 
The Times

Kvinnorna runt sjön Björken
Christina Jutterström
Den handlar om klassisk 
folkbildning och 
om kunskap som en 
väg till att våga ta 
plats i samhället.
Godmorgon Världen 
i P1

För Atlas liksom för Arenagruppens övriga verksamheter var 2020 ett 
prövningens år.  Nedstängningen på våren innebar stora förändringar  
personellt, liksom för möjligheterna att marknadsföra och nå ut med böcker-
na. Bland annat ställdes Bokmässan i Göteborg in.

Trots detta har Atlas under 2020 gett ut 13 titlar. Totalt en minskning 
med en titel jämfört med året innan. Fortsatt låg en betoning på fack- 
litteratur, något som vi också sett är det som generellt presterar bäst för- 
säljningsmässigt. Under året har förlaget fått 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.  Bland de mest omtalade 
böckerna kan nämnas:

Politik på riktigt – handbok för sociala ingenjörer av Irene Wennemo. 
Boken, som handlar om hur politiska reformer ska utformas och genomföras 
för att bli verklighet, nådde ut brett och sålde även påfallande bra.

Badfluence? – makt, miljoner och halvsanningar i sociala medier, en bok 
om den bristande granskningen av influencers. Boken går bortom det  
ytliga och undersöker hur samhället påverkas av miljardindustrin influencer-
marketing som växt fram de senaste 15 åren. De prisbelönta journalisterna 
Julia Lundin och Yasmine Winberg tecknar en värld av halvsanningar,  
bluffsiffror och smygreklam. 

Provokatörerna – ett reportage om standup berättar historien om det 
massiva drevet mot humorlåten ”Knulla barn”, som utlöste en debatt om hur 
långt man får gå i humorns namn. Men det är också en berättelse om den 
svenska standupscenen, från starten på 1980-talet till boomen på senare år. 
Författare: kulturjournalisten Filip Yifter-Svensson. Dagens Nyheter skrev:
”Provokatörerna är ett välgjort, oupphörligt intressant dokument över svensk 
humors utveckling ... Sammantaget är detta bland det bästa man kan läsa om 
humor i stort, och definitivt om svensk ståupp.”

Atlas övriga utgivning var:
Korsordets ABC – en konstruktörs tankar och tricks, av Lena Holmlund.
En korsordsmakares hemligheter avslöjas, och författaren guidar läsaren bland 
lättburna, lekfulla och lustfyllda lärdomar, ordbryderier av allehanda slag. 

Så höjer sig landet. Svante Bäckströms debutroman. Om fattigt nybyggarliv 
i Norrlands kustland i början av 1800-talet. En drömsk berättelse om ett 
drabbande livsöde och om att leva i otakt med tiden.

Kris! Från Estonia till Corona. Idéhistorikern Sverker Sörlin och ärkebiskop 
Ante Jackelén sätter coronakrisen i ett större historiskt sammanhang – vad är 
en kris, hur ska vi förstå kriser och vad kan vi lära oss av dem? 

Vår, av Ali Smith. Den tredje boken i hennes årstidssvit. Engelska Observer 
skrev om Vår: “Hennes bästa bok hittills, i en lysande lovsång till hoppet, 
förenar hon dåtid och nutid genom en kör av röster.” 
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ATLAS 2020

Politik på riktigt – handbok 
för sociala ingenjörer
Irene Wennemo
Badfluence? – makt, miljoner 
och halvsanningar i sociala 
medier
Julia Lundin
Yasmine Winberg 
Provokatörerna
Filip Yifter-Svensson
Korsordets ABC – en  
konstruktörs tankar och 
tricks
Lena Holmlund
Så höjer sig landet
Svante Bäckström
Kris! Från Estonia till Corona
Sverker Sörlin
Antje Jackelén
Vår
Ali Smith
I själ & hjärta
Åsa Sandell
Tvillingboken
Susanne Nylén
Good Pop, Bad Pop
Jarvis Cocker
Fattigsafari
Darren McGarvey
Flykt
Sahar Almashta

I själ & hjärta, en essäsamling där den före detta proffsboxaren Åsa Sandell 
undersöker vad det är som är så lockande med boxning.

Tvillingboken, en bok om att bli tvillingförälder, något som författaren  
Susanne Nylén önskade fanns när hon själv väntade barn. I boken berättar 
hon om sina egna upplevelser av att vara förälder till tvillingar, hon möter 
också flera andra tvillingföräldrar och även kända tvillingpar.

Good Pop, Bad Pop. En bok med Jarvis Cockers brexit-tal som hölls inför det 
brittiska parlamentet 2017. Cockers skarpa tal sätter fingret på något som är 
oändligt mycket större än Brexit. Nämligen vad det är att vara en medmänni-
ska. I översättning av Jens Ahlberg och med ett förord av Andres Lokko.

Fattigsafari. Darren McGarvey menar att både högern och vänstern har 
missförstått vad fattigdom är i dag och pekar på vad vi alla, även han själv, 
kan göra för att förändra. Fattigsafari ger en knivskarp, orädd och brutalt 
ärlig bild av vad fattigdom innebär i dagens moderna samhälle. Vinnare av 
Orwellpriset 2018.

Flykt, en bok där Sahar Almashta låter personer som på något sätt påverkats 
av migration berätta sin historia, med sina ord. Några har flytt det kommu-
nistiska Sovjet och Polen, andra har tvingats lämna Östtyskland eller  
Finland i samband med andra världskriget. Någon har överlevt förintelsen  
i Warszawa, andra har flytt diktaturer och krig i Irak, Iran, Syrien eller Chile. 
Boken ger en röst år folk som sällan hörs, men visar även hur flykt och  
migration är en del av att vara människa. Vi alla har på olika sätt en flykt- 
historia i oss.

Sammantaget blev det ett bra år för Atlas, där förlaget klarade av att leva upp 
till högt ställda förväntningar på att vara en levande del av samhällsdebatten. 
l

Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona fick stor uppmärk- 
samhet. Den fanns bland annat att köpa på Pocket Shop Centralen där 
bilden är tagen. Intäkterna från boken går till stipendier för författare, 
journalister eller forskare som vill genomföra projekt på temat ”Krisens 
hot och möjligheter – och politikens plats”. Boken är ett samarbete  
mellan Bokförlaget Atlas och Arena Idé.

Tove Leffler
Förlagschef på Atlas
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— Tankesmedjan Arena Idé
Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Tankesmedjan jobbar 
med frågor inom ekonomisk politik, arbetsmarknad och utbildning samt 
välfärd och demokrati. Verksamheten består av seminarieverksamhet samt 
utgivning av rapporter, böcker, skrifter och podcaster. 

Arbetet under året har präglats av pandemin, men verksamheten har  
om något varit mer omfattande än tidigare. Vi beslöt tidigt att ställa om 
till digitala seminarier och evenemang. Med seminarieformatet “10 samtal 
klockan 10” hittade vi ett uppskattat format för författarsamtal och rapport-
presentationer. 

Tankesmedjan har under året bestått av Håkan Bengtsson (chef ),  
Johanna Lindell (kanslichef ), Lisa Pelling (utredningschef ), Sandro  
Scocco (chefsekonom, till oktober), German Bender (programansvarig för 
arbetsmarknad och utbildning) samt Helena Eitrem (kommunikatör).  
Under ett år mellan 2019 och 2020 har Arena Idé förstärkts med David 
Eklind-Kloo som varit utlånad från Handelsanställdas förbund. Under sin tid 
på Arena Idé har David skrivit den uppmärksammade boken Arbetets mening 
– vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss samt en rapport. Ytterligare 
en rapport utifrån samma material har publicerats under 2021. Under våren 
2020 gjorde Sixten Svanberg praktik på Arena Idé, och under hösten var 
Izabella Martins Grapengiesser och Carl Dackeby praktikanter. 

Arbetsmarknad
Under 2020 vidareutvecklade Arena Idé sitt arbete med fackliga frågor inom 
ramen för Arbetsliv och inflytande, ett flerårigt tvärfackligt utredningsprojekt 
där underlagsrapporter 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.

Projektets flaggskeppsrapport är professor Anders Kjellbergs årliga rap-
port om den svenska partsmodellen, med särskilt fokus på organisationsgrad, 
kollektivavtalstäckning och medlemssiffror i fackförbund och a-kassor. Detta 
års rapport hade titeln Svenska modellen i en oviss tid – Fack, arbetsgivare och 
kollektivavtal på̊ en föränderlig arbetsmarknad, och presenterade omfattande 
statistik och analyser av organisationsgradens utveckling de senaste 20 åren. 
Mätperioden täckte även det inledande skedet av pandemin (mars–april), 
då fack och a-kassor fick kraftiga medlemsökningar. Rapporten fick ett stort 
medialt genomslag, med omkring 70 pressklipp i både fack- och rikspress och 
uppmärksammades även av Europafackets forskningsinstitut ETUI.

Den andra rapporten som gavs ut i projektet under året var Unga och fack-
et – Klyftor i attityder och kunskaper bland gymnasieelever, av Ylva Bergström 
och Emil Bertilsson, forskare i sociologi vid Uppsala universitet. Rapporten 
blottlägger en djup klyfta i kunskaper om och attityder till facket mellan å ena 
sidan elever på högskoleförberedande program i storstäder och å andra  
sidan yrkesprogrammen, särskilt de kvinnliga yrkeseleverna. Dessutom 
framkommer att skolan blivit sämre på att förbereda eleverna för arbets- 
livet. Rapporten presenterades bland annat med en debattartikel i Arbetet.

I området arbetsmarknad ingår även utbildning, där vi publicerade rap-
porten Från likvärdighet till lönsamhet – så blev skolan en marknad, författad av 
Lärarnas tidnings förre chefredaktör Sten Svensson. Rapporten beskriver hur 

German Bender 
Programchef på Arena Idé

I januari 2020 fyllde Arena  
Idé Z-salen på ABF-huset i 
Stockholm med ett seminarium 
om Nya Karolinska sjukhuset  
i Solna med författarna till  
boken Konsulterna: Kampen om 
Karolinska Lisa Röstlund och 
Anna Gustafsson. 
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Arena Idés Lisa Pelling kom-
menterade SD:s nya tanke- 
smedja i SVT Agenda i februari 
2020. 

Lisa Pelling
Utredningschef

skolpolitiken under 1990-talet lades om 180 grader av då- 
varande statsminister Carl Bildt (M) i syfte att införa marknadsmekanismer 
i skolsektorn. Besluten togs mycket snabbt, utan utredningar, utan att den 
internationella forskningen togs till vara och utan någon djupare debatt. En 
lång rad faktorer samverkade för att möjliggöra systemskiftet, som befästes 
under följande årtionden, och ansvaret är fördelat på båda sidor av block-
gränsen. Rapporten presenterades bland annat med en debattartikel i SvD.

Inom utbildningsområdet gör vi också skolpodden Kornhall & Netz, 
som under året haft gäster som utbildningsminister Anna Ekström, professor 
Sven-Eric Liedman, ordförandena för båda lärarfacken Åsa Fahlén och  
Johanna Jaara Åstrand, de statliga utredarna Björn Åstrand och Per  
Molander, Academedias vd Marcus Strömberg och politiker som Katrin 
Stjernfeldt Jammeh och Kristina Axén Olin.

Arena Idé ingår i Nätverket jämställda löner (NJL) och FALF (Forum för 
arbetslivsforskning), som ökar utbytet med forskning inom viktiga fackliga 
frågor som jämställdhet och arbetsmiljö. På grund av pandemin har nät- 
verkets aktiviteter inte kunnat genomföras, men kontakten upprätthålls 
löpande och projekt diskuteras för kommande år.

Liksom föregående år har Arena Idés arbete inom arbetsmarknads-  
och utbildningsområdet fått genomslag i riksmedier och i en lång rad  
fackliga tidningar och lokalmedier. Vi träffar regelbundet såväl forskare  
som företrädare för fackförbund, arbetsgivarorganisationer, politiska partier 
och statliga utredningar, och får även internationella förfrågningar om möten 
och erfarenhetsutbyten med regeringsföreträdare från olika länder.

Ekonomisk politik
Inom området ekonomisk politik har Arenaekonomerna haft en fortsatt hög 
ambitionsnivå. Sandro Scoccos bok Och några, antar jag, är ok (Atlas 2019) 
fortsatte att väcka debatt och diskussioner. Under året genomfördes en digital 
studiecirkel i fem delar om boken inom ramen för podden Pengar och Politik.

Podden Pengar och Politik, som chefsekonomen ansvarar för, hade i snitt 
15- till 30 000 lyssningar på varje avsnitt och över en halv miljon lyssningar 
2019. Pengar och Politik fortsatte alltså att vara en av de största ekonomisk- 
politiska poddarna i Sverige. Från april 2020 var Alicia Heimersson ny  
programledare efter Jenny Lindahl. 

Projektet Bostad 2030 som är ett samarbete med Hyresgästföreningen 
fortsatte under 2020. Bland annat publicerades En granskning av direktiven 
till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion av Bostad 2030:s utred-
ningschef Sandro Scocco, ekonomhistorikern Lars-Fredrik Andersson och 
nationalekonomen Per Lindberg. 

Arenaekonomerna har också medverkat flitigt i media under året. Chefs- 
ekonomen medverkade också i antologin Känsliga frågor, nödvändiga samtal: 
att lära om och av kontroverser med kapitlet Rimlig och rättvis resurs- 
fördelning – är det möjligt? Antologin ges ut av Studentlitteratur under 2021.
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Sandro Scocco
Chefsekonom

German Bender, programans-
varig för arbetsmarknad på 
Arena Idé, medverkade som 
kommentator i radio, tv och 
tidningar under året. Här i sam-
band med LAS-förhandlingarna 
i oktober 2020. 

Fjärde upplagan av Akademin 
för rörelsejurister genomfördes 
i augusti 2020 på Kommunals 
kursgård Marholmen. 

Välfärd och demokrati
Inom välfärd och demokrati fortsatte tankesmedjan att fokusera på 
sjukvården, bland annat med en uppföljning av den rapport om regionernas 
användning av hyrsjuksköterskor i vården som publicerades 2019. Under 
hösten publicerades boken Jämlik vård – en handlingsplan av Göran Dahl-
gren och Lisa Pelling. Boken är en uppföljning av Göran Dahlgrens bok När 
sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ (Premiss 2018).  ABF har 
tagit fram en studiehandledning till boken “Jämlik vård – en handlings- 
plan” och flera cirklar har startats med boken som utgångspunkt. 

En uppmärksammad granskning av budgetar för äldreomsorgen skriven 
av Åsa Plesner följdes under hösten upp med ett internationellt projekt i 
samarbete med Kommunal och Friedrich-Ebert-Stiftungs nordiska kontor. 
Projektet resulterade i nio rapporter författade av forskare och fackliga ex-
perter som gavs ut under våren 2021. 

Arena Idé fortsatte under 2020 samarbetet med ABF och Hyresgäst-
föreningen kring Akademin för rörelsejurister som kunde genomföras för 
fjärde gången i augusti (efter noggranna förberedelser för att minimera 
smittorisken). 

Ett större projekt om jämlikhet, en studie av topp 10 % och deras  
värderingar, gick i mål med en publicering på engelska. Studien är en del i ett 
internationellt samarbetsprojekt med fackliga och progressiva tankesmedjor 
i Spanien (Fundación Alternativas), Storbritannien (Compass) och Irland 
(TASC) med stöd av Foundation for European Progressive Studies (FEPS).  

Under året skedde ett intensivt arbete med bearbetning av material från 
den omfattande intervjuundersökning genom dörrknackning på sex svenska 
orter, från Haparanda i norr till Landskrona i söder, som genomfördes i 
slutet av 2019 under arbetsnamnet ”Stad och land”. Projektet inspireras av 
en fransk-tysk studie och resulterade i början av 2021 i boken Det svenska 
missnöjet av Johanna Lindell och Lisa Pelling.  

Arena Idés Lisa Pelling har fortsatt att vara svensk representant för  
Innovation in Politics Institute som varje år delar ut Innovation in Politics 
Awards till modiga och nyskapande politiker. 

Idéutveckling 
Arena Idé har under året fortsatt att erbjuda en arena för prövande idé- 
utveckling, och samtal och utgivning som syftar till att påverka  
samhällsdebatten på djupet. Projektet “Politikens plats” har bland 
annat resulterat i den uppmärksammade boken Kris! av Sverker 
Sörlin. 

Media
Arena Idés medarbetare har ofta medverkat som kommentatorer och 
experter i olika medier. Bland annat genom debattartiklar i Dagens 
Nyheter, SvD och Aftonbladet,  intervjuer i Dagens ETC, Arbetet, SR 
Ekot, Studio Ett och P1 Morgon, samt SVT Morgonstudion och olika 
poddar.

Några av våra rapporter var särskilt uppmärksammade i medier. Över-
lägset mest uppmärksamhet fick rapporten Den svenska modellen i en oviss tid: 
Ny statistik om facklig organisering av Anders Kjellberg med German Bender 
som redaktör, med över 70 omnämnanden i framförallt nyhetsartiklar, men 
också i ledare, inslag i radio och poddar, med mera. 

Lena Svenaeus rapport om Kanadamodellen om att använda kollek-
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tivavtal för att bekämpa sexulla trakasserier resulterade i en ledare i Arbetet: 
“Lägg sextrakasserier på förhandlingsbordet”, en artikel i Hotellrevyn:  
“Rapport: Bra med avtalskrav mot sexuella trakasserier”, en artikel och  
intervju i ETC: “Kanada visar vägen mot sextrakasserier”, en artikel i Publikt: 
“Kollektivavtal föreslås ta upp sextrakasserier”, en artikel och intervju i  
Arbetsvärlden: “Rapport: Kollektivavtal kan bekämpa sexuella trakasseri-
er” och en essä i Dagens Arena: “Tio förslag på kollektivavtal om sexuella 
trakasserier”. 

Rapporten Skottland visar vägen av Lars Taxén resulterade i artiklar i 
DN: “Skottland har gjort eget vägval i sjukvården”, Arbetet: “Martin Klepke: 
Skottland valde vård före vinst, SvD: ”Sverige var en förebild, men inte nu 
längre”, Vårdfokus: “Skotska sjukvården vände marknaden ryggen”, ETC: 
“Skottland slängde ut marknaden från vården”, Tidningen Syre: “Mindre 
marknad och mer sjukvård i Skottland” samt en intervju med Lars Taxén  
i Sveriges Radio Studio Ett.

Johan Enfeldts rapport Hyrpersonal i vården lanserades med en  
debattartikel på DN Debatt och genererade bland annat artiklar i Läkar- 
tidningen, Sydöstran och Upsala Nya Tidning. 

Sverker Sörlin blev intervjuad av Sharon Jåma om sin bok Kris! Från 
Estonia till Corona i Svt. Boken blev därefter bland annat omnämnd i DN, 
Aftonbladet, Upsala Nya Tidning, Läkartidningen, Sydöstran och Hallands-
posten. 

Vi har fortsatt att växa i sociala medier. På Facebook fick vi 913 fler 
följare. 

Poddar
Den 3 april lanserades vår nya skolpodd Kornhall & Netz, som under året 
publicerat X avsnitt. Några av gästerna har varit ordförandena för båda lärar-
facken Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand, statssekreterare Erik Nilsson, 
Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, och de statliga utredarna 
Björn Åstrand och Per Molander. l

Bakom kulisserna på inspelningen av seminarium om valet i USA. 
Sändes på SVT den 25 maj. Med Leif Pagrotsky, Ginna Lindberg från SR 
och professor Dag Blanck (på videolänk). Moderator var Arenagruppens 
Håkan A Bengtsson.

Kris! Från Estonia till Corona
Sverker Sörlin
Jämlik vård – en  
handlingsplan
Lisa Pelling
Göran Dahlgren
Arbetets mening – vad vi gör  
på jobbet och vad jobbet gör 
med oss
David Eklind-Kloo

BÖCKER
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Åtta lärdomar från brexit 
3 februari 2020
Svenska företag som sparkar 
fackligt aktiva 
11 februari 2020
Kanadamodellen
18 februari 2020
Facklig höst i Europa
8 mars 2020
Ensamhet dödar
18 mars 2020
Budget ur balans: En granskning 
av äldreomsorgens ekonomi och 
arbetsmiljö
25 mars 2020
Är offentligt finansierade tjänster 
förenliga med EU:s statsstöds-
regler?
7 april 2020
Från likvärdighet till lönsamhet – 
så blev skolan en marknad
10 maj 2020
Den svenska modellen i en  
oviss tid: Ny statistik om facklig 
organisering
7 juni 2020

Taiwan – den okända och hotade 
demokratin 
16 juni 2020
Politikens vanmakt: Varför  
populismen inte är problemet
24 juni 2020
Hållbara investeringar: Hur  
mycket grön omställning har vi 
(inte) råd med? 
21 juli 2020
Opening doors to labour  
immigration - Experiences from 
Sweden
Augusti 2020
I väntan på vadå? Hur EU  
förlorade kampen för demokrati 
på Kuba
19 augusti 2020
Civilsamhällets arbete med  
nyanländas delaktighet  
i samhället
16 september 2020
Granskning av fri hyressättning  
i nyproduktion 
17 september 2020
Inequality and the top 10% in 
Europe (tillsammans med  
tankesmedjorna TASC Fundación 
Alternativas och Compass)
23 september 2020

Vägen till Arne-pensionen
6 oktober 2020
Arbetsmarknaden på 2020-talet: 
Invandringen och den  
demografiska motvinden
15 oktober 2020
Hur har du det på jobbet? 
Arbetets mening tilltron till 
demokratin och sambandet 
däremellan
20 oktober 2020
Hyrpersonal i vården
29 oktober 2020
Tio år med Diskriminerings- 
ombudsmannen
9 november 2020
Unga och facket
16 november 2020
En geostrategisk industripolitik 
för Europa
24 november 2020
Artificiell intelligens och det  
framtida digitala arbetssamhället
3 december 2020
Att stå längst fram
10 december 2020
Makthavarna i Algeriet
18 december 2020

RAPPORTER
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Skottland visar vägen för jämlik 
sjukvård
16 januari 
Workshop med Dave Watson
16 januari 
Arbetsmarknad i Kina – villkor och 
fackföreningar
21 januari 
Vad gjorde egentligen konsulterna på 
Karolinska
23 januari
Åtta lärdomar från brexit
4 februari 
Varför drabbas kvinnor mer av stress 
på jobbet än män?
12 februari 
Trygghet som handelsvara
13 februari. Sändes på SVT Forum.
Så kan kollektivavtal användas mot 
sexuella trakasserier
18 februari 
Samtal med Mats Wingborg om 
otrygga jobb och coronakrisen
2 april
Samtal med Per Kornhall och Ingela 
Netz om skolans coronakris 
23 april
Samtal med Sten Svensson om  
marknadiseringen av skolan
14 maj
Samtal med Anders Kjellberg om 
facklig organisationsgrad och corona 
12 juni
Kris och pandemi i perspektiv
21 augusti
Taiwan. Den okända och hotade 
demokratin
27 augusti
Liberalismens kris
3 september
Europeisk oro: Vart går Tyskland? 
7 september

Pandemier och djurindustrin
8 september
Europeisk oro: Italien – ett  
främmande land? 
10 september
Europeisk oro: Vart är Spanien på 
väg? 
22 september
Europeisk oro: Vart går EU – vad vill 
Sverige? 
30 september
Internationell utblick: Maktspelet 
mellan USA och Kina – I coronans 
slagskugga 
1 oktober
Algoritmerna i samhället och  
samhället i algoritmerna 
2 oktober
Hur ska Sverige styras? 
5 oktober
Pensioner och politik för vanligt folk – 
vad kan vi lära av Danmark? 
7 oktober
Hur påverkar algoritmer arbetslivet?
14 oktober
Internationell utblick: Kuba – olika 
syn på landet 
15 oktober
Nationell konferens om ofrivillig 
ensamhet 
16 oktober
Att uppfinna världen med Katrine 
Marçal 
27 oktober 
Så organiserar sig cykelbuden i 
Brasilien under pandemin
28 oktober
Varför är alla i Sverige emot EU- 
minimilöner? 
30 oktober
Hyrpersonal i vården – så kan  
beroendet brytas
6 november 
Internationell utblick: USA – efter 
presidentvalet 
9 november 
Vårdkrisen – en fråga om resurser? 
10 november 

Har Diskrimineringsombudsmannen 
misslyckats?
12 november 
Boksamtal: Kanalerna i De Kooi 
16 november
A Vision for Digital Europe 
23 november 
Vi är inga robotar, Amazon
24 november 
Vad betyder Amazons etablering  
i Eskilstuna?
27 november 
Arbetarlitteraturens återkomst 
30 november
Vem skrattar? Politisk inkorrekthet  
i en polariserad tid 
1 december 
Vem gynnas av Arbetsförmedlingens 
reformering?
3 december 
Fler som jobbar vill studera – hur  
blir det möjligt? 
4 december 
Den svenska skolan behöver ett 
stambyte 
7 december 
Europa behöver en ny industripolitik  
7 december 
Så bygger vi en stark äldreomsorg 
efter pandemin
8 december
Post corona: vad är utveckling? 
8 december
Vad tycker unga om facket? 
9 december
AI och det framtida digitala  
arbetssamhället 
10 december
Hur ska det gå för EU?
10 december
Kampen för skydd 
10 december
Arbetets mening 
16 december
Kan vi lita på Kinas klimatlöften? 
17 december

SEMINARIER 
(URVAL)
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— Arena Opinion

”Arena Opinion tog fram 
och genomförde en plan för 
marknadsföring av  
Pappers digitala 100-års-
firande som ägde rum den 
1 oktober 2020. 

Arena Opinion är Arenagruppens pr- och kommunikationsbyrå. Syftet 
är att stötta ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra 
samhället.

2020 har för Arena Opinion – liksom för många andra av samhällets  
verksamheter – varit ett år i förändringens tecken. När denna verksamhets-
berättelse skrivs har ett nytt gäng medarbetare klivit in på Arena Opinion 
varför beskrivningen av 2020 kan ha vissa luckor.

Medarbetare under 2020:
Jenny Lindahl, chef
María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg
Sonja Schwarzenberger, senior kommunikationsrådgivare
Tobias Rydin, Art Director
Tove Hägg, kommunikationsstrateg.

Coronapandemins påverkan på Arena Opinion
På grund av pandemin har flera uppdrag ställts in och/eller skjutits fram. Det 
rör bland annat planerade seminarier, utbildningsuppdrag och studieresor till 
USA och Polen. Under året har medarbetare deltidspermitterats p.g.a. den 
minskade mängden arbete.

Lista på större uppdrag under 2020
ABF
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. Uppdraget påbörjades under 
2019.

Byggmarknadskommissionen
Arena Opinion agerar kommunikatör åt Byggmarknadskommissionen. Det 
innebär kommunikation kring seminarier och rapportsläpp, ansvar för att 
hålla hemsida och sociala medier uppdaterade, skapandet av grafiskt material 
samt kontakt med mejlprenumeranter.

Byggnads
För Byggnads har vi genomfört ett digitalt seminarium och arbetat med att ta 
fram en bostadspolitisk rapport i samarbete med seniorsossarna.

Fackförbundet ST
Tove Hägg har varit uthyrd till ST:s kansli bland annat för att jobba med  
produktion av innehåll till sociala medier, produktion av innehåll till en  
ny app och allmänt stöd till kommunikationsavdelningen. Uppdraget  
påbörjades under 2019 och sträckte sig in över 2020.

Helsingborgs stad
Arena Opinion har under året stöttat Helsingborgs kommun i deras  
påverkansarbete för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
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Pappers
Ung2020
Under försommaren 2019 inleddes projektet Ung2020 för Pappers, en 
historisk satsning både i omfattning och inriktning, i syfte att åstadkomma 
ett större engagemang bland Pappers unga medlemmar och säkra framtiden 
för facket. 

Ett stort event planerades att genomföras hösten 2020, 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, skapande av engagemang på sociala medier, 
planering, innehåll till Facebook och Instagram, marknadsföring och form-
givning av projektet, utbildning av unga ambassadörer, texter och bilder, och 
som allmänt stöd till förbundet, och även som underleverantör till DA Media 
som har hand om själva eventet.

Kampanjsajten finns här, https://www.pappers.se/pappers-ung. Titta  
gärna in även på Instagramkontot för att ta del av innehåll, bilder och  
engagemangsskapande https://www.instagram.com/ungipappers/

Pappers digitala 100-årsfirande
Arena Opinion tog fram och genomförde en plan för marknadsföring av  
Pappers digitala 100-årsfirande som ägde rum den 1 oktober 2020. Den 
digitala sändningen har fått över 10 000 visningar.

I samband med firandet den 1 oktober lanserades bland annat  
Pappersrullen – Starkare tillsammans, en film om och av Pappers  
medlemmar som Arena Opinions María-Elsa Salvo, Tobias Rydin och Tove 
Hägg producerat. 

Ni kan se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=QI3souSmx-
kI&t=6s 

Stockholms läns museum
För SLM har Arena Opinion bidragit med att samla in stockholmares bilder 
till SLM:s samtidsbildutställning.

Unionen
En seminarieserie om stress och kön i arbetslivet som genomfördes 2020 på 
Filmstaden i Stockholm, med Arena Idé som medarrangör. Programmet och 
seminarierna och väcker 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/. På grund av 
coronapandemin sköts ett av seminarierna upp till 2021.

Nystart 2020-2021
Mot slutet av 2020 inleddes en nystart av Arena Opinions verksamhet. Till 
Arena Opinion knöts fyra seniora konsulter (Sture Nordh, Stina Andersson, 
Lenita Granlund och Anders Ferbe) samtidigt som en ny chef för verksam-
heten rekryterades. l

Sonja Schwarzenberger
Kommunikationsstrateg

Tove Hägg 
Kommunikationsstrateg

María-Elsa Salvo 
Kommunikationsstrateg

Jenny Lindahl
Chef Arena Opinion



 18 |

Arenagruppen

Arena Opinion producerade Pappersrullen – Starkare tillsammans, 
en film om och av Pappers medlemmar. Vi besökte flera bruk runt 
om i landet och dokumenterade medlemmarnas vardag.

Tobias Rydin och Tove Hägg  
under inspelningen. 
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— Premiss

”
Premiss gav under året ut fyra titlar. Den mest omskrivna och  
omtalade var Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss 
av David Eklind Kloo. Den handlar om att vad vi gör i våra liv till stor del 
avgörs av vad vi gör på jobbet. Men om arbetet inte är utvecklande, vad gör 
det då med oss? Boken blev mycket omskriven, både under 2020 och senare 
inledningen av 2021. Aftonbladet Kultur skrev:

”David Eklind Kloo visar övertygande, att de som påtvingas uppgifter 
som inte behövs, eller vars kompetens inte tas tillvara, eller som inte blir 
lyssnade på, hyser generellt mindre tilltro till såväl institutioner som  
människor. Man misstror hur samhället styrs och i förlängningen hela 
demokratin. Det finns alltså ett samband mellan arbete och populism,  
alienation och tillit.” 

Premiss gav även ut: 
Pappers 100 år, i samband med att Pappersindustriarbetareförbundet,  
Pappers, fyllde 100 år. En historia som präglas av tre teman: kamp,  
konflikter och kultur. En massiv, rikt illustrerad och medryckande berättad 
historieskrivning.

Jämlik vård – en handlingsplan. Från en behovsstyrd och jämlik hälso- och 
sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Boken beskriver  
de senaste årens utveckling inom svensk sjukvård och presenterar tio konkre-
ta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Gavs ut tillsammans  
med Gemensam välfärd och Arena Idé.

Industrivisioner: åtta röster om framtidens svenska industri av  
journalister, forskare, filmskapare, debattörer och branschexperter.  
Om hur vi ska kunna skapa en svensk industri som är hållbar och  
framgångsrik. Boken producerades i samarbete med IF Metall.

I samband med personalförändringar i början av året lämnade Stefan  
Sunnerdahl som redaktör för Premiss och i slutet av 2020 valde Atlas för-
lagschef Tove Leffler att gå vidare till nya utmaningar. Förlaget rekryterade 
Jesper Bengtsson som ny förlagschef. Sammantaget klarade Atlas och Premiss 
av den första halvan av pandemin med en utgivning och verksamhet som 
bådar gott inför framtiden. l

Stefan Sunnerdahl
Projektledare för Premiss förlag

Arbetets mening –  
vad vi gör på jobbet  
och vad jobbet gör med oss
David Eklind Kloo
”David Eklind Kloo visar 
övertygande, att de som 
påtvingas uppgifter som 
inte behövs, eller vars kom-
petens inte tas tillvara, 
eller som inte blir lyssnade 
på, hyser generellt mindre 
tilltro till såväl institution-
er som människor. Man 
misstror hur samhället 
styrs och i förlängningen 
hela demokratin. Det finns 
alltså ett samband 
mellan arbete och 
populism, alien-
ation och tillit.”
Aftonbladet Kultur
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— Arena Skolinformation

”Arena Skolinformation har 
i november månad passerat 
en ny historisk milstolpe. Vi 
har distribuerat 1 500 000 
material. Och talen fort- 
sätter att öka.

Arena Skolinformation har blivit etablerad och självgående, lärare 
och studie- och yrkesvägledare beställer återkommande och använder Arena 
Skolinformations utbildningsmaterial kontinuerligt i sin undervisning. 2020 
har dock varit ett år då coronapandemin tydligt har påverkat verksamheten 
i Arena Skolinformation. Bland annat deltog projektet endast i två externa 
aktiviteter i fysisk form under året:

1. Utställarmonter på Skolportens konferens för lärare i samhällskunskap 
på gymnasiet 4–5 februari. 
2. Föreläsning på Handels utbildning för skolinformatörer den 11 mars.

Den resterande delen av året har alla kontakter gjorts digitalt. Arena  
Skolinformation har valt att avstå från deltagande i mässor och folksamlingar 
redan från slutet av mars. 

Det har varit svårare att nå ut med materialen till eleverna 2020. En vik-
tig anledning till det är att gymnasieleverna under en stor del av året undervi-
sats digitalt från hemmen, på grund av rådande pandemi. Det gör det svårare 
med tryckta material och kan också vara anledningen till att de videobaserade 
materialen nått ut så mycket mer än tidigare år, jämfört med tryckt material 
och nedladdade filer. För mer exakt statistik se statistikdelen nedan. 

Digitalisering och hemsidan
Hemsidan
Arena Skolinformation har satsat på digitalisering under året för att nå ut 
trots rådande situation. Hemsidan arbetslivskoll.se har varit i fokus. Men då 
allt fler andra aktörer börjat satsa mer på digitalisering under 2020 så har vi 
fått hårdare konkurrens och det kan därför vara svårare att nå fram genom 
bruset.
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Användardata
På hemsidan kan vi se 14 procents minskning av antal besökare under  
2020 men en förbättring av hur länge personerna besöker sidan  
(Avvisningsfrekvens 8,7 procent bättre och sessionens längd 22 procent 
längre). Det är dock bara en minskning på fem procent i antal sessioner. Det 
tyder på att personerna som besökt sidan under 2020 varit mer engagerade 
trots att de varit något färre. 

Nyhetsbrev
Återkommande utskick av nyhetsbrev till cirka 1 000 prenumeranter har 
skett under året där aktuella nyheter om arbetslivet och tips på övningar 
skickats ut tillsammans med marknadsföring om våra material. 

Projektledarrollen
Linnéa Granath gick i slutet av mars på föräldraledighet och som vikarie för 
henne utsågs först Sonja Schwarzenberger som redan jobbade på Arena- 
gruppen. Hon satt på posten under vårterminen. På höstterminen tog  
Johanna Lindell på sig projektledarrollen med bland annat rekryterings- 
uppdraget inför 2021. I november rekryterade hon Agnes Rydberg  
Kullenmark som vikarie. Agnes börjar i januari 2021 och fick en överlämning 
av Johanna Lindell i december 2020. 

Material 
Rekord
Arena Skolinformation har i november månad passerat en ny historisk  
milstolpe. Vi har distribuerat 1 500 000 material. Och talen fortsätter att öka. 

Beställning av tryckt material
Vi kan se en minskning med åtta procent gällande beställningarna av det 
tryckta materialet under 2020 i jämförelse med föregående år. I samtal med 
vår distributör, utbudet.se, så visar det sig att det är en tendens som de kan 
se hos nästan alla som gett ut tryckt gratismaterial till skolorna under året. 
Liksom tidigare år kom en stor ökning av beställningar i slutet av augusti, då 
terminen drog i gång för gymnasieskolorna igen. 

Ordlistor 
Under året har två ordlistor, en på thai och en på engelska, publicerats som 
komplement till det lättlästa materialet. Detta bland annat tack vare ett 
samarbete med IF Metall.

Förberedelse inför omgörning
Intervjuer med lärare som en förstudie inför omgörningen av de två  
materialen Arbetslivet och Arbetsmiljö gjordes under våren.  Under samma tid 
tillsattes även arbetsgrupper med personer från de olika fackförbunden som 
har relevant faktakunskap inför omgörningen. Dessa grupper träffades sedan 
på Zoom under höstterminen och fick uttrycka vilka delar i materialet som  
de ansåg behövde göras om. Informationen togs emot av dåvarande projekt- 
ledare Johanna Lindell. Dessa kommentarer ledde sedan till en första  
omarbetning av materialet och ett första utkast av upplaga tre producerades. 
Detta första utkast skickades till förbunden för kommentarer i slutet av 
december. Linnéa Granath 

Projektledare för Arena  
Skolinformation

Stämmer 
inte???-->>>
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Videomaterial
En markant ökning av visningar av våra videomaterial kan konstateras, vilket 
ligger i linje med inriktningen för året när digitaliseringen skulle stå i fokus. 
Den ökade andelen visningar tyder på att www.arbetslivskoll.se blivit mer 
relevant för den som undervisar och söker efter material till sin undervisning. 
Här kan vi se en 72-procentig ökning jämfört med 2019. 

Riktat utbildningsmaterial för nyanlända
Det lättlästa materialet fortsatte att vara en succé även under 2020, över  
73 000 beställda exemplar. Materialet har ständigt legat på topplistan över de 
mest beställda materialen hos www.utbudet.se, under hela 2020. Tillsam-
mans med flera andra av våra material. Dit hör materialen Arbetslivet och 
Arbetsmiljö. 

Nya samarbeten
Forena har valt att ansluta sig till det riktade projektet för nyanlända om 
30 000 kr i engångssumma (projektet löpte ut hösten 2020). Möte med  
Vårdförbundet har ägt rum. l

”En markant ökning av 
visningar av våra video- 
material kan konstateras, 
vilket ligger i linje med  
inriktningen för året när 
digitaliseringen skulle stå  
i fokus. 
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Här följer statistik kring beställningar av tryckt material 
under 2020. Statistiken är uppdelad på om det kommer 
via vår egen hemsida, arbetslivskoll.se eller direkt via 
utbudet.se.

Utbudet.se  Totalt
Arbetslivet - om arbetsmarknaden 
i Sverige och världen   27 989
Arbetsmiljö - så funkar det    35 272
Loppet - ett rollspel om diskriminering  9 263
Anställa eller anställas - ett rollspel 
om jobbsökande   6 082
Beslutsfattarna - ett rollspel 
om arbetsvillkor 2 742
På lika villkor genom livet 6 176
Totalt 87 524

Utbudet.se, lättlästa material Totalt 
Arbete - lättlästa texter om arbetsliv 
och arbetsmiljö i Sverige  67 855
Totalt       67 855

Via vår egen hemsida: Arbetslivskoll.se  Totalt
Arbetslivet - om arbetsmarknaden 
i Sverige och världen   3 982
Arbetsmiljö - så funkar det    3 847
Loppet - ett rollspel om diskriminering  292
Anställa eller anställas - ett spel 
om jobbsökande    358
Beslutsfattarna - ett spel om arbetsvillkor  318
På lika villkor genom livet    563
Arbete - lättlästa texter om arbetsliv 
och arbetsmiljö i Sverige  6 047
Totalt 15 407

Sammanräkning:
Utbudet (inkl. lättlästa material)  155 379
Arbetslivskoll    15 407

Totalt både utbudet och arbetslivskoll  170 786
Totalt antal beställda material i tryckt 
format 2020  170 786 ex. 

Jämförelse med 2019
Totalt antal beställda material i tryckt format 2019: 
186 285 ex. 
Skillnad 15 500
Skillnaden ger åtta procents minskning under 2020. 

Statistik om nedladdning av material
Något att tänka på när man läser statistiken kring 
nedladdningar är att varje nedladdad pdf skickas ut till 
många elever. Det är därför svårt att mäta vilken spridning 
det digitala materialet nått bland elever. Ofta används en 
pdf till en hel skolklass och siffrorna bör därför läsas med 
den vetskapen. 

 Sammanfattning
 Utbudet + lättläst  4904
 Arbetslivskoll     7434
 Totalt både utbudet och arbetslivskoll 12 338

Statistik videomaterial
Videorna som ligger uppe på Arbetslivskoll.se har blivit 
väldigt uppskattade under året och en ökning med 72 
procent i visningar har skett i jämförelse med förra årets 
siffror. 

Videor via arbetslivskoll.se 
Schyssta villkor på arbetsplatsen + textad  5589
Mobbning på arbetsplatsen + textad  5417
Säkerhet på arbetsplatsen + textad  2795
Hot och våld på arbetsplatsen + textad  2421
Kommer robotarna ta våra jobb? 
Föreläsning + textad  556
Kommer robotarna ta våra jobb? 
Fördjupad diskussion för dig som lärare. 
Arena Skolinformation  110
Totalt  16 888 visningar 
(2019)  9 793 visningar

Det blir en ökning på 72 procent. Med 7 095 fler 
visningar. 

Statistik 2020
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— Arenagruppens vänner
Föreningen Arenagruppens Vänner bildades 2009. Syftet med  
föreningen är att stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt, politiskt och  
moraliskt. Föreningens verksamhet har påverkats av coronapandemin. 
Möten har hållits digitalt.   

Styrelsen har under 2020 bestått av samma ledamöter som under året 
innan. Ledamöter har varit Bengt Säve-Söderbergh, ordförande, Johnny 
Nadérus, kassör, Sverker Lindström, sekreterare, Lars Andersson, Stina 
Andersson, Göran Eriksson, Lena Josefsson, Anders Sundström och Azadeh 
Rojhan Gustafsson. 

På grund av pandemin sköts årsmötet upp i april vilket godkändes 
av medlemmarna. Det genomfördes sedan under september i form av ett 
normalt utskick till alla medlemmar med alla handlingar. Godkännandet 
av handlingarna skedde genom att inga invändningar inkom till styrelsen. 
Därmed ansåg styrelsen att årsmötet genomförts i god ordning. 

Under året har medlemsutvecklingen varit mycket positiv från i början 
kring 450 medlemmar till i slutet av året då föreningen hade 550 medlem-
mar. Det är en betydande och mycket glädjande utveckling. Samtidigt sker en 
föryngring av medlemskåren.

Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Därutöver har särskilda 
insatser för medlemsvärvning genomförts bland annat med medverkan av 
styrelsemedlemmar vid olika Arena-arrangemang.  Olika informations- 
insatser med bland annat medlemsbrev har genomförts. I två beslut över-
fördes under året 335 000 kr till Arenagruppen.

Under året har medlemmarna uppmanats att delta i Arenagruppens 
intressanta och framgångsrika seminarier och projekt via Facebook och andra 
sätt på internet. Det har gett framgångar både för föreningen och för Arenas 
olika aktiviteter. 

Styrelsen konstaterar att Vänföreningens mer än tioåriga verksamhet haft 
betydelse för den starka utveckling som skett av Arenagruppen. l
Bengt Säve-Söderbergh
Johnny Nadérus
Sverker Lindström 
Lars Andersson 
Stina Andersson
Göran Eriksson  
Lena Josefsson
Anders Sundström
Azadeh Rojhan Gustafsson
Stockholm den 6 april 2021

”Under året har medlems- 
utvecklingen varit mycket 
positiv från i början kring 
450 medlemmar till i slutet 
av året då föreningen hade 
550 medlemmar. 
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— Abonnenter
GULD
LO

BRONS
Vision
Folksam
Kommunal
Unionen

IV
Fackförbundet ST
Akademikerförbundet SSR
IF Metall

V
Handels
Medlefors Folkhögskola

VI
TCO
GS – Facket för Skogs-, Trä- och 
Grafisk bransch
Folkets Hus och Parker
Unionen Stockholm
FTF – facket för försäkring och finans
Kommunal Stockholms län
Kommunal Västra Svealand

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

Stödabonnemang
Jakobsbergs folkhögskola
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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

Peter  
Andersson
Ledamot

Lisa Bengtsson
Ledamot

Åsa Märs
Ledamot

— Styrelsen

Leif Nicklagård
Ledamot

Sture Nordh
Ledamot

Maria Östberg 
Svanelind    
Ledamot

Frida Röhl 
Ledamot

Dag Andersson
Suppleant

Helle Klein
Suppleant

Jonas Nygren
Suppleant

Sten  
Magnusson
Suppleant
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Arenagruppen

Håkan A Bengtsson
Vd

Johanna Lindell
Vice vd

Niklas Nordblad
Korrekturläsare

Catherine Elmlund
Administratör

Arena Idé

Lisa Pelling
Utredningschef Arena Idé

Sandro Scocco
Chefsekonom Arena Idé

German Bender
Programchef Arena Idé

Helena Eitrem
Kommunikationsansvarig

Dagens Arena

Jonas Nordling
Chefredaktör  
Dagens Arena

Alicia Heimersson
Redaktör DA

Elsa Persson 
Redaktör DA

Atlas

Tove Leffler
Förlagschef

Pär Sjölinder
Medarbetare förlag

Stefan Sunnerdahl
Medarbetare förlag 

Arena Opinion

Jenny Lindahl
Chef Arena Opinion

María-Elsa Salvo 
Kommunikationsstrateg

Tove Hägg 
Kommunikationsstrateg

Sonja Schwarzenberger
Kommunikationsstrateg

Linnéa Granath
Projektledare 
Skolinformation

— Anställda








