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ETT AXPLOCK AV ALLT VI GJORDE 2018
31/5 Tillsammans med tankesmedjan
Tiden arrangerade vi en andra debatt under namnet
What´s Left and Who´s Right? Vem vinner den
ideologiska kampen? på Kulturhuset i Stockholm.
3/4 Lansering av boken Så blev vi alla
rasister av Adam Cwejman och Ivar Arpi
med kommentarer av Sakine Madon och
Marika Lindgren Åsbrink.

29/5 Tillsammans med Fri
Tanke bjöd Timbro förlag in till
sommarmarknad och lansering
av essälanseringen Kvinnors
rättigheter. Medverkade gjorde
Susanna Popova, Peter Alestig,
Hanne Kjöller, Bengt Brulde och
Christer Sturmark.

30/1 Tom Palmer från The Atlas Network
gästade Timbro och höll föredrag på temat
”Illiberalism and the freedom movement”.

FEB

MARS

19/9 Lansering av antologin
Klanen med Per Brinkemo och
Johan Lundberg (red), Anosh
Ghasri och Johanna Bäckström
Lerneby.

25/5 Lanering av boken
Snöflingorna faller över
Husby av Benjamin Dousa
i Akalla, med kommentarer
av Gunnar Strömmer,
Naomi Abramowicz och
Stig-Björn Ljunggren.

10-12/2 Premiär för
Timbros nya spetsutbildning
Reformakademin.
8/3 Timbros
webbmagasin
Smedjan
fyllde 1 år.

		 JA N

27–30/9 Timbro var på plats på
bokmässan i Göteborg med ett
fullspäckat seminarieprogram.

A PR

28/2 Timbro förlag
öppnade dörrarna för
den årliga bokrean.
1/2 Lansering av antologin Pengar för ingenting
lanserades vid ett seminarium där Siri Steijer (red),
Andreas Bergh, Maria Eriksson, Jasenko Selimovic
och Lars Trägårdh medverkade.

MAJ

2/7 Timbros årliga
glassmingel i Visby!

JUNI

23/4 Tillsammans med tankesmedjan
Tiden arrangerade vi en första debatt
under namnet What´s Left and Who´s
Right? Vem vinner den ideologiska
kampen? på Kulturhuset i Stockholm.

JUL I

9/9 Timbros
valvaka på Obaren.

AUG

27/8 Lansering av Timbro Sharing
Economy Index (TSEI) med Alexander
Funcke, Andreas Bergh, Joakim
Wernberg och Martin Hofverberg.

SEP

4/12 Lansering av
en ny essäserie om
federalism samt föredrag
av Dalibor Rohac.
7/11 Timbro firade 40 år
med konferensen
I morgon kapitalism
på Moderna museet
i Stockholm.

OK T

NOV

DEC

24/10 Lansering av boken
Besvärliga människor med
författaren Anders Johnson
samt kommentarer av Widar
Andersson och Ida Drougge.

13/4 Den första delrapporten i Timbros
kommande skattereform presenterades
av vår chefsekonom Jacob Lundberg.
Kommentarer av Åsa Hansson och
Johan Fall.

Detta är ett urval av våra aktiviteter under 2018.
En fullständig förteckning finns i slutet av verksamhetsberättelsen.
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DET HÄR ÄR TIMBRO
Opinionsbildning och
reformutveckling

NYCKELTAL
Sociala medier

30 000

27 000

25 000

20 000

Förlag

20 000
15 000

15 300

14 000

10 000
Utbildning

0

Webbmagasinet Smedjan

TIMBRO I KORTHET
Grundat år:
Säte:
Antal anställda:
Omsättning 2018:

1 000

1 800

2017

2018

1978
Stockholm
20
Cirka 30 MSEK

T

imbro är Nordens främsta marknadsekonomiska tankesmedja och rankas
återkommande bland de hundra mest
framstående aktörerna i världen. Sedan
1978 är uppdraget att långsiktigt bilda
opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett
öppet samhälle.
Medarbetarna och de personer som
på olika sätt är knutna till verksamheten tillhör den breda borgerligheten,
men har i regel olika uppfattningar om
6

5 000

det mesta. Detta är också vår styrka.
Timbro som organisation varken har
eller ska ha ett gemensamt program.
I stället förenas vi av en handfull grundläggande övertygelser: allas rätt att
ta ansvar för sitt eget liv, att mångfald
och valfrihet är viktigare än ekonomisk
jämlikhet och att politikens makt över
människor och företag måste minska.
Timbro finansieras av Stiftelsen Fritt
Näringsliv.

Rapporter och briefing papers:

Lanserade böcker:

Sålda böcker:

Egna seminarier:

Besökare:

Externa föreläsningar:

20

24

17

3 500

32 000

74
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”Historiskt” är ett ord som jag försöker
använda med måtta. Det bör reserveras
till de verkligt viktiga milstolparna.
För oss på Timbro var det precis vad
2018 var. Efter fyrtio år av hård debatt,
angelägna reformer och en aldrig
sinande ström av starka och driftiga
individer är Timbro en institution inom
svensk borgerlighet och en viktig förklaring till att Sverige i de flesta avseenden
är ett mycket bättre land att leva i dag än
när organisationen grundades 1978.
Men 2018 var samtidigt ett högst normalt
år. På samma sätt som tidigare fortsatte vi
att ta oss an de mest angelägna frågorna
i samhällsdebatten, så som behovet av
en effektiv, snarare än effektsökande,
miljöpolitik som ser kapitalismen som en
allierad och inte en fiende. Samma sak
i frågan om behovet av att reformera
den ofattbart långa, och kostsamma
föräldraförsäkringen, eller i att engagera
fler i de problem som Sveriges fullkomligt
extrema marginalskatter för med sig.
Det finns många fler exempel, och alla
visar att det faktiskt går att vara agendasättande under ett valår, även för en
utomparlamentarisk organisation. Här
spelar Timbros självständighet en nyckelroll: utan den hade många av dessa föga
publikfriande strider varit omöjliga att ta.

VD HAR ORDET

För i grunden är förstås inte vårt huvudsakliga uppdrag att analysera de kortsiktiga turerna runt olika politiska utspel.

Det är att bygga en solid bas av förståelse
och acceptans för en frihetlig, marknadsliberal agenda – inte minst hos yngre
generationer. Under 2018 har också
drygt hundra studenter examinerats från
våra olika utbildningar – fler än någonsin
tidigare under ett enskilt år – och bland
dessa är det ett antal som redan kommit
att utmärka sig som stridbara debattörer
på områden som arbetskraftsinvandring
och miljöpolitik. Vårt förlag säljer böcker
som aldrig förr: glöm allt du hört om att
ingen läser böcker längre. Den klassiskt
liberala traditionen är i högsta grad levande!
I denna verksamhetsberättelse kommer
många av de aktiviteter som vi ägnat
oss åt under 2018 att lyftas fram. På så
vis fungerar skriften inte enbart som en
sammanfattning av året som gick utan
också som en inblick i livet på en tankesmedja.
Vill du veta mer, hör av dig! Varför
inte komma på ett studiebesök? Det
kommer finnas gott om tillfällen, för
under 2019 ökar vi tempot ytterligare
ett snäpp.

Karin Svanborg-Sjövall, VD
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VÅRA
PROGRAMOMRÅDEN

VÅRA
PROGRAMOMRÅDEN

Skatter

SKATTESYSTEMET
MÅSTE
REFORMERAS

Skatter

Höga skatter som gör det dyrt för både människor och företag
att investera i framtiden, en illa fungerande bostadsmarknad som
effektivt stänger ute både unga och invandrare samt en klimatpolitik
som handlar mer om symbolik än effektivitet. Timbros chefsekonom
Jacob Lundberg har knappast saknat utmaningar och frågor att
engagera sig i under det gångna året.

J

acob Lundberg kom till Timbro 2017.
Det dröjde inte länge innan han blev
känd för en bredare allmänhet. Hans
film om hur mycket skatt en sjuksköterska
egentligen betalar blev viral och har
hittills visats över 2,5 miljoner gånger
på Facebook. Ett svårslaget rekord.
– Det visar, tycker jag, hur viktigt det
är att en tankesmedja som Timbro inte
bara ägnar sig åt idéutveckling utan
också prioriterar klassisk folkbildning
och att försöka höja kunskapen om hur
samhället fungerar.
ETT SKATTESYSTEM I SKRIANDE
BEHOV AV REFORMER
Trots att Sverige är ett i många avseenden
väl fungerande samhälle saknas det
inte långsiktiga utmaningar och konkreta problem. Jacob bestämde sig
tidigt för att fokusera på skatternas
betydelse för samhällets utveckling.
– Det grundläggande problemet med
det svenska skattesystemet är dess
utformning. Istället för att uppmuntra
människor och företag att fatta beslut
som är positiva för samhället, främjar
dagens system beslut som är skattemässigt gynnsamma. Det är ett stort
problem.

Jacob nämner bolagsskatten som ett
exempel. Sverige går i dag miste om
viktiga investeringar eftersom företagen söker sig till länder med lägre
skatt. Bolagsskatten gynnar dessutom
befintliga branscher, men försvårar
framväxten av framtidens branscher,
till exempel nystartade företag inom
IT-sektorn.
– För stunden är bolagsskatten i nivå
med liknande länder, men jag ser
en betydande risk att Sverige halkar
efter. Därför har jag föreslagit en
halvering av bolagsskatten. Det skulle
göra att Sverige får bland EU:s lägsta
skattesatser vilket vore en välkommen
konkurrensfördel.
Det sägs ibland att Sverige har
världens högsta skatter. Tittar man på
beskattningen av höginkomsttagare
stämmer det. Medan Danmark, Norge
och Finland har marginalskatter på
65–70 procent för den gruppen, sticker
Sverige ut med 75 procent, vilket
Jacob visade i rapporten Världens högsta
marginalskatt (2017). Brytpunkten i
Sverige, det vill säga vid vilken inkomstnivå en löntagare klassas som höginkomsttagare, är också mycket lägre i
Sverige än i jämförbara länder.
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Skatter

Skatter

Sveriges nuvarande system gör det
mindre lönsamt att utbilda sig,
arbeta och anstränga sig. Sverige
har redan före skatt sämst så kallad
utbildningspremie bland samtliga
OECD-länder.
FRAMGÅNGSRIK OPINIONSBILDNING
Att Timbro under året blivit en tung
röst i skattedebatten är resultatet av
ett målmedvetet arbete. Jacob har både
lyckats bli en tongivande sakpolitisk
bedömare som bjuds in till de rätta
sammanhangen, i juni deltog han jämte
bland andra Erik Åsbrink i Finanspolitiska rådets seminarium om behovet av en ny skattereform, och en uppskattad kommentator
som
regelbundet
medverkar i Aktuellt och Studio Ett.

bredare skattereform som Timbro
kommer att presentera under 2019.
– Då och då lyfts frågan om att det
borde göras en översyn av skattesystemet, men det är alldeles för
försiktigt. Vi behöver nya visionära idéer
för vad skattesystemet egentligen ska
uppnå. Därför kommer vi under 2019 att
återkomma med ett samlat förslag om
hur vi kan reformera nuvarande system.
Under året har Jacob dessutom
lanserat sajten Skattekoll med massvis av matnyttig kunskap om hur det
svenska skattesystemet fungerar.
Jacob
lyfter
fram
satsningen

»Sveriges nuvarande
system gör det mindre
lönsamt att utbilda sig.«

Förklaringen till framgångarna handlar dock inte minst om den produktion
som Jacob ägnar sig åt. I april kom en
rapport om skatten på kapital, i vilken
han föreslog en sänkning av
kapitalskatterna med 100 miljarder,
och i oktober presenterade han
och John Norell i samarbete med
Ratio en forskningsgenomgång med
beräkningar som visar att lägre skatt
på arbete höjer sysselsättningen. De
två rapporterna är underlag till en
14

som ett konkret exempel på den
folkbildning som är så viktig.
– Innan man kan bråka om lösningarna måste man bli klar med hur
problemen ser ut. Jag har själv
länge saknat en samlad kunskapskälla om skatter och därför var det
så viktigt att få till denna. Nu är min
ambition att fortsätta att bygga ut
sajten med nya perspektiv och nya data.

Det tar ofta lång tid innan opinionsbildning ger resultat. Det är inte
ovanligt att tiden räknas i år och
decennier. Men ibland går det
betydligt fortare, som när Jacob fick
Finanspolitiska rådet att ifrågasätta
den gängse bilden att investeringssparkonton (ISK) är skattemässigt
gynnade. Allt började med Jacobs artikel
i Ekonomisk debatt i december 2017.
– Regeringen Löfven hade vid flera
tillfällen höjt schablonbeskattningen
av investeringssparkonton eftersom
den ansågs som någon form av skattefrälse, men även den tidigare Alliansregeringen hävdade att sparformen
var gynnad. Jag bestämde mig för att
titta närmare på saken och kunde
konstatera att skatten visserligen är
lägre än på traditionellt aktie- och
fondsparande, men att det uppvägs
av en ökad risk för den enskilde
spararen. Kort därefter noterade jag
att Finanspolitiska rådet i en av sina
rapporter
hänvisade
till
mitt
resonemang.
FORTSATT VIKTIG ROLL FÖR TIMBRO
Den utdragna regeringsbildningen
under den gångna hösten innebar att
intresset för de politiska sakfrågorna
överlag minskade. Det innebar inte att
det saknades frågor att diskutera och
debattera. Tvärtom är reformbehovet

fortsatt stort på flera politikområden.
Jacob lyfter särskilt fram den illa
fungerande bostadsmarknaden som ett
område där det inte längre räcker att
prata i termer av utmaningar utan där
konsekvenserna numera är konkreta
både för enskilda människor och företag.
– Problemen på bostadsmarknaden
är flera. Grundläggande är att det inte
är frågan om en fungerande marknad.
Eftersom marktillgången ute i kommunerna är dålig och byggreglerna
betungande är det onödigt dyrt att
bygga nytt. Det i kombination med
höga flyttskatter minskar rörligheten.
För dem som är nya på bostadsmarknaden, vare sig det är ungdomar
eller invandrare, är det mycket
besvärligt att hitta ett boende, vilket i
sin tur gör det svårare att studera, ta de
jobb som erbjuds och så vidare.
De många problemen till trots är Jacob
optimistisk.
– Jag tycker vi ser en del öppningar
i partiernas retorik. Det som behövs
är konkreta reformförslag och här har
Timbro naturligtvis en viktig roll. Det
handlar om att minska inlåsningseffekterna i det befintliga bostadsbeståndet, att få ett ökat inslag av
marknadshyror i hyresbeståndet samt
att liberalisera byggreglerna.
.
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som
regelbundet
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Jacob
lyfter
fram
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Svensk arbetsmarknad dras med omfattande problem och det har
drivits till sin spets av den stora invandring som skett av personer
med låg utbildning. Samtidigt utgör utmaningarna också en
möjlighet till förändring. ”Både efterfrågan på och behovet av
liberala reformer växer”, berättar Siri Steijer, som är ansvarig
för programområdet Arbetsmarknad på Timbro.

HON VISAR VAD
OPINIONSBILDNING
KAN ÅSTADKOMMA

rots en utdragen högkonjunktur
befinner sig en stor andel av
befolkningen i Sverige i utanförskap.
Tudelningen
på
arbetsmarknaden
löper dessutom allt tydligare mellan
svenskar och utrikes födda. För Siri
Steijer var detta utgångspunkten för
många av de debatter hon medverkade
i och de inlägg hon skrev under 2018.

T

ska komma in på arbetsmarknaden,
men i verkligheten är det vänsterns
misslyckade integrationspolitik som
endast fokuserat på utbildning, som
varit vägledande de senaste 20 åren.
Det ser vi effekterna av nu. Utbildning är bra, men det räcker inte. Det
behövs ett lapptäcke av olika åtgärder,
säger Siri.

– Sverige har höga ingångslöner,
vilket leder till få jobb med lägre
kvalifikationer. Det gör att Sverige har
höga trösklar för personer som saknar
tillräcklig utbildning och erfarenheter.
Det är djupt oroväckande, särskilt
i ljuset av den stora invandring av
människor med låg utbildning vi sett
på senare år. Redan i dag står en stor
grupp utanför arbetsmarknaden, och
situationen kommer förvärras när
konjunkturen vänder. Det verkar ofta
som att det är högern som är svaret
skyldig för hur de här personerna

KONFLIKTREGLERNA SKRÄMMER
FÖRETAGARE
Men det är inte bara enskilda som
har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Småföretag är många
gånger livrädda för att hamna i
konflikt med facket, säger Siri och
nämner rapporten Systemet framför
allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad, som Timbro gav
ut 2016. I den konstaterar författaren
Johanna Grönbäck att den svenska
konflikträttens utformning inskränker
den negativa föreningsfriheten.
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– Den svenska modellen försvaras ofta
med att Sverige har få konfliktdagar,
men den data från Medlingsinstitutet
som Grönbäck sammanställer visar att
detta till stor del beror på att småföretag
genast tecknar kollektivavtal när
facket hotar med stridsåtgärder. Det
beror på att verksamheten sällan överlever en blockad och för att rädda sitt
företag tvingas därför
företagare att teckna
kollektivavtal – det finns
ingen annan utväg,
säger Siri.

om effekterna av höga ingångslöner för
utsatta grupper.
– Det var en riktigt lyckad lansering.
Vårt gemensamma inlägg på DN
Debatt fick bland annat en replik av
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som i stort bekräftade problemet vi pekade på, men även från

»Arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson bekräftade
problemet vi pekade på.«

Under det gångna året
har Siri Steijer haft en
imponerande närvaro i debatten och
återkommande synts både i tv och hörts
i radio. Hennes debattinlägg om att regeringens årliga anslag till a-kassan
var slut redan i oktober blev årets mest
lästa artikel i Dagens Samhälle. Hennes
utspel om att halvera föräldraförsäkringen fick också stort genomslag och
resulterade i framträdanden i både
Aktuellt och Studio Ett. På frågan vad
hon är mest nöjd med väljer Siri dock att
lyfta upp Sven-Olof Daunfeldts rapport
18

bland annat Handelsanställdas förbund
och Seko. Det här var ett utmärkt
exempel på hur vi lyckades sätta
dagordningen och få till en konflikt i en
viktig fråga, säger Siri.
ETT BEVIS FÖR OPINIONSBILDNINGENS STYRKA
Det nya året lär knappast bli mindre
händelserikt än fjolåret. Hur systemet
för arbetskraftsinvandring ska utformas
för att säkerställa arbetsgivarnas

växande kompetensbehov är en fråga
som kommer att bli särskilt aktuell. De
två rapporter i ämnet som gavs ut under
2018 kommer att följas av fler enligt Siri.
Även debatten om föräldraförsäkringen har gett svallvågor och engagerat
en rad politiker och debattörer. Enligt
Siri är det en helig ko, inte minst inom
borgerligheten.
– Självklart ska den som vill få vara
hemma med sina barn, men det bör
inte vara en självklarhet att detta ska
finansieras med offentliga medel. Den
långa föräldraledigheten gör också
att kvinnor hamnar efter på arbetsmarknaden – vilket alla kanske inte är
medvetna om.

vi har en föräldraförsäkring
kostar mer än polisen, säger Siri.

som

För Siri Steijer är det uppenbart att
Timbro har och kommer fortsätta att
ha en viktig roll för att få till stånd de
debatter och reformer som av andra
kan uppfattas som obekväma. Debatten
om föräldraförsäkringen är ett exempel,
den rigida arbetsrätten däribland
svårigheterna för företag att säga upp
personal är ett annat.
– Förhoppningsvis bidrar de aktiviteter och insatser som vi gjort
under det senaste året till att förändra
hur människor tänker och resonerar.
Det är en påminnelse om opinionsbildningens kraft och effektivitet.

