Arenagruppen
Verksamhetsberättelse 2015

Förord
Verksamheten i Arenagruppen 2015 präglades förstås av oron i Europa och
i vårt närområde. Allt detta har satt sin prägel på debatten i Sverige och
även på Arenagruppens verksamhet under året. Vi har på olika sätt i vårt
arbete belyst de här frågorna. Vi har varit en aktiv part och argumenterat
för en öppen svensk hållning gentemot omvärlden. Och inte minst genom
underbyggda rapporter visat att invandring leder till ökad tillväxt och har en
positiv effekt för vår demografi. Förutom att vi har ett ansvar för att stå upp
för asylrätten. Inte minst i egenskap av liten nation.
Över huvud taget spelar Arenagruppen en allt viktigare roll i samhälls
debatten. Det handlar om det vi gör i form av rapporter, seminarier, böcker,
utredningar, underlag, artiklar i egna och andra medier. Vi har kort sagt ett
enormt genomslag. Vi är också själva aktörer och budbärare. Personer som
jobbar på Arena eller är knutna till vår verksamhet syns och hörs kontinuer
ligt i debatter, i medier och på seminarier.
Den progressiva opinionsbildningen har länge levt i skuggan av närings
livets satsningar på marknadsliberala tankesmedjor. Det nyliberala teoribyg
get har sannerligen påverkat samhällsdebatten i Sverige. Och även influerat
politiken och det svenska samhället. I många avseenden har Sverige anam
mat många av de marknadsliberala teserna. De högerorienterade tankesmed
jorna har kort sagt påverkat oerhört mycket.
Under senare år har den här liberala hegemonin utmanats. Även vad
gäller opinionsbildning. Nya tankesmedjor har startats. Framför allt är det
Arenagruppen som utmanar den nyliberala tankedominansen och som står
för ett annat perspektiv i samhällsdebatten i Sverige i dag. Trots att Arena
gruppen har betydligt mindre resurser än näringslivets tankesmedjor är vi väl
så synliga i debatten och får större genomslag än exempelvis Timbro.
I ett dokument som läckte till webbsidan Alliansfritt förra året kunde vi få
en inblick i stiftelsen Fritt Näringslivs planer. Stiftelsen delar varje år ut 29
miljoner framför allt till tankesmedjan Timbro. Det intressanta är att Fritt
Näringsliv uppenbarligen är imponerade av vad Arenagruppen gör med
mycket mindre pengar än vad Timbro disponerar. I verksamhetsberättelsen
nämns explicit att Dagens Arenas stall med cirka tio skribenter med kopp
lingar till Arenagruppen fått så stort genomslag, ”formatet underlättar för
medierna när de söker en person som kan kommentera ett visst ämne. Det
ger nya personer en möjlighet att bli etablerade till en låg kostnad”. Timbro
planerar nu att kopiera Dagens Arena.
Men exemplet visar också att det inte bara är mycket pengar som leder till
stort genomslag i debatten. Det handlar också om kvalitet och självständiga
personer. Vi har många sådana knutna till Arenagruppen. Vi är ingen mega
fon. Vi står för kunskap och underbyggda analyser, för förslag och policyre
kommendationer som inte kan avfärdas. Vi har inte något färdigskrivet recept
eller förutbestämt program som vi torgför. Utan en arena för en radikal och
progressiv samhällsdebatt. Det har alltid präglat Arenagruppens verksamhet.
Där vi söker efter lösningar som gör livet lättare att leva och världen mer rättvis.
Ett skäl till det är att vi till skillnad från Timbro aldrig har haft mycket
stöd. Vi har hela tiden haft och skapat våra egna intäkter. Även om vi nu har
stöd för flera verksamheter. För pengar är viktigt. Bara den som har mycket
pengar kan säga att pengar inte är viktigt. Men för Arenagruppen är det
viktigt att också skaffa pengar på egen hand. Vi har en rad verksamheter som
syftar till att bredda vår finansiering. Vi har också många samarbetspartner.
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Håkan A Bengtsson,
grundare av Magasinet
Arena och Arenagruppen.

Detta är ett skäl till att vi kan vara en arena och få så stort genomslag som vi
får. Vi gör saker som håller hög kvalitet och som många efterfrågar och som
därför får stort genomslag. Vi behöver sälja våra böcker. Vi måste se till att
många kommer till våra seminarier. Därför är det så glädjande att antalet
besökare på Dagens Arena ökar, att vi fyller våra seminarier och ofta måste
byta till större lokaler och att Arena Idés poddar når så många lyssnare. Det
är ett gott tecken.
Arenagruppen bedriver en rad verksamheter som verkligen når ut men
som också har en bredd. Vi är folkbildning i vår tid. I en gammal god tradi
tion. Fast på ett modernt sätt.
Det ska vi fortsätta att göra . Det gör att vi känner tillförsikt för Arena
gruppens del. Även om den politiska utvecklingen i världen 2015 ger anled
ning till oro. Men det gör också att det Arenagruppen jobbar med blir ännu
viktigare. ●

”Vi är folkbildning i
vår tid. I gammal god
tradition. Fast på ett
modernt sätt.”

Håkan A Bengtsson,
vd.

|3

Inledning
Styrelsen överlämnar härmed Arenagruppens verksamhetsberättelse för
2015. Arenagruppens arbete för en progressiv och radikal idé- och opinions
bildning är mycket betydelsefullt. Det har ett brett genomslag och gör skill
nad. Det består förstås i första hand av Arenagruppens olika verksamheter,
egna medier, bokförlag, tankesmedja, utbildningar, seminarier och så vidare.
Men minst lika mycket handlar det om att Arenagruppen har skaffat sig en
position i samhällsdebatten som en unik och stark röst, som en seriös aktör
på en rad olika arenor. Arenagruppens position och roll blir allt större.
2015 var ett år präglat av den pågående ekonomiska osäkerheten. EU:s
kris och den ökade främlingsfientligheten runt om i vår närhet och även i
Sverige, samtidigt som vi har att hantera en stor flyktingström, har varit och
kommer att förbli en stor utmaning. Det har skapat ökade spänningar i det
svenska samhället. Arenagruppen behövs mer än någonsin. Uppgiften är att
genom idé- och opinionsbildning göra livs- och arbetsvillkoren bättre här
hemma och ute i världen. Inte minst genom att minska de sociala, kulturella
och ekonomiska klyftorna.
Arenagruppen bedriver verksamhet i fyra dotterbolag.
Arena Medier är Arenas mediebolag. Där gör vi för närvarande Ma
gasinet Arena som förra året kom ut med sex nummer och webbtidningen
Dagens Arena som dagligen publicerar en rad artiklar, ledare, reportage,
debattartiklar, analyser och kommentarer.
Dessutom gör vi olika uppdrag och producerar tidningar. Under året
producerade vi LO-aktuellt.
Magasinet Arena är en viktig plattform för en seriös samhällsjournalistik.
Den var också startpunkten för det som i dag är Arenagruppen. Under året
som gått har en rad artiklar blivit mycket uppmärksammade och omskrivna.
Inte bara i dess tryckta form. Genom samarbetet med Dagens Arena når
texterna via webben också ut ännu bättre. Dessutom sticker Magasinet Arena
ut i dagens tidsskriftsflora. Det är helt enkelt en mycket välgjord och snygg
tidskrift. Samarbetet med Arena Idé i form av bilagor från tankesmedjans
rapportflora har inneburit ett stort mervärde för prenumeranter. Dagens
Arena fortsatte att locka rekordnivåer i form av läsare. Inte minst på grund av
ett stort genomslag för flera av de grävande reportage som gjordes under året.
De är en viktig del i Dagens Arenas journalistik. Men Dagens Arena produ
cerar också varje dag en ledartext och
flera av ledarskribenterna syns som
kommentatorer. Till det kommer
kontinuerliga nyheter och dagliga
kommentarer. Dagens Arenas debatt
sida fylls varje dag med debattinlägg
och glädjande nog kommer bidragen
från en rad olika delar av samhällsli
vet. Dagens Arena är ett etablerat va
rumärke. Inte minst eftersom Dagens
Arena under året hade 1,4 miljoner
unika läsare och 2,6 miljoner besök
totalt. Både Dagens Arena och Ma
gasinet Arena står för kvalitet och en
seriositet som står ut på många sätt i
dagens mediala värld.
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”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.”

Bokförlaget Atlas ger ut samhällslitte
ratur med bred inriktning, reportage,
debattböcker och romaner – och även
akademiska titlar. Utgivningen har
under året varit mycket angelägen och
aktuell. Man kan nämna Ulf Bjerelds
biografi om Lennart Geijer.
Björn Elmbrants Innan mörkret
faller. Kommer 30-talet i kapp oss? är
en synnerligen aktuell bok om dagens
ekonomiska kris. Roland Paulsens bok
om arbetsförmedlingen Vi bara lyder
fick stor uppmärksamhet. Under hös
ten gav vi exempelvis ut Regnet lukar
inte här: ett familjeporträtt av Duraid
Al-Khamisi och Mellan rummen av
Alexander Mahmoud. Båda beskriver
och problematiserar situationen för
grupper med invandrarbakgrund. Atlas gav också i samarbete med Dagens
Arbete ut Elinor Torps bok Jag orkar inte mer. När jobbet skadar själen som
beskriver problemen med den psykiska arbetsmiljön.
Premiss förlag gav också ut flera intressanta böcker, en del av dem i
samarbete med Arena Idé. Som Ledartröja eller tvångströja av Anna Daniels
son Öberg och Tommy Öberg om den svenska lönebildningens historia.
Vidare kan nämnas titlar som Sverker Gustavssons Marknadens makt och
demokratins möjligheter och Kan välfärden räddas av Sören Häggroth och Lars
M. Andersson, Unga och politik av Ylva Bergström, Villy Bergströms bok Från
banker, bruk och lärosäten samt antologin Tankar om arbete.
Uppdraget barnens bästa var ett samarbete med Akademikerförbundet
SSR och En röd stuga med en halvmåne på gaveln gjordes i samarbete med folk
bildningsrådet. För att nämna bara en liten del av alla fina titlar som Atlas
och Premiss gav ut under året.
Arena Idé har tagit ett kvalitativt språng i och med den bredare finansiering
som tankesmedjan fick för några år sedan. Det innebär att vi kan göra mycket
mer än tidigare och utifrån ett medborgar- och löntagarperspektiv utgöra
en motpol till arbetsgivarfinansierade tankesmedjor. Tankesmedjan har tre
huvudområden: arbetsmarknad, demokrati och välfärd. Och mycket därtill.
Arena Idé har ett fackligt råd, ett vetenskapligt råd och ett juridiskt råd som
vi för dialog med och tar råd ifrån. Till det kommer en rad projekt till vilka vi
knyter personer till vårt nätverk. Exempelvis har vi jobbat med arbetsmiljö,
socialtjänst, kulturpolitik och jämställda löner. Migration har stått i fokus
för verksamheten under året. Inte minst genom den uppskattade podden
Människor och migration. Ekonomisk politik är också i fokus kontinuerligt
för Arena Idé. Podden Pengar och politik har många lyssnare. Tankesmedjan
är synnerligen synlig i samhällsdebatten.
Vi har mycket välbesökta seminarier. Arenaakademin har under året haft
sin första utbildning. Det är en utbildning som vänder sig till unga inom
politik, medier, facket och akademin. Kursen fick mycket goda vitsord av de
som gick den. Arena Idé gör också uppdragsutredningar och skapar därmed
egna intäkter till Arenagruppen.
Arena Opinion innehåller flera olika verksamheter. Arena Opinion är
Arenagruppens kommunikationsbolag som gör uppdrag av olika slag och
som har etablerat sig på ett bra sätt. Vi har dessutom rekryterat flera nya
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medarbetare under året för att kunna utveckla verksamheter. Arena Opinion
har gjort en rad olika uppdrag under året, hjälpt till med kampanjer, organi
serat seminarier och modererat med mera. Vi har också inlett ett mentorsprogram för ledare inom fackliga organisationer och ideella organisationer
som nu går in på sin andra säsong. Vi arrangerar dessutom studieresor, förra
året en resa till London över brittiska valet och en uppdragsresa till Paris.
Vi har en egen kursverksamhet med bland annat utbildningar i kommuni
kation och facklig feminism. Här finns också Arena Skolinformation som är
ett synnerligen framgångsrikt fackligt projekt som gör material för skolorna.
Verksamheten är nu permanent med stöd från fackliga organisationer från
alla tre fackliga centralorganisationer.
Arena Opinion gör bra verksamheter och bidrar också ekonomiskt till Arena
gruppen.
Med dessa ord ställer Arenagruppens styrelse sina platser till årsmötets
förfogande och vill också passa på att tacka hela Arenagruppens personal för
en väl genomförd verksamhet och för deras stora engagemang. ●

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.

l Arenagruppen vill främja
Lars Anell
Ordförande

Lena Ag
Ledamot

(foto Kristian Pohl)

Peter
Andersson
Ledamot

Anders Ferbe
Ledamot

Leif Nicklagård
Ledamot

Maria Östberg
Svanelind
Ledamot

Helle Klein
Suppleant

Annelie
Nordström
Suppleant

Frida Röhl
Suppleant
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Tobias Baudin
Ledamot

Dag Andersson
Suppleant

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.

Arena Medier
Arena Medier är Arenagruppens mediebolag. Under året gjorde vi webbtid
ningen Dagens Arena, sex nummer av magasinet Arena samt uppdrag som
bilagor för externa kunder.
Magasinet Arena inledde året med en intervju med en svensk IS-medlem
skriven av sociologen Evin Ismail. Texten väckte stort intresse och blev årets
mest lästa text på webben.
Dagens Arena fortsatte locka rekordnivåer i läsningen och fick genomslag
för flera gräv, som SL:s konsultnotor, att var tredje arbetslös klassas som
funktionshindrad och hur kostnaderna för inhyrd vårdpersonal påverkar
vården.
Under året har vi producerat mindre uppdrag åt externa aktörer som till
exempel bilagor till Arbetet.
Både Dagens Arena och Magasinet Arena har fortsatt att utveckla sin när
varo i sociala medier och på webben. Det har inneburit att antalet besök på
Dagens Arena och delningar och läsning av våra artiklar hållit historiska
toppnivåer. Både Dagens Arenas och Magasinet Arenas artiklar har också
spridits och citerats i andra medier. De två tidningarna intensifierade samar
betet och Dagens Arena är numera en viktig plattform för att rekrytera nya
läsare till Magasinet Arena.
Under året har vi fortsatt arbeta för att öka annonsintäkterna, minska
kostnaderna och hitta alternativa finansieringsmetoder på en tuff tidningsmarknad. Vi söker aktivt nya uppdrag och samarbetspartner för att utveckla
Arena Medier.
Chef för mediebolaget var fram till november Yonna Waltersson som
sedan gick på föräldraledighet. Mikael Feldbaum vikarierade i november och
december. ●
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Dagens Arena
Dagens Arena är en av Sveriges ledande nyhets-, opinions- och debattsajter.
Den positionen stärktes ytterligare under verksamhetsåret 2015 då webbtid
ningen fick stort genomslag med flera granskningar.
Att Dagens Arena numera utgör en väletablerad redaktion vars nyheter
andra redaktioner ofta plockar upp framgick med all tydlighet under 2015.
Dagens Arena citerades av flertalet nyhetskällor, såsom Svenska Dagbla
det, Dagens Nyheter och Expressen, men även lokaltidningar. Framför allt är
det granskningarna som har fått genomslag – SL:s konsultnota, Samhallreportaget och så vidare.
Den granskning som Dagens Arena gjorde av SL och som visade att
konsultkostnaderna stigit med 40 procent på två år ledde till ett beslut i
landstingsfullmäktige om att minska konsultkostnaderna. Dagens Arenas
faktauppgifter blev också vid ett flertal tillfällen hänvisade till i olika riks
dagsdebatter.
Samarbetet med Magasinet Arena fortsatte under 2015. Redaktören
Mikael Färnbo genomförde för de två tidningarnas räkning ett längre repor
tage om Samhall som fick stor uppmärksamhet i andra medier, bland annat
nyheten om att var tredje arbetslös är kodad som funktionsnedsatt.
Medarbetarna har varit efterfrågade som kommentatorer i olika ämnen,
som moderatorer och som föreläsare i skrivande. Chefredaktören Yonna Wal
tersson har deltagit som kommentator i bland annat Studio Ett, Godmorgon,
världen!-panelen, SVT och kvällstidningarnas sändningar i olika ämnen.
Yonna Waltersson och Johanna Senneby har vid ett flertal tillfällen före
läst om politiskt skrivande vid olika kurssammanhang. Yonna Waltersson och
Lisa Gemmel modererade externa samtal och debatter vid ett flertal tillfällen.
Praktikanter under året var Erik Halling, Janna Ekbrant, Maxime Wall
ström och Herman der Nederlanden.
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facebook.com/dagensarena
@dagensarena
@dagensarena

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 SVT:s
olika nyhetsprogram.
Vesna Prekopic förstärkte under året ledarredaktionen. Under året var
Evin Ismail ledarskribent under årets två första månader och Johanna Palm
ström slutade som ledarskribent i mars.
Ledarredaktionen bistod under våren Bommersviks ledarskribentutbild
ning med praktikplatser. Det var mycket uppskattat att ta emot tre kunniga
skribenter som fick testa att skriva ledare.
Ledarskribenter var under året: Håkan A Bengtsson, Björn Elmbrant, Mi
kael Feldbaum, Lisa Gemmel, Evin Ismail, Ulrika Kärnborg, Daniel Mathi
sen, Johanna Palmström, Lisa Pelling, Vesna Prekopic, Yonna Waltersson och
Per Wirtén. Ledarskribentpraktik gjorde Jenny Bengtsson, Daniel Johansson
och Ida Ölmedal.

1669

Så många följare har Dagens
Arena ökat med på Facebook
under året.

Höga läsarsiffror
Under 2015 fortsatte Dagens Arena att ha höga läsarsiffror. Dagens Arena
hade totalt 1,4 miljoner unika läsare under 2015. Antalet besök var 2,6 miljo
ner. Sidvisningarna var 3,3 miljoner.
509 275 besök, 20 procent av det totala antalet, surfade direkt in på
sajten. 381 344 besök kom via sökmotorn Google. 3 678 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 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 2014 från 1,38 till 1,08 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.
Dagens Arena växer ständigt i sociala medier. På Facebook har Dagens
Arena ökat med 1669 följare under året, till 9445 följare.

Redaktionen
Mikael Färnbo lämnade Dagens Arena i mitten av oktober. Han ersattes som
grävredaktör av Nina Brevinge. Yonna Waltersson gick på föräldraledighet i
slutet av oktober. Lisa Gemmel gick
då in som tillförordnad chefredaktör
och politisk redaktör på deltid. För
att stärka upp redaktionen arbetade
Amanda Lindholm på redaktionen
under november och december. I de
cember meddelade Yonna Waltersson
att hon lämnar Dagens Arena.
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Fakta: Härifrån kom Dagens Arenas läsare
Från Facebook har 1 051 974 besök på Dagens Arena skett via mobiltelefoner
eller surfplatta. 341 298 besökare har surfat till Dagens Arena från Facebook
via en vanlig webbläsare. Från Twitter har 212 341 hittat till Dagens Arena.
En ökning av helt nya besökare till sidan har skett via Twitter. Av Dagens
Arenas läsare har hälften av alla besök, totalt 1 304 785 stycken, skett via
mobiltelefoner. Trenden att läsare använder mobiltelefoner för att läsa
Dagens Arena är ihållande. Antalet besök med läsplatta var 301 600.
Besöken via en vanlig dator var 1 022 454. ●

Dagens Arena
i siffror
Dagensarena.se (ettan) hade
570 249 totala sidvisningar
under 2015.
Mest lästa nyhet:
”Arbetsförmedlingen: Sverige behöver 100 000 invandrare per år”
(19 128 totala sidvisningar)
Mest lästa krönika:
”Mattias Alkberg: Jag har gett
upp”
(36 426 totala sidvisningar)
Mest lästa analys:
”Så har Hanne Kjöller lekt reporter
igen” (20 344 totala sidvisningar)
Mest lästa blogg:
”Var arga, Swedbankkunder. Var
väldigt arga.”
(54 724 totala sidvisningar)
Mest lästa debattartikel:
”Clara Bergman: Pinsamt gnäll
från höginkomsttagare”
(18 377 totala sidvisningar)
Mest lästa Magasinet Arenas
webb:
”Trollen går ut i solen”
(totala sidvisningar 25 869)
Mest lästa granskning:
”Var tredje kvinna som födde på
BB Sophia hade valt annat BB”
(3 892 totala sidvisningar)
Mest lästa ledare:
”Kostnaden för skatteflyktingar är
det som borde bekymra” (12 587
totala sidvisningar)
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Ovan: ögonblick ur Dagens Arenas verksamhet.

Nedan: På Instagram kunde läsarna följa journalisten Johanna Sennebys
reportageresa längs Balkanrutten.

Magasinet Arena
Magasinet Arenas bredare tilltal har fortsatt att locka läsare av papperstid
ningen 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 Evin Ismails text om en IS-medlem
“Varför ville du dö Samir”, Mikael Färnbos reportage om Samhall “En ny
Samhallsklass” och Mathias Wågs reportage om den rasistiska “folkrörelsen”
“Trollen går ut i solen”.
Under hösten berättade Magasinet Arena om flyktingsituationen bland
annat genom reportage från Ungern, porträtt på Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg samt en bilaga från Arena Idé om hur vägarna till
Europa kan hållas mer öppna för migranter.
Läsningen av Magasinet Arena ökar stadigt på nätet och våra texter till
hör de mest delade på̊ dagensarena.se. Antalet prenumeranter och lösnum
merköpare minskar marginellt på en tuff tidningsmarknad.
Magasinet Arena medverkade på̊ Bok- och biblioteksmässan i Göteborg,
Socialistiskt forum i Stockholm och ABF:s första maj-fest och har sålts vid ett
stort antal seminarier med Arena Idé. Vi ordnade tillsammans med Arena
Idé ett seminarium på Bio Rio i anslutning till den bilaga som skrevs av Lisa
Pelling och handlade om hur migrationen till Europa kan förbli mer öppen.
Malena Rydell har under året, förutom i Arena, även skrivit för DN:s kul
tursidor. Mikael Feldbaum har skrivit för Dagens Arena samt varit redaktör
för Arena Idés podd Pengar och politik. Arenas art director Tobias Rydin har
varit föräldraledig under vintern och Christopher West har vikarierat. Båda
har fortsatt att utveckla magasinets form.
Arena har som alla medier en tuff uppgift att dra in annonsintäkter.
Under året fortsatte vårt samarbete med Dagens Arbete Medias annonsför
säljning.
Under året har Magasinet 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. ●
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facebook.com/magasinetarena
@magasinetarena
@magasinetarena

Arena i siffror
Över 100 skribenter levererade
fler än 200 artiklar varav över 100
lades ut på webben som hade
ungefär 22 000 besökare i månaden vilket utgjorde 8,22 procent
av Dagens Arenas totala antal
unika besökare. 2429 personer
prenumererade i genomsnitt och
det såldes 752 lösnummer per
nummer.

Foto: Elis Hoffman

Topp 5
Trollen går ut i solen
av Mathias Wåg
26 000 visningar
Varför ville du dö Samir?
av Evin Ismail
23 000 visningar
Förbjud män, inte barn, på krogen
av Jenny Damberg
20 000 visningar
Undergångsprofeterna kan
inte räkna
av Sandro Scocco
18 000 visningar
Klassism – ett första steg
i fel riktning
av Nina Björk
14 000 visningar
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Atlas
Året 2015 var ett år med både gamla välkända Atlasförfattare och debutanter,
och när året summeras har 22 nya titlar getts ut på Bokförlaget Atlas. Förla
get fortsätter att göra avtryck i samtidsdebatten och ges plats på kultursidor
na av redaktioner som med stort intresse följer utgivningen.
Året inleddes med Och jag är fri av Ulf Bjereld, som skildrar Lennart
Geijers liv och politiska gärning, och en välbesökt release på Arenagruppen.
Nästa januarisläpp var De användbara av Mattias Hagberg, en roman om
de totalitära tankeströmningar som präglade Sverige under åren före andra
världskriget. Boken fick ett mycket fint bemötande. Release av Mattias Hag
bergs bok anordnades i Göteborg, som även den var välbesökt.
I mars släppte Bokförlaget Atlas Roland Paulsens Vi bara lyder som fick
ett mycket brett genomslag i medier och blev förlagets storsäljare under
2015. Det är ingen överdrift att säga att boken blev en av årets mest omdisku
terade på kultursidorna. Den intog en plats på DN:s kritikerlista från första
recensionsdag. Roland tilldelades dessutom Johan Hansson-stipendiet som
går till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebat
ten, med motiveringen: ”En välskriven och uppfordrande studie som med svart
humor skildrar Arbetsförmedlingens verksamhet och samtida föreställningar om
arbete, arbetsmoral och lydnad.” Roland deltog bland annat i en debatt om
arbetssamhället med bland andra författaren Lena Andersson på Kulturhuset
i Stockholm. Boken blev också en uppmärksammad dockteater i Malmö.
I april kom Martina Montelius efterlängtade uppföljare till debuten
Främlingsleguanen. Oscar Levertins vänner fick stora och fina recensioner.
Första upplagan sålde slut snabbt. Martina Montelius intervjuades i morgon
program och större dagstidningar. Hon är en mycket älskad och efterfrågad
författare, och hon välkomnades på inte mindre än två författarkryssningar
under året. Martina har under året stärkt sin position som en tongivande
skönlitterär författare som skildrar svärta med humor som ingen annan.
Under våren gav Atlas ut Kalle Kniiviläs reportage Krim tillhör oss, upp
följaren till förra årets succébok Putins folk. Därpå följde Anna-Lena Lode
nius Vi säger vad du tänker, ett reportage om europeisk högerpopulism som
anlägger ett helikopterperspektiv på fenomenet. Böcker som dessa visar att
Atlas är ett förlag som kan fördjupa förståelsen av den politiska utvecklingen
också utanför Sveriges gränser.
Boken Vad säger barnen? av Ylva Mårtens var ett projekt som initierades
av STDH, och där Mårtens, mångårig medarbetare på SR, sammanfattade
sin särskilda intervjuteknik och ett antal decenniers verksamhet som reporter
med barnperspektiv. Dessutom fortsatte Atlas med sin utgivning av Kristian
Lundbergs böcker. Den samtida klassikern Yarden i nyutgåva och pocketvers
ionen av Det här är inte mitt land landade under våren på bokhandelsdiskarna.
I slutet av april åkte förlagschef Johan Hilton till Göteborg för att delta i
två Atlas-relaterade event på Stora teatern. Det första: ”Popmusik rimmar på
politik”, en samtalskväll med Anna Charlotta Gunnarson där salongen var
fullsatt. Evenemangsserien fortsatte under hösten, då Gunnarson fortsatte att
samtala med kända artister om musik och politik. Det andra: gästspel med
Galeasens uppsättning ”Vår klass” där Bokförlaget Atlas medverkade med
bokbord. Pjäsen bygger på Anna Bikonts bok Vi från Jedwabne, som Atlas
gett ut.
Bokförlaget Atlas deltog som vanligt på bokmässan med mer än 30
programpunkter och med rekordstort antal författare på plats. Mässan blev
försäljningsmässigt en av de bästa genom förlagets historia.
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facebook.com/insideatlas
@insideatlas
@insideatlas

”Årets förlag? Atlas har
varit väldigt starka
i år med titlar som
Som hon drack,
Regnet luktar inte
här och Knark.
Alla med laddade,
aktuella ämnen.”
Tara Moshizi i Vi Läser

”Och språket. Språket!
Det virvlar, strömmar,
flödar, det är så svidande snyggt!”
Valerie Kyeyune Backström i
Expressen om En trädgård för
dissidenter av Jonathan Lethem.

Bilder från Atlas Instagramkonto @insideatlas
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Hösten bjöd på en stark utgivning. Bland annat gav två av Atlas tunga,
trogna författare ut nya böcker: Magnus Lintons Knark – en svensk historia,
en bok om den havererade svenska narkotikapolitiken, och Björn Elmbrants
Innan mörkret faller, en betraktelse över hur nazismen kunde få fäste i
Tyskland med paralleller till vår tid. Magnus Linton blev för tredje gången
nominerad till Augustpriset för bästa svenska fackbok.
Ulrika Kärnborgs Klickokratin, som sammanfattar journalistikens kris,
gavs ut i samarbete med Arena Idé. Atlas fortsatte utgivningen av den norska
stjärnförfattaren Tore Renberg med Attack från alla håll, del två i serien om
det småkriminella gänget från Stavanger. En bok som fick mycket press var
Som hon drack av Lisa Wiklund och Jenny Damberg, om synen på kvinnor
och alkohol. Två översättningar i form av romanerna Sorg av Andrew Holle
ran och En trädgård för dissidenter av Jonathan Lethem fick båda mycket fint
mottagande av medierna.
Två böcker som gavs ut under hösten var skriva av debutanterna
Alexander Mahmoud och Duraid Al-Khamisi. Deras böcker Mellan rummen
och Regnet luktar inte här ger en angelägen bild av Sverige i dag. Det är böcker
som speglar och problematiserar situationen för grupper i befolkningen med
invandrarbakgrund, berättelser som sällan berättats och som blir alltmer ange
lägna i det rådande politiska klimatet. Alexander Mahmoud blev nominerad
till Stora journalistpriset för det reportage som boken Mellan rummen bygger
på. Båda böckerna fick stor uppmärksamhet och har även sålt mycket bra.
Under 2015 fortsatte Atlas sin satsning på nyskriven svensk dramatik
med en samling, Drama!, som innehåller tre nyskrivna pjäser av Marcus
Lindeen, America Vera-Zavala och Mattias Brunn. Inom ramen för denna
satsning släpptes också United States of Sweden, en bok av och om dramati
kern och regissören Mattias Andersson.
I december avslutade förlagschef Johan Hilton sitt arbete på Atlas för att
gå vidare till en tjänst som teaterredaktör på Dagens Nyheter. Ann-Louise
Gustavsson blir ny förlagschef och under våren 2016 tillträder Elnaz Baghla
nian som litterär chef. ●

”’Regnet luktar inte här’
är en smärtsam, svidande bok om flykten,
familjen, om det nya
landet och hur det förblir främmande. Det
är en bok jag vill ge i
julklapp till hela den
svenska regeringen.”
När Judith Kiros väljer en av årets
bästa böcker blir det Duraid
Al-Khamisis Regnet luktar inte här

”Med ett bibliskt lugn
och tålamod tecknar
Kniivilä ett fasansfullt
porträtt i ett omistligt
och medryckande
reportage”
Thomas Engström i Svenska
Dagbladet om Krim tillhör oss av
Kalle Kniivilä

“Hon skapar en hyllning
till den medelålders
kvinnan med en hjärna
mycket skarpare än
samhället någonsin
kommer att erkänna,
med en förmåga till djup
som bespottas som
tramsigt kulturtantigt
istället för att prisas och
värnas.”
Jenny Aschenbrenner i Kulturnytt
i P1 om Martina Montelius roman
Oscar Levertins vänner
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Atlas 2015
Och jag är fri
Bjereld, Ulf
Det här är inte mitt land, pocket
Lundberg, Kristian
De användbara
Hagberg, Mattias
Drama, pocket
Lindeen m. fl.
Vi bara lyder
Paulsen, Roland
Krim tillhör oss
Kniivilä, Kalle
Oscar Levertins vänner
Montelius, Martina
Yarden
Lundberg, Kristian
Vi säger vad du tänker
Lodenius, Anna-Lena
Vad säger barnen?
Mårtens, Ylva
En trädgård för dissidenter
Lethem, Jonathan
Klickokratin
Kärnborg, Ulrika
Innan mörkret faller
Elmbrant, Björn
Knark
Linton, Magnus
Regnet luktar inte här
Al-Khamisi, Duraid
Attack från alla håll
Renberg, Tore
Jag orkar inte mer
Torp, Elinor
Som hon drack
Damberg/Wiklund
United States of Sweden
Andersson, Mattias
Integrationen och arbetets
marknad
Larsson, Jennie K
Sorg
Holleran, Andrew
Mellan rummen
Mahmoud, Alexander
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Premiss
Premiss har fortsatt att framgångsrikt ge ut böcker i samarbete med organi
sationer och universitet. I början av året rekryterades en ny projektledare till
Premiss, Stefan Sunnerdahl, som ersätter Karin Thorasdotter.
Först i raden av böcker släppte Premiss Kan välfärden räddas? i sam
arbete med Arena Idé. Den innehåller 99 förslag om hur den kommunala
välfärdsproduktionen kan räddas. I samband med boksläppet anordnades ett
välbesökt seminarium. Nästa bok i samarbetet med Arena Idé var Marknadens makt och demokratins möjligheter, en samhällspolitisk essä av Sverker
Gustavsson och Ingemar Lindberg.
Premiss har under flera år gett ut böcker i samarbete med SSR och i år
kom boken Uppdraget barnens bästa av Margaretha Holmqvist. Därefter gavs
vänboken Tankar om arbete ut i samarbete med Karlstads universitet. En
antologi med landets främsta forskare inom arbetsvetenskap.
Lagom till bokmässan lanserade Premiss tillsammans med Unizon boken
Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende. Boken utgår ifrån kvin
nojourernas arbete och handlar om att stödja och skydda barn som upplevt
pappas våld mot mamma eller själva utsatts för våld.
I oktober lanserade Premiss, i samarbete med Arena Opinion och Folk
bildningsförbundet, samtalsboken En röd stuga med en halvmåne på gaveln av
Sonja Schwarzenberger, en bok om folkbildning som bland annat uppmärk
sammades i ett reportage i God morgon, världen! i P1.
Under hösten kom ytterligare två böcker i samarbete med Arena Idé,
Ledartröja eller tvångströja av Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg och
Unga och politik av Ylva Bergström. Den förstnämnda en bok om lönebild
ningens utmaningar och den senare en kartläggning om hur ungdomar
med olika socialt ursprung ser på samhällsfrågor och politik. Ledartröja eller
tvångströja blev mycket omskriven när den kom, bland annat på Aftonbladets
ledarblogg och i tidningen Arbetet.
Årets sista bok ut blev Från banker, bruk och lärosäten där tidigare vice
riksbankschefen Villy Bergström blickar tillbaka på sin uppväxt, studietid,
yrkesliv och tiden därefter, även detta ett samarbete med Arena Idé. ●
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facebook.com/premissforlag

Premiss 2015
Kan välfärden räddas?
Andersson/Häggroth
Marknadens makt och demokratins möjligheter
Gustavsson/Lindberg
Tankar om arbete
Bergman m.fl.
Uppdraget barnens bästa
Holmqvist, Margaretha
En röd stuga med en halvmåne
på gaveln
Schwarzenberger, Sonja
Ledartröja eller tvångströja?
Danielsson/Öberg
Det gäller barnen
Rösare, Peter
Unga och politik
Bergström, Ylva
Från banker, bruk och lärosäten
Bergström, Villy
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Arena Opinion
Arena Opinion är Arenagruppens uppdragsbolag. Under året har bolaget
haft många utbildningsuppdrag, allt från kortare föreläsningsuppdrag till
terminskurser i samarbete med folkhögskolan Viskadalen.
Bolaget har också producerat material, skrivit böcker, modererat och
mycket mer.
I början av året avslutade vi arbetet med IF Metalls valanalys. Arena Opi
nion fungerade som sekreterare i IF Metalls valanalysgrupp och stod för den
politiska analysdelen i hela rapporten. Slutsatserna av IF Metalls valarbete
stod dock IF Metall själva för.
I början av året slutfördes också arbetet med att ta fram en marknadsfö
ringsplan åt LO-TCO Biståndsnämnd, för deras tryckta material.

En röd stuga med en halvmåne på gaveln
I augusti kom reportageboken En röd stuga med en halvmåne på gaveln som
skrivits på uppdrag för Folkbildningsförbundet. Arena Opinions Sonja
Schwarzenberger intervjuade sex personer som på olika sätt befinner sig
inom folkbildningen, politiken och kulturen för att undersöka vad folkbild
ningen måste ägna sig åt för att inte bli en lyx för några få. Boken handlar om
hur det bildade och det folkliga ställs som motsatser i det offentliga samtalet
och ställer frågorna: Vilken roll spelar folkbildningen i en tid när SD är
riksdagens tredje största parti, och vart har den politiska viljan att folkbil
da svenskarna tagit vägen? De intervjuade: Jessika Gedin, programledare
Babel, Omar Mustafa, utvecklingschef Ibn Rushd studieförbund, Paulina
Neuding, chefredaktör Neo, Sverker Sörlin, idéhistoriker och ordförande
för Folkuniversitetet, Soraya Post, EU-parlamentariker Fi, Heidi Avellan,
politisk chefredaktör Sydsvenskan. Redaktör: Nathaly Salas. Boken gavs ut
på Premiss förlag.
I samband med lanseringen av boken genomförde Arena Opinion en
välbesökt releasefest på Salong 4 i Hornstull, Stockholm. Arena Opinion tog
även fram en marknadsföringsplan som resulterade i att En röd stuga med en
halvmåne på gaveln blev omskriven och recenserad i medier till ett marknads
värde av över en miljon kronor (källa: Retriever), vilket är anmärkningsvärt
för uppdragsutgivningar. Utöver det medverkade författaren Sonja Schwar
zenberger i ett flertal seminarier i landet, bland annat under bokmässan i
Göteborg.

Studiematerial

Jämställdhet, arbetsmiljö och rättvisa – LO
Arena Opinion har skrivit och formgivit ett undervisningsmaterial för LO:s
ungdomsinformatörer när de besöker skolor för att berätta om fackliga
rättigheter.
Materialet bygger på fem delar: Allas lika värde, Jämställdhet i arbets
livet, Sexuella trakasserier på jobbet/skolan, Arbetsmiljö i praktik och teori
samt Diskriminering.
Materialen varvar stöd till föreläsning med praktiska övningar.

Schyst resande
Arena Opinion har tagit fram ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan på
uppdrag av nätverket Schyst resande.
Schyst resande tar upp olika aspekter av resandet och ger konkreta tips på
hur du kan göra för att resa schyst. Lärarhandledningen innehåller en mängd
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”Jag har lärt mig
mycket om ledarskap
av min mentor, hon
har visat att man kan
röra sig mellan olika
sektorer och världar.
Hon är en tydlig förebild för mig”
Karin Flinkenberg, produktionsledare på Vision och deltagare i
Arenagruppens mentorsprogram

olika aktiviteter och diskussionsfrågor med hänvisningar till kursplaner för
samhällskunskap, geografi, religion och kursen hållbar turism.

Mentorsprogrammet
Under året startade Arenagruppen ett mentorsprogram som drivs av Arena
Opinion. Programmet erbjuder adepter som har arbetat ett tag ett professio
nellt bollplank som får dem att växa i sin yrkesroll.
Träffarna mentor–adept pågår under ett år.

Studieresor

Medieledarnas resa till Paris
I april arrangerades en studieresa till Paris på uppdrag av Medieledarna.
Ciceron var Tomas Lindbom. Gruppen besökte stora dagstidningar, mindre
magasin och fransk tv.
Tre intensiva dagar i Paris och deltagarna var mycket nöjda med program
met och Paris.
Valstudieresa till London
I maj arrangerades en öppen valstudieresa till London. Deltagarna fick träffa
tankesmedjor, journalister, forskare och kampanjmakare. På valdagen ge
nomfördes också dörrknackning i ett valdistrikt i östra London.
Under våren och hösten genomförde Arena Opinion två populära kurser
i samarbete med Viskadalens folkhögskola:

Utbildningar

Att skriva politiskt
Föreläsare från Arenagruppen och utomstående undervisade ett tjugotal
elever i den, vid det här laget, klassiska utbildningen i politiskt skrivande
som bland annat lär deltagarna att förbättra och fokusera sitt skrivande,
att skriva debattartiklar och för sociala medier och att bilda opinion i olika
kanaler.
Facklig feminism
I samband med LO:s debattbok Den feministiska utmaningen som gavs ut på
Premiss förlag väcktes idén att göra en kurs för att utbilda ombudsmän och
intresserade i hur praktiskt feministiskt arbete kan genomföras den fackliga
vägen. Arena Opinion samlade några av de främsta namnen på området till
att föreläsa om strategier, historia, inspiration och goda exempel för att ta den
fackligt feministiska visionen ut till arbetsplatserna.
Föreläste gjorde Ulrika Lorentzi, Kommunal, Maria Sveland, författare,
Torun Carrfors, sjuksköterska och debattör, Sonja Schwarzenberger, Arena
Opinion, Soheyla Yazdanpanah, Södertörns högskola, Olav Fumarola Uns
gaard, frilans, Kristine Engström, Handels, och Joa Bergold, LO.
Ett flertal mindre medieträningskurser och föreläsningar om kampanjarbete
och sociala medier hölls också, bland kunderna återfinns HSB, Vision och
Kommunal Väst.

“Som fackligt aktiv
i Kommunal under
många år, trodde jag
att jag visste det mesta om feminism och
om kvinnors villkor i
arbetslivet. Men den
här utbildningen gav
mig en djupare insikt
och tog mig till en helt
annan nivå. Fantastiska föreläsare och
engagerade deltagare …”
Tina Dahlström, ombudsman
Kommunal som gick kursen
Facklig feminism under våren
2015
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Seminarier och moderatorsuppdrag
3/2 Göteborg
Sätt ord på hälsan – en konferens om att främja hälsa och rättigheter
genom utbildning i svenska för invandrare
Konferensen arrangerades av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Västra
Götalandsregionen Pedagogiskt centrum och avdelningen för Sexuella
rättigheter & hälsa. Temat för konferensen var vikten att nå ut med hiv- och
STI-förebyggande arbete till nyanlända genom Svenska för invandrare, SFI.
Detta kan ge förutsättningar att förverkliga människors rätt till hälsa och ha
tillgång till ord för att beskriva sin kropp, mående och hälsa.
Det kom ca 500 deltagare bestående av SFI-lärare, skolledare, personal
från landstingens verksamheter kring hiv-prevention och SRHR, ideella
organisationer och myndigheter.
Medverkande gjorde:
Faustine K. Nkulu Kalengayi, Umeå universitet
Lubin Lobo, Umeå universitet
Edda Manga, Göteborgs universitet
Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion, var konferencier.

5/3 Stockholm
Kåt, glad & tacksam – ett samtal om sextrakkasserier på jobbet
På vilket sätt måste politiken, arbetsgivare och den fackliga rörelsen arbeta
tillsammans för att sätta stopp för sexuella trakasserier på jobbet?
Deltagare:
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Pim van Dorpel, vice ordf. Hotell & Restaurang
Lise-Lotte Argulander, jurist på arbetsgivarorganisationen Visita
Joa Bergold, rapportförfattare & utredare LO
Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion
12/6 Göteborg
Varför så svårt när vi vet så mycket?
Seminarium arrangerat av Vision under West Pride i juni. Om vilka beslut
som krävs inom politiken för att nå visionen om att alla ska ha lika rättigheter
och möjligheter. Medverkade gjorde: Naiti del Sante, jurist Arbetsmarknads
departementet, Marcus Gustavsson, ordförande Vision Göteborg, Mona
Sahlin, f.d. partiledare och statsråd (S), Barbro Westerholm, riksdagsledamot
(FP).
Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.
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29/6 Visby
Vilka investeringar krävs inom infrastruktur och bostäder?
6F-förbunden arrangerade ett gemensamt seminarium i Almedalen om
regeringens investeringar i infrastruktur och bostäder.
Medverkande: Janne Rudén, ordförande Seko, Johan Lindholm, ordfö
rande Byggnads, Milan Obradovic (S), kommunalråd Malmö, Erika Ullberg
(S), finanslandstingsråd i opposition, Stockholm, Martin Ahlqvist, senior
konsult, TNS Sifo.
Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion
29/6 Visby
Från Don Draper till Håkan Hellström – om maskulinitet och om män
som agenter för jämställdhet
Arrangör: TCO i Almedalen
Brist på jämställdhet påverkar både mäns och kvinnors möjligheter att forma
sina liv. Vi diskuterade hur föreställningar om manlighet förändrats och hur
mäns engagemang i jämställdhetsarbetet utvecklats.
Medverkade gjorde: Shahab Ahmadian, projektledare FATTA MAN, Ste
phan Mendel-Enk, journalist och författare, ligger bakom Med uppenbar
känsla för stil: Ett reportage om manlighet. Johan Bävman, fotograf, aktuell
med projektet Swedish Dads, där han fotat föräldralediga pappor, Lars
Jalmert, professor och maskulinitetsforskare, Ulrika Hagström, utredare
jämställdhetspolitik, arbetsliv och kön TCO, Eva Nordmark, förbundsordfö
rande, TCO.
Moderator: Sonja Schwarzenberger, projektledare för Arena Opinion.
SVT direktsände seminariet.

30/6 Visby
Fler hyresrätter sätter fart på Sverige
I dag har många inte råd att skaffa sig en egen bostad om den inte upplåts
med hyresrätt. 6F-förbunden arrangerade en debatt om ett nationellt pro
gram för fler hyresrätter och därmed också nya arbetstillfällen: Bygg 50 000
bostäder per år, renovera 60 000 bostäder per år – det var 6F-förbundens
förslag.
Medverkande: Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästernas Riksförbund,
Sofia Fölster, riksdagsledamot (M), Magnus Pettersson, förbundsordförande
Fastighetsanställdas Förbund.
Samtalsledare: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion
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30/6 Visby
Schysta villkor ställer krav på smarta politiker och chefer
Arrangör: Kommunal
Sammanfattning av seminariet: Är det rimligt att yrkesutbildade inom
vård- och omsorgsyrken inte kan försörja sig på sitt jobb? Vad kan samhället,
arbetsgivare och politiken göra för att skapa goda villkor inom en sektor som
står inför stora rekryteringsutmaningar?
Medverkande: Annelie Nordström, ordförande, Kommunal, Kristina
Zakrisson, kommunalråd (S), Kiruna kommun, Jane Lindell Ljunggren, äld
reomsorgsexpert, Hattstugan, Inga-Kari Fryklund, vd, Vårdföretagarna.
Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.
1/7 Visby
Ett gränslöst arbetsliv
Stockholms universitet arrangerade ett samtal om arbetslivet ur ett livslopps
perspektiv med särskilt fokus på ungdomars situation på arbetsmarknaden.
Samtalet leddes av Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment
Institute. Medverkande: Susanna Toivanen, docent i sociologi, Anna Nyberg,
forskare på Stressforskningsinstitutet och Irene Wennemo, statssekreterare
hos Ylva Johansson, samt Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.
1/7 Visby
Klarar du Sveriges vanligaste jobb?
Kommunals välkomstmingel bjöd på ett samtal mellan minister Gabriel
Wikström och Annelie Nordström, ordförande Kommunal, lett av Sonja
Schwarzenberger, Arena Opinion. Diskussionen handlade om förutsättning
arna för Kommunals medlemmar att orka ett helt arbetsliv och hur svensk
sjukvård bör utvecklas för att ta till vara professionernas kompetens.
1/7 Visby
Varför är män värda mer än kvinnor?
Arrangör: Kommunal
Sammanfattning av seminariet: ”Lika lön för lika arbete” är självklart. Men
varför acceptera att sektorer med majoritet kvinnor har lägre lönenivåer än
manligt dominerade? Vilka värderingar styr i samhället när kvinnors arbets
marknad värderas lägre än männens? Vad göra för att komma till rätta med
denna diskriminering? I det här seminariet diskuterades konsekvenser av
värdediskrimineringen och hur vi inom en rimlig framtid kan åstadkomma
faktiska förändringar.
Medverkande: Lenita Granlund, avtalssekreterare, Kommunal, Martin
Linder, 2:e vice ordförande, Unionen, Agneta Stark, docent i företagsekonomi,
genusforskare, f.d. rektor för Högskolan Dalarna, Lena-Liisa Tengblad, vd,
SLA.
Sonja Schwarzenberger, Moderator, Arena Opinion.
24/9 Göteborg, Bokmässan
Vem ska äta bildningsgröten? Om folkbildning i Finland och Sverige
Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan, samtalade med Sonja
Schwarzenberger, Arena Opinion, om skillnaden mellan det som anses bildat
och det som anses folkligt med avstamp i Schwarzenbergers bok En röd stuga
med en halvmåne på gaveln, Premiss förlag. Arrangör Finska montern och
Arena Opinion, Bokmässan.
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25/9 Göteborg, Bokmässan
En röd stuga med en halvmåne på gaveln
Hur används begrepp som folklighet för att främja en nationalistisk agenda
och vad måste folkbildningen sätta emot?
I samtalet medverkade Sonja Schwarzenberger, författare, och Anna
Morin från Studieförbunden. Arrangör: Folkbildningsförbundet och Arena
Opinion.
28/10 Göteborg
Sexualitet i media – stänga av eller sätta på?
För åttonde året i rad arrangerarade Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell
hälsa i Västra Götaland och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, en
heldagskonferens med tema: Sex, unga och skolans roll, med fokus på hur
unga möter och påverkas av medier. Målgruppen var personal inom skola och
hälso- och sjukvård samt andra intresserade i Västra Götaland.
Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion, var konferencier.
Montersamtal S-kongressen åt Kommunal
Arena Opinion arrangerade ett montersamtal åt Kommunal, i deras egen
monter.
Samtalet fokuserade på rollen som kommunalpolitiker och vad politi
kerna kan göra för att förbättra situationen för kommunalt anställda. Nisha
Besara modererade samtalet med Annelie Nordström.
3/11 Stockholm
IRIS – om etisk rekrytering
Arena Opinion arrangerade i samarbete med Justitiedepartementet,
IOM (International Organization for Migration) och Arena Idé ett semina
rium för att presentera det nya systemet IRIS (International Recruitment
Integrity System) en certifiering för att hjälpa företag att rekrytera internatio
nell arbetskraft under etiska och hållbara villkor.
Medverkade gjorde bland andra justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson, William Lacy Swing, generaldirektör för IOM samt Greg Priest,
hållbarhetschef för Ikea. Lisa Pelling, Arena Idé, modererade. ●
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Arena Skolinformation
Framgångsprojektet Arena Skolinformation som från början var en femårig
satsning blev från 2015 en stadigvarande verksamhet med en förlängning
på tre år till att börja med. En förändring för året var att TCO också valt att
ansluta sig till projektet.
Arena Skolinformations undervisningsmaterial har fortsatt att vara pop
ulära och distribueras i tryckt format i stora mängder, främst genom Utbudet.
se men även andra undervisningssajter riktade mot skolan. Det väletablerade
undervisningsmaterialet Arbetslivet har nått ut till över 57 000 elever under
året och tätt därefter Arbetsmiljö med 47 000 exemplar i det tryckta formatet.
Därtill ska läggas de direkta nedladdningarna av materialen i pdf som ökat i
jämförelse med föregående år.
2015 har urskilt sig genom att de direkta nedladdningarna av våra material
från vår egen sajt www.arbetslivskoll.se har ökat med 67 procent. Vi kan också
se en spridning av nedladdningarna bland alla material och spel, tidigare var
det bara några få trycksaker som stod för merparten av nedladdningen.
Tiotusentals elever har under året spelat våra rollspel. Mest utmärkande
för 2015 är det mångdubblade intresset för vårt spel Loppet som belyser
diskriminering och fördomar. Utifrån beställningarna uppskattas att 100 000
elever har spelat rollspelet, lågt räknat.
Nytt för året är att Arena Skolinformation erbjudit rörlig bild som under
visningsmetod. Fyra kortfilmer om arbetsmiljö har tagits fram tillsammans
med Spets produktion AB. Genom filmerna kan lärarna lyfta frågor om ar
betsmiljö i klassrummet på ett enkelt och intressant sätt. Det har varit viktigt
för Arena Skolinformation att visa att arbetsmiljö kan handla om så mycket
mer än sådant som många i första hand förknippar som arbetsmiljö. Därför
lyfts mobbning, otrygga villkor, hot och våld och säkerhet på arbetsplatsen
upp i filmerna, områden som är allt vanligare på Sveriges arbetsplatser och
många gånger drabbar unga i arbetslivet.
Filmerna är tänkta att kunna användas enskilt när lärare vill lyfta ar
betsmiljö i klassrummet men också som komplement när eleverna arbetar
med vårt material om arbetsmiljö. Till varje film gjordes också lärarhandled
ningar. Filmerna släpptes i samband med den europeiska arbetsmiljöveckan i
oktober och har sedan dess ständigt ökat antal visningar. Responsen har varit
positiv och filmerna har visat sig vara användbara såväl bland gymnasieelever
som på språkundervisning för vuxna och fackliga medlemsutbildningar.
I slutet av året påbörjades arbetet med ett nytt digitalt material om jäm
ställdhet i arbetslivet som kommer lanseras under 2016.
För att öka kunskaperna hos medverkande förbund och göra dem till
medvetna bärare av projektet har Arena Skolinformation funnits på plats på
bland annat Unionens kongress och LO:s skolorganisationsträff, där över 100
deltagande skolinformatörer fanns på plats.
Under 2015 har vi kontinuerligt skickat ut nyhetsbrev till 750 prenumer
anter och också ökat vår aktivitet via sociala medier. ●

facebook.com/
arenaskolinformation

”Materialet är jättebra.
Och ganska lättläst
trots svåra saker.”
Lärare om Arbetslivet

Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna,
utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa
frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

Loppet iminering
kr

– ett spel om dis

av Anna-Karin

Linder och Karl

10–30 spelare
1 spelledare
30 minuters speltid
inklusive efterdiskussion

Bergström

Förutom materialet i detta
kompendium behövs:
• En whiteboard
• Whideboardpennor
• Sax

”Filmen om schyssta
villkor använder jag.
Toppenbra!”
Lärare om arbetsmiljöfilmen
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Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta
när man ska ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper ﬁnns
på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/olika viljor?
Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka
lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till.

ttarna
Beslutsarfa
ts
be villkor
– ett spel om

av Anna-Karin Linder

12–30 spelare
60 minuters speltid
45–60 minuter
efter-diskussion

Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt
sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de
som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet? Spelet gör inga
anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust
att ta reda på hur det egentligen ligger till.

las

Anställa eller anstäl
nde
– ett spel om jobbsöka
av Anna-Karin Linder

och Karl Bergström

och Karl Bergström

Förutom materialet i detta
kompendium behövs:
• En whiteboard och pennor
• En klocka med tidtagarfunktion

Arena Skolinformation
i siffror
Så här många exemplar av
skolmaterialet har beställt
under 2015:
Arbetslivet, 57 578
Arbetsmiljö, 47 177
Loppet, 8 187
Anställa eller anställas, 5 970
Beslutsfattarna, 4 311
Nedladdade pdf/st
Arbetsmiljö, 1 362
Arbetslivet, 1 209
Arbetslivet lättläst, 1 147
Arbetslivet fördjupning, 789
Entreprenörskap, 635
Rollspel:
Anställa eller anställas, 684
Loppet, 1 378
Beslutsfattarna, 448
Varje nedladdad pdf används
uppskattningsvis av en lärare i
en klass på ca 30 elever.

4–30 spelare
1 spelledare
30–50 minuters speltid
inklusive efterdiskussion

”Mobbning har ingen
åldersgräns, hudfärg
eller specifik plats.
Mobbning sker i
arbetslivet. Bland
vuxna.”
Linda Mathiasson, studerande
som medverkar i Arena skolinformations film Mobbning på
arbetsplatsen. Alla filmerna finns
att se på www.arbetslivskoll.se
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Tankesmedjan
Arena Idé

facebook.com/arenaide
@arenaide

Organisation
Tankesmedjan Arena Idé bildades 2000 under namnet Agora. I dag utgör
den en enhet inom Arenagruppen.
Under 2011–2012 bedrevs inom tankesmedjan ett utvecklingsarbete,
som 2013 resulterade i långsiktig, stabil finansiering av verksamheten och
en ny, tydligare inriktning. Tankesmedjan ska huvudsakligen arbeta inom tre
temaområden: arbetsmarknad, ekonomisk politik och teori samt välfärd och
demokrati.
Verksamheten har följt den inriktning som definierades vid starten. Den
ska fortsätta att vara baserad på Arenagruppens värdegrund, och har som
planerat orienterat sig mot forsknings- och utredningsverksamhet. Samar
betet 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 kon
takter, 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.

Arena Idés vetenskapliga råd
Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfi
nansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig
ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveck
ling och som rådgivare till vår löpande verksamhet. Under året har följande
personer ingått 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 forsk
ning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet
Stefan Jonsson, docent vid REMESO, Linköpings universitet, samt förfat
tare och kritiker i Dagens Nyheter
Tomas Korpi, fil.dr i nationalekonomi, professor i sociologi, SOFI, Stock
holms 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 universitet
Jesper Meijling, arkitekt, doktorand vid Avdelningen för historiska studier i
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Lansering av
rapporten
Lagliga vägar
över Medelhavet
skriven av Lisa
Pelling

vetenskap, teknik och miljö samt vid Urbana och regionala studier, KTH
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 Söder
törns 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 22 januari, 21 april samt den 6 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 möjlig
het att väcka nya frågor. I rådet har under året följande personer ingått:
Tomas Abrahamsson, Seko
Dag Andersson, ST
Per Holmström, Kommunal
Stefan Carlén, Handels
Andreas Beckert, TCO
Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
Erica Sjölander, IF Metall
Lars Lindgren, Transport
Åsa Märs, Unionen
Karin Ottosson och Karl Lundberg, Vision
I rådet har även Håkan A Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström,
Arena Idé, deltagit.
Rådet har sammanträtt den 12 februari och den 16 september.

Arena Idés juridiska råd
Rådet bildades 2013 med syftet är att samla jurister som delar Arenagrup
pens 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 2015 har Arena Idés juridiska råd fortsatt att vara en aktiv och
initiativrik grupp. På rådets uppdrag reste juriststudenten och den sociala
aktivisten Rami Al-Khamisi under hösten till USA. Resan resulterade i en rad
föredrag och i den uppmärksammade rapporten Rörelsejurister: vägen mot en
samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister.
Rapporten lanserades på en konferens på Mångkulturellt centrum arrangerad
av Unesco-MOST i samarbete med REMESO, Linköpings universitet, Arena
Idé, IMER-Research Association, Mångkulturellt
centrum och Unesco-LUCS.
Rådet har under 2015 tagit initiativ till en antologi på temat ”rätten till
rättvisa” om utsatta och resurssvaga människors rätt till rättvisa. Antologin
kommer att ges ut under 2016.
Rådet har fungerat som rådgivare och viktigt bollplank i en rad projekt
som tankesmedjan utvecklat och genomfört under året, inte minst rapporten
om upphandlingen av Ostlänken som publicerades i juni 2015, samt det
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projekt kring arbetsmiljölagen 40 år samt projekt kring socialtjänsten som
genomförs under 2016.
I rådet ingick 2015 Carl Josefsson, hovrättsråd vid Svea hovrätt, Sofia
Råsmar och Lise Donovan, chefsjurist på TCO, Oskar Taxén, chefsjurist
Kommunal, Kerstin Ahlberg, docent, Stockholms universitet, Agnes Eklund,
doktorand, Uppsala universitet, Ignacio Vita, advokat, Claes-Mikael Jonsson,
förbundsjurist på LO, Robert Sjunnebo, LO, Maria Bexelius, doktorand,
Uppsala universitet samt Petra Hall, jurist på Vision. I rådet ingår även
Håkan Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström.

Projekt
Arbetsmiljö
Tillsammans med fackförbund inom alla tre centralorganisationerna starta
des ett arbetsmiljöprojekt under hösten. Under 2016 kommer fem seminarier
att genomföras. Seminarierna kommer att behandla den psykosociala arbets
miljön, dödsolyckor och arbetssjukdomar, kvinnors och mäns arbetsmiljö och
lagar och strukturer. Projektet avslutas med ett sammanfattande seminarium.
I projektet medverkar SSR, Vision, Unionen, ST, Kommunal, Byggnads och
IF Metall.
Socialtjänsten
Under hösten initierades även ett projekt om socialtjänsten, som handlar om
att stärka samhällets yttersta sociala insatser. Projektet genomförs i samarbe
te med forskare på Malmö högskola, Vision, Föreningen Sveriges Socialche
fer, FORSA och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Projektet kommer
att avslutas under 2016.
Kulturpolitisk plattform
Under året påbörjades framtagandet av en kulturpolitisk plattform. Områden
som den bland annat kommer att behandla är digitalisering, tillgänglighet,
kommunal kulturpolitik, bildning och kulturskaparnas villkor. Projektet
beräknas avslutas 2016.
Jämställda löner
Projektet leds av en grupp med docent Susanne Fransson, Göteborgs uni
versitet, docent Åsa Löfström, Umeå universitet, jur.dr Per Norberg, Lunds
universitet, docent Jenny Säve-Söderbergh, 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.
Den 13 november genomfördes ett seminarium om vad parterna gjort
tidigare och vad de bör göra framgent för att nå målet jämställda löner.
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
2011 och inledningsvis under 2012 har Koalitionen dragit ner på verksam
heten, men hösten 2012 inleddes bland annat ett samarbete med Kulturhuset
i Stockholms stad om att gemensamt lyfta fram de kulturpolitiska frågorna
under våren 2014 med anledning av valet i september samma år. Under 2015
har Koalitionen haft två möten men inga utåtriktade aktiviteter.

32 |

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.
Migrations- och integrationsfrågor
Året 2015 har präglats av ett stort fokus på migrations- och integrationsfrå
gor. Arena Idés utredningschef Lisa Pelling har i egenskap av statsvetare och
expert på migrationsfrågor varit anlitad som föreläsare i en rad sammanhang,
till exempel av Utrikespolitiska institutet, Institutet för Framtidsstudier, Gö
teborgs universitet, Palmecentret och vid flera tillfällen av Regeringskansliet.
Hon har också medverkat i svenska och internationella medier.
Lisa Pelling har under året även ingått i en analysgrupp tillsatt av Kristina
Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.
Lisa Pelling har haft ett särskilt uppdrag inom analysgruppen att ta fram ett
underlag kring Sveriges bidrag till att uppfylla de migrationsrelaterade målen
i FN:s nya utvecklingsagenda (2030-agendan för hållbar utveckling). Lisa
Pellings underlag presenterades för
en workshop med deltagare från
myndigheter, företag, arbetsmark
nadens parter och civilsamhället i
början av 2016 och lades sedan fram
för statsministerns framtidsråd.
Ekonomisk politik
Arena Idés chefsekonom Sandro
Scocco har under året medverkat i
ett flertal seminarier, konferenser
och debatter, samt i svenska och
internationella medier. Frågor som
behandlats har varit bland andra
migrationens kostnader, finanspoli
tik, lägstalöner och bostadspolitik.

Arenaakademin 2015
Under 2015 genomfördes Arenaakademin för första gången. Arenaakademin
är ett idépolitiskt ledarskapsprogram som riktar sig till unga, progressiva
talanger i Sverige. Målet är att identifiera och utbilda nya spännande röster
för jämlikhet, jämställdhet och frihet och på så sätt bereda plats för en ny
generation av progressiva opinionsbildare i
samhällsdebatten.
År 2015 antogs 13 stycken deltagare till pro
grammet. Dessa var mellan 21 och 27 år och kom
i grova drag från fyra olika sektorer av samhället:
fackföreningsrörelsen, akademin, civilsamhäl
let och kultursektorn. Under fyra träffar under
hösten fick deltagarna stifta bekantskap med
några av Sveriges främsta tänkare inom ekono
misk politik, arbetsmarknadspolitik och välfärds
politik och tillsammans med dem formulera
sina svar på vår tids centrala policyfrågor. För att
nämna några av föreläsarna gästades Arenaak
ademin av Leif Pagrotsky, Gudrun Schyman,
Alexander Bard, Maria Wetterstrand med flera.
Vid sidan av de obligatoriska träffarna fick
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deltagarna även personlig coachning
för att bli trygga i en framtida roll
som opinionsbildare. Dessutom
genomförde de ett projektarbete i
grupp som gick ut på att ta fram ett
nytt politiskt förslag för den svenska
samhällsdebatten.
Arenaakademin fick mycket fina
utvärderingar av deltagarna. Ambi
tionen är att göra Arenaakademin
till ett långvarigt projekt inom Arena
Idé.

Kommunikation
Arena Idés kommunikations fokus
2015 har varit att bredda andelen
personer som kan ta del av tankes
medjans rapporter och analyser. Tan
kesmedjans seminarier har därför sedan hösten 2015 spelats in och släppts
som podcasts på Arenaplay som går både att lyssna på via dator och att ladda
ner till smartphones. De sex seminarier som spelades in under hösten har
lyssnats på 1031 gånger fram till årsskiftet, det innebär att mer än dubbelt så
många som deltagit i seminariet lyssnat i efterhand.
Tankesmedjan har under 2015 dessutom drivit två poddar, Pengar & Politik
som under året gav ut 21 avsnitt och med dem nådde 94 300 lyssnare, samt
Människor & Migration som gav ut 8 avsnitt och nådde 15 100 lyssnare.
Spridningen av Arena Idés seminarier, podcasts och rapporter sker till
stor del i sociala medier. Under 2015 har tankesmedjan ökat antal följare på
Facebook från 2243 gilla-markeringar till 3245, och på Twitter från 1160
följare till 2746.

Lisa Pelling
samtalar med
Nobels fredspristagare under
ett seminarium
arrangerat av LO
och Arena Idé.
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Under 2015 har Arena Idés medarbetare medverkat i bland annat Agenda
i SVT, Godmorgon, världen!, Konflikt i P1, Studio Ett, Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar och Sydsvenskan.

Uppdrag
Under året har vi arbetat med två större uppdrag. Ett om äldreomsorg på
uppdrag av Vision och Kommunal och ett om kooperationen på uppdrag av
KFO (läs mer under Seminarier). Vi har även genomfört ett antal mindre
uppdrag. Totalt omsatte uppdragsverksamheten ca 1,8 mkr.
Almedalen
Arenagruppen modererade och
medverkade i ett tiotal seminarier
arrangerade av fackförbund och an
dra organisationer. Vi genomförde
även ett antal träffar med samar
betspartner. ●

Lanseringsseminarium och
panelsamtal för
rapporten Kreol –
ett spöke går runt
i orten skriven av
Lewend Tasin och
Anton Lindehag.
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Seminarier
Arena Idé arrangerar egna semina
rier, men gör även på uppdrag åt
andra seminarier och konferenser
samt medverkar i andras seminarier
och konferenser.

Egna arrangemang
13 januari
Seminarium om sociala strukturer
i utbildningssystemet
15 januari
Seminarium med Kurdistans utrikes
minister
21 januari
Inspirationsseminarium för studen
ter om att skriva uppsats på C- och
D-nivå
16 januari
Hearing om arbetsmiljö –
Dödsolyckor på arbetsplatser.
Arrangörer: Arena Idé, IF Metall &
Byggnads
3 februari
Modellen som klev ut genom ett
fönster – Om svenska modellen och
globalisering.
Arrangörer: Arena Idé & LO
(Seminarium inom ramen för LO:s
sysselsättningsprojekt)
5 & 19 februari
Utbildning om att driva MRärenden för juridiska rådet
Kan välfärden räddas?
5 februari
Presentation av Lars Anderssons och
Sören Häggroths bok med Ardalan
Shekarabi
9 februari
Nollränta – om ekonomisk politik
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10 februari
Marknad på villovägar
Arbetets museum i Norrköping
11 februari
Gränsbytarnas tid,
Arrangör: Arena Idé, Civil Rights
Defenders & LO-TCO Bistånds
nämnd
26 februari
Greklandskrisen,
Seminarium med Alexandra
Pascalidou
10 mars
Längtan efter Sovjet. Vad händer
i Ukraina och Ryssland?
Arbetets museum, Norrköping
12 mars
Dödligt yrke: Journalist i Latinamerika
Arrangörer: Arena Idé, LO-TCO Bi
ståndsnämnd & Civil Rights Defenders
12 mars
Kooperationen i välfärden,
Arrangör: Svensk kooperation,
Arena Idé och Arbetsgivarförening
en KFO
20 mars
Den kinesiska drömmen.
Utmaningar för Kina och världen
9 april
Marknadens makt och demokratins
möjligheter

21 april
Hotar Tyskland det europeiska
samarbetet?
Arrangör: Arena Idé och ABF
Stockholm
23–24 april
Makt och inflytande i arbetslivet
4 maj
IMF:s syn på finanspolitik och
sysselsättning
18 maj
Utbildningssystemet och sociala
strukturer
Röda rummet, stadsbiblioteket,
Malmö
19 maj
Klarar äldreomsorgen sina
utmaningar?
20 maj
Kreol – ett spöke går runt i orten
22 maj
Peter Sutherland, FN:s särskilde
representant för migration och
utveckling
Arrangörer: Arena Idé, UD &
Justitiedepartementet
27 maj
Etnisk profilering
Malmö

14 april
Varför kommer vi inte ur krisen?
Arbetets museum i Norrköping

2 juni
Socialt ansvarsfull upphandling
av Ostlänken
Arrangörer: Arena Idé, Byggnads
& Seko

16 april
Kubas ekonomiska och
demokratiska utveckling

22 juni
Arena Idé analyserar det
danska valet

20 april
Nyanländas etablering på
arbetsmarknaden,
Arrangör: Arena Idé och LO

29 juni
Kooperation – en del av välfärden,
Arrangör: Arbetsgivarföreningen
KFO & Arena Idé

30 juni
Klickokrati – om medieutvecklingen
1 juli
Invandringens vinster
2 juli
Den maktlösa vänstern
3 juli
Om kreolisering
26 augusti
Lansering av Klickokratin
8 september
Klickokratin – om journalistikens pris
Arbetets museum i Norrköping
16 september
Ledartröja eller tvångströja? –
Ett samtal om svensk lönebildning
21 september
Sverige ett invandrarland
2 oktober
Søren Krarup och konservatismens
tredje våg
2 oktober
Vilka tävlar om presidentskapet?
5 oktober
Visselblåsare – så slipper du bli
rumskompis med Snowden

2 november
Ojämlikhet: vad kan vi göra,
Arrangör: Arena Idé och LO
3 november
Unga och politik
Arbetets museum i Norrköping
4 november
Folkrörelsens universum – i går, 
idag och i morgon?
Arrangör: Arena Idé & Folkets Hus
och Parker
5 november
Lagliga vägar över Medelhavet –
en färdplan
Röda rummet, stadsbiblioteket,
Malmö
9 november
Kreol på MR-dagarna,
Göteborg
10 november
Remitteringar – mer än en livlina
Arrangör: Arena Idé och Forum
Syd, seminarium på MR-dagarna
i Göteborg
13 november
Morgondagens avtalsrörelse
Arrangör: Arena Idé och Nätverket
för jämställda löner
18 november
Den populistiska svängningen

6 oktober
Knark
Arbetets museum i Norrköping

26 november
Lagliga vägar över Medelhavet

7 oktober
Kooperativa företag – en del
av världen

28 november
Uppdatera klimatpolitiken,
Socialistiskt forum

15 oktober
Knark
ABF Göteborg

28 november
Kreol – identitet och organisering
Socialistiskt forum

30 oktober
Hur gör vi arbete åt alla möjligt i den
”andra maskinåldern”?
Arrangör: Arena Idé och Friedrich
Ebert Stiftung

8 december
A Europe of Divergences?
Arrangör: Arena idé, Policy Network
& Friedrich Ebert Stiftung

12 december
Konferens om social aktivism
och juridik
Arrangör: Arena Idé &
Unesco-MOST
14 december
Från diktatur till demokrati
Arrangör: Arena Idé & LO
15 december
Från banker, bruk och lärosäten

Andras arrangemang
4 mars
Uppdrag Välfärd, Boa Ruthström
Arrangör: Entreprenörskapsforum,
Fores & Leading health care
6 maj
Behöver det offentliga stimulera
sparande? Sandro Scocco
Arrangör: Svensk Försäkringsförening
19 maj
Debatt om TTIP, Ragnar Bengtsson
Arrangör: Socialdemokraterna
20 maj
Digitalisering och utsikter för euro
peisk arbetsmarknad, Sandro Scocco
Arrangör: SNEE
8 juni
Sandro Scocco opponerar på
OECD-rapport
Arrangör: Arbetsförmedlingen,
OECD & LEED
26 juni
Europa 2030, Sandro Scocco
Arrangör: Industrianställda i Norden
28 juni
Digital delaktighet och samhälls
påverkan genom podcasts, Maja Dahl
Arrangör: Hej Digital
29 juni
Tänk om – hur möter vi framtiden?
Lisa Pelling
Arrangör: Migrationsverket
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30 juni
TTIP – hot eller möjlighet för ökad
sysselsättning, Lisa Pelling
Arrangör: LO Sverige
30 juni
Välfärden bortom Reepaluutredningen, Boa Ruthström
Arrangör: Svenskt Näringsliv
1 juli
Global Deal – ett globalt handslag
för schysta villkor, Lisa Pelling
Arrangör: Arena Idé, LO Lands
organisationen i Sverige, Swefund
& Utrikespolitiska institutet
1 juli
Hur motverkar vi exploatering av
arbetskraftsinvandrare? Lisa Pelling
Arrangör: Migrationspolitiska Sföreningen & LO
1 juli
Behövs lokala fackliga företrädare
i byggbranschen? Boa Ruthström
Arrangör: Sveriges Byggindustrier,
Ledarna – Sveriges chefsorganisa
tion, Unionen & Sveriges Ingenjörer
1 juli
Bra pensioner i framtiden – hur?
Lisa Pelling
Arrangör: Offentliganställdas
Förhandlingsråd (OFR)
2 juli
Näthat – nu är det nog. Dags att
ta eget ansvar, Maja Dahl
Arrangör: Hej Digital
24 september
Kommunals strategidagar,
Sandro Scocco, Lisa Pelling, Håkan
A Bengtsson & Maja Dahl
29–30 september
FES Good Society Conference,
Berlin, Sandro Scocco & Lisa Pelling
Arrangör: Friedrich Ebert Stiftung
2 oktober
Utbildningsdag för S-gruppen
i riksdagen, Lisa Pelling
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5 oktober
UD:s enhet för styrning och analys
(USTYR), Lisa Pelling

25 november
Idédebatt – Timbro vs Arena Idé
Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern

7 oktober
Tyska ambassaden, FES Delegation
från Tysklands tredje största delstat
Baden-Württemberg, Lisa Pelling

26 november
Vem får hjälpa en flykting? Maja
Dahl
Arrangör: Diskrimineringsdagen
Stockholms universitet

8 oktober
FES Brandenburg, Lisa Pelling
29 oktober
Open Society Foundations, Wien,
Lisa Pelling
3 november
IRIS – a global partnership to
counteract unethical recruitment,
Lisa Pelling
Arrangör: Regeringskansliet & IOM
7 november
FREJA Forum, Pristina, Kosovo,
Lisa Pelling
Hyresgästföreningens nätverk på
Balkan, konferens med stöd från
Palmecentret
16 november
Global Week, Lisa Pelling
inledningstalare
Arrangör: Göteborgs universitet
17 november
Flyktingmottagandet EU:s nästa
ödesfråga, Lisa Pelling
Arrangör: Utrikespolitiska institutet
17 november
Hur kan migrationens kraft tillvara
tas och stärkas? Lisa Pelling
Arrangör: Forum Syd
23 november
Annual Research and Policy Day,
Lisa Pelling
Arrangör: Kalevi Sorsa Foundation,
Helsingfors
24 november
The Future of Migration – Opportu
nities and Challenges, Lisa Pelling
Arrangör: Statsrådsberedningen

4 december
Kommunal Väst utbildningsdag,
Maja Dahl & Lisa Pelling

Rapporter
BERGSTRÖM, Ylva (13/1), Sociala
strukturer i utbildningssystemet
SCOCCO, Sandro (11/2), Därför
hade alla fel om Grekland
MANN, Curt-Olof & WINGBORG, Mats (12/3), Kooperation
– en del av välfärden
WINGBORG, Mats (22/4), Gör din
plikt – kräv din rätt! En utredning
om medborgartjänst (Ny Tid-se
rien: nr 24)
HANSING, Katrin & OPTENHÖGEL, Uwe (22/4), Cuba: the
Growing Signs of Inequality – The
Consequences of an Economy of
Scarcity and Reforms (Ny Tid-se
rien: nr 25)
SOHLMAN, Åsa (28/4), Idéer till
organisatoriska förändringar för
en bättre äldreomsorg
MATHISEN, Daniel (11/5), Sätt
riksdagen i karantän – en rapport
om svängdörren mellan politik och
påverkansindustri (Ny Tid-serien:
nr 26)
TASIN, Lewend & LANDEHAG,
Anton (20/5), Kreol – Ett spöke
går runt i orten
LEANDER, Peter (2/6), Ostlänken –
Upphandling på väg att spåra ur?
SCOCCO, Sandro (12/6), Den makt
lösa vänstern – Finn fem fel-politiken är en återvändsgränd
WESTERLUND, Uno (18/6),
Tyskar och “utlänningar” (Ny
Tid-serien: nr 27)
SCOCCO, Sandro & ANDERSSON, Lars Fredrik (1/7), 900
miljarder skäl att uppskatta
invandring – En analys av invandringens effekter på de offentliga
finanserna i Sverige 1950–2014
WIRTÉN, Per (23/9), Søren Krarup.
Konservatismens tredje våg (Ny
Tid-serien: nr 28)
MANN, Curt-Olof & WINGBORG,
Mats (23/10), Kooperation – En
del av världen
PELLING, Lisa (29/10), Lagliga

vägar över Medelhavet – En
färdplan
AL-KHAMISI, Rami (12/12),
Rörelsejurister: Vägen mot en
samhällsförändrande juridik – om
makt, civilsamhälle och behovet av
nya jurister
CALLEMAN, Catharina & HERZFELD OLSSON, Petra (16/12),
Arbetskraft från hela världen
WINGBORG, Mats (17/12), Så var
säsongen för utländska bärplockare 2015

Böcker 2015
BERGMAN, Ann, GILLBERG,
Gunnar & IVARSSON, Lars
(red.), Tankar om arbete
GUSTAVSSON, Sverker & LINDBERG, Ingemar, Marknadens
makt och demokratins möjligheter
HÄGGROTH, Sören & ANDERSSON, Lars M, Kan välfärden
räddas?
LARSSON, Jennie K., Integrationen
och arbetets marknad
BERGSTRÖM, Ylva, Unga och
politik
ÖBERG DANIELSSON, Anna &
ÖBERG,Tommy, Ledartröja eller
tvångströja?
BERGSTRÖM, Villy, Från banker,
bruk och lärosäten
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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 2015 bestått av följande
personer: Bengt Säve-Söderbergh (ordförande), Johan Hall (kassör), Leif
Åke Falk (sekreterare), Monica Green, Sverker Lindström, Bo Göransson,
Lars Andersson, Ronnie Nilsson, Göran Färm, Anette Höijer, Maj-Inger
Klingvall, Alexandra Völker och K-G Wiberg.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2015 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 den 4 maj kl. 17 i Arenas nya
lokaler vid Saltmätargatan i Stockholm. Ett 20-tal medlemmar deltog i
årsmötet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Arenagruppens Vänners styrelse har under 2015 diskuterat, planerat och
fattat beslut om framför allt följande frågor:
Ytterligare medlemmar till vänföreningen. Samtliga medlemmar har i
samband med påminnelse om att betala medlemsavgiften fått en presen
tationsfolder om föreningen hemsänd med uppmaningen att sprida infor
mation om föreningen och medlemskapet. Vidare har styrelsens ledamöter
spridit information om vänföreningen i samband med Arenagruppens
aktiviteter i syfte att värva ytterligare medlemmar.
Andra uppgifter 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 under året också varit ett politiskt och
moraliskt stöd de inledande åren för Arenas tankesmedja Arena Idé.
Vänföreningen har också varit inblandad i förslaget om medborgartjänst
som presenterades i en rapport av Mats Wingborg, liksom i en artikel på DN
Debatt den 22 april 2015.
Medlemsantalet i Arenagruppens Vänner uppgick vid årsskiftet
2015/2016 till drygt 280 personer. ●
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facebook.com/
arenagruppensvanforening

Abonnenter
I
LO
II
Vision
Folksam
Kommunal
Unionen
III
IF Metall
SSR
ST
IV
Handels
V
TCO
GS-facket
Folkets Hus och Parker
Unionen Stockholm

Arena abonnemang
KFO
ABF-Stockholm
Aftonbladet
Fastighetsanställdas Förbund
Hotell & Restaurangfacket
Svenska Målareförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet
Hyresgästerna
Swedbank
Postnord
Elektrikerna
Svenskt Näringsliv
ABF-Göteborg
ABF-Malmö
Palmecentret
Vårdförbundet
Teaterförbundet
Byggnads
Sveriges Ingenjörer
Livs
Riksbyggen
Runö Folkhögskola
ABF Förbundet
Finansförbundet
Rönneberga kursgård
PRO
HSB Stockholm
Socialdemokraterna Stockholms län
Socialdemokratin Stockholms läns
landsting
Konsumentföreningen Stockholm
Byggnads Stockholm Gotland
Veidekke Sverige AB

| 41

Anställda
Huvudbolaget

Håkan A
Bengtsson
Vd

Gun Andersson
Administratör

Niklas
Nordblad
Korrläsare

Johanna Lindell
Vice vd

Lisa Pelling
Utredningschef

Maja Dahl
Kommunikationsansvarig (började
15/4)

Sandro Scocco
Chefsekonom

Ann-Louise
Gustavsson
Biträdande förlagschef och pr-ansvarig

Johan Söderbäck
Redaktör

Niklas
Nordblad
Korrläsare

Arena Idé

Boa Ruthström
Chef

Atlas

Johan Hilton
Förlagschef

Premiss

Stefan Sunnerdahl
Redaktör (från
17/8)

42 |

Marcus Strinäs
Utredare (från
1/11)

Arena Opinion

Johanna Lindell
Chef

Sonja
Schwarzenberger
Projektledare

Linnéa Granath
Projektledare
(från 1/5)

Tove Hägg
Kommunikationsstrateg (från 15/12)

María-Elsa Salvo
Kommunikations
strateg (från 15/12)

Karin
Thorasdotter
Tjänstledig

Yonna Waltersson
Chef och chefredaktör Dagens Arena
(föräldraledig från
1/11)

Mikael Feldbaum
Chefredaktör
Magasinet Arena
(chef Arena Medier
från 1/11)

Malena Rydell
Chefredaktör
Magasinet Arena

Tobias Rydin
Formgivare
Magasinet Arena
(föräldraledig från
1/11)

Christopher West
Formgivare
Magasinet Arena
(från 1/11)

Johanna Senneby
Reporter Dagens
Arena

Nina Brevinge
Reporter Dagens
Arena (från 15/10)

Lisa Gemmel
Chefredaktör
Dagens Arena
(från 1/11)

Maria Georgieva
Tjänstledig (från
29/6)

Arena Medier AB

KOLOFON
Redaktör: Tove Hägg
Korrektur: Niklas Nordblad
Grafisk design: Studio Christopher West
och Tobias Gerhardsson

Tryck: PÅ Media
Upplaga: 200ex
Papper: Munken Lynx 300g (omslag),
130g (inlaga)

| 43
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08-522 574 59
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