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Arenagruppen

— Förord
Så var det dags att sammanfatta ännu ett verksamhetsår för Arenagruppen.
Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att få med allt i en kortfattad
verksamhetsberättelse. Det är så många seminarier, kurser, studieresor och
konferenser som arrangerats. Så många artiklar som publicerats och tidningar som getts ut. Så många böcker som lämnat tryckpressarna och nått sina
läsare. Så många Arenamaterial som nått skolbänkarna. Så många uppdrag,
utredningar och samarbeten har genomförts under 2014. Som i sin tur fått
spridning och genomslag i andra medier. Som omnämns av andra. Som
recenserats, som hyllats och kritiseras. Så många seminarier och debatter
som vi själva genomfört eller någon från Arenagruppen deltagit i. Så många
medieinslag där någon från Arenagruppen medverkat eller radioinslag där vi
gjort vår röst hörd.
Men det här är i varje fall ett försök. 2014 års verksamhetsberättelse.
Jag har jobbat med Arena i drygt 20 år. Magasinet Arena kom med sitt
första nummer hösten 1993. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt och
stimulerande att arbeta med Arenagruppen. Vi är ju inte längre bara ett magasin. Utan har framgångsrikt lyckats utveckla en rad olika verksamheter.
Arenagruppen bedriver idé- och opinionsbildning utifrån ett radikalt och
progressivt perspektiv. Där fyller vi en viktig roll. Arenagruppen är unik. Vi är
en ideell förening. Vi är partipolitiskt obundna. Vi samarbetar med fackförbund
och folkrörelser för att bredda samhällsdebatten.
Det finns en rad olika tankesmedjor på högerkanten, ofta knutna och
finansierade av Svenskt Näringsliv och de stora privata företagen i vårt land.
De får stora bidrag och har betydande budgetar. Den övervikten och obalanasen är fortfarande betydande. De har haft en stor betydelse för samhällsdebattens utveckling i Sverige de senaste decennierna.
Arenagruppen är i dag den viktigaste aktören som har en annan agenda.
Vi har dessutom utvecklats på ett betydande sätt de senaste åren. Vårt arbete
visar att det är möjligt att etablera och utveckla motkrafter och motröster.
Vi har varit framgångsrika i vår opinionsbildning. Det beror på att vi jobbat
hårt och stått för kvalitet. Och inte minst på att vi varit en oberoende röst i
samhällsdebatten.
Men det beror också på att vi fått stöd för vår verksamhet från olika
fackliga organisationer. Även om vi drar in huvuddelen av våra intäkter på
egen hand har vi efter hand fått stöd för att utveckla våra olika verksamheter.
Ett exempel är Dagens Arena som i dag är en viktig röst i den dagsaktuella
debatten. Nu har vi dessutom ett betydande stöd till vår tankesmedja Arena
Idé. För första gången kan vi satsa ordentligt på att bygga upp en tankesmedja med utredare och mer djupgående projekt. Fokus ligger på arbetsmarknad,
välfärd och demokrati.
Utvecklingen av Arena Idé kommer att visa sig vara oerhört viktig och
strategisk för framtiden. Det innebär också att ett stort ansvar ligger på Arenagruppen. Arenagruppen är i dag den viktiga aktören i samhällsdebatten
som har en progressiv och radikal agenda. Det ansvaret ska vi ta!
Under senare tid har samhällsdebatten förändrats i positiv riktning. Efter
flera decennier av nyliberal idédominans finns i dag en öppenhet för nya
idéer. Verkligheten har hunnit i kapp de marknadsliberala dogmerna.
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Håkan A Bengtsson,
grundare av Magasinet
Arena och Arenagruppen.
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Arenagruppen kan delvis ta åt sig äran för detta. Vi är en referenspunkt
för en annan och bredare syn på samhället, ekonomin och demokratin. Vi
syns. Vi intervjuas. Vi påverkar samhällsdebatten. Men nu är det dags för
nästa steg. Vi behöver gå från kritik till politik, från analys till förslag och
policy. Det finns, kort sagt, mycket att göra.
Vi har all anledning att vara stolta över Arenagruppen 2014. För Bokförlaget Atlas fina utgivning. Alla högkvalitativa samarbets- och uppdragsutgivningar i Premiss. Glada över Dagens Arenas allt större genomslag. Magasinets Arena skarpa layout och vassa innehåll. De tidningar vi gjort på uppdrag. Tankesmedjan Arena Idés stora genombrott. Vi blev rankade som den
mest framgångsrika tankesmedjan förra året. Arenauniversitetets alla kurser
och studieresor. Arena Skolinformations stora genomslag. Alla uppdragen i
Arena Opinion. Och allt annat därtill.
Vi lovar att inte luta oss tillbaka. Vi har ju bara börjat. Vi ska fortsätta att
utvecklas – och spela en viktig roll för den radikala och progressiva opinionsbildningen. l
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Håkan A Bengtsson,
vd.
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— Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse för
2014. Styrelsen vill framhålla att Arenagruppen utför ett mycket viktigt arbete för en progressiv och radikal samhällsdebatt. Den omfattar också en rad
olika verksamheter, genom medier, förlag, tankesmedja och utbildningsverksamhet.
I den svenska samhällsdebatten har Arenagruppen skaffat sig en unik och
stark position. Vi är i allt högre grad en referenspunkt för debatter, som tankesmedja och genom vår samhällspolitiska utgivning. Vi bedriver dessutom en
verksamhet som kan beskrivas som folkbildning i vår tid genom exempelvis
vår utbildningsverksamhet och Arena Skolinformation.
Vi har tillsammans med andra medverkat till att förändra samhällsdebatten under senare år. Men det finns också stora utmaningar. Sverigedemokraternas inträde på den politiska scenen ger verkligen anledning till oro.
Högerpopulisternas framgång är ytterst ett symptom på en djupare kris för
demokratin och välfärdsstaten i dagens globaliserade värld. Den kommer till
uttryck i växande klyftor och spänningar i arbetslivet. Inte minst mellan de
som har jobb och de som saknar arbete. Men även bland dem som är inne
på arbetsmarknaden. Dess värre riktas missnöjet allt för ofta mot ”de andra”,
mot ”främlingar” i största allmänhet.
Det finns alltså stora utmaningar och uppgifter för framtiden. Där
Arenagruppen med sina olika verksamheter kan och ska spela en stor roll. Vi
ska stå för en progressiv opinionsbildning. Men också presentera en fördjupande analys och förslag på hur vi kan göra världen bättre, stärka välfärden,
fördjupa demokratin, minska klyftorna skapa jobb åt alla och göra arbetslivet
bättre.
Arenagruppen bedriver verksamhet i fyra dotterbolag.
Arena Medier är Arenagruppens mediebolag med Magasinet Arena och
Dagens Arena, samt tidningar på uppdrag och andra samarbeten. Under året
har vi också introducerat den så kallade Mediearenan och genomfört flera
välbesökta valanalyser.
Magasinet Arena inledde året genom att distribuera jubileumsantologin med texter från Arenas 20 åriga historia till alla prenumeranter. Arena
har en skarp layout och har under året publicerat en rad uppmärksammade
reportage. Och ofta citerats och uppmärksammats på andra håll. Ett kvitto
på kvaliteten var att Magasinet Arena nominerades av Sveriges tidskrifter
som såväl årets tidskrifter som för årets bästa omslag. Arena är mycket synlig
på en rad försäljningsställen. Lösnummerförsäljningen har gått upp och
prenumerationssiffrorna håller ställningar på en tuff mediemarknad. Genom
samarbetet med Dagens Arena på webben ökar också Arenas räckvidd och
genomslag.
Dagens Arena har ett stort genomslag. Vi är en av Sveriges ledande nyhets-, opinions- och debattsajter. Många av våra artiklar uppmärksammas på
annat håll. Våra undersökningar och undersökande reportage plockas upp av
andra medier. Inte minst av TT. Vi har lyckats sätta agendan för den politiska
debatten. Detta är ett fantastiskt kvitto på kvaliteten i det Dagens Arena gör.
Trots att det är så få som jobbar med verksamheten. Opinionsmaterialet på
ledarsidan med mera leder till att vi syns i den dagliga politiska debatten.
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Vi har också ett stort genomslag i sociala medier vilket når nya läsare. Det
är också glädjande att besökssiffrorna går upp. Vi ökade under 2014 med
155 procent och hade sammanlagt 1,6 miljoner unika läsare. Den mest lästa
artikeln hade så mycket som 165 000 sidvisningar.
Vi producerade tre uppdragstidningar under 2014 på ett stiligt och kvalitativt sätt, Omvärlden, Chefstidningen och Akademikern. Det gör vi inte under 2015. Vi jobbar nu för att hitta nya uppdragstidningar för mediebolaget.
2014 var första året som Tankesmedjan Arena Idé hade en grundläggande
finansiering för sin verksamhet. Det märks på alla sätt och vis. Genomslaget
och aktivitetsnivån har gått upp. Vår omfattande seminarieverksamhet har
höga besökstal. Många seminarier tv-sänds eller filmas av oss själva. Och Arena Idé rankades som den mest framgångsrika tankesmedjan under 2014, av de
andra tankesmedjorna. Då har vi ändå bara inlett utvecklingsarbetet.
Genom rekryteringen av en chefsekonom, Sandro Scoccos och en utrednings- och forskningschef, Lisa Pelling, har vi fått en bra bas för framtiden.
Och detta har redan gett effekt. Sandro Scoccos rapporter, poddradio och
nyhetsbrev innebär att vi är en aktiv röst i den ekonmisk-politiska debatten. Lisa Pelling är en ofta förekommande röst i en rad olika seminarier och
debatter. Inte minst inom hennes specialområde migration, som är en mycket
aktuell och viktig fråga att bevaka och driva.
Arena Idé bedriver framför allt projekt inom de tre områdena ekonomi,
arbetsmarknad och välfärd. Vi ger ett progressivt perspektiv på dessa centrala
samhällspolitiska fält. Men vi gör också mycket annat. Arena Idé är i dag en
viktig part och pol i svensk samhällsdebatt. Vi gör också en rad utredningar
på uppdrag och samarbetar med andra kring rapporter och seminarier. Det är
så en tankesmedja ska arbeta. Och vi vill genom samarbeten och via nätverk
bredda den radikala och progressiva samhällsdebatten.
Nobelpriset 2013 var förstås en unik framgång för bokförlaget Atlas.
Det roliga är att vi även under 2014 fortsätter att hålla en hög kvalitet i
utgivningen. Och under 2014 kom ytterligare en Munrotitel på Atlas. Atlas
böcker får genomslag och recenseras brett i andra medier. 2014 gav vi till
exempel ut Kristian Lundbergs Det här är inte mitt land, en uppgörelse med
Alliansens Sverige. Vi har släppt böcker som Shopstop av Gunilla Brodrej,
Popmusik rimmar på politik av Anna Charlotta Gunnarson och Slutstation
Brooklyn av Hubert Selby jr. Valaktuella böckerna Kent Wernes Ofärdsland
och Mikael Törnwalls Vem ska betala för välfärden kom i början av hösten. Vi
har även gett ut den norska författaren Tore Renberg och hans succéroman
Vi ses i morgon, Sydsvenskan kallade den för en roman i världsklass. Och Tore
Renberg deltog även i Babel med sin bästis Karl Ove Knausgård och genomförde en unik spelning med det gemensamma rockbandet Lemen. Atlas gav
även ut Anna Bikonts mycket starka reportagebok Vi från Jedwabne. Den blev
en kritikerframgång och låg länge på DN:s kritikerlista. Ett annat kvitto på
Atlas framgångar var också att Anna Charlotta Gunnarson nominerades till
Augustpriset för sin bok Popmusik rimmar på politik.
Premiss förlag som ger ut böcker i samarbete och på uppdrag har bland
annat gett ut Arena Idé-titlarna Det gemensamma av Irene Wennemo, Pianona i Västerbotten av Sverker Sörlin och Marknad på villovägar av Jesper
Mejling. Premiss har vidare släppt Film för folket av Jon Asp, ett samarbetsprojekt med Folkets Hus och Parker, Doften av apotek ett samarbete med
Arbetets museum, samt Dilemman i vardagen (red. Kent Källqvist) från tryck,
ett samarbete med tidningen Vision.
Arenauniversitetet har under året genomfört ett antal utbildningar på

165 000
Så många sidvisningar
hade Dagens Arena mest
lästa artikel.

Anna Charlotta Gunnarson.
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uppdrag. Inte minst gäller det skriv- och debattkurser. Vi har genomfört
Kommunals stora strategidagar för tredje året i rad. Vi har tillsammans med
Viskadalen genomfört flera folkhögskolekurser med brett deltagande. Och
vi genomförde en studieresa med medieledarna till Berlin. Arena skolinformation har under året fortsatt att utvecklas väl och våra material fortsätter att
beställas i mycket hög omfattning. Det roliga är att Arena skolinformation
kommer att fortsätta efter de första årens projekttid. Vi har helt enkelt varit
mycket framgångsrika. De fackliga organisationer som stött projektet har
beslutat att fortsätta och göra Arena skolinformation till ett permanent projekt. Vi har också fått ett bredare fackligt stöd för projektet i och med att även
TCO centralt gått med i Arena skolinformation. Arena Opinion har genomfört en rad uppdrag under 2014. Vi har haft sammanlagt ett tiotal uppdragstagare och har breddat våra kontakter på ett för framtiden positivt sätt.
Arenagruppens verksamhet är viktigare än någonsin och uppgifterna och
utmaningarna större än någonsin. Där kan Arenagruppen bidra med analys,
idéer och förslag. Vi har bara börjat. Vi ska fortsätta att utvecklas. Inte minst
eftersom det finns ett så stort behov av en progressiv och radikal aktör i samhällsdebatten. Och för att det finns så stora uppgifter inför framtiden.
Med detta löfte vill Arenas styrelse ställa sina platser till förfogande och
vill med dessa ord passa på att tacka Arenagruppens hela personal för en väl
genomförd verksamhet. l

arenagruppens
värdegrund
l Arenagruppen är en ideell
förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och
opinionsbildning. Vi ser med
nyfikenhet på samtidens
problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är
partipolitiskt obunden.
l Arenagruppen är radikal i
meningen att vi grundligt vill
genomlysa olika samhällsproblem utifrån de grundläggande värderingarna
om jämlikhet, jämställdhet,
social rättvisa, solidaritet,
hållbarhet, internationalism,
demokrati och frihet.
l Arenagruppen är progressiv i betydelsen att vi inte
blickar bakåt. Men vi betraktar inte heller framtiden som
given, utan möjlig att påverka, styra och förändra.

Stina
Andersson
Ordförande

Lena Ag
Ledamot

Leif Nicklagård
Ledamot

Anders Ferbe
Ledamot

Peter
Andersson
Ledamot

Annelie
Nordström
Ledamot

Britta Lejon
Ledamot

Frida Röhl
Suppleant

Helle Klein
Suppleant

Tobias Baudin
Suppleant

Maria Östberg
Svanelind
Suppleant
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l Arenagruppen vill främja
en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald.
Vi strävar efter att olika
röster ska komma till tals.
Samtalet, dialogen och den
ömsesidiga respekten är en
grundval för en livskraftig
demokrati.
l Vi hyser en stark tilltro till
demokratins möjligheter.
Demokratin är ett sätt att
fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter men
också ett ideal. Hierarkiska
och auktoritära idéer står i
motsatsställning till vår syn
på demokratin. Strukturer
och värderingar som hindrar
människors fria utveckling
bör kritiseras.

Arenagruppen

— Arena Medier
Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. Bolaget utgjorde under året
sammanlagt fem tidningar med 14 anställda och ett antal praktikanter, dock
inte alla på heltid.
Under året lanserades Mediearenan som under våren ordnade två
välbesökta seminarier som handlade om arbetsmarknadsjournalistik och
om att liberalerna blivit frånåkta. I samband med årets två val arrangerades
uppskattade eftervalsanalyser i samarbete med Arena Idé.
Magasinet Arena inledde året med att bjuda läsarna på en antologi med
de bästa texterna från de 20 år som tidskriften funnits. Magasinet nominerades dessutom under året till det prestigefulla Tidskriftspriset i klasserna
Årets Tidskrift och Årets Omslag.
Dagens Arena är vår egen nättidning som började som en progressiv
ledarsida på webben, men som genom stöd främst från LO nu är en bred
webbtidning som citeras allt flitigare av andra medier och debattörer.
Därutöver gjorde Arena Medier under 2014 tre tidningar på uppdrag:
Akademikern och Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR
samt Omvärlden, som sedan 2010 görs på uppdrag av Sida tillsammans med
Global Reporting. Samtliga tidningar är oerhört uppskattade av läsarna och
når ut brett.

”

Magasinet nominerades
dessutom under året till
det prestigefulla Tidskriftspriset i klasserna Årets
tidskrift och Årets omslag.

2014

Året kännetecknades av en fortsatt omfattande läsaruppgång för webbtidningen Dagens Arena. För Magasinet Arena ökade antalet sålda lösnummer.
De två tidningarna intensifierade samarbetet och Dagens Arena är numera
en viktig plattform för att rekrytera nya läsare till Magasinet Arena.
Samtliga tidningar har fortsatt att utveckla sin närvaro i sociala medier
och på webben. Det har inneburit att antalet besök på våra webbsidor har
ökat och gjort att våra artiklar delats och lästs av betydligt fler än tidigare.
Under året har vi fortsatt arbeta för att öka annonsintäkterna, minska
kostnaderna och hitta alternativa finansieringsmetoder. Tyvärr fick mediebolaget under året besked om att man inte längre kommer att ge ut de två
uppdragstidningarna Chefstidningen och Akademikern. Under hösten lades
även Sidas tidskrift Omvärlden ned som papperstidning.
I likhet med många andra mediebolag har vi haft ett tufft år – även om
annonsintäkterna ökade. För att hantera förlusten av uppdragstidskrifter har
verksamheten omorganiserats för att ytterligare sänka kostnader och effektivisera verksamheten.
Vi söker aktivt nya uppdrag och samarbetspartner för att utveckla Arena
Medier. Detta kommer att intensifieras under kommande år.
Chef för mediebolaget var fram till oktober Agneta Karlsson och därefter
Yonna Waltersson. l
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— Magasinet Arena
Magasinet Arenas nya bredare tilltal har fortsatt att locka läsare av papperstidningen såväl som läsare på nätet. Under året har flera av magasinets
texter uppmärksammats i andra medier och delats mycket på nätet. Exempel
på uppmärksammade och delade artiklar är Roland Paulsens artikel om
arbetslinjen, Johanna Karlssons valreportage om Fi, Viktor Flygares artikel
om medelklassen i kulturen, Rebecka Åhlunds text om Yung Lean och Vesna
Prekopics reportage om den svenska skolan.
Magasinet Arena nominerades till Sveriges tidskrifters pris Årets tidskrift
för Årets omslag, samt i den mest prestigefyllda kategorin Årets tidskrift.
Läsningen av Magasinet Arena ökar stadigt på nätet och våra texter
tillhör de mest delade på dagensarena.se. Medan antalet prenumeranter
minskar marginellt har lösnummerförsäljningen ökat. Arenas TS-upplaga
är 4 200 exemplar. För att öka antalet prenumeranter har ett samarbete med
Facebookbyrån Ingager inletts. Arena har numera också ett fast prenumerationserbjudande som ligger under alla artiklar på Dagens Arena.
Magasinet Arena medverkade
på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg och Socialistiskt forum
i Stockholm och har sålts vid ett
stort antal seminarier med Arena
Idé.
Under året har magasinet
inlett ett samarbete med Rushcast som en ytterligare säljkanal,
vilket gör att det nu går att
lyssna på Arena.
Av tidningens två chefredaktörer var Mikael Feldbaum
föräldraledig under första halvåret 2014. Malena
Rydell arbetade under den tiden heltid med Magasinet Arena och har under
året, förutom i Arena, även skrivit för DN:s kultursidor. Mikael Feldbaum
har skrivit för Dagens Arena samt synts i Expressen teve. Arenas art director
Tobias Rydell har utvecklat Arenas form och även anpassat magasinet efter
läsarreaktioner.
Arena har som alla medier en tuff uppgift att dra in annonsintäkter.
Under året fortsatte vårt samarbete med DA Media, men vi har även under
året skaffat oss rätt att själva sälja annonser, vilket ger bättre förutsättningar
för ökade annonsintäkter framöver.
Under året har Arena utkommit med sex nummer. Tryckeri: Norra
Skåne. Redaktörer för tidningen är Mikael Feldbaum och Malena Rydell. Art
director är Tobias Rydin. Ansvarig för prenumerationer och läsarkontakter är
Gun Andersson. l
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Magasinet
Arena
120 skribenter levererade
202 artiklar varav
104 lades ut på webben som
hade ungefär
20 000 besökare i månaden
vilket utgjorde ungefär
8,45 procent av Dagens
Arenas totala antal unika
besökare.
2463 personer prenumererade i genomsnitt och av
lösnumren såldes
869 per nummer.

Arenagruppen

Gudrun Schyman fotograferad för Magasinet Arena.
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— Dagens Arena
Dagens Arena är en av Sveriges ledande nyhets-, opinions- och debattsajter. Den positionen stärktes ytterligare under verksamhetsåret 2014 då
webbtidningen fick mycket stort genomslag med olika granskningar i samband med valåret. Totalt ökade antalet unika besökare med 155 procent.
Redaktionen har under året haft ett stort fokus på de två valen. Den
redaktionella verksamheten planerades därför i stor utsträckning utifrån
prioriterade valfrågor som arbetsvillkor, sjukförsäkring, sjukvård och skolan.
Dagens Arena har också bidragit till att sätta agendan till exempel genom
att ta fram siffror som att 86 000 utförsäkrats. Det var fakta som fick stor
spridning och plockades upp i ledare och debattartiklar långt utanför den
redaktionella verksamheten.
Att Dagens Arena numera utgör en väletablerad redaktion vars nyheter
andra redaktioner ofta plockar upp framgick med all tydlighet under 2014.
Dagens Arena citerades av TT i vitt skilda ämnen som att anmälningar om
åldersdiskriminering ökar, S-kandidater inte ska klä sig i kavaj, en intervju
med statsvetarnestorn Olof Ruin om det svåra parlamentariska läget och ett
avslöjande om en kommun där SD och V samarbetar med
mera. Många av granskningarna utgjorde faktaunderlag
i opinionsbildande artiklar i såväl lokal- som nationell
press.
De siffror om antalet utförsäkrade som Dagens Arena
tagit fram ledde också till riksdagsdebatt. Artiklar från
Dagens Arena har även refererats till i riksdagsdebatten
om exempelvis socialavgifter.
Samarbetet med Magasinet Arena fortsatte under
2014. Två av de längre artiklar som fick stor spridning
var Roland Paulsens reportage ”Arbetslinjen vid vägs
ände” och Sverker Sörlins reportage ”Vem var Jan
Björklund?” som inledningsvis publicerades i kortare
version på Dagens Arena.
Medarbetarna har varit efterfrågade som kommentatorer i olika
ämnen och som föreläsare i skrivande. Chefredaktören Yonna Waltersson har
deltagit som kommentator i samband med valen i bland annat Studio Ett,
Epstein i P1, samt i TV4 och kvällstidningarnas sändningar i olika ämnen.
Yonna Waltersson har vid ett flertal tillfällen föreläst om politiskt skrivande
vid olika kurssammanhang. Den politiska redaktören Jonna Sima har varit
med i Studio Ett vid ett flertal tillfällen samt i kvällstidningarnas tv-sändningar.
Under våren var redaktionens grävredaktör Mikael Färnbo medskribent
i antologin Den stora omvandlingen. I det granskande reportaget i boken
kunde han visa att vårdvalet i Stockholm har flyttat resurser inom närsjukvården från fattiga områden till rika områden och fått till konsekvens att
fattigas besök på akuten ökat explosionsartat – och att akuten i sin tur pressas hårt av den ökade arbetsbelastningen. Dagens Arena kunde publicera
nyheten från reportaget, som fick mycket stort genomslag.

”

De siffror om antalet utförsäkrade som Dagens
Arena tagit fram ledde
också till riksdagsdebatt.

Mikael Färnbo,
grävredaktör på Dagens Arena.

Eric Sundström,
politisk chefredaktör Dagens Arena.

Yonna Waltersson,
chefredaktör Dagens Arena.
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Ständigt aktuell ledarsida

Dagens Arenas ledarsida har under året haft ett mycket stort genomslag i
den bredare politiska debatten. Ledarskribenterna har ofta synts i radio- och
tv-program, som Godmorgon, världen!, Studio Ett, Epstein i P1 och Agenda. Det var extra märkbart i samband med årets två val, då framför allt Eric
Sundström och Irene Wennemo ofta hördes i debatten.
Eric Sundström har även lett större arrangemang som första maj-firandet
på Norra Bantorget och Tillväxtdagarna. Han har också modererat en rad
seminarier och hållit föreläsningar.
Ledarredaktionen bistod under våren Bommersviks ledarskribentutbildning med praktikplatser. Det var mycket uppskattat att ta emot två kunniga
skribenter som fick testa att skriva ledare. Chefredaktör Yonna Waltersson
föreläste under utbildningen.
I och med att Åsa Petersen fick anställning på Kommunal efter sommaren
lämnade hon ledarredaktionen. I hennes ställe återkom Irene Wennemo som
ledarskribent. Under hösten praktiserade också duktiga Vesna Prekopic på
Dagens Arena och skrev ledare som en del av praktiken. Både Eric Sundström och Irene Wennemo lämnade ledarredaktionen i och med regeringsbildningen då de två fick anställning på regeringskansliet.
Ledarskribenter var under året: Eric Sundström, Håkan A Bengtsson,
Björn Elmbrant, Mikael Feldbaum, Åsa Petersen, Irene Wennemo, Ulrika
Kärnborg, Daniel Mathisen, Per Wirtén och Johanna Palmström. Ledarskribentpraktik gjorde Anna Herdy, Lisa Gemmel och Vesna Prekopic.

155%
Så många procent ökade
antalet unika besökare på
Dagens Arena.

Läsarsuccé!

Dagens Arena hade totalt 1,6 miljoner unika läsare under 2014. Det är en
ökning med 155 procent. Antalet besök ökade med 122 procent till 3,1 miljoner. Sidvisningarna ökade å sin sida med 97 procent till 4,3 miljoner.
Från Facebook har 1 012 091 besök på Dagens Arena skett via mobiltelefoner. 361 527 besökare har surfat till Dagens Arena från Facebook via en
vanlig webbläsare. Från Twitter har 261 313 hittat till Dagens Arena. Jämfört
med 2013 har läsarna i betydligt större utsträckning kommit via Facebook –
totalt ökade de mobila besöken med 481,11 procent.
Av Dagens Arenas läsare har totalt 1 514 108 besök skett via mobiltelefoner. Här märks en stor förändring jämfört med föregående år då 338 100
besök skedde via mobiltelefonen. Ökningen är 348 procent vilket säger något
om hur läsarmönster har ändrats. Även antalet besök från läsplatta ökade
med 231 procent till 316 287. Besöken via en vanlig dator ökade 33 procent
till 1 289 953.

Översikt – all trafik

613 180 besök, 20 procent av det totala antalet, surfade direkt in på sajten.
382 815 besök kom via sökmotorn Google.
5 632 läsare hittade till sajten via Dagens Arenas nyhetsbrev. Trenden följer alltså tidigare år – allt färre av Dagens Arenas läsare kommer via nyhetsbrevet samtidigt som läsarantalet ökar stort via sociala medier. Det är en utveckling som speglar nätet i övrigt. Dagens Arena citeras i större utsträckning
som nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget.
Genomsnittstiden för besökare på Dagens Arena sjönk jämfört med 2013
från 1,55 till 1,38 minuter. Det ser redaktionen som en naturlig utveckling i
och med att korta, smarta nyheter är vad som prioriteras och att besökstrycket varit mycket högt.

Maria Georgieva,
webbstrateg och projektledare.

1,6

1,6 miljoner unika läsare nådde
Dagens Arena under 2014.
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Förändring av redaktionell bemanning:

Som en följd av att både Eric Sundström och Mikael Färnbo varit föräldralediga under delar av året och att riksdagsvalet ledde till att Eric Sundström och
Agneta Karlsson lämnade Arena Medier har det skett flera förändringar på
redaktionen.
Snart efter att Eric Sundström återvänt från föräldraledigheten beslutades
att han skulle få pröva att utveckla sin tjänst på halvtid på Arena Idé. Det
innebar att han behöll en halvtidstjänst på Dagens Arena som politisk chefredaktör och Yonna Waltersson blev fast chefredaktör för tidningen.
I samband med denna förändring började Peter Leander arbeta halvtid
som journalist på tidningen. I och med att Jonna Simas tjänst avslutades i
slutet av maj gick Peter Leander upp till heltid. Under augusti kom Johanna
Senneby in för att stärka upp redaktionen i samband med riksdagsvalet.
Hon fick dock möjlighet att stanna kvar på redaktionen resten av hösten, i
och med att Eric Sundström gick till regeringskansliet efter valet och Peter
Leander ville satsa på sin frilansverksamhet.
Efter valet delades Yonna Walterssons tjänst upp till dels chefredaktör för
Dagens Arena, dels chef för Arena Medier. Mikael Färnbo kom tillbaka från
föräldraledighet i slutet av september.
Maria Georgieva jobbade året ut 25 procent för Dagens Arena.

Webbpaketet

Dagens Arenas webbverktyg som utvecklats i samarbete med Klandestino
genomfördes under 2014 på WM Media-koncernens fyra tidningar: Alingsås
tidning, Lerums tidning, Partille tidning och Härryda-Posten.
WM Media fick hjälp att göra en redaktionell omgörning från grunden
genom att flytta över redaktionellt material från tidigare system, byta publiceringsplattform, tänka smartare på nätet och integrera stöd för mediehanterare (ljud och video för webb-tv och webbradio).
Webbomgörningen har underlättat redaktionens arbete, och visar på hur
en satsning på lokaltidningsjournalistik kan se ut på nätet. Webbutvecklare
var: Alexander Berthelsen, Alfred Godoy och Jesper Nilsson. Redaktionell
projektledare: Maria Georgieva. l

Dagens arena
i siffror
Dagensarena.se (ettan) förändrades med 35,77 procent. Det
innebar att 562 033 totala sidvisningar under 2014 jämfört
med 413 955 totala sidvisningar under 2013. Samtliga textkategorier som Dagens Arena
publicerar artiklar under har
ökat under det gångna året.
Mest lästa nyhet:

”SD:s sjukaste motioner –
hela listan”
(164 488 totala
sidvisningar)
Mest lästa krönika:

”Nu får du sluta ljuga Annie
Lööf”
(151 529 totala sidvisningar)
Mest lästa analys:

Riksrevisionen avslöjar Filippa Reinfeldts stora feta lögn
(119 164 totala sidvisningar)
Mest lästa blogg:

”Jaså, DET var alliansens
masterplan”
(54 724 totala sidvisningar)
Mest lästa debattartikel:

”Sjuksköterskor: Nej till
abort inget för vårdpersonal”
(42 598 totala sidvisningar)
Mest lästa Magasinet Arenas
webb:

”Elin Bengtsson: Låt mig
berätta vad bdsm är”
(totala sidvisningar 24 491)
”Arbetslinjen vid vägs ände”
(totala sidvisningar 23 376)
Mest lästa granskning:

”Hemlig rapport – fattiga
fyller akuten i vårdvalets
Stockholm” (17 089 totala
sidvisningar)
Mest lästa ledare:

”DN-mätning kan bli Fi:s
genombrott”
(8 616 totala sidvisningar)
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D a g e n s arena
i m o b ilbilder

Dagens arena
i siffror
Kategorier/flikar:

Ledarsidan: 48 991
Debattsidan: 22 985
Nyhetssidan: 15 130
Granskning: 8 366
Krönika: 10 634
Analys: 8 875
Valet 2014: 7 058
Bloggsidan: 5 669
Intervju: 4 472
Magasinet Arena: 10 757

Johanna Senneby,
reporter på Dagens Arena.

Jonna Sima,
politisk redaktör på Dagens Arena.

Peter Leander,
reporter på Dagens Arena.
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— Chefstidningen
Chefstidningen – HR- och ledarskapsmagasin för akademiker producerades
fram till sista numret 2014 av Politikens Arena Medier AB. Chefstidningen
ägs av Akademikerförbundet SSR och går som medlemsförmån till chefer,
personalvetare, beteendevetare och egna företagare inom förbundet. Även
chefer inom Sveriges Arbetsterapeuter, Tjänstetandläkarna och Fysioterapeuterna får Chefstidningen som medlemsförmån genom grupprenumerationer.
Under 2014 kom Chefstidningen ut med åtta nummer. Teman under året
har varit drivkrafter, att hantera kriser, nordiskt ledarskap, att leda i landskap
och att kasta loss. Från och med nummer fyra fick tidningen en delvis annan
form.
Chefstidningen hade under våren den väldigt duktiga fotopraktikanten Jessica Segerberg. Tidningen var nominerad till Publishingpriset 2014.
Tidningen fanns till lösnummerförsäljning genom Presstopp, Qiozk och
Interpress.
Efter sommaren blir det klart att Politikens Arena Medier AB inte ska ge
ut Chefstidningen efter årsskiftet.
Formgivare är 2014 ut Cajsa Unnbom och chefredaktör är Eva Brandsma.
Tryckeri: Norra Skåne. l

Chefstidningen

Posttidning B
Chefstidningen
Box 12 800
112 96 Stockholm

Kollegial sporre

Djurisk coach

Resor i jobbet tar allt
mer av vår fritid.

Lackmustestet för
modiga ledare.

Chefstidningen ung, grön & chef

Posttidning B

Chefstidningen
Box 12 800
112 96 Stockholm

TEMA
-

DRIV
KRAFTER

Skamfylld skål

Krokomfallet

”Det sista alkoholisten
släpper är jobbet.”

Vem äger bäst?

Ödesdigert försumma
Offentligt vs. privat när
Posttidning
B
psykisk arbetsmiljö.
tvillingboende
tävlar.

Chefstidningen

Agnes Wold

Lönesättarskola

TEMA DRIVKRAFTER Nr 1/2014

När arkitekturen förändras
måste ledarskapet hänga med.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö drivs av lust
till jobbet – och att alltid vilja bli bättre.

Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller gå in på
www.icabanken.se/foretagstjanster.
Du kan också skicka e-post
HR- och ledarskapsmagasin för
akademiker 1/2014

Posttidning B

Chefstidningen
Box 12 800
112 96 Stockholm

I hälften av alla arbetsgrupper ger jobbet energi
och det är roligt att anta nya utmaningar.

Karriärbytare

Vågar du vara ledig? Allt fler
byter jobb efter semestern.

På grönbete

Ungdomar på sommarjobb
behöver gott ledarskap.

skapa mätbart effektivare arbetsgrupper.

Hitta lösningar på rätt ställe
Chefstidningen

Konferensen

Så lyckas våra grannländer

Morten Hoff, Center for velfærdsteknologi i
Odense Kommune, tillsammans med andra

Lämningsguidennordiska
Polisen
blir en
representanter.

→

tema mål och mätning nr 3 2014

Guldsponsor:
Silversponsorer:
HR- och ledarskapsmagasin för
akademiker 3/2014

I samarbete med:

Äldreomsorg 2.0

Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet. Ellen Hausel Heldahl,
särskild utredare för Äldreutredningen S 2014:2.

www.mvt2015.se
Arrangörer:

Takt och ton

Vad kan ledarskapet
lära av dansen?

Leva ett gott liv hela livet. Kristin Hagström, eSenior
Göteborgs stad, m fl.

Övrigt program på mässan

Innovationstorg l Health Innovation Lab

l Våga-Fråga. Rådgivningstorg
Visningsmiljöer
Patrick Grimlund, coach och
Lyxfällan
Seminarieprogram
på mässans scen
rådgivare, tycker att vi ska våga höja
ribban.

Ökat driv
Ansvar från alla

Mediepartners:

Teknisk arrangör:

Lottie Knutson
minns flodvågen
men vill också
varna för de tysta
katastroferna.

kan
kriser
HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 7/2014

Tänk annorlunda – gör skillnad!

3 dec kl

tema nordiskt ledarskap Nr 4 2014

ANVÄND

FYRARUMMAREN
HR- och ledarskapsmagasin för
akademiker 4/2014

®

Vi vet hur – kontakta oss!

Kostna
dsfritt
frukost
möte!

8.00

- 9.30 i
11 dec
Stockhol
kl 8.00
- 9.30 i
m
18 dec
Stockhol
kl 8.00
- 9.30 i
m
22 jan
Stockhol
kl 8.00
- 9.30 i
Stockhol m
m
Vi bjud
smaklig er på en
frukostbu
ffé!

fyrarummaren.se
Fyrarummaren AB
Drottninggatan 55, 111 21 Stockholm • 08-677 00 30 • www.fyrarummaren.se • info@fyrarummaren.se
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Dag 2

Hur implementeras välfärdsteknologi, e-hälsa och e-tjänster i
kommunal vård och omsorg?
Praktiska exempel
Seminarie:
”Hur svårt kan det vara”
Workshops och paneldiskussioner

Chefstidningen

Att avsluta rätt ger bästa
21 myndigheter slås ihop
Programmet är inriktat på att ge verktyg för införande
nytt. kan det –vara
så här
går det till.
E-tjänster
något?
av teknikstöd i den ordinarie verksamheten med alltbörjan
vad på något
Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal
det innebär gällande frågor kring ekonomi, etik, uppoch klienter. Claes-Olof Olsson, Sambruk.
handling, teknik, juridik och information. Exempel som
sätter individen i fokus – för ökad självständighet, delakTrygg Aktiv och Social
tighet, säkerhet/trygghet och aktivitet kommer att lyftas.

Chefer i norr buntas ofta ihop – men
de är knappast en homogen grupp.

2014-04-30 09:44

Fokusområden

Dag 1

Spår 1. Äldreomsorg
Spår 2. Omsorgen för personer
med funktionsnedsättning
Spår 3. Individ och familjeomsorg
Spår 4. Hemsjukvård
Fördjupningsspår IT,
Juridik och Upphanding

må bättre
att

siktar
högt

avsked #8 2014

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker

goda
grannar

Den stora skogsbranden
prövade Sveriges beredskap.

tema avsked. Anna-Karin Hatt om att förlora makten, jobbet och kollegorna.

På den nya efterlängtade konferensen MVT, Mötesplats
välfärdsteknologi och e-hälsa, på Kistamässan i Stockholm, fokuserar vi under två dagar på hur välfärdsteknologi kan bli en del av den moderna vården och
omsorgen. Här träffas socialchefer, kommunal- och
landstingspolitiker, strateger, utvecklare, verksamhetschefer, IT-ansvariga, jurister och annan personal som
arbetar inom vård, omsorg och socialtjänsten. Fokus på
mötesplatsen är att ge verktyg, praktiska lösningar och
idéer till förändrat arbetssätt.

tema
mål och
mätning

↑

Fotopraktikant Jessica Segerberg fotogaferade Alice Bah
Kuhnke.

Lärdomar ur askan

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 6/2014

Är du beredd?

Lyckojakt

Jobba lite, ha ingen chef.
Lasse Berg om det goda livet.

Box 12 800
112 96 Stockholm

2014-03-31 09:43:56

tema kris: Panik och egoism – myter om våra reaktioner när det värsta händer.

Dagens vård och
omsorg kräver
nya arbetssätt och
modern teknik.

Chefstidningen

• Organisationsutveckling • Konsult • Tidning
löser ni enkelt utbetalningar till personer somUtbildning
saknar
t belopp på kortet, och låt chefstidningen_aforum_215x245mm_140327.indd
mottagaren handla och
ta ut
1
pp kan tas ut till sista krona i ICA-butiker.

Kistamässan den 21-22 januari 2015

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 5/2014

Chefstidningen
Led en skock får Glöm
Kravfylld nolla
prokrastinering:
Vallning kan göra teamet
Sifferlösa avtal gör det
vi om
bättre på att samarbeta.nu talar
svårare
för chefen.
prekrastinering.

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

www.skillnad.se

Posttidning B

Mer information och fler utbildningar hittar du på
www.arbetsmiljoforum.se

nna QR-koden eller gå in på
oretagstjanster. Du kan också skicka e-post
tkort@ica.se eller ringa oss på 033-47 47 55.

Vi vill att det ska vara så för alla.

Vi är ett litet företag med en stor passion för att, med smartare processer och digitala stöd,
HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 2/2014

• Hållbar chef
Vi ses på
• Grundläggande
för chefer – digital
KOM�EK arbetsmiljöutbildning
tema
iskt
• mäss
Arbetsmiljörätt – 15nord
högskolepoäng
Malmö
an
ledarskap
20 – 21 aug
• Diskrimineringsrätt,
usti! inkl. mobbning – 7.5 högskolepoäng

ICA Kontantkort passar alla kommuner
och myndigheter och ersätter de ﬂesta
utbetalningar. Kortet innebär enkel
hantering och minskade kostnader.

arbetsplat
se
n

I
MÅNDAGAR

2014-08-06 09:25

Alice Bah Kuhnke
tror på framtidens
ledare. ”De är
klokare än vi.”

må bättre
att

Chefer om att hantera
känsliga politikerbesök.

Mät hälsa

Hur ohälsa skapas vet vi.
Men vad får oss att må bra?

kris #7 2014

Valfläsk på turné

Leda inom EU

Kulturkrockar på daglig
basis i maktens högborg.

du
får
Så

こんにちは

Självterapi

Expert på att hjälpa
andra – men du då?

ungt
fokus
må bättre
att

Hej!

↑
%
↑
↑
Utbildningar inom:
Chefstidningen
€
Chefstidningen

anter

Magdalena Andersson kan vara
vår nästa finansminister.

¡Hola!


Bonjou
r!

Chefstidningen

tema Från ofFentligt till privat nr 2 2014

gar
nden

En kompetens som
inte ger högre lön.

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker

F ö r e t t f ris kt o ch h ål l b ar t ar b et sl i v

Du får tillgång till ett brett nätverk och lär
känna utvecklingsinriktade organisationer
på ett sätt som få har möjligheter till.

ANNONS_ICABanken_REKHLE1241_215x245_Kontantkort_Kommek_2.indd 1

Flerspråkighet

5/2014

på väg
mot
makten

Chefstidningen

Posttidning B
Chefstidningen
Du
får en managementutbildning som ger
Box 12 800
värde
över branschgränser.
112 96 Stockholm

Låna någon annans
erfarenhet och bli tryggare.

Leda i landskap

Åsa Andersson, Kvalitetsutvecklare, Examinator 2012

Läs mer på www.siq.se/Examinator

Finn din mentor

Belöningen som inte
alltid fungerar.

Chefstidningen

ICAPunkterar
Kontantkort
allakunskap
kommuner
myter om passar
Chefers
om
karriär, kvinnor och hälsa. kriterierna brister.
och myndigheter och ersätter de flesta
utbetalningar. Kortet innebär enkel
hantering och minskade kostnader.

till icabanken.kontantkort@ica.se eller ringa oss på 033-47 47 55.

Sista anmälningsdag till Examinatorutbildningen 2014
är den 15 april

Bonusfällan

Proffsigt nätverkande
eller bortkastad tid?

fokus frisk: Tre antog utmaningen och gjorde Chefstidningens hälsotest.

fokus frisk #6 2014

CHEFEN
SOM HÖRS

tema

Linkedin under lupp

Med ICA Kontantkort löser ni enkelt utbetalningar till personer som saknar
bankkonto. Ladda rätt belopp på kortet, och låt mottagaren handla och ta ut
pengar. Ojämna belopp kan tas ut till sista krona i ICA-butiker.

Box 12 800
112 96 Stockholm

från offentligt
till privat

ung, grön & chef: Hur blir Generation Y som ledare? Och vad vill de ha?

Chefstidningen

Pengar i handen
utan kontanter

Chefstidningen

”Det jag främst tänker på när det gäller examinatorsuppdraget är att utbildningen är gedigen,
enormt välplanerad och effektiv. När jag avsätter
tid för utbildning inom mitt yrke är det viktigaste
av allt att jag erhåller kunskaper som jag sedan
verkligen kan använda. Det har examinatorsuppdraget gett mig.”

s av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling,
ngår i kretsen av de s.k. industriforskningsinstituten.

mek_1.indd 1

Pendlarliv

Chefstidningen

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker

Examinator?

En åsikt på fritiden, en annan
på jobbet – svårt dilemma.

Chefstidningen

HR- och ledarskapsmagasin för akademiker

Chefstidningen

r du som

Skjuta-upp-sjukan
Kollar du på kattklipp när
du borde skriva rapport?

Hantera helghatare

Arbetskamrater motiverar
ofta mer än chefen.

Eva Brandsma,
chefredaktör Chefstidningen.

kasta loss
Två av tre kommuner har vinkat av
minst en direktör de senaste fyra åren,
enligt Chefstidningens undersökning.
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— Akademikern
Akademikern går ut till samtliga medlemmar i Akademikerförbundet SSR.
Tidningens ambition är att vara ett aktuellt och granskande fackligt magasin
med fokus på läsarnas vardag och arbetsvillkor, arbetsmarknad och välfärdsfrågor.
Fördjupande teman under året har varit lönebildning, välfärdsvalet, sociala investeringar och spårbyte. Akademikern har under året haft en serie om
fackliga förebilder. Margaretha Holmqvist var med och modererade samtal i
och med Mediearenan. Under våren hade tidningen den duktiga fotopraktikanten Jessica Segerberg.
Akademikern utkom med tio nummer under 2013. Den TS-kontrollerade
upplagan var 62 000 exemplar, en ökning med 2 000 exemplar jämfört med
2013.
Ett begränsat urval artiklar och krönikor publicerades på www.akademikern.se. Det gick att ladda ned Akademikern via webb- och mobiltjänsten
Qiozk. Akademikern nominerades till Svenska Publishingpriset.
Efter sommaren blir det klart att Politikens Arena Medier AB inte ska ge
ut Akademikern efter årsskiftet.
Margaretha Holmqvist är 2014 ut chefredaktör och ansvarig utgivare.
Formgivare var Cajsa Unnbom. Tryckeri: Norra Skåne. l

AkAdemikern
AkAdemikern 1/2014

Posttidning B
Returadress:

returadress
AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

1/2014

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

TemA Lönebildning

AkAdemikern

Vägledare

er

Safia guidar
ungdomar in i
det nya landet.

8/2014

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

Kärleksbrottslingar

Eget skrivbord? Glöm det.
Framtidens kontor är här.

Lånar ut
sina ben
Löparna som ger
barn i rullstol
världens åk.

Christina Kråkes, tel: 070-837 19 01
E-post: christina.krake@brizad.se
Lena Maria Grandin, tel: 070-837 21 78
E-post: lenamaria.gradin@brizad.se

Upphandla tuffare

Kommuner kan ställa höga sociala
krav om de bara vågar.

I väntan på rättvisa
Socialsekreterare hotades på
jobbet – rättegången dröjer.

P-pillret 50 år
En omdiskuterad
jubilar som
förändrat världen.

lindas
lyft

Barnlängtan

Lena Maria Grandin, tel: 070-837 21 78
E-post: lenamaria.gradin@brizad.se

Egenskapen som ger
dig skjuts i karriären.

Lär dig knepen
för att bryta
biologins makt.

Här får de som vårdar
en familjemedlem stöd.

Linda Vedestig
gillar att ta i –
både på gymmet
och i demokratins
tjänst.

Tema: Sociala
investeringar
Allt fler kommuner
jobbar förebyggande.

Augustpris till hemmafruliv

Christina Kråkes, tel: 070-837 19 01
E-post: christina.krake@brizad.se

Nyckeln
till framgång

Skyddsombuden har
makt över arbetsmiljön.

Följeslagare på västbanken

Avlastning
för anhöriga
Bromsar
byråkratin

En säng för natten
Familjens
första hjälp
Ny minister vill
minska

stressanering

Kristina Sund, tel: 070-837 69 37
E-post: kristina.sund@brizad.se

Jobbets
skyddsänglar

Möt utredaren som
ska stoppa mäns våld.

Ta plats
i gruppen!

Sund, tel: 070-837 69 37
På härbärgena möter man varje
dag
Familjerådgivarna vet Kristina
sitt värde och
på administrationen.
de som tigger på Göteborgs gator.
vill ha kvalitetsstämpel
på yrket. kristina.sund@brizad.se
E-post:

Ta plats i gruppen

Skriv så alla
förstår

Uppdrag:
kvinnofrid
Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

onlinestudier

Burma

 Klarspråk:

10/2014

vilka ska styra förbundet?

klarspråk

Arbetsförmedlingens uppdrag stöts
och blöts i ännu en utredning.

Avlastning för anhörigvårdare

visselblåsare skyddas

TemA spårByTe

Serier som häcklar makten

Upphandla tuffare

Utredningsfrossa!

9/2014

TemA SociAlA inveSTeringAr

Så tränar du den
att bli nyttigare.

AkAdemikern

Lena Maria Grandin, tel: 070-837 21 78
E-post: lenamaria.gradin@brizad.se

AkAdemikern 10/2014

USA-universitet för papperslösa

teMA fRISkvåRd

HjäRnAn
vIll HA cHIPS!

returadress
AkAdemikern

Box 1280019 01
Christina Kråkes, tel: 070-837
112 96 Stockholm
E-post: christina.krake@brizad.se

AkAdemikern 9/2014

Feminismen – alltid i skottlinjen

Posttidning B

Friskvård
ska vara kul

Posttidning B

Returadress:

Valet är över –
men samtalet om
demokratin har
bara börjat.

AkAdemikern

Stig Lindberg

Blockens strid om jobben

AkAdemikern 5 /2014

#5/2014

Medlemstidning förreturadress
Returadress:
Akademikerförbundet SSR
AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

Kraftig ökning:
Var tredje sjuk
eller arbetslös
är fattig idag.

Att kyssa någon av samma kön öppet
kan vara olagligt i Ryssland idag.

Säg hejdå
AkAdemikern

Vem skrev ”Ett högerspöke ser tillbaka?”

Facklig barnbok.
Strejkande nallar
ska lära barn att
kräva sin rätt.

isländsk välfärd

Skyddslösa sexsäljare
Kvinnor som säljer sex blir ofta
diskriminerade av myndigheter.

Minnesvärda
memoarer

Arbetsförmedlare blir
också förvirrade ibland.
Då ringer de Ingrid.

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

karriärframgång

3/2014

Valextra:

Lots i regeldjungeln

Alla ska höras

Mäktiga skyddsombud

TemA TrendigA konTor

Bli din egen

Intresset för att starta eget företag
ökar bland förbundets medlemmar.

TEMA dEMokrATi

AkAdemikern 3/2014

Hon producerade Äta sova dö

Hundratusentals ska anställas
till Sveriges viktigaste jobb

Majgull Axelsson

Diagnos-tv

Rysslands kärleksbrottslingar

AkAdemikern

Efterlyser
läraren
Svenska studenter
sneglar på Danmarks
undervisningsgaranti.

Lena Maria Grandin, tel: 070-837 21 78
E-post: lenamaria.gradin@brizad.se

Välfärden
rekryterar!

Junior Reporters

Varför sker
våldet?

Fall där barn dödas
måste utredas djupare.

Barn och föräldrar mår bra av hög
läsning – men boken tappar mark.

AkAdemikern 8/2014

Sexsäljare diskrimineras av myndigheter

returadress
AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

Socialsekreterare fick
sin vilja igenom.

lämnar inte Rumäniens
romer någon
ro.
Skippa inte sagostunden!

Det blev inte fler jobb – nu skrotas
regeringens miljardsatsning.

returadress

Öga mot öga
med politikerna

Lena Maria Grandin, tel: 070-837 21 78
E-post:
Menlenamaria.gradin@brizad.se
fattigdomen

Arbetslösa jobbcoacher

Sifferlösa avtal blir allt vanligare,
men modellen är omstridd.

Margaretha Holmqvist,
chefredaktör Akademikern.

Medlem och
politiker:
Så valde de
parti

AkAdemikern

Glada att
vara hemma

besök hos rumäniens romer

Fler startar eget

Posttidning B
Returadress:

Posttidning B

Christina Kråkes, tel: 070-837 19 01
E-post: christina.krake@brizad.se

Mañana!
Allt fler skjuter upp.
Mer valfrihet spär
på fenomenet.

”Jag har suttit
Christina Kråkes, tel: 070-837 19 01
i samma båt somE-post: christina.krake@brizad.se
dem.”

Högre lön utan siffror?

Returadress:

Kommunerna
fixar jobb
Tar över när
Arbetsförmedlingen
inte räcker till.

Prokrastinering

Glasriket lever

Glasriket lever

dö

TemA Sveriges viktigaste jobb

Tävla! Sveriges
bästa
socionompraktikant

För Shilana
väger rättvisan
tyngst.

Propagandakriget

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

facklig barnbok

Så tacklar grekerna krisen

2/2014

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

TeMA jobbfixArnA

dreSS

kern
0
ckholm

Itsäkra kommuner

AkAdemikern 2/2014

ning B

7/2014

Medlemstidning för
Akademikerförbundet SSR

Din guide till
välfärdsvalet

Undervisningsgaranti

returadress

AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

AkAdemikern 7/2014

Jobbcoacherna som försvann

Posttidning B

6/2014

TemA välfärdsvAleT

Heta stolen: Lars Haikola

ny serie:

AkAdemikern
Returadress:

AkAdemikern 6/2014

returadress
AkAdemikern
Box 12800
112 96 Stockholm

Fackliga förebild

var Akademikerns TS-kontrollerade upplaga.

AkAdemikern

Posttidning B
Returadress:

62 000

Pappadrömmen
Tobias satte ord på sin
längtan efter barn.

Akademisk deckare

Spänning och intriger i högskolemiljö blev ett framgångsrecept.

Ny karriär

Digital revolution
Sociala medier
ger personalen
mer makt.

Cajsa Unnbom,
formgivare Chefstidningen
och Akademikern.

Många funderar på det – några tar steget.
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Arenagruppen

— Omvärlden
Tidskriften Omvärlden bevakar globala frågor och utveckling och kom under
2014 ut med åtta nummer. Några av landets ledande reportagejournalister
medverkar regelbundet med texter och bilder.
Under 2014 publicerades bland annat uppmärksammade artiklar om
människohandel på svenska charterhotell, att bistånd betalades till Idea-chefens bostad och att Sverige är det land i EU som tar mest från biståndet för att
bekosta flyktingmottagning. Omvärlden nominerades till Svenska Publishingpriset under 2014.
I november kom beskedet från Sida om att Omvärlden läggs ned som
papperstidning.
Tidningen producerades fram till sista numret 2014 tillsammans med
Global Reporting på uppdrag av Sida. Chefredaktör var året ut Anki Wood
och redaktionssekreterare Nils Resare. l

Anki Woood,
chefredaktör.

Nils Resare,
redaktionssekreterare.
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Rebecca och Fiona och Göran Greider
fotade av Lisa Hasselgren för ett reportage
i Magasinet Arena. Artikeln var ett möte
mellan olika vänstergenerationer.
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Arenagruppen

— Atlas
Våren inleddes med stor aktivitet. I januari kom Kristian Lundbergs Det
här är inte mitt land – en rasande uppgörelse med Alliansens Sverige – och
möttes av både stort intresse och god försäljning. Lundberg medverkade i det
närmaste överallt och förekom i ett flertal breda mediekanaler: Lundströms
bokradio, Efter tio, Studio Ett.
Efter Nobelpriset till Munro gjordes stora lagernedskrivningar för att bäst
ta vara på resultatet, men vi gjorde också fonderingar för att hamna i en så
god sits som möjligt inför bokbranschens stundande utmaningar.
Förlagschef Johan Hilton besökte Alice Munro i Kanada för att framföra
sina gratulationer för Nobelpriset. Samtidigt gjorde Hilton ett antal studiebesök i olika bokhandelskedjor samt träffade förläggare och författare inför
eventuella framtida samarbeten.
I maj släpptes titlarna Shopstop av Gunilla Brodrej, Popmusik rimmar på
politik av Anna Charlotta Gunnarson och Slutstation Brooklyn av Hubert
Selby jr. Det två förra titlarna fick ett brett medialt genomslag och – med få
undantag – mycket fina recensioner. Den senare flög lite under radarn, men
lovordades av bland andra DN, Sydsvenskan och HD.
Lagom till sommaren kom dessutom pocketversionerna av Alice Munros
Brinnande livet, Martina Montelius Främlingsleguanen och Alexandra Pascalidous Kaos.
Under Almedalen i juli deltog både Atlas och Premiss i ett antal aktiviteter, bland annat ett panelsamtal i samarrangemang med Akademikerförbundet SSR och ett välbesökt seminarium med Sverker Sörlin. Det senare
med anledning av Premissutgivningen Pianona i Västerbotten.
Efter semestrarna rivstartade hösten med utgivningen av Kent Wernes
Ofärdsland och Mikael Törnwalls Vem ska betala för välfärden. Båda titlarna gavs ut lagom till valet, men inte minst den förra har potential till lång
livslängd. På Atlas Akademi gav vi samtidigt ut Ulf Stahres En stad för de
många eller för de få som handlar om vem som har rätten till staden.
I september deltog vi traditionsenligt i bokmässan och tog med oss flera
författare dit. Bland andra den norska författaren Tore Renberg och hans succéroman Vi ses i morgon samt Alice Munros På fri fot. På mässan arrangerade
vi ett antal miniseminarier, där inte minst Kristian Lundberg drog mycket
folk. I montern trängdes folk för att lyssna på författare som Augustnominerade Anna Charlotta Gunnarson, Martina Montelius och Gunilla Brodrej,
samt för att få sina böcker signerade.
Under hösten släppte Atlas flera uppmärksammade titlar såsom Tore Renbergs brett upplagda roman Vi ses i morgon som fick enormt fina recensioner
rakt av. I synnerhet i Sydsvenskan som kallade den för en roman i världsklass.
Tore Renberg deltog även i Babel med sin bästis Karl Ove Knausgård och
genomförde en unik spelning med det gemensamma rockbandet Lemen.
I samband med valet samtalade Kent Werne om sin Ofärdsland på ett
proppfullt seminarium på ABF där även namn som Sandro Scocco och Heike
Erkers deltog. I samma veva genomförde Anna Charlotta Gunnarson och
Johan Hilton ett seminarium om pop och politik på Kulturhuset.
Under november släppte Atlas Anna Bikonts reportagebok Vi från
Jedwabne. Den sålde på kort tid slut på första upplagan och blev en stor
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”

Tore Renberg deltog även
i Babel med sin bästis Karl
Ove Knausgård och genomförde en unik spelning med
det gemensamma rockbandet Lemen.

Tore Renberg.

”

Vi ses i morgon

”En av det här årets klarast
lysande stjärnor. Romanen
är ett slags sinnebild för den
nya norska litteraturen, där
något som saknar motstycke i
Sverige håller på att hända:
framväxten av en antiironisk, nästan sentimental
litteratur. En litteratur som
vill känslor.”
Expressen Kultur

Arenagruppen

kritikerframgång. Boken parkerade på DN:s kritikerlista i tre månader och
omnämndes som en av årets tre bästa böcker av SvD:s tf kulturchef Anders Q
Björkman.
I samband med släppet arrangerade Atlas ett seminarium om massakern
i Jedwabne i samarbete med Arena Idé, Teater Galeasen och Polska institutet.
Där medverkade, bland andra, författaren Anna Bikont, Elisabeth Åsbrink
och Per Svensson. Bikont deltog även i ett ABF-seminarium under helgen
som föregick Galeasenseminariet.
Under samma månad deltog vi även i DN:s litteraturkryssning där Martina Montelius, för andra året i rad, charmade publiken och berättade om sin
samling Tre pjäser som kom ut i pocket sent i höstas.
Hösten 2014 nominerades även Anna Charlotta Gunnarson till Augustpriset för sin bok Popmusik rimmar på politik. Den 24 november var vi på
galan. Priset för årets fackbok gick dock – den här gången – till Lars Lerins
Naturlära. l

Anna Charlotta Gunnarson.

atlas 2014
Vi från Jedwabne
Bikont, Anna
Shopstop
Brodrej, Gunilla
Riv alla tempel
Bromander, Henrik
Sverige åt svenskarna
Demker, Marie
Popmusik rimmar på politik
Gunnarson, Anna Charlotta
SPUNG
Jackert, Cilla
Putins folk
Kniivilä, Kalle
Putins folk, pocket
Kniivilä, Kalle
Tillsammans
Lennerhed/Burman
Det här är inte mitt land
Lundberg, Kristian
Främlingsleguanen, pocket
Montelius, Martina
Tre pjäser, pocket
Montelius, Martina
Brinnande livet, pocket
Munro, Alice
På fri fot
Munro, Alice
Kaos, pocket
Pascalidou, Alexandra
Vi ses i morgon
Renberg, Tore
Vi möts i lärkans sång
Sahlström, Olle
Slutstation Brooklyn
Selby, Hubert
Att veta sin klass
Sohl, Lena
En stad för de många
Stahre, Ulf
Vår seger var också er
Säve Söderbergh, Bengt
Vem ska betala för
välfärden?
Törnwall, Mikael
Ofärdsland
Werne, Kent
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”
””
””

Vi från Jedwabne:

Att konkretionen i Anna
Bikonts bok är så fasansfull
gör inte dess ämne mindre
universellt. Det som hände
i Jedwabne hände också i
Rwanda och i forna Jugoslavien. Det händer i dag i
Syrien och Irak.
Björn Wiman, Dagens Nyheter

En emotionellt och intellektuellt lika omvälvande som
plågsam måsteläsning.

Kaj Schueler, Svenska Dagbladet
Det här är inte mitt land

Lundberg växlar mellan rollerna som författare, reporter,
debattör. En av de starkare
skildringarna jag läst om ett
svenskt flyktingförvar. Starkt
är det även i den del av
boken där Lundberg väver
samman sin hemstads förvandling med sin uppväxt.
Kulturnytt
På fri fot

Besvikelsen när en Alice
Munro-novell tar slut är
nära på hundraprocentig.
Svenska Dagbladet
Riv alla tempel

Jag är sällan så nära en litterär karaktär som jag varit
Johan, och då är jag ändå en
person som lever i min egen
lilla värld nästan hela tiden.
Den raka, enkla, men exakta prosan gör det med mig.
De rusiga, deliriska drömsekvenserna är minst lika
suggestiva.
Rebecka Åhlund,
Smålandsposten
Martina Montelius.
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— Premiss
Förlagets nya projektledare Karin Thorasdotter tillträdde vid årsskiftet. Thorasdotter jobbade under större delen av året halvtid med Premiss och halvtid
för Arena Opinion.
Sommaren 2014 fyllde Premiss tio år. I samma veva släpptes böckerna
Det gemensamma av Irene Wennemo som uppmärksammades av flera mediekanaler samt Doften av apotek, ett samarbete med Arbetets museum.
Från och med hösten 2014 började titlarna i serien Atlas
Akademi att omhändertas av Premiss. Under hösten kom även
titeln Marknad på villovägar av Jesper Mejling ut.
I början av december släppte vi Film för folket av Jon Asp.
Det är ett samarbetsprojekt med Folkets hus och parker och
är den andra boken av två om rörelsens betydelse för svensk
films utveckling.
I samband med släppet arrangerades mingel och podiesamtal med bokens författare på Filmhuset i Stockholm.
Efter samtalet visades klassikern Hon dansade en sommar i
jättesalongen Bio Victor.
Senhösten 2014 innebar att boken Dilemman i vardagen (red. Kent
Källqvist) kom från tryck. Den är ett samarbete med Vision och kretsar kring
olika dilemman på jobbet: från kökskonflikter till kärleksbryderier. l

premiss 2014
Film för folket
Asp, Jon
Frihetens och upproriskhetens bakterier
Dackling
Grosshandlarens kokbok
Eje Almqvist, Erik
Dilemman i vardagen
Källqvist, Kent
Marknad på villovägar
Meijling, Jesper
Pianona i Västerbotten
Sörlin, Sverker
Kvalitetsjakten
Tillberg, Lotta
Normkreativ
Vinthagen/Zavalia
Det gemensamma
Wennemo, Irene

Kvalitetsjakten
Om professionalitet
i välfärden
Lotta Victor Tillberg

Karin Thorasdotter,
projektledare på Premiss
och Arenauniversitetet
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— Arena Opinion
Arenauniversitetet

Arenauniversitetet fortsatte ha ett mångfasetterat utbud. Vi har genomfört
uppdragsutbildningar, studieresor och utbildningar i samarbete med folkhögskolor.

Uppdragsutbildningar

Under året har vi främst genomfört olika sorters skrivutbildningar. En utbildning som vi genomför är ofta är ”skrivutbildning för utredare” där utredare på
olika organisationer får bli bättre på att skriva för att bli lästa. Kursen som vi
kallar ”skriva politiskt” blir deltagarna bättre på att skriva opinionsbildande
texter. Vi har också genomfört sociala medier-utbildningar och medieträning.

Organisationer som har köpt utbildningar av oss
Hyresgästföreningen
IF Metall
Kommunal
Runö/LO
IOGT-NTO
Forum Syd
Lotteriinspektionen
Författarförbundet
HSB Stockholm

Viskadalen

Under flera år har Arenauniversitetet samarbetat med Viskadalens folkhögskola. Där har den en termin långa kursen ”Att skriva politiskt” genomförts.
Arenauniversitetet står för innehållet och Viskadalen för det praktiska. Det
här året är vi mycket stolta över att vi sjösatte en helt ny utbildning ”Facklig
feminism” som startade januari 2015.
Under våren arrangerade vi en mycket lyckad studieresa till Berlin på
uppdrag av Medieledarna.
Under hösten planerades ett mentorsprogram och det rekryterades
adepter och mentorer för att kunna starta i januari 2015.

Sonja Schwarzenberg
och Stefan Löfven.

Filminspelningarna till kampanjen “Vilket samhälle vill du
ha” som Arena Opnion gjorde
för 6F, uppföljningen till antologin Skitliv. Skådisarna är
Robert Fux och Lotti Törnros.

Arena Skolinformation

Projektet gick detta år in på sitt femte år, och vi gjorde en stor utvärdering
enligt plan. Det utfördes en stor undersökning av målgruppen, gjordes intervjuer och fokusgrupper. Sammanfattningen av utvärderingen var att detta
har varit ett lyckat projekt och förbunden har bestämt sig för att fortsätta vara
med i projektet. I slutet av året bestämde sig även TCO för att ansluta.
Gymnasieeleverna tillfrågas i början av det här projektet vad de hade för
kunskaper i ett antal frågor. Detta följdes upp under 2014. I ett antal viktiga
frågor kan vi se ökningar i elevernas kunskaper.
Det första materialet som Arena Skolinformation tog fram; ”Arbetslivet”,
som bland annat handlar om kollektivavtal och den svenska modellen, fick
under det här året en fördjupning. Vi tog fram ett material som framförallt
handlar om övningar och uppgifter som eleverna kan göra, för att fördjupa sig
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48%
av samhällslärarna har använt Arena Skolinformations
material.

Arenagruppen

lite mer i de frågor som finns i materialet ”Arbetslivet”. Denna finns endast
som pdf, och laddas ner av lärare och elever. Detta var klart i augusti 2014.
Skolan blir långsamt mer och mer digitaliserad och för att möta det finns
nu alla materialen som e-böcker. Dock används de inte ännu inte i så hög
utsträckning. Det genomfördes lärarföreläsningar i Malmö, Göteborg och
Stockholm på fördjupningsmaterialet av Arbetslivet. Vi fortsatt att skicka ut
nyhetsbrev till de ungefär 2 000 prenumeranterna.

PR-delen
Arena Idé

Vi har jobbat med Arena Idés kommunikation under hela året. Vi har tagit
fram en grafisk profil för dem och arbetat med deras stora arrangemang.

Bryggan

Till organisationen Bryggan har vi arbetat med ett utbildningsmaterial, detta
material riktar sig till interner med barn, i syfte att stärka dem i sitt föräldraskap.

6F

Kampanjen ”Vilket samhälle vill du ha?” fortsatte med nya insatser, bland
annat lanserades tre korta humoristiska filmer i slutet av april och under maj.
Under Almedalen arrangerade vi två välbesökta seminarier, ett om ungdomsarbetslöshet och ett om bostadspolitik.

Eleverna –
då och nu
Andelen elever
som känner till:
Vad ett fackförbund gör:
2010 52%
2014 58%
Vad ett kollektivavtal är:
2010 39%
2014 47%
Kan de påverkar arbetsförhållanden i andra delar av
världen:
2010 Ja 35%
2014 Nej 44%
Tror att de svenska
välfärdssystemet i första
hand berir på fackets ansträngningar?
2010 Ja 23%
2014 Nej 28%

Målarettan

Vi genomförde Målarettans valkampanj som lanserades 23/4 och pågick fram
till september.

Ossalla

I samarbete med Arena Idé arbetade vi med kommunikationen i samband
med release av forskningsrapporter om främlingsfientlighetens myter.

Poddar

Inspelning av Akademikerförbundet SSR:s poddar.

Diverse moderingsuppdrag

Föreningen Norden, Saco, Föreningen Nordens unga, Kommunal, Handels,
Vision, Västerås stift, RFSL, Valvaka (S), SFS/SUHF, Handelsanställdas
förbund, LSU

Johanna Lindell,
chef Arena Opinion.

Arena Idé/Open society foundation

Kommunikationsarbete i samband med release av rapport.

Kommunal

Twittertjänst under Almedalen. Kommunals strategidagar. Kommunal västs
och Vänervästs strategidagar.

Fisksätra museum

I projektet »Berätta Fisksätra« skildrade barn och unga sitt bostadsområde
och rapporterade om platsen Fisksätra i podcast/radio, film, foto och blogg.
Arena Opinion var handledare. l

Marcus Strinäs,
kommunikationsrådgivare.
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— Tankesmedjan Arena Idé
Organisation

Tankesmedjan Arena Idé bildades 2000 under namnet Agora. I dag är tankesmedjan ett eget bolag inom Arenagruppen.
Tankesmedjan har fortsatt arbeta inom tre huvudsakliga temaområden:
arbetsmarknad, ekonomisk politik och teori samt välfärd och demokrati.
Verksamheten har följt den inriktning som definierades vid starten. Verksamheten har fortsatt att vara baserad på Arenagruppens värdegrund, och
har som planerat orienterat sig mot forsknings- och utredningsverksamhet.
Samarbetet med de fackliga organisationerna har utvecklats och ska utvecklas
liksom samarbetet med andra folkrörelser, intresseorganisationer och företag.
Den akademiska världen är en annan viktig kontaktyta. Internationella kontakter, såväl i nätverk som bilateralt, har utvecklats.

Finansiering

Tankesmedjan Arena Idé finansieras huvudsakligen genom avkastning på
kapital som olika organisationer lånat ut till Arena Idé och genom direkta
bidrag till tankesmedjan. Arena Idé får även intäkter genom olika uppdrag,
exempelvis utredningar, utvärderingar, modereringar och deltagande i
debatter och samtal. Bidrag erhåller vi från Akademikerförbundet SSR, ST,
LO, Folksam och Vision. Organisationer som lånar ut kapital är IF Metall,
Kommunal och Handels. Kapitalet förvaltas enligt en etikpolicy där bland
annat FN:s konventioner, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag ingår.

”

Internationella kontakter,
såväl i nätverk som bilateralt, har utvecklats.

Boa Ruthström,
chef Arena Idé.

Personal

Boa Ruthström har varit tankesmedjans chef under 2014, Lisa Pelling har
varit utredningschef. Från 1 januari började Sandro Scocco som tankesmedjans chefsekonom på 40 procent. Från den 1 september projektanställdes (till
den 31 augusti 2015) Ragnar Bengtsson, som ekonom och utredare.
Under våren tog vi emot två praktikanter, Alexandra Völker och Henrik Forsberg, och under hösten gjorde Sandra Virsand praktik på Arena Idé.

Arena Idés vetenskapliga råd

Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfinansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig
ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveckling och som rådgivare till vår löpande verksamhet. Under året har följande
personer ingått i rådet:
Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet
Peo Hansen, statsvetare och docent vid REMESO - Institutet för forskning
om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet
Stefan Jonsson, docent vid REMESO, Linköpings universitet samt författare
och kritiker i Dagens Nyheter
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Lisa Pelling,
utredningschef.

Sandro Scocco,
chefsekonom.
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Tomas Korpi, fil.dr. i nationalekonomi, professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, ekonom och statsvetare
Ingemar Lindberg, jur.kand. och f.d. LO-utredare
Edda Manga, fil dr i idéhistoria, Uppsala univeresitet
Jesper Meijling, doktorand, KTH
Jonas Olofsson, professor vid hälsa och samhälle, inriktning socialpolitik,
Malmö högskola
Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO – Institutet för
forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet, forskare vid Institutet för framtidsstudier och gästprofessor vid Institutet för social forskning, SU
Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet och Södertörns
högskola
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
Magnus Wennerhag, fil.dr. i sociologi, Södertörns högskola och Göteborgs
universitet
I rådet ingår även Håkan A Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström,
Arenagruppen. Rådet sammanträdde den 23 januari, 24 april samt den 2
oktober.

Arena Idés fackliga råd

Rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som vi
samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta
att behandla inom vår verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlighet att väcka nya frågor. Fackliga rådet sammanträdde 4 februari och 16
september. I rådet har under året följande personer ingått:
Tomas Abrahamsson, SEKO
Dag Andersson, ST
Per Holmström, Kommunal
Josefin Boman, Handels, ersattes i oktober av Stefan Carlén
Samuel Engblom, TCO, ersattes i oktober av Andreas Beckert
Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
Erica Sjölander, IF Metall
Lars Lindgren, Transport
Åsa Märs, Unionen
Karin Ottosson, Vision
Thord Ingesson, LO
Thérese Svanström-Andersson, Vision, till oktober.
I rådet har även Håkan A Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström,
Arena Idé, deltagit.

Arena Idés juridiska råd

Rådet bildades 2013 med syftet är att samla jurister som delar Arenagruppens värderingar för att diskutera och utveckla handlingslinjer i skärningen
mellan juridik och politik inom de områden tankesmedjan prioriterar, som
arbetsmarknad, välfärd, demokrati och rättighetsfrågor. Under 2014 har Arena Idés juridiska råd tagit en rad initiativ. Året inleddes med publiceringen
av en rapport om inre utlänningskontroll ”Skyldig tills motsatsen bevisats?”
skriven av frilansjournalisten Peter Leander på Arena Idés uppdrag. Rapporten presenterades på en välbesökt internationell konferens arrangerad i
samarbete med Open Society Foudations Justice Initiative, som deltog med
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tre experter från Spanien, Frankrike och Nederländerna. Rapporten fick stor
uppmärksamhet, bland annat på nyhetsplats i Dagens Nyheter och genom en
debattartikel i Expressen undertecknad av medlemmar i Arena Idés juridiska
råd. Perspektiv och slutsatser från konferensen publicerades i rapporten ”Att
agera juridiskt mot etnisk profilering”.
I rådet ingick 2014 Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, Mattias
Landgren, förbundsjurist på Byggnads, Kerstin Ahlberg, docent, Stockholms universitet, Petra Herzfeld Olsson, docent, Uppsala universitet, Agnes
Eklund, doktorand, Uppsala universitet, Ignacio Vita, jur.kand., Sju Advokater, Claes-Mikael Jonsson, förbundsjurist på LO och Ardalan Shekarabi, doktorand, Uppsala universitet, och riksdagsledamot. I rådet ingår även Håkan
Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström.

Projekt
Otrygga anlitandeformer

Projektet startades under 2012 då en rapport, ”Otrygg på jobbet, otrygg i
systemet”, skriven av Victor Bernhardtz, presenterades. Den andra rapporten,
presenterad i januari 2013 och skriven av Mats Wingborg, är en global utblick.
Den tredje rapporten i projektet gavs ut i bokform med titeln Stoppa skitlivet
i november 2013. Författare till den var Shadé Jalali och Mats Wingborg.
Under 2014 följde vi upp projektet Stoppa skitlivet: Att skapa fler trygga jobb i
Europa som finansierades av Ungdomsstyrelsen. Projektet resulterade bland
annat i en rapport skriven av Eric Sundström ”Europeiskt skitliv: Om en allt
osäkrare europeisk arbetsmarknad”. Rapporten presenterades i Almedalen.

Styrning av välfärdstjänster

Detta projekt handlar om hur vi ska organisera och styra produktionen av
olika välfärdstjänster i framtiden. Projektet resulterade i en rapport och två
böcker under våren 2014. Den första rapporten, “Värden i välfärden: om
styrning av välfärden efter New Public Management”, skrevs av Åke Sandberg, sociolog och professor emeritus vid Stockholms universitet. Rapporten
presenterades i april 2014. ”Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden”,
den andra rapporten, är en essäsamling där du får möta erfarna yrkespraktiker som inifrån olika arbetsplatser beskriver vad som krävs av dem när
de utövar sitt arbete. De skriver personligt och initierat om utmaningar de
möter i sitt arbete. De berättar om konkreta situationer och problem som
de behöver bemästra i sin dagliga gärning. Texterna i rapporten är delvis
hämtade från examensarbeten utförda vid Centrum för praktisk kunskap vid
Södertörns högskola. Redaktör är Lotta Victor Tillberg, fil.dr. och forskare
vid KTH och Södertörns högskola. Rapporten gavs ut i bokform på Premiss
förlag.
Den tredje rapporten, ”Marknad på villovägar”, skrevs av Jesper Meijling som
är doktorand vid KTH. Jesper Meijlings bidrag har ett systemperspektiv och
analyserar marknadsmodeller i offentliga system och institutioner som skolan, sjukvården och järnvägen. Marknad på villovägar publicerades i bokform
på Premiss förlag i augusti 2014.
Till projektet finns en referensgrupp bestående av de tre rapport/bokförfattarna Åke Sandberg, SU, Jesper Mejling, KTH, och Lotta Tillberg, KTH,
samt Jonna Bornemark, Södertörns högskola, Anneli Hagberg, Vision, Kristina Mårtensson, Kommunal, och Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR.
Från Arena Idé har Lisa Pelling och Boa Ruthström medverkat.
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Lön och kön

Projektet leds av en grupp med docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet, docent Åsa Löfström, Umeå universitet, jur.dr. Per Norberg, Lunds
universitet, docent Jenny Säve Söderberg, Stockholms universitet, Katarina
Katz, lektor, Karlstads universitet, arbetsrättsjurist Eberhard Stüber, Ulrika
Lorentzi, Kommunal, Joa Bergold, LO, Ulrika Hagström, TCO, Jaime Aleite,
Akademikerförbundet SSR, samt Boa Ruthström.

Koalition för kulturdebatt

Sedan våren 2008 pågår projektet Koalition för kulturdebatt, som syftar till
att ge förutsättningar för en både bred och djup debatt kring kulturpolitik.
Under 2009 var huvudtemat den presenterade kulturutredningen och 2010
fokuserades på att lyfta de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen 2010. Under
2014 genomfördes i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern sju stycken
seminarier där riksdagspartiernas kulturpolitik granskades och debatterades.
I Koalitionen har under året ingått FHP, ABF, Sensus, Teaterförbundet, KLYS,
ax, Konstfrämjandet, Författarförbundet, Riksskådebanan, Riksteatern,
Runöskolan, SKF (Sveriges konstföreningar), KRO/KIF, LO och Arena Idé.

Ny tid

Ny tid är ett projekt som startade 2010 inom tankesmedjan. Syftet är att främja
en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet
söker inspiration från såväl andra länder som de senaste forskarrönen.
I projektets referensgrupp ingår Håkan A Bengtsson, Helena Markstedt,
Emma Lennartsson, Samuel Engblom, Karin Pettersson, Claes-Mikael Jonsson, Jytte Guteland, Therese Svanström-Andersson, Boa Ruthström, Katrine
Kielos, Eric Sundström och Lennart Weiss.

Ekonomisk politik

De nya resurser som tillfördes tankesmedjan verksamhetsåret 2014 innebar
också att en nysatsning kunde ske på det ekonomisk-politiska området. Sandro
Scocco anlitades på 80 procents deltid för att utveckla verksamhetsområdet och
även påbörja arbetet med att etablera Arena Idé som en relevant och spännande
aktör för externa intressenter. I september 2014 projektanställdes en utredare
under ett år som analysstöd för verksamheten. Inriktningen har varit att skapa
en tydlig grundstruktur för arbetet med återkommande och institutionaliserade
”produkter” för att långsiktigt bygga upp verksamheten och en stark extern
närvaro. Målsättningen är att varumärket ska associeras med expert, progressiv
och löntagarperspektiv. De bärande produkterna som utvecklades under 2014
var seminarier, rapportserie, podcast, blogg och Chefsekonomens lästips.
Egenproducerat material utgör dock inte den enda kanalen för extern
kommunikation, utan kompletteras med medverkan i massmedia och andra
externa sammanhang som inte arrangeras av Arena Idé. Då egenproducerade
verksamheter är betydligt mer resurskrävande än medverkan i externa sammanhang har dessa prioriteras under 2014. Chefsekonomen har under 2014
medverkat i 42 olika sådana sammanhang, i form av seminarier, artiklar i
dagspress och medverkan i tv och radio.
Under 2014 genomfördes ett egenproducerat seminarium i samband
med rapporten ”Lägre skatter, Färre personal, Större behov” i Almedalen.
Rapporten skrevs av chefsekonomen tillsammans Josef Taalbi, forskare från
Lund. Rapporten användes senare av Kommunal i valrörelsen. Medverkande
i seminariet var Svenskt Näringsliv och SKL.

”

De nya resurser som tillfördes tankesmedjan verksamhetsåret 2014 innebar
också att en nysatsning
kunde ske på det ekonomisk-politiska området.
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När det gäller egenproducerat material så var fokus under 2014
välfärdens resurser. Rapporten ”Lägre skatter, Färre personal, Större behov”,
behandlade utvecklingen av välfärdens resurser sedan 1990. Kopplat till
rapportens frågeställning så genomfördes, förutom det egenproducerade
seminariet i Almedalen, flera artiklar i nationell dagspress, en podd med
kommunals samhällspolitiska chefs, samt medverkan i externt anordnade
seminarier och tv.
Under 2104 lanserades Arena Idés podcast Pengar&Politik. Inriktningen
är aktuella ekonomisk-politiska frågor diskuterade på ett lättillgängligt sätt.
Varje poddavsnitt avhandlar en specifik frågeställning. Konceptet innebär
också att gäster kan bjudas in som har särskild kunskap eller erfarenheter i
ett aktuellt ämne. Podden är inte orienterad mot konflikt och debatt, utan
ska mer vara ett samtal som främjar kunskapsinhämtning. Målsättningen var
500 lyssningar per avsnitt. Den har dock överträffats och podden har cirka
1500 lyssningar per avsnitt. Enskilda avsnitt har haft mer än 2 000. Podden
sänds varannan vecka. Under 2014 sändes nio avsnitt.
I bloggen Siffror & Samband publiceras tematiska artiklar om ekonomisk
politik. Under 2014 publicerades 6 tematiska artiklar som avhandlade allt
från bostäder till finansiella sektorn.
Chefsekonomens lästips kommer ut en gång i månaden och under 2014
publicerades tio tips. De riktar sig till en mer specialintresserad publik och lyfter fram i huvudsak akademiska artiklar eller populärvetenskapliga artiklar
skrivna av akademiker inom området samhällsekonomi. Lästipsen har 1 000
prenumeranter.

”

Sandro Scocco anlitades
på 80 procents deltid för
att utveckla verksamhetsområdet och även påbörja
arbetet med att etablera
Arena Idé som en relevant
och spännande aktör för
externa intressenter.

Uppdrag

Under 2014 genomförde Arena Idé ett stort antal externa uppdrag i form av
utredningar, seminarier, strategidagar, modereringar samt deltagande i olika
paneler. Bland de större uppdragen kan nämnas Oss alla, om främlingsfientlighet, och Värdig äldreomsorg. Uppdragsverksamheten omsatte nära två
miljoner SEK 2014.

Almedalen

Arena Idé var mycket aktiva under politikerveckan i Visby 2014. Under veckan
genomfördes två boksläpp (Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen av Irene Wennemo samt Pianona i Västerbotten: det politiska och politikens
platser av Sverker Sörlin) lansering av sex rapporter, samt tio egna seminarier
varav hälften genomfördes under en ”superseminarietorsdag” med fem seminarier på raken den 3/7. Samtliga dessa seminarier webbsändes och spelades in.

Kommunikation

Arena Idé har under året utvecklat tankesmedjans olika kommunikationskanaler. Antalet följare på Facebook har fördubblats till 2 243 gilla-markeringar i slutet av 2014. Antalet följare på Twitter har också ökat från 1 160 i
december 2013 till 1 854 i december 2014 (en ökning med 62 %), och såväl
utredningschefen som chefsekonomen har egna Twitter-konton med 1 979
respektive 958 följare (april 2015).
Vi når mångdubbelt fler via mejlutskick, från färre än 2 300 i början på
året till över 5 300 i december 2014.
Flera av våra seminarier har webbsänts, och under hösten 2014 startade tankesmedjan en podcast ”Pengar & Politik” (se avsnitt om ekonomisk
politik).
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Så många prenumeranter
har Arena Idés lästips.
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Gudrun Schyman fotad av Klara G för ett
reportage i Magasinet Arena inför valet.
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Seminarier
21/1 Äldreomsorgen: demografi och finansiering:
Vad kan vi lära av Frankrike?

I dag är var femte fransman över 60
år. 3035 kommer var tredje att vara
över 60 år. Frankrikes regering har
tillsatt en utredning som under 2014
ska presentera förslag för att möta de
utmaningar detta innebär. Vi ser en
liknande utveckling i Sverige. Kan vi
läras oss något av Frankrikes sätt att
se på arbetsformer, finansiering och
organisation av äldreomsorgen?
Medverkande: Bernard Fragonard,
en av Frankrikes främsta ex inom
välfärd och socialförsäkringar.
Samarbete med Franska ambassaden
i Stockholm

22/1 Frukostseminarium om Kommunals
spanarnätverk

Medverkande:
Ulrika Frykskog, processledare för
Kommunals spanarnätverk. Ulrika
har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och omvärldsanalys.
Cilla Rohdin, avdelningsordförande
i Kommunal Bergslagen, den första
avdelningen inom Kommunal som
startade ett lokalt spanarnätverk.
Elin Gustafsson, seniorkonsult inom
omvärldsanalys och kunskapsdelning (Need To Know). Elin har varit
bollplank till Kommunal i utvecklandet av processen.

28/1 Växande spänningar
mellan Japan och Kina

Arena Idé presenterar en ny rapport
skriven av Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Börje Ljunggren.
Medverkande: Börje Ljunggren.
Samtalsledare: Håkan Bengtsson, vd
Arenagruppen.

4/2 Är en progressiv utveckling i Tyskland möjlig?

Valet 2013 i Tyskland ledde till en ny
storkoalition mellan CDU och SPD.
Vad betyder det för tysk politik? Finns
det utrymme för en mer progressiv,
politisk utveckling i Tyskland och hur
ser möjligheten ut för en röd-grön,
eller kanske till och med en röd-rödgrön, regeringskoalition i framtiden?
Frukostseminarium i samarbete med
Friedrich Ebert Stiftung.
Medverkande: Tobias Dürr, Progressive Zentrum i Berlin.
Kommentator: Lisa Pelling.
Moderator: Håkan Bengtsson.

28/2 Taksim är överallt –
En rapport och seminarium om Geziparks-revolten
sommaren 2013
Medverkande: Alexandra Franzén,
underrättelseanalytiker och frilansjournalist med inriktning mot Mellanöstern.
Kommentarer: Devrim Mavi, chefredaktör för Hotellrevyn.
Samtalsledare är Lisa Pelling.

10/3 Journalist sökes
på osäker framtid

I samarbete med Svenska Journalistförbundet.
Medverkande: Shadé Jalali, rapportförfattare, Jonas Nordling, Journalistförbundet och Petteri Karttunen,
ordförande i journalistklubben på
SVT.

2/4 Värden i välfärden – Om
styrning i välfärden efter
New Public Management

Medverkande: Åke Sandberg,
civilekonom och sociolog, professor
emeritus vid Stockholms Universitet.
Kommentarer: Joa Bergold, utredare, LO, Ulrika Lorentzi, utredare,
Kommunal.
Moderator: Boa Ruthström, chef på
Arena Idé.

9/4 Att stoppa vargjakten:
ett exempel på juridisk
aktivism
Deltagare: Oskar Alarik, miljöjurist
på Naturskyddsföreningen.
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Agnes Eklund, doktorand i miljörätt
vid Uppsala universitet.
Samtalsledare: Samuel Engblom,
chefsjurist på TCO.

9/4 Samtal med
Sony Kapoor

Medverkande: Sony Kapoor , chef för
tankesmedjan Re-Define, expert på
finanssektorn.
Kommentarer: Sandro Scocco, chefsekonom.

14/4 Den franska vänstern
och debatten om den gröna omställningen

Deltagare: Wojtek Kalinowski, Veblen Institute for Economic Reforms.
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.

23/4 20 år efter demokratins genombrott – Vart
går Sydafrika och ANC?

Medverkande: Carin Jämtin, partisekreterare Socialdemokraterna
Ravin Singh, föreläsare hos Education Training Unit i Sydafrika
Wanja Lundby-Wedin, ordförande
Palmecentret. Bengt Säve-Söderbergh, tidigare statssekreterare i
utrikesdepartementet.
Moderator: Alexandra Völker, Arena
Idé. Jens Orback, generalsekreterare
Olof Palmes internationella center,
hälsar välkommen. Seminariet anordnas i samarbete med ABF Stockholm.

24/4 Har offentliga
arbetsplatser ett större
ansvar?

Medverkande: Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST,
Annika Strandhäll, ordförande för
Vision.

25/4 Tillsammans –
I lust eller blomstring

Deltagare: Dan Andersson, tidigare
LO-ekonom, författare till boken
Tillsammans – i lust eller blomstring.
Kommentarer: Sanna Rayman,
ledareskribent på SvD.
Åsa-Pia Järliden Bergström,
LO-ekonom.

28/4 Frankrike mellan två
val samt lansering av: ”Ett
marinblått Frankrike?”

Medverkande: Sandrine Mazetier,
vice-ordförande i franska nationalförsamlingen, Tomas Lindbom,
rapportförfattare.
Moderatorer: Eric Sundström, chefredaktör för Dagens Arena och Lisa
Pelling, Arena Idé. I samarbete med
Frankrikes ambassad.

28/4 Tillit, ansvar
och korruption.

I samband med Arenagruppens
vänners årsmöte arrangerades ett
seminarium om tillit och korruption i ett svenskt och internationellt
perspektiv. Vi vet att öppenhet, hög
tillit och låg korruptionsgrad skapar
förutsättningar för en starkare och
bättre fungerande demokrati.
Men hur ser det ut i Sverige i dag
beträffande tillit och korruption. Vad
säger forskningen? Och vad kan vi
lära från andra länder?
Medverkande: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap. Lars Trägårdh,
professor i historia.

29/4 Nya EU-direktiv – nya
möjligheter att ställa krav
vid offentlig upphandling?

Medverkan: Två av Europas mest
framstående experter på EU-rätt
och offentlig upphandling: Catherine Barnard, juridikförfattare och
professor i EU-rätt vid University
of Cambridge samt Peter Kunzlik,
professor i juridik vid University of
East Anglia.
Övriga deltagande: Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S) och
doktorand i offentlig rätt, Pauline
Göthberg, nationell samordnare för
socialt ansvarsfull upphandling, Annika Strandhäll, förbundsordförande
Vision samt Samuel Engblom,
förbundsjurist TCO.

5/5 Release av Marie
Demkers “Sverige åt
svenskarna“

Medverkan: Marie Demker, professor i
statsvetenskap, Göteborgs universitet.
Kommentarer: Jens Rydgren, professor
i sociologi, Stockholms universitet.

6/5 Vilken kvalitet har de
statliga utredningarna?

Deltagare: Mariell Juhlin, chefsekonom, Ramböll Management
Consulting. Jens Hedström, vd,
Näringslivets Regelnämnd. Samuel
Engblom, chefsjurist TCO Ardalan
Shekarabi, riksdagsledamot Socialdemokraterna. Andreas Norlén,
riksdagsledamot Moderaterna.
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.

26/5 EU-valet –
Hur gick det?

Deltagare: Eric Sundström, politisk
chefredaktör Dagens Arena.
Anna Dahlberg, politisk redaktör på
Expressen.
Pernilla Baralt, kommunikationschef
EU-kommissionen i Sverige.
Jon Worth, europeisk debattör känd
via bloggen jonworth.eu, deltog via
Skype.
Samtalsledare: Yonna Waltersson,
chefredaktör Dagens Arena.

17/6 Äldreomsorgsförsäkring – ett sätt att
klara framtidens utmaningar i äldreomsorgen?

Medverkande: Anna Hedborg,
rapportförfattare och tidigare socialförsäkringsminister.
Paneldeltagare:
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal.
Kristina Folkesson, socialpolitisk
strateg på Vision.
Karin Svanborg-Sjövall, projektledare välfärd Timbro.
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker
Folksam.
Moderator: Agneta Karlsson, vice vd
Arenagruppen.

17/6 Kvalitetsjakten - om
professionalitet i välfärden

Lotta Victor Tillberg, bokens redaktör och forskare vid KTH och Södertörn, presenterar boken. Medverkar
gör även två av skribenterna.

30/6 Återupprätta politiken

Arenagruppen

fessor vid KTH och författare samt
Malena Rydell, kulturskribent och
chefredaktör för Magasinet Arena.

3/7 En orättvis bildningspolitik

Folkhögskolorna har spelat en viktig
roll för bildningen och utbildningen i vårt land. De rörelsedrivna
folkhögskolorna får i dag betydligt
mindre offentligt stöd än de landstingskommunala. Det visar journalisten Mats Wingborgs granskning av
150 folkhögskolornas ekonomi i rapporten ”Orättvis bildningspolitik”.
Medverkande: Mat Hellström, fd
statsråd och ordförande för Biskops
Arnö Nordens folkhögskola. Lisa
Pelling, utredningschef på Arena
Idé. Joakim Hjelm, rektor Viskadalens folkhögskola. Moderator: Håkan
A Bengtsson, Arenagruppen
Arrangörer: Arena Idé, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och
Viskadalen, Biskops Arnö Nordens
folkhögskola.

25/8 Marknad på villovägar
Deltagare: Jesper Meijling, bokens
författare i möte med Carl Tham,
moderator för samtalet.

26/8 Migrationslandet
Sverige – utmaningar och
möjligheter

Medverkande: Lisa Pelling, forskare
och utredningsschef på Arena Idé,
bidrar med perspektiv på migrationsfrågorna i valet.
Samtalsledare: Göran Eriksson, ABF
Stockholm.

27/8 Ojämlikhetens
anatomi – eller kampen för
ett jämlikt samhälle.
Medverkande: Per Molander, samhällsvetare och ämbetsman. Samarbete med ABF-Stockholm

Samtal mellan Sverker Sörlin och
Malena Rydell.
Medverkande: Sverker Sörlin, pro-
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28/8 Majoritetssvenskar i
Storstockholm: Rapportrelease
Medverkande: Rapportens författare
Tobias Hübinette och Charlotte
Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt
centrum i Botkyrka.
Kommentarer: Daniel Poohl, vd, Stiftelsen Expo och författare till boken
Som om vi hade glömt.
Inledning: Nazia Hussain, Director,
Open Society Initiative for Europe
Team (At Home in Europe).
Arrangerat i samarbete med Open
Society Foundations och projektet
”Hemma i Europa”.

28/8 Samhället dömer
skuldsatta till livslång
fattigdom
Medverkande: Anna Hedborg,
utredare.

1/9 Makten och
ledningen i arbetslivet

Seminarium med författarna till boken ”Nordic Lights: Work, Management and Welfare in Scandinavia”
Medverkande: Gunnar Aronsson,
Torsten Björkman, Anders Boglind,
Patrik Hall, Annette Kamp, Jan Ch
Karlsson, Christian Koch, Fredrik
Movitz, Åke Sandberg (red.) och
Anna Wahl.
Kommentarer och frågor: Ann Bergman, Karlstads universitet
Moderator: Lisa Pelling, Arenagruppen.

1/9 Makten och ledningen
i arbetslivet – Nordic lights
Medverkande: Åke Sandbergs, Professor emeritus.

2/9 Vinsterna i välfärden
– myter och fakta

Medverkande: Kent Werne, författare
och journalist.
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3/9 Marknad på villovägar
– Järnvägarna, miljön och
framtiden

Medverkande: Miljöpartiets klimatexpert Karin Svensson Smith,
bokens författare Jesper Meijling och
landskapsarkitekt Elin Olsson från
Coffice/Combine.
I samarbete med Coffice/Combine,
Miljöpartiet de gröna Södermalm
och Arena Idé.

4/9 Europeiskt skitliv: Om
en allt osäkrare europeisk
arbetsmarknad

Eric Sundström, politisk chefredaktör
på Dagens Arena talar om dagens
arbetsmarknad med hög arbetslöshet
och allt osäkrare villkor för allt fler utifrån sin rapport ”Europeiskt skitliv”.
Medverkande: Eric Sundström, rapportförfattare, politisk chefredaktör
på Dagens Arena.
Åsa Westlund, riksdagskandidat S
och tidigare EU-parlamentariker,
Johan Danielsson, ansvarig för EUfrågor på LO.
Göran von Sydow, forskare i
statsvetenskap och utbildningschef
vid SIEPS, Svenska institutet för
europapolitiska studier.

8/9 Kvalitetsjakten – Om
professionalitet i välfärden

Lotta Victor Tillberg, fil.dr., KTH,
talar om kvaliteten i välfärden och
om hur de arbetande inom välfärden
genom praktisk kunskap skapar
kvalitet i sitt dagliga arbete.
Kommentator: Lotte Alsterdal, docent, Södertörns högskola.

9/9 Marknad på villovägar:
Release på Inkonst i
Malmö
Möt författaren Jesper Meijling i
samtal med journalisten Lars Mogensen.
Arrangörer: Inkonst i samarbete med
Tankesmedjan Arena Idé och ABF
Malmö.

9/9 Lägre skatter, färre
personal, större behov

Sandro Scocco samtalar med Kristina
Mårtensson, Kommunal, om skatterna, kommunernas resurser och

medborgarnas behov.
Medverkande: Sandro Scocco, chefsekonom, Arena Idé.
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal.

11/9 Det gemensamma

Irene Wennemo om den svenska
välfärden utifrån sin nyutkomna bok
Det gemensamma.
Deltagare: Irene Wennemo – utredare och ledarskribent på dagensarena.se, Joakim Palme, professor,
Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala univeristet, samt Kent
Werne, författare.
Moderator: Boa Ruthström, Arena
Idé.

15/9 Valanalys

Eric Sundström och Irene Wennemo,
båda från Dagens Arena, leder en
grundlig analys av valutgången.
Medverkande: Björn von Sydow (S),
tidigare statsråd, talman och docent
i statsvetenskap, ger oss en analys av
det parlamentariska läget. Vilka blir
de nästa stegen mot en ny regering,
som också ska kunna få stöd för sin
budget, givet nattens resultat?
En rödgrön panel bestående av
Mona Sahlin (S), Ali Esbati (V) och
Paulo Silva (MP) analyserar valutgången. Vilka är valets vinnare och
förlorare – och varför? Vilka partier
kommer Sveriges nästa regering
bestå av?

19/9 Lunchseminarium
Thomas Bull

Valet 2014 är det första val där den
reviderade regeringsformen från
2011 tillämpas. Thomas Bull, justitieråd och expert på konstitutionell
rätt, reder ut vad som gäller.
Moderator: Eric Sundström, politisk
chefsredaktör på Dagens Arena.

1/10 Irene Wennemo och
Kent Werne | Bokmingel

Kvällen bjuder på officiell release för
Irene Wennemos bok Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen (Premiss förlag). Dessutom
uppmärksammar vi Kent Wernes
nysläppta bok Ofärdsland (Atlas).
Irene Wennemo och Kent Werne
inleder. Kommentarer av Joakim

Palme, professor i statsvetenskap
vid Uppsala universitet och Boa
Ruthström, chef för tankesmedjan
Arena Idé.

2/10 Lunchseminarium
Staffan Laestadius

Arena Idé bjuder in till lunchseminarium med Staffan Laestadius, där
han presenterar sin bok Klimatet och
Välfärden – mot en ny svensk modell,
i samarbete med ABF Stockholm.
Kommentarer på boken ges av Per
Klevnäs, Senior project manager på
Stockholm .

3/10 Kvalitetsjakten –
Release på Södertörns
högskola

Medverkande: Lotta Tillberg, redaktör för boken, Torsten Björkman och
Boa Ruthström kommenterade.

5/11 Det politiska och politikens platser | Lunchseminarium med Sverker Sörlin
Pianona i Västerbotten innehåller
texter av Sverker Sörlin skrivna
mellan 1995 och 2014. Den röda
tråden handlar om att uppfatta det
gemensamma, det politiska, i frågor
som vid första påseendet inte alltid
verkar ha med politik att göra.
Medverkande: Sverker Sörlin, inleder
om Pianona i Västerbotten och det
politiska och politikens platser.
Kommentatorer: Heidi Avellan,
Chefredaktör Sydsvenskan,
Henrik Berggren, författare och historiker, i höst aktuell med romanen
Det röda arvet.

14/11 Internationell
konferens om arbetskraftsinvandring

Program: Att hantera arbetskraftsinvandring på nationell nivå. Exempel
från Tyskland, Sverige, Norge och
Danmark. Anke Hassel, professor
i public policy vid Hertie School of
Governance i Berlin och en av Tysklands ledande experter på arbetskraftsinvandring. Eskil Wadensjö,
professor i nationalekonomi och
verksam vid SOFI, Stockholms universitet. Jens Arnholtz, biträdande

professor vid Department of Sociology, Köpenhamns universitet.
Line Eldring, Fafo Institute for Labour and Social Research i Oslo.
”Utmaningar och möjliga svar –
Fackföreningars ansvar”
Thord Ingesson, migrationspolitiskt
ansvarig på LO.
”Utmaningar och möjliga svar – Den
svenska regeringens ansvar”
Irene Wennemo, statssekreterare på
Arbetsmarknadsdepartementet.
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef och migrationsforskare,
Arena Idé. Konferensen arrangeras
i samarbete med Friedrich Ebert
Stiftung.

22/11 Socialistiskt forum
Marknad på villovägar
Medverkande: Jesper Meijling,
arkitekt och ekonomiforskare
Ingela Edlund, vice ordförande
för LO.

Unga och Politik
– Ylva Bergström

Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en unik studie som
bygger på intervjuer med gymnasieelever i universitetsstaden
Uppsala och i bruksorterna Fagersta,
Grängesberg, Ludvika och Smedjebacken. Studien visar på avgörande
skillnader beroende på kön, klass
och plats. Studien kommenteras av
två unga politiskt engagerade aktivister: Izabell Zaza från Uppsala och
Lisen Lundberg från Smedjebacken.

27/11 Lunchseminarium
John Hilary

Joakim Reiter, chef för UD:s enhet
för internationell handelspolitik,
presenterar TTIP och Sveriges
officiella ståndpunkter i förhållande
till avtalet. Därefter håller John
Hilary, vd, på War on Want en kort
presentation.
Kommentatorer:Peter Kleen, senior
rådgivare på Global Utmaning och
ECIPE. Susanne Lindberg-Elmgren,
utredare vid Internationella enheten
på LO. Joakim Reiter, chef för enheten
för internationell handelspolitik.
Moderator: Ragnar Bengtsson,
utredare och nationalekonom, Arena

Arenagruppen

Idé. Seminariet arrangeras i samarbete med Rosa Luxemburg Stiftungs
brysselkontor och fackförbundet
Vision.

27/11 Seminarium om LSS
Medverkande:
Bengt Westerberg, f.d. statsråd och
socialminister.
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.
Thomas Hammarberg, f.d. kommissionär för mänskliga rättigheter.

2/12 Seminarium om etnisk profilering Norrköping
Peter Leander, journalist och författare till rapporten ”Skyldig tills
motsatsen bevisats” håller föredrag
om etnisk profilering på Arbetets
museum i Norrköping.
Kommentator: Malin Wieslander,
doktorand.
Moderator: Lisa Pelling.
Seminariet arrangeras i samarbete
med Arbetets museum, Asylgruppen Norrköping och REMESO –
Linköpings universitet.

5/12 Seminarium om
utländska bärplockares
villkor

Lunchseminarium i samarbete med
Kommunal.
Medverkande: Mats Wingborg, författare till rapporten Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014,
Per Holmström, vice ordförande på
Kommunal och Bo Axelsson från
bäruppköpet Blommor och Bär AB i
Söderhamn.

11/12 Seminarium:
Uppdatera klimatpolitiken
Medverkande: Magnus Nilsson,
författare till rapporten Uppdatera
klimatpolitiken – Klimatpolitisk
handbok för en ny regering.
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— Arenagruppens vänner
Arenagruppens Vänner bildades vid ett konstituerande möte tisdagen
den 10 november 2009 efter ett initiativ av Bengt Säve-Söderbergh. Syftet
med Arenagruppens Vänner är att stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt,
politiskt och moraliskt.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2014 bestått av följande
personer: Bengt Säve-Söderbergh (ordförande), Leif Åke Falk (kassör), Johan
Hall (sekreterare) Monica Green, Sverker Lindström, Bo Göransson, Lars Andersson, Ronnie Nilsson, Göran Färm, Anette Höijer, Maj-Inger Klingwall,
Alexandra Völker och K-G Wiberg
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2014 haft tre sammanträden,
två under våren och ett under hösten. Vid dessa möten har Vänföreningens
styrelse diskuterat, planerat och beslutat om olika verksamheter i syfte att på
olika sätt stödja Arenagruppens verksamhet.
Vänföreningens årsmöte hölls måndagen 28 april i Arenas lokaler
på Drottninggatan i Stockholm. Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Göran
Färm, Anette Höijer, Maj-Inger Klingvall, Alexandra Völker och K-G Wiberg
nyvaldes till styrelsen och ersatte Anita Gradin, Agneta Karlsson och Cecilia
Eklund.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2014 diskuterat, planerat och
fattat beslut om framför allt följande frågor:
Ytterligare medlemmar till vänföreningen. Samtliga medlemmar har
fått ett värvarpaket med bland annat en ny presentationsfolder om föreningen hemsänt med uppmaningen att sprida information om föreningen och
medlemskapet. Vidare har också styrelsens ledamöter spridit information
om vänföreningen i samband med Arenagruppens aktiviteter i syfte att värva
ytterligare medlemmar. Information om vänföreningen har också spridits
genom att den nya foldern har funnits med i tidskriften Arena.
Den andra uppgiften för vänföreningen har under året varit att driva på
och skapa opinion för den viktiga frågan om insyn och öppenhet i finansieringen av politik, med fokus på partierna. Målet har varit att bilda opinion
för en tydlig lagstiftning när det gäller partiernas finansiering. Arbetet har
letts av Sverker Lindström.
Vänföreningen har också varit inblandad i förslaget om medborgartjänst som presenterades i en rapport författad av Mats Wingborg liksom i en
artikel på DN Debatt den 22 april 2015.
Under 2014 ökade medlemsantalet med 14 personer och uppgår nu till
277 stycken. l
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277

Personer är nu medlemmar
i Arenagruppens vänner.

”

Arenagruppens Vänner
bildades vid ett konstituerande möte tisdagen den 10
november 2009 efter ett
initiativ av Bengt Säve-Söderbergh. Syftet med Arenagruppens Vänner är att
stödja Arenagruppens arbete ekonomiskt, politiskt
och moraliskt.

Arenagruppen

— Abonnenter
ı
LO
ıı
Vision
Folksam
Kommunal
Unionen
III
Fackförbundet ST
Akademikerförbundet SSR
IF Metall
IV
Handels
SEKO
V
TCO
GS – Facket för Skogs-, Trä- och
Grafisk bransch
Folkets Hus och Parker
Unionen Stockholm

VI
ABF-Stockholm
Aftonbladet
Fastighetsanställdas förbund
Svenska Målareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Pappersarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet
Byggnadsarbetareförbundet
Hyresgästföreningen
Swedbank
Posten
Elektrikerförbundet
Svenskt Näringsliv
ABF Göteborg
ABF Malmö
Palmecentret
Vårdförbundet
Teaterförbundet
Hotell och Restaurang Facket
Sveriges Ingenjörer
Riksbyggen
Runö Folkhögskola
ABF-Förbundet
Finansförbundet
Rönneberga Kursgård
PRO
HSB Stockholm
Socialdemokraterna Stockholms
läns landsting
Socialdemokraterna Stockholms län
Konsumentföreningen Stockholm
Byggnads Stockholm-Gotland
Arbetsgivarföreningen KFO
Veidekke Sverige AB
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— Arena Idé Kapital AB (AIKAB)
Arena Idé AB har ett dotterbolag, AIKAB, vars uppgift är att förvalta inlånat
kapital. Avkastningen kan sedan användas för att genom koncernbidrag
ekonomiskt stödja Arena Idé. Aktierna i AIKAB ägs av Arena Idé till 99,4
procent och återstoden ägs av Kommunal, IF Metall och Handels.
AIKAB startade sin verksamhet i september 2013 och har haft förlängt
räkenskapsår till och med den 31 december 2014. För den perioden beviljades en koncernbidrag på 3,6 miljoner SEK.
I styrelsen sitter Anders Bergström, ordförande, Kommunal, Ulf Andersson, IF Metall, Tommy Tillgren, Handels, och Boa Ruthström, Arena Idé.
Ett placeringsutskott beslutar inom ramen för placeringsreglerna om hur
kapitalet ska förvaltas. I placeringsutskottet sitter Lars Randerz, ordförande,
Kommunal, Gunnar Ormeus, föredragande, IF Metall, Yvonne Cederberg,
samt Boa Ruthström.
Boa Ruthström har varit VD sedan starten och Agneta Karlsson vice VD
fram till december 2014 och därefter efterträddes hon av Håkan Bengtsson.l

”

Aktierna i AIKAB ägs av
Arena Idé till 99,4 procent och återstoden ägs av
Kommunal, IF Metall och
Handels.

Boa Ruthström
är vd för Arena Idé Kapital AB

Arenagruppen

— Anställda

Håkan A Bengtsson
Vd

Bitte Mantzana
Administration

Agneta Karlsson
Vice vd (t.o.m. 30/9 2014)
Chef för Arena Medier
(t.o.m. 30/9)

Eric Sundström
Politisk chefredaktör
för Dagens Arena (t.o.m.
15/10)

Johanna Lindell
Vice vd (fr.o.m. 1/10 2014)
Chef för Arena
Skolinformation
Chef för Arenauniversitetet

Yonna Waltersson
Chef för Arena Medier
(fr.o.m. 1/10)
Redaktör på Dagens Arena
(t.o.m. 15/10)
Chefredaktör för Dagens
Arena (fr.o.m. 1 mars)

Gun Andersson
Administration, register
och prenumerationer

Niklas Nordblad
Språkgranskning och korrekturläsning, register
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Mikael Färnbo
Redaktör för Dagens
Arena

Mikael Feldbaum
Chefredaktör för
Magasinet Arena

Malena Rydell
Chefredaktör för
Magasinet Arena

Tobias Rydin
Art Director på Magasinet
Arena (fr.o.m. november)

Maria Georgieva
Marknadsföring på
Dagens Arena
och Arenagruppen

Jonna Sima
Politisk redaktör på
Dagens Arena (fram till
sista maj)

Maria Carlsson
Journalist på
Dagens Arena (jan–feb)

Peter Leander
Journalist på Dagens
Arena (från mars
till sista september)

Margaretha Holmqvist
Chefredaktör
för Akademikern

Eva Brandsma
Chefredaktör för
Chefstidningen

Cajsa Unnbom
Layout på Chefstidningen
och Akademikern

Arenagruppen

Anki Wood
Chefredaktör
för Omvärlden

Nils Resare
Redaktionssekreterare/
redaktör på Omvärlden

Mia Laurén
Marknadsföring
på Omvärlden

Johan Hilton
Förlagschef på Atlas

Boa Ruthström
Chef för Arena Idé

Ann-Louise Gustavsson
Biträdande förlagschef
för Atlas

Lisa Pelling
Utredningschef
på Arena Idé

Johan Söderbäck
Redaktör på Atlas
och Premiss

Sandro Scocco
Chefsekonom (40 %) på
Arena Idé

Karin Thorasdotter
Redaktör på Premiss
(fr.o.m. 1/8)
(gick över till Arena
Opinion 1 jan 2014)

Ragnar Bengtsson
Utredare på Arena Idé
(fr.o.m. 1 sept)

Sonja Schwarzenberger
Projektledare på
Arena Opinion

Marcus Strinäs
Kommunikationsrådgivare
på Arena Opinion

| 39