Rapporten kan därför också ge
viktiga insikter. Det är märkligt
att staten gillrar en sådan kvinnofälla samtidigt som jämställdhet
sägs vara högt upp på den politiska
agendan. Det är dags att fundera
på alternativa upplägg, till exempel
att ledigheten finansieras med ett lån
likt studielånet. Omfattningen måste
också minska. Det är inte rimligt att
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Integration

Trots att invandring för med sig mycket gott går det inte att blunda
för att en ökad mångfald av kulturer och livsåskådningar också
innebär utmaningar och konflikter. Det gäller särskilt i Sverige som
länge var bland de mest homogena och sekulariserade samhällena
i världen. Hur utvecklingen kommer att påverka Sverige är
fortfarande en öppen fråga, anser Eli Göndör, som under 2018
var projektledare för Timbros integrationsprogram.

E

EN KONFLIKT
MELLAN DET ÖPPNA
SAMHÄLLET OCH
DESS MOTSTÅNDARE

li Göndör har på några få år etablerat sig som en av de främsta
tänkarna och debattörerna i frågor om
religion och integration i den svenska
offentligheten. Sedan disputationen i
islamologi vid Lunds universitet 2012
har han skrivit fyra böcker varav tre
har getts ut på Timbro förlag. Det
gemensamma temat för böckerna,
tillika de frågor som gjort Eli till en flitigt
anlitad talare och föreläsare, är mötet
mellan religion och sekularism och var
gränserna för det liberala samhällets
tolerans mot de intoleranta bör dras.
– Många av de flyktingar som kommer
till Sverige har sitt ursprung i länder
som är totalt annorlunda jämfört med
det samhälle de möter här. Förstår
man inte att allt är annorlunda i Sverige
jämfört med i till exempel Afghanistan
går det heller inte att förstå problem
som uppstår och åstadkomma en vettig
integration.
KULTURENS OFRÅNKOMLIGA
BETYDELSE
Den bristande förståelsen för kulturella
skillnader är ett problem som Eli tycker

sig se hos många i debatten. Sverige
tillhör de mest sekulariserade länderna
i världen och vår avsaknad av hierarkier
går knappt att föreställa sig på många
andra platser i världen. Men trots att
många reser och kommer i kontakt med
andra kulturer finns det paradoxalt nog
en blindhet, dels inför de kulturer människor kommer med, dels inför den egna
kulturen. Att det från och till blossar upp
hetsiga debatter om huruvida det över
huvud taget existerar någon svensk
kultur är ett av de starkare uttrycken för denna blindhet. Denna självbild
försvårar integrationen, anser Eli.
– Vi kan inte utgå ifrån att människor
som kommit till Sverige ska kunna gissa
sig till vad som är rätt och fel här, och
gång på gång bli förvånade att de inte
omedelbart förstår.
På Timbro har mycket av Elis arbete
kommit att handla om hur det fria,
liberala samhället ska hantera intoleranta krafter utan att samtidigt göra
avkall på sina grundläggande principer.
Medan många i den svenska debatten
uttrycker oro för att Sverige över huvud
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kommit att handla om hur det fria,
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avkall på sina grundläggande principer.
Medan många i den svenska debatten
uttrycker oro för att Sverige över huvud
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taget ska förmå att stå emot framför
allt religiöst motiverade inskränkningar
av kvinnors och barns frihet, anser
Eli att den stora risken snarare är att
motreaktionen blir missriktad.
– Det finns i Sverige en utbredd uppfattning om att alla ska tänka likadant.
Men i ett fritt samhälle måste människor tillåtas ha olika
värderingar och uppfattningar. Vi måste
hitta sätt att skydda
samhället från beteenden som vi inte
finner
acceptabla
samtidigt som vi
håller staten borta
som
uppfostringsanstalt. Det viktiga är
inte vad människor
tänker, utan vad de gör.

förmodligen är den enda boken som
blivit recenserad två gånger i Aftonbladet. Först av frilansrecensenten
Sinziana Ravini, någon vecka senare
av tidningens kulturchef Åsa Linderborg. Hur ska man förstå det?
– I den första recensionen påstods
boken vara rasistisk, vilket ledde till

»Vår roll är och förblir att
skapa och upprätthålla
en idébaserad konfliktlinje
mellan de som vill ha ett
öppet samhälle och de
som inte vill det.«

STÄRKT LEGITIMITET
Under det gångna året har Timbro hörts
och synts på de tyngsta kultursidorna
i landet. Det märks att Elis frågor
engagerar och han nämner att Klanen,
av Per Brinkemo och Johan Lundberg,
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hård kritik från läsare och i andra
medier, varpå Åsa Linderborg skrev
en ny mer balanserad recension. Jag
tror man ska se detta som ett tecken
på den förvirring och osäkerhet som
finns inom vänstern inför frågor om
nya kulturella och religiösa inslag i
Sverige vilket länge varit en central

och viktig fråga för Timbro. Vi ligger
helt enkelt före alla andra i dessa
frågor.

universitet. Duktiga akademiker söker
dessutom på eget initiativ upp Eli för att
få skriva och medverka i paneler.

Eli lyfter också fram projektet Muslimer
i Sverige, som låter vanliga muslimer
berätta hur de tycker och tänker om
livet och samhället, som ett exempel
på en insats som bidragit till att stärka
Timbros legitimitet.

– Jag skulle säga att 2018 var ytterligare ett år då Timbros legitimitet i
miljöer som hittills inte varit naturliga
för Timbro stärktes, säger Eli.

– Ingen annan, inget universitet och
ingen tankesmedja, har gjort ett
sådant projekt. Jag är övertygad om
att det kommer att visa sig oerhört
viktigt eftersom berättelserna som
framkommer motsäger så mycket som
påstås i den allmänna debatten. Detta
är viktigt. Om vi tillåter politiskt påhittade konflikter att dominera utmanas
det liberala fria samhället.
KONFLIKTEN STÅR MELLAN DET
ÖPPNA SAMHÄLLET OCH DESS
MOTSTÅNDARE
Att Timbros legitimitet i debatten om
kultur och integration vuxit syns även
i intresset för verksamheten. Numera
finns goda samarbeten med flera

Inför 2019 ser Eli två trender som aktivt
verkar mot ett frihetligt samhälle. Det
ena är nya kulturella inslag i Sverige
som vill begränsa individens frihet,
ofta kopplade till klanstrukturer och
religiösa föreställningar. Den andra ett
ökat intresse för politiska förslag som
vill inskränka människors frihet med
”värdegrund” som argument. Här fyller
Timbro en viktig roll framgent.
– Vår roll är och förblir att skapa och
upprätthålla en idébaserad konfliktlinje
mellan de som vill ha ett öppet samhälle och de som inte vill det, oavsett
vilka dessa är.
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Trots att välfärden står för en ansenlig del av statens och kommunernas
utgifter är intresset för reformer av sektorn svagt. Likväl väntar
tuffa prioriteringar. Vem ska betala välfärden, vad ska den innehålla
och vem ska ha rätt till den är grundläggande frågor som måste upp
till debatt, säger Johan Ingerö som fram till i november 2018 var
projektledare med ansvar för Timbros välfärdsprogram.

V

SJUKVÅRDEN
– SVERIGES SISTA
PLANEKONOMI?

älfärdens finansiering och organisering har ända sedan starten 1978
varit ett återkommande och prioriterat
område för Timbro. Under det senaste decenniet har en rad uppmärksammade aktiviteter genomförts. Välfärdskommissionen under ledning av Per
Borg, ett samarbete mellan Timbro
och Arena Idé som initierades 2010,
nämns fortfarande i uppskattande
ordalag. Under de senaste 3,5 åren
har det varit Johan Ingerös ansvar
att se till att frågorna inte glöms bort.
– Välfärdsfrågorna är i någon mån eviga,
särskilt i ett land som Sverige där det
finns ett mycket starkt stöd för att låta
det offentliga administrera sådant som
vård, omsorg och trygghetssystem. På
så sätt är detta ett mycket långsiktigt

arbete. Samtidigt handlar välfärd
om människors vardag här och nu
och därför har mycket av mitt arbete
handlat om att reagera på utspel och ta
fighten direkt.
”I PRAKTIKEN HAR VI ATT GÖRA MED
ETT PLANEKONOMISKT SYSTEM”
Under valår tenderar utrymmet för
Timbro att krympa. Inför 2018 gjordes
välfärdsprogrammet därför i praktiken
om till ”sjukvårdsprogrammet”. På
sjukvårdsområdet fanns ett tydligt och
erkänt reformbehov och gott om förslag
på konkreta lösningar. Dessutom låg
sjukvården högt upp på väljarnas
prioriteringslista, berättar Johan.
– Medan reformtrycket på en rad
samhällssektorer varit stort ända sedan
25
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början av 1990-talet har sjukvårdens
problem tillåtits växa. Under Stefan
Löfvens tid vid makten fördubblades de
redan långa vårdköerna. En viktig förklaring till utvecklingen är att man på

Välfärd

kommer att kosta liv. Lägg därtill att
de offentliga finanserna skadas så är
det enligt mig omöjligt att inte landa i
att sjukvården är ett av de mest akuta
problemen i Sverige i dag.

»Vi kommer naturligtvis inte hamna på
en kubansk standard, men människor
kommer att fortsätta lida och bristerna
kommer att kosta liv. «
sjukvårdsområdet fortfarande håller sig
med idéer som på andra områden sedan
länge försvunnit. I praktiken har vi att
göra med ett planekonomiskt system,
säger Johan.
Utan reformer kommer bristerna
i sjukvården att få ett högt pris, både
mänskligt och ekonomiskt, bedömer
Johan.
– Vi kommer naturligtvis inte hamna på
en kubansk standard, men människor
kommer att fortsätta lida och bristerna
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”VI BIDROG TILL ATT SJUKVÅRDEN
BLEV DEN VIKTIGASTE FRÅGAN”
Under
2018
publicerades
flera
rapporter inom ramen för programmet,
alltifrån om hur man ska komma till rätta
med de växande vårdköerna till en
granskning av det obligatoriska vårdvalets effekter. Merparten av opinionsbildningen har dock varit knuten till Johan
som person och många av de debatter
och intervjuer han gjort har handlat
om de utmaningar som sjukvården
står inför. Till exempel ledde förslaget
till förmånsbeskattningen av privata

sjukvårdsförsäkringar som de borgerliga partierna släppte igenom till flera
artiklar och debatter.
– Vi lyckades fokusera på sjukvården
hela valåret igenom och bidrog, menar
jag, till att det blev den viktigaste
frågan i riksdagsvalet 2018. Sjukvårdsförsäkringen var ett exempel på hur vi
höll uppe trycket, även på de borgerliga
partierna.
VÄLFÄRD FÖR EN NY TID
I takt med att Sveriges befolkning
åldras ökar efterfrågan på äldreomsorg
och sjukvård. Men välfärdsutmaningen
handlar också om att utforma socialförsäkringssystemen för en ny tid.

höjning av maxtaxan i förskolan är nog
heller inte långt borta.
I slutet av det gångna året stod det
klart att Johan Ingerö skulle lämna
Timbro och bli policyansvarig i staben åt
Kristdemokraternas partiledare Ebba
Busch-Thor. Sjukvårdsfrågorna lär
fortsätta ligga högt upp på dagordningen
även i hans nya roll.
– Det fördes under 1990-talet en bra
debatt om prioriteringar som behöver
väckas till liv igen. Det är troligen också
i just denna typ av frågor, som handlar
om gränsdragningar och målkonflikter,
som den centrala konflikten kommer att
stå i svensk politik framöver.

– Hur välfärden ska finansieras och
organiseras framöver kommer dominera
politiken framöver. Det lär bli aktuellt med någon form av kvalificeringsperioder till trygghetssystemen för
människor som kommer till Sverige
av samma slag som finns i många
andra länder. Det behövs också ett ökat
inslag av privata försäkringslösningar
som kan frigöra offentliga resurser. En
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Vid första anblicken påminner kontoret på Kungsgatan om vilket
förlag som helst. Travar med böcker, mumlet från en korrekturläsande redaktör och en alltid närvarande deadline som skärper
koncentrationen. Men till skillnad från en stor del av övriga
Förlagssverige som sliter med vikande försäljningssiffror och
svag lönsamhet har Timbro förlag ökat försäljningen tre år i rad.

TIMBRO FÖRLAG
GÅR MOT
STRÖMMEN

F

örlagsbranschen befinner sig sedan
några år tillbaka i en omvälvande
förändringsprocess. Man skulle kunna
tro att den växande försäljningen av
böcker skulle skänka ett visst lugn. Under det första halvåret av 2018 ökade
den totala bokförsäljningen räknat i
antal exemplar med drygt 15 procent,
enligt statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Men bakom siffrorna sker
ett brutalt skifte där gamla anrika
förlag som investerat tungt i fysisk
bokutgivning går i graven och aktörer
som förmår bygga en affär i en ny
digital verklighet gör stora framsteg.

sitet och sedan 2015 chef för Timbro
förlag. Genom att aldrig ducka för de
besvärliga frågorna i några av vår tids
mest brännande ämnen, invandringens
konsekvenser, integration och mångfald,
har han med tiden vunnit bred aktning
som en sansad röst med trovärdighet
och integritet. ”Det är jag nöjd med,
omdöme är viktigt”, konstaterar han
när vi sätter oss till rätta i ett av mötesrummen på Timbro. Utmed väggarna
återfinns ett urval av böcker, alltifrån
ideologiska tegelstenar till kortare
debattböcker, som publicerats av Timbro
under de gångna 40 åren. Volymerna
speglar de höga ambitionerna.

– Traditionell förlagsverksamhet är totalt
sett tungfotad med långa planeringsoch produktionstider. En fördel med att
vara ett litet och nischat förlag är att vi
kan vara snabba när det behövs, och att
en stor del av vår försäljning är direkt
till kunderna, säger Andreas Johansson
Heinö.

Är det ens möjligt att ge en rättvisande
beskrivning av förlagsverksamhetens
betydelse?
– Utan oss hade svensk samhällsdebatt
varit fattigare, det är jag övertygad om.
Medan vänsterlitteratur, alltifrån Marx
till Piketty, sällan har några problem att
hitta förläggare, är det få förlag utöver
oss som visat intresse för klassiskt liberala tänkare. Ta Friedrich Hayek som
exempel. Trots att han sedan mitten av
1940-talet varit en framträdande tänkare

TIMBRO FYLLER ETT TOMRUM
Andreas Johansson Heinö är fil. dr. i
statsvetenskap från Göteborgs univer-
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Johan Lundberg och Per Brinkemo

Adam Cwejman och Ivar Arpi

Anders Johnson
Besvärliga Människor

i de anglosaxiska länderna och tilldelades Nobelpriset i ekonomi 1974
dröjde det till 1980-talet innan Vägen
till träldom översattes till svenska, då
naturligtvis av Timbro som då gick under
namnet Ratio förlag. Jag är övertygad
om att offentligheten hade gått miste om
åtskilliga internationella tänkares verk
om det inte hade varit för oss.

med en av de författare som förlaget
kontrakterat. Kontoret ser ut som man
förväntar sig. Travar med böcker, högar
av rödmarkerade manus och väggar
fyllda av datum och viktiga händelser.
Sigrid håller med Andreas om bokens
unika egenskaper.

– Vi säljer mer för att vi ger ut bra böcker
som fler vill läsa. Vi lägger också ner
väldigt mycket arbete på varje enskild
bok vi ger ut, säger Sigrid.

Hur skulle du beskriva bokens roll i
Timbros verksamhet i dag?
– Bokutgivningen har alltid varit viktig
för den långsiktiga opinionsbildningen
som är vårt huvudsakliga uppdrag men
kanske extra mycket i dag när debatttempot överlag är högre. Böcker kan
aldrig vara dagspolitiska kommentarer
– de tar tid att skriva och att producera
och står och faller med att de har en
kvalitet som ger dem en längre hållbarhet. När vi lyckas blir utgivningen
definierande för vad Timbro är.
”UPPENBART ATT MÅNGA FELAKTIGT
DÖMDE UT BOKEN”
På Timbro förlag arbetar även projektledaren Sigrid Tollgård. Sedan sommaren 2018 är hon den som har den
löpande kontakten med författare,
korrekturläsare, sättare och bokhandlare. När vi möter upp henne på förlagets
kontor kommer hon just ur ett möte
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– Jag tycker att det är uppenbart att
många felaktigt dömde ut boken för
några år sedan. Vi ser snarast ett
växande intresse, framför allt i den
yngre målgruppen, för de längre
formaten. Det finns för övrigt en
intressant parallell med podcasts där
ibland två-tre timmar långa samtal kan
locka stor publik. Jämfört med för fyrafem år sedan ser vi ett påtagligt nyvunnet
intresse för att både köpa böcker och
diskutera böcker, till exempel genom att
allt fler hör av sig och frågar om studiematerial för studiecirklar, säger Sigrid
som, innan hon kom till Timbro, arbetat
många år inom tv-och mediebranschen.
I det förlagslandskap som nu i snabb
takt förändras, vad är er målsättning
för Timbros förlagsverksamhet?
– Vi ska vara ett litet idédrivet
förlag med det mellanstora förlagets
utgivningsvolym och det stora förlagets
tyngd, säger Andreas.

Markus Uvell
Bakslaget

FRÅN EXPANSION TILL ETABLERING
Under förra året ökade Timbro förlag
försäljningen för tredje året i rad, från
1,6 miljoner kronor 2017 till 2,1 miljoner
kronor 2018. Bland de nya titlar som
bidrog till resultatet kan nämnas nyutgåvor av klassiska verk som Hayeks
Vägen till träldom och Människans
rättigheter av Thomas Paine, men
även nya böcker, så som antologin
Ny liberalism som introducerar samtida
tänkare som John Tomasi, Deirdre
McCloskey och Jonathan Haidt, och
Den svarte mannens börda av Fredrik
Segerfeldt. Två av de titlar som både sålt
bra och fått rejält med uppmärksamhet
är Så blev vi alla rasister av Adam
Cwejman och Ivar Arpi och Klanen av
Johan Lundberg och Per Brinkemo.
– Förra årets utgivning speglar ganska
väl den balans vi söker, mellan det
dagsaktuella och det ständigt angelägna, mellan att bryta ny mark och att
tillgängliggöra den liberala idédebatten. Vi påverkar debatten här och nu
genom böcker som Klanen och Pengar
för ingenting – som berör klankulturer

Ivar Arpi och Adam Cwejman
Så blev vi alla rasister

respektive medborgarlön, nya frågor
som splittrar även liberaler. Men lika
självklart vill vi också ge ut en bok som
Besvärliga människor som skildrar
entreprenörernas
betydelse
för
samhällsutvecklingen, säger Andreas.
Inför 2019 är ambitionen att fortsätta växa.
– Vi har vuxit kraftigt i flera års tid nu
och det vill jag fortsätta med. Genom att
vi blir ännu bättre på det vi gör, säger
Andreas.
– Samtidigt måste vi, i likhet med andra
förlag, följa läsarna. Nyutgåvan av den
första delen i Operation Garbo som ljudbok gick väsentligt bättre än vi hade
vågat hoppas, så möjligen blir det aktuellt att även ge ut de övriga delarna i det
formatet, säger Sigrid.

»Det är typiskt att det är
Timbro som ger ut Klanen.
Det är borgerlighetens
intellektuella som intresserar
sig för de titlar som
samtiden odlar medan
vänstern nervöst hukar.«
Åsa Linderborg,
Aftonbladet, 15 november 2018
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Sveriges frihetligaste
webbmagasin –
bredare och vassare
Lars Anders Johansson: Femtioårsminnet av vänstervågen 1968.
Timbros 40-årsjubileum. Klimat- och miljöpolitik från ett marknadsliberalt
perspektiv. Kulturpolitik. Det är några av de ämnen som har präglat
Smedjans verksamhet under valåret 2018, vid sidan om det dagliga
kommenterandet av aktuella händelser, och en poddsatsning som snabbt
växte till Timbros mest framgångsrika genom tiderna.

S

medjan är Timbros eget nätmagasin med dagliga
publiceringar av frihetlig opinionsjournalistik.
Redaktionen utgörs av mig som chefredaktör
och redaktören Blanche Jarn. Vi producerar ungefär
hälften av materialet själva och hanterar allt frilansmaterial. Ansvarig utgivare är Timbros VD Karin
Svanborg-Sjövall. Smedjan är en del av Timbro,
men redaktionen arbetar självständigt inom ramen
för Timbros bredare uppdrag.
Vi strävar efter en variation mellan längre och
kortare texter, liksom mellan mer tidlösa och djuplodande perspektiv och dagsaktuella kommentarer.
Granskande reportage och resonerande essäer blandas
med djuplodande intervjuer, spetsiga ledare och
personliga reflektioner i krönikeformat. Under året
har Smedjan knutit till sig ett antal nya skribenter
och breddat verksamheten, bland annat genom en
ny poddsatsning.

Facebooks algoritmförändring
en kalldusch

Året inleddes emellertid med en kalldusch för
Smedjans räkning. I likhet med andra nätpublikationer drabbades vi hårt när Facebook valde att
förändra den algoritm som avgör vilket innehåll
som skall prioriteras att visas i användarnas flöden.

För många nätpublikationer innebar det en förlust
av mer än hälften av läsarna och flera stycken valde
helt enkelt att kasta in handduken.
För Smedjans del innebar algoritmförändringen
att ungefär en tredjedel av läsarna försvann över en
natt. Det berodde helt enkelt på att de som brukat
se Smedjans artiklar dyka upp i sina flöden inte
längre gjorde det, vilket i sin tur ledde till att färre
delade artiklarna till sina vänner och bekanta.
En stor del av året har därför för oss på Smedjan
handlat om att återvinna den förlorade mark
som algoritmförändringen inneburit. Det har
dels handlat om att lära sig att navigera i det nya
Facebooklandskapet, dels om att hitta fler kanaler
till läsekretsen. En av de viktigaste lärdomarna
från 2018 handlar om farorna med att vara alltför
beroende av en enda social plattform, som när
som helst kan förändra förutsättningarna för hela
verksamheten.

Timbros mest framgångsrika
poddsatsning

En positiv effekt av arbetet med kanalbreddningen
har varit lanseringen av Smedjanpodden. Sedan
starten i april har vi publicerat ett poddavsnitt
i veckan. Podcasten fann snart sin publik och
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Smedjans
publiceringar 2018
växte snabbt till Timbros mest framgångsrika
poddsatsning någonsin. I ungefär hälften av
avsnitten diskuterar vi veckans händelser och
ämnena i Smedjans artiklar och i de övriga avsnitten
samtalar Smedjans redaktörer med inbjudna gäster
om olika ämnen.
Bland årets gäster kan nämnas Ivar Arpi,
ledarskribent på Svenska Dagbladet, Sara Skyttedal,
kristdemokratisk politiker, Isak Skogstad, lärare
och skolpolitisk debattör, Markus Uvell, konsult
och opinionsanalytiker, Benjamin Dousa, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet,
Edward Blom, gastronom och kokboksförfattare,
samt Anders Lundwall, mannen bakom en av Sveriges
största preppingpoddar, En Svensk Prepper.
Under året har vi publicerat ett antal större
artikelserier, bland annat en om välfärdens guldgrävare, en om liberal miljöpolitik, en om arvet
efter 1968 och en serie om Timbros 40-åriga
historia. Vi har också publicerat ett antal längre
intervjuer med svenska och internationella tänkare
och opinionsbildare. Till Bokmässan lät vi trycka
upp ett pappersnummer med utvalda artiklar från
året som spreds i marknadsföringssyfte. PappersSmedjan delades också ut till gästerna på Timbros
40-årsfest på Moderna muséet.
Sammanfattningsvis har 2018 varit ett framgångsrikt år för oss på Smedjan, såväl kvalitativt
som kvantitativt. Ett antal nya skribenter har
knutits till frilansstallet, framför allt yngre och
lovande talanger. Relationerna med Smedjans
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skribentnätverk har utvecklats med en sommarträff och en julmiddag, som blivit så populär att
skribenter hör av sig och vill skriva för att de vill
komma på festen.
Smedjanpodden har inneburit en viktig
breddning av kanalutbudet som knutit en ny
publik till Smedjan. Vad gäller läsarstatistiken
har vi på Smedjan vid årets slut återuppnått den
nivå som man hade innan Facebook ändrade sin
algoritm.
Sveriges frihetligaste nättidskrift står väl rustad
att ta sig an 2019.

Lars Anders Johansson,
redaktionschef på Timbro och
chefredaktör för Smedjan

U

nder året har Smedjan publicerat ett antal
större artikelserier på skilda teman. Först
ut var en serie med anledning av 50-årsminnet av studentrevolten och vänstervågen 1968.
Bland artiklarna kan nämnas ”Det farliga motståndet mot auktoriteter och intellektualism” av Inger
Enkvist, om hur 68-rörelsens kunskapssyn påverkat
det svenska utbildningsväsendet, ”När vänstern tog
över kultursidorna” av David Andersson, om hur
DN Kultur blev vänsterradikalt under Olof Lagercrantz chefredaktörskap och hur radikalismen spred
sig inom kulturjournalistiken, ”Rensa ut all borgerlig skit” av Göran Skytte, om de maoistiska sekter
som uppstod i Sverige i spåren av 1968-rörelsen
samt Annika Borgs ”Ryktet om 68-kyrkans död är
starkt överdrivet” om hur de vänsterradikala tog
makten i Svenska Kyrkan.
En annan artikelserie skrevs av Edvard Hollertz
och handlade om hur äganderätten till skog håller
på att undergrävas i Sverige. I en rad artiklar kan
man följa skogsägarnas problem, från komplikationerna som följer av allemansrätten till aktivistiska tjänstemän på myndigheter.

Kulturintervjuer

Under våren genomförde också Lars Anders
Johansson en serie större intervjuer med de olika
riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner,
med anledning av valrörelsen. Intervjuerna var
en uppföljning på de intervjuer som Johansson

gjorde inför valet 2014 och som publicerades i de
två Timbrorapporterna ”Vad vill Alliansen med
kulturpolitiken?” och ”Vad vill oppositionen med
kulturpolitiken?”.
I artikelserien ”Välfärdens guldgrävare” granskade
journalisten John Göransson olika grupper som

skor sig på skattebetalarna på tveksamma vis. Från
den växande grupp asyljurister som skurit guld med
täljkniv under flyktingkrisen, till Svenska Akademien som kvitterat ut statligt utgivningsstöd för en
tidskrift som upphört att existera sedan flera år.

Miljö- och klimatpolitik
En annan av årets större satsningar har varit en
artikelserie på temat miljö- och klimatpolitik
ur ett marknadsliberalt perspektiv, där ett antal
skribenter fått ge motbilder till de kollektivistiska
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Under våren genomförde också Lars Anders
Johansson en serie större intervjuer med de olika
riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner,
med anledning av valrörelsen. Intervjuerna var
en uppföljning på de intervjuer som Johansson

gjorde inför valet 2014 och som publicerades i de
två Timbrorapporterna ”Vad vill Alliansen med
kulturpolitiken?” och ”Vad vill oppositionen med
kulturpolitiken?”.
I artikelserien ”Välfärdens guldgrävare” granskade
journalisten John Göransson olika grupper som

skor sig på skattebetalarna på tveksamma vis. Från
den växande grupp asyljurister som skurit guld med
täljkniv under flyktingkrisen, till Svenska Akademien som kvitterat ut statligt utgivningsstöd för en
tidskrift som upphört att existera sedan flera år.

Miljö- och klimatpolitik
En annan av årets större satsningar har varit en
artikelserie på temat miljö- och klimatpolitik
ur ett marknadsliberalt perspektiv, där ett antal
skribenter fått ge motbilder till de kollektivistiska
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perspektiv som dominerar debatten om miljö och
klimat. Bland artiklarna i denna serie kan nämnas
Steven Pinkers ”Lösningen på miljöproblemen”,
Mattias Svenssons ”Klimatet är ingen kris”, Fredrik
Segerfeldts ”Privatisera vattnet innan det är för
sent” och Fredrik NG Anderssons ”Inga minskade
utsläpp utan marknadsekonomi”.
Under hösten har Smedjan uppmärksammat
Timbros 40-årsjubileum med en serie artiklar som
inleddes med Rikard Westerbergs ”Det fria näringslivets försvarare” om Timbros tidiga historia.
Därefter har Lars Anders Johansson intervjuat ett
antal personer med olika koppling till Timbro och
dess historia: de bägge tidigare Timbro-cheferna
Maria Rankka och PJ Anders Linder, tidigare
Timbroanställde författaren och debattören Johan
Norberg samt Arenagruppens VD Håkan A.
Bengtsson som gav ett perspektiv från vänster.

mitt i den kallaste vintern och fick stort genomslag.
En annan uppmärksammad artikel var journalisten Bengt G. Nilssons personliga redogörelse för
hur han hade bytt ståndpunkt i frågan om Israel
och Palestina. Ytterligare en text som fick stort genomslag var Johan Ingerös personporträtt av Stefan

Löfven under rubriken ”Humlan som inte flög”.
Också vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlunds historiska reportage om hur staten fördärvade
den svenska bryggerinäringen fick bra genomslag
och kom också att pryda framsidan av den pappersutgåva av Smedjan som trycktes upp inför årets
bokmässa.
Blanche Jarn har under året genomfört ett flertal
intervjuer som fått stor spridning. Störst genomslag
fick intervjun med kriminologen Amir Sariaslan,
”Kriminalitet handlar inte om socioekonomiska
faktorer”. Även intervjuerna med chefredaktören
för den brittiska nättidskriften Spiked Brendan
O’Neill och brittiska författarinnan Joanna
Williams fick bra genomslag.

Mest läst på
Smedjan 2018:
1.
2.

Iskall industrimetal

Bland årets övriga artiklar, som inte ingått i någon
serie, finns ett antal som förtjänar ett särskilt omnämnande. En är Lars Anders Johanssons intervju
med den frihetlige metalmusikern Per Hulkoff,
frontman i industrimetalbandet Raubtier från
Haparanda. Intervjun genomfördes i Tornedalen
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3.
4.

Bengt G. Nilsson om konflikten
mellan Israel och Palestina.
Fredrik Segerfeldt om hur privatisering 		
av vatten kan rädda fattiga länder från 		
vattenbrist.
Johan Ingerös personporträtt av
Stefan Löfven.
Lars Anders Johanssons intervju 			
med Pär Hulkoff, frontman i
industrimetalbandet Raubtier.

ETT FRIHETLIGT
EUROPA
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Trots att EU står inför allvarliga utmaningar förekommer det knappt
någon diskussion alls i Sverige om de vägval som det europeiska
samarbetet står inför. Med sikte på Europaparlamentsvalet i maj
2019 ska satsningen Ett frihetligt Europa främja diskussionen om
EU:s framtid och vilken roll Sverige kan och bör spela framöver.

E

U är för många inom svensk borgerlighet synonymt med tillväxt,
utveckling och välstånd. Det finns
dock inga garantier för att det alltid
kommer att vara så. Det som händer
inför och efter Europaparlamentsvalet
lär få stor betydelse för samarbetets
innehåll och riktning framöver. Det
menar Emanuel Örtengren, projektledare på Timbro och initiativtagare till
satsningen Ett frihetligt Europa.
– Storbritanniens utträde, de pågående
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021–2027 och auktoritära populisters mobilisering inför Europaparlamentsvalet är exempel på händelser
och förlopp som påverkar EU:s utveckling. Det behövs nya idéer för hur Europa kan bli mer frihetligt snarare än
mer inåtvänt och protektionistiskt. Min
ambition är att vår satsning ska bidra
till en mer innehållsrik debatt om EU:s
framtid i Sverige.

KUNSKAP, IDÉDEBATT OCH
POLITIKUTVECKLING
Satsningen
Ett
frihetligt
Europa har tre huvudsakliga syften: att
bidra till den inomborgerliga debatten, att tvinga partierna att skärpa
sin argumentation och att sprida
kunskap om hur EU faktiskt fungerar.
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– EU-frågor diskuteras sällan i Sverige.
Konsekvensen blir att borgerligheten
står handfallen när EU ställs inför
avgörande vägval, så som skedde när
EU-kommissionen 2017 presenterade
sin vitbok om olika scenarion för
samarbetet framöver. I ett läge när vi
verkligen hade behövt en EU-debatt
rådde närmast fullständig tystnad. Utan
en levande idédebatt är risken stor att
svenska politiker får svårt att orientera
sig i en allt mer krävande situation och
att medborgarnas inflytande minskar.
Ett frihetligt Europa lanserades i november 2018 och pågår fram till Europaparlamentsvalet i maj 2019. Under
hösten genomfördes flera aktiviteter.
Dalibor Rohac, verksam vid American
Enterprise Institute och författare till
Ett konservativt försvar för EU, som
ingår i Timbros essäserie om federalism, besökte Timbro i december och
medverkade bland annat i ett seminarium och blev intervjuad i Svenska
Dagbladet av Per Gudmundson.
Två rapporter gavs också ut. Den första rapporten, ”Mot överstatlig arbetsrättslagstiftning”, skrevs av Johanna
Grönbäck på Ratio och handlar om den
överstatliga arbetsmarknadspolitik som
nu snabbt växer fram och utmanar

den svenska modellen där det är
arbetsmarknadens parter, inte politiker,
som förhandlar om villkor och löner.
Lanseringen skedde på årsdagen efter
EU:s sociala toppmöte i Göteborg, där
antagandet av den sociala pelaren var
huvudnumret.
– Rapporten beskriver på ett pedagogiskt sätt den process som leder
fram till överstatlighet, i detta fall på
arbetsmarknadsområdet, och understryker samtidigt vikten av att svenska
politiker förstår dessa mekanismer och
inte är naiva, säger Emanuel.
I den andra rapporten, ”Frihet på riktigt”,
förklarar Emanuel Örtengren varför EU
saknar en gemensam tjänstemarknad
och presenterar en reformstrategi för
att komma närmare den fria rörlighet
för tjänster som utlovas i EU-fördragen.
– En fullbordad inre marknad för tjänster
skulle ge EU ett tillskott på nästan
3 500 miljarder kronor på sikt, enligt
Europaparlamentets utredningstjänst.
För Sveriges del motsvarar det 115
miljarder kronor eller 11 500 kronor
per person.

VI MÖTER EN VÄXANDE
EFTERFRÅGAN
Det höga tempot i projektet kommer att fortsätta under 2019. Debatter, både mellan företrädare för de
borgerliga ungdomsförbunden och
kandidaterna i vårens val, kommer
att genomföras. Dessutom väntas en
granskning av de svenska Europaparlamentarikerna framåt vårkanten.
Emanuel Örtengren är så långt nöjd
med satsningen. Frågor om Europa och
EU tillhör inte nödvändigtvis de som
lockar störst intresse bland väljare och
allmänheten, men Emanuel upplever att
det finns ett stort sug efter kunskap och
engagemang från de politiska partierna.
– Vi möter en växande efterfrågan. Partierna jobbar som bäst med att förbereda
valrörelsen till Europaparlamentsvalet
i maj och uppskattar en plattform att
diskutera EU-frågor även utanför de
egna kanslierna. Personer som varit
engagerade i EU-frågor genom närings
-livet har också hört av sig, de tycker att
det är hög tid för en ordentlig svensk
EU-debatt inför vårens val.
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Under 2018 firade Timbro 40 år som tankesmedja. För att uppmärksamma jubileet arrangerades i november en heldagskonferens på
Moderna museet i Stockholm. Under rubriken “I morgon kapitalism”,
en blinkning till Henri Lepages klassiska verk med samma namn,
bjöds drygt tvåhundra gäster på några av dagens skarpaste hjärnor
och diskussioner om de viktigaste utmaningarna framöver.

EN TANKESMEDJA
REDO FÖR
NYA STRIDER

S

edan Timbro såg dagens ljus 1978
har vänsterns dominerande roll i det
offentliga samtalet tryckts tillbaka. Steg
för steg har vänsterns problemformuleringsperspektiv utmanats och utrymmet
för marknadsliberala idéer och reformer vuxit. Men att påstå att Timbro och
den breda frihetliga rörelsen skulle ha
vunnit vore ett allvarligt misstag menar
Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall.

i dag en av Sveriges främsta opinionsexperter, berättade om det nya väljarlandskapet, försökte Andreas Bergh,
välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, verksam på Institutet för
näringslivsforskning och vid Ekonomihögskolan i Lund, att reda ut huruvida den nya delningsekonomin som nu
snabbt växer fram är uttryck för kapitalism eller snarare leder till socialism.

– Det politiska landskapet befinner
sig i ständig förändring. Medan det
allvarligaste hotet mot fria marknader,
den personliga friheten och vårt
öppna samhälle tidigare i första hand
kom från vänster ser vi nu hur dessa
grundläggande
värderingar
även
utmanas från extramnationalistiskt
håll. Vi har definitivt drivit Sverige i
mer liberal riktning under de senaste
decennierna, men det innebär inte att
vi har råd att slå oss till ro, säger hon.

Programmet innehöll också flera pass
om digitaliseringens och den snabba
tekniska utvecklingens påverkan på
samhället och för relationen mellan
individ och kollektiv, mellan medborgare och stat. Författarna Lena
Andersson och Timbrolegenden Johan
Norberg diskuterade om det finns en
konflikt mellan ett uppkopplat samhälle
och individuell frihet medan Nicklas
Lundblad från Google tog sig an frågan
om hur den tekniska förändringen
påverkar de grundläggande institutionerna i våra samhällen

INTE BARA FIRANDE
Timbros 40-årsfirande var därför inte
enbart ett firande av det som varit
utan även ett avstamp för de strider
som väntar framöver. Den ambitionen
speglades också i programmet. Medan
Markus Uvell, tidigare vd på Timbro och

EN GNUTTA LJUS
Dagens huvudtalare var Robert Guest,
utrikesredaktör på tidningen The
Economist. Efter flera pass med fokus
på problem och utmaningar bidrog
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han med en gnutta ljus och renodlad optimism. Guest, som under sin
journalistiska karriär bott och verkat
i ett 80-tal länder världen över,
menade att såväl de frihetliga ideologierna som världens framsteg kan
försvaras och stärkas med nytänkande,
omprövning och en smula is i magen.

Till skillnad från tidigare konferenser
kunde även den intresserade allmänheten köpa biljetter till 40-årsfirandet.
För Philip Lerulf, kommunikationschef
på Timbro och ansvarig för konferensen, var det ett naturligt beslut då
övningen både handlade om att
blicka bakåt och att se framtiden an.

Det tal som väckte mest intresse med
anledning av de då pågående regeringsförhandlingarna var dock Moderatledaren Ulf Kristerssons anförande. Ulf,
som i mitten av 1990-talet var marknadschef på Timbro och själv ansvarade för
genomförandet av Timbros 20-årsjubileum 1998, också det på Moderna
museet, lyfte fram Timbros betydelse
för borgerlighetens framtid och vår tids
idédebatt. “Det är inte en tillfällighet
att Timbros historia är en så stark fond
till just det ämnet”, förklarade han.

– I år var det viktigt att inte bara påminna
om de idéer, initiativ och verksamheter som vi gett upphov till utan också
att peka på de stora utmaningar som
samhället nu ställs inför. Om Timbro
även framgent ska lyckas vinna stöd
för frihetliga idéer måste vi förstå och
förhålla oss till de skiften som vi nu
ser. Att vi i år bjöd in allmänheten till
konferensen var ett sätt för oss att
understryka betydelsen av denna
öppenhet och lyhördhet mot omvärlden,
säger han.
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Det kallas Timbros eviga uppdrag, att identifiera och utveckla
nya talanger och bygga hållbara borgerliga nätverk. Under de
senaste 15 åren har Stureakademin blivit en institution inom
svensk borgerlighet och något av en talangfabrik för inte minst
de politiska partierna.
Redan när Timbro grundades 1978 fanns
en vilja att skapa forum för diskussion
och idéutbyte. Timbro blev också tidigt
en ”ekumenisk arena” där företrädare för
de borgerliga partierna och personer ur
den bredare idégemenskap som borgerligheten utgör kunde träffas.

EN PLANTSKOLA
FÖR MORGONDAGENS
OPINIONSBILDARE

Det skulle dock dröja till slutet av
1980-talet innan mötena antog fastare
former och blev en central del av verksamheten. Janerik Larsson, som under många år var chef för opinionsbildningen på SAF och senare Svenskt
Näringsliv, rekryterade då en ung
student vid namn PJ Anders Linder för
att han skulle samla unga borgerliga
talanger från hela landet i ett nätverk.
INSPIRATION FRÅN ANDRA
SIDAN ATLANTEN
Inspirationen kom från amerikanska
tankesmedjor som sedan länge var
väldigt framgångsrika i att skapa starka
och hållbara nätverk. Satsningen bar
frukt och flera av dem som ingick i den
första omgången av vad som kom att
kallas för generationsnätverket gick
vidare och fick centrala uppgifter som
tjänstemän i Bildtregeringen 1991–1994.
– ”Generationerna” var ett sätt att både
samla och skola unga talanger, men
av lika viktig betydelse var att Timbro
kunde spela en roll som arena för
sådana möten, säger Patrick Krassén.
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Patrick Krassén är i dag skattepolitisk
expert på organisationen Företagarna,
men har sin relativa ungdom också ett
långt förflutet på Timbro. Mellan 2010
och 2013 var han rektor för Stureakademin, som vi strax återkommer till,
och har på senare år både varit skrivlärare
på utbildningen och haft flera redaktörsuppdrag för Timbro förlag.
Vi träffas på Vetekatten mittemot Timbros
kontor i centrala Stockholm. Patrick
berättar att generationsnätverket var
det tidigaste strukturerade nätverket
för sådana partiöverskridande sammankomster som skapades på Timbro, men
vill också lyfta fram City-universitetet,
som startades av Timbros grundare
Sture Eskilsson inom ramen för Timbros
idé med Gunnar Hökmark som projektledare och Nils Karlson som rektor.
– Syftet med City-universitetet var att
erbjuda ett fristående, icke-statligt
universitet. Tanken var att främja
mångfald och kvalitet i utbildningen och
ge kurser och bedriva forskning om bland
annat marknadsekonomins grunder,
ledarskap, retorik och Sveriges roll i
Europa. Verksamheten pågick mellan
1988 och 2002 och en rad personer som
senare i livet skulle bli tongivande inom
rikspolitiken, däribland Anders Borg och
Ulf Kristersson, tog några av sina tidiga
steg just på City-universitetet, säger
Patrick.
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”Stureakademin får människor att växa
genom att ifrågasätta och att utvecklas åt det håll de själva vill. För mig har
Stureakademin öppnat dörren till viktiga
nätverk, men den har också hjälpt mig
att bli bättre som debattör och skribent
– inte minst genom att uppmuntra till att
ifrågasätta. Stureakademin är inget för
konformister.”
Maria Malmer Stenergard,
riksdagsledamot, Moderaterna

”Det finns nog ingen kompetens som
är mer avgörande i det politiska
hantverket än att kunna kommunicera
effektivt. Därför var Stureakademins
praktiska fokus på skrivande och
argumentation väldigt värdefullt, och det
även efter ett tio årlångt engagemang
i ungdomsförbund och Liberalerna.”

”Stureakademin gav mig ett nätverk som
jag än i dag har stor nytta av i mitt arbete. Det var också ett sätt för mig som
då näst intill helt saknade politisk erfarenhet att få större förståelse för såväl
svensk politik som de tidlösa idéer som
påverkar samhällsutvecklingen.”
”I mitt arbete letar jag ständigt efter
röster som kan bredda och fördjupa det
politiska samtalet, med kunskap, vetgirighet och integritet. De finns inte sällan
bland dem som har gått Stureakademin.”
”Stureakademins främsta styrka är deltagarna. Utöver ett nätverk som jag över
tio år senare fortsätter att ha nytta av,
gav året med Stureakademin mig en unik
möjlighet att diskutera idéer och texter
tillsammans med några av de klokaste
personer jag har träffat. Diskussionerna i Stureakademin utvecklade också
min förståelse för andra personers synsätt och infallsvinklar inom den breda
kappa som utgör svensk borgerlighet –
något som är mycket viktigt om man ska
arbeta med politik, opinionsbildning och
frihetliga idéer.”
Per Nilsson,
strategichef, Moderaterna

Hannes Hervieu,
pressekreterare till Annie Lööf,
Centerpartiet

Tove Lifvendahl,
politisk chefredaktör på
Svenska Dagbladet

“Stureakademin var ovärderlig för mig.
Utan Stureakademin hade jag knappast
blivit ledarskribent på Svenska Dagbladet,
programansvarig på Timbro eller kunnat
arbeta i regeringskansli och riksdag.”
Johan Ingerö,
policyansvarig, Kristdemokraterna

”Stureakademin är en fantastisk utbildningoch plantskola. Jag har och har haft
många medarbetare som gått Stureakademin. Mitt kontor har under perioder bestått uteslutande av alumner.
Utbildningen är en kvalitetsstämpel för
skärpa i argumentation och skrivande –
ovärderliga kunskaper i mitt arbete för
ett mer frihetligt Europa – och nära nog en
garant för en tydlig ideologisk kompass.”
Christofer Fjellner,
Europaparlamentariker, Moderaterna

Erik Scheller,
ekonomisk-politiskt sakkunnig till
partiledningen, Liberalerna
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”ETT POLITISKT UNIVERSITET UNDER
TIMBROFLAGG”
Om generationsnätverken och Cityuniversitetet lade grunden för Timbros
nätverksverksamhet är Stureakademin
vår tids främsta samlingsplats för unga,
talangfulla skribenter och tänkare. I
början av 2000-talet, under Mattias
Bengtssons tid som VD, började planerna
på en ettårig utbildning i politik och
filosofi med praktiska skrivövningar
att ta form. Målbiden var tydlig:
målgruppen var unga studenter i
åldrarna 20–25 år, inriktningen skulle
vara interdisciplinär och utbildningen
skulle stå på liberal grund.
– Resultatet blev Stureakademin, döpt efter
grundaren Sture Eskilsson. Det var ett
slags politiskt universitet under Timbroflagg, skulle man kunna säga.
Mattias Bengtsson, Mauricio Rojas,
Johan Norberg och Kristian Hultqvist
utgjorde navet när utbildningen startades
2003, säger Patrick.

näringslivet och förstås även i politiken.
Det är en enorm styrka och ett fint
kvitto på den bredd av människor som
sökt sig till oss. Konkurrensen bland
likartade utbildningar har blivit stenhård på senare år, men Stureakademin
särskiljer sig som en som verkligen på
riktigt har gjort, och gör, skillnad, säger
Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro
och själv alumn.

Sture Eskilsson grundade Timbro 1978.

”DET ÄR DETTA SOM ÄR TIMBROS
EVIGA UPPDRAG”
Några år efter starten, 2007, grundades
Stureakademins alumniförening, Stures
alumner. Den blev i sig snabbt ett
värdefullt nätverk med en omfattande
egen verksamhet. När Patrick Krassén
nämner några namn från föreningen blir
det tydligt vilket unikt nätverk som nu
växer fram. Bland alumnerna märks till
exempel Moderaternas strategichef Per
Nilsson och biträdande partisekreterare

»Stureakademin bygger
på insikten om att samhället
är större än politiken.«

I dag, drygt 15 år senare, är Stureakademin
en institution, både
på Timbro och inom borgerligheten.
Intresset för utbildningen är stort och
platserna eftertraktade. Varje år söker
ungefär hundra personer de nu 16
utbildningsplatser som erbjuds. Till dags
dato har över 300 personer genomgått
Stureakademin och det är sedan länge
en viktig plantskola och rekryteringsbas
för såväl de politiska partierna som
ledarsidor och intresseorganisationer.

– Stureakademin bygger på insikten
om att samhället är större än politiken.
Alumner från Stureakademin är nu verksamma på flera viktiga kommandohöjder
i samhället: i medierna, i akademin, i
48

Johan Berggren, partiets miljöpolitiske
talesperson Maria Malmer Stenergard,
Centerpartiets
partiledares
pressansvarige Hannes Hervieu och Erik
Scheller, ekonmisk-politiskt sakkunnig
till partiledningen i Liberalerna.
– Det är detta som är Timbros eviga
uppdrag: att identifiera och utveckla nya
talanger och bygga hållbara borgerliga
nätverk. Här skapas de idégemenskaper
och de relationer som svensk borgerlighet behöver för att förbli en varaktig
kraft i politiken, säger Patrick Krassén.
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Från vänster till höger:
Emilie Tilstam, Thomas Hermansson, Klara Lidman,
Carl-Vincent Reimers, Greta Eulau, Tobias Adielsson,
Edvard Hollertz och Catarina Kärkkäinen.

Stureakademins framgång väckte för några år sedan idén om en
utbildning med särskilt fokus på politikens innehåll. I början av 2018
drog första omgången av Reformakademin igång under ledning av
Timbros chefsekonom.

T

rots att Timbro under det senaste
decenniet gjort flera medvetna
satsningar på att bredda sitt utbildningsutbud upplevde Jacob Lundberg,
som är chefsekonom på Timbro, att
det saknades något. Medan Stureakademin tillfredsställer efterfrågan
på idéer och ideologier, saknades ett
sammanhang för djupare diskussioner
om ekonomisk politik, berättar han.
– Vi märkte att det fanns en stark
efterfrågan på ett sammanhang där
deltagarna får chansen att grotta ner
sig i den forskningsbaserade debatten
om ekonomi och skatter. Det var så vi
kom på idén om Reformakademin, säger
Jacob Lundberg.

REFORMAKADEMIN
– TIMBROS SENASTE
SPETSUTBILDNING

SVERIGES FRÄMSTA BLAND
FÖRELÄSARNA
Utbildningen vänder sig till unga
personer med marknadsliberal värdegrund och nationalekonomi, juridik eller
dylikt som studieinriktning. Personer
som är aktiva i de politiska ungdomsoch studentförbunden prioriteras i
urvalet. Programmet är uppbyggt kring
ett antal föreläsningshelger i Stockholm
samt en avslutande resa.

I programmet för 2018 lyckades man
samla några av Sveriges främsta ekonomisk- politiska forskare och debattörer,
däribland MagnusHenrekson, Susanne
Ackum, Jan Södersten och Stefan Fölster.
Bland ämnena som avhandlades under
utbildningen kan nämnas skattesystemet, bostadsmarknaden, transportpolitik,
handelsfrågor och entreprenörskap.
– Jag är väldigt nöjd med första omgången. Intresset var stort och vi antog
ett bra gäng som vi säkerligen kommer
att se på viktiga poster i samhället
framöver. Utöver den utbildning
som ges kan Reformakademin förhoppningsvis också bidra till att
sprida
kunskaper
och
erfarenheter från den äldre till den yngre generationen. Det vore värdefullt. Flera
av föreläsarna hade tunga positioner i
Alliansregeringen och därmed viktiga
reflektioner och lärdomar att dela med
sig av, säger Jacob.
YTTERLIGARE EN
REKRYTERINGSKANAL
I början av 2019 genomförs den andra
omgången av Reformakademin. Förutom
att bredda utbildningsutbudet är Reformakademin också en rekryteringskanal
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– Jag är väldigt nöjd med första omgången. Intresset var stort och vi antog
ett bra gäng som vi säkerligen kommer
att se på viktiga poster i samhället
framöver. Utöver den utbildning
som ges kan Reformakademin förhoppningsvis också bidra till att
sprida
kunskaper
och
erfarenheter från den äldre till den yngre generationen. Det vore värdefullt. Flera
av föreläsarna hade tunga positioner i
Alliansregeringen och därmed viktiga
reflektioner och lärdomar att dela med
sig av, säger Jacob.
YTTERLIGARE EN
REKRYTERINGSKANAL
I början av 2019 genomförs den andra
omgången av Reformakademin. Förutom
att bredda utbildningsutbudet är Reformakademin också en rekryteringskanal
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och ett sätt att komma i kontakt med
och skapa relationer med potentiella
rapportförfattare och skribenter, berättar
Emanuel Örtengren, som är projektledare på Timbro och tillsammans med
Jacob ansvarar för genomförandet 2019.

Från vänster:
Fredrik Hultman, Alice Sundwall, Carl Hellström,
Alexander Fritz Englund, Frida Jansson, Erik Hammar,
Mikaela Hellman och Dennis Wikberg.

–Bland dem som gick utbildningen i
fjol har två redan skrivit rapporter som
blivit publicerade på Timbro, en om
klimatpolitik samt en om skattepolitik
och sysselsättning. Det bådar gott för
framtiden, säger Emanuel.
”Reformakademin var en oerhört
givande utbildning där jag lärde mig
mycket om ekonomisk politik. Man lär
sig förstå att riktig reformpolitik i stor
utsträckning går igenom ekonomiskpolitiska reformer och under utbildningen ges man en inblick i en
rad politikområden som har förändrats, eller bör förändras, genom en
borgerlig reformpolitik. Utbildningen var också väldigt formativ för mig
personligen. Efter att ha avslutat Reformakademin lade jag delvis om mina
studieplaner, framför allt för att kunna
lära mig mer om ekonomisk politik.”
Gustaf Reinfeldt, vice ordförande i Fria
Moderata Studentförbundet (FMSF),
studerar PPE (praktisk filosofi, ekonomi
och politik) vid Lunds universitet.
”Reformakademin gav mig möjlighet att
applicera nationalekonomiska teorier
och tankar på realpolitiska problem.
Detta genom kunniga föreläsare från
både akademin och politiken. Jag kan
rekommendera Reformakademin till
alla liberaler som vill veta mer om
föreningen mellan ekonomi och politik.”
Malin Källén, utredare på Liberalernas
riksdagskansli, master i nationalekonomi
från Lunds universitet.
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Från vänster: Ellen Gustavsson, Caspian Rehbinder
Louise Stenberg och Sten Storgårds

Ett 20-tal sökanden till tre platser. Inför sommaren 2018 visade
Sommarsmedjan än en gång att kombinationen av utbildning och
betalt arbete är ett vinnande koncept.

S

edan starten 2009 har Sommarsmedjan gett unga begåvningar en chans
att prova på livet som opinionsbildare.
Under knappt två månader erbjuds
grundläggande kunskaper i research,
skrivcoaching och möjligheten att
utveckla en opinionsbildande idé, antingen till en rapport eller en längre artikel.
Under de sju omgångar av Sommarsmedjan som hittills genomförts har
ett 30-tal personer gått igenom
programmet.

UNIK INBLICK
I LIVET PÅ EN
TANKESMEDJA

– Sommarsmedjan ger inblick i livet
på en tankesmedja, men innebär också
ett första steg för den som vill ägna sig
åt opinionsbildning. Flertalet som går
programmet har skrivit både en, två och
tre uppsatser på universitetsnivå, men
att skriva en opinionsbildande rapport
är ett eget hantverk. I det avseendet är
Sommarsmedjan unik i Sverige, säger
Caspian Rehbinder, rektor för Sommarsmedjan och själv sommarsmed 2017.

Sommaren 2018 var det dags för Ellen
Gustafsson, Louise Stenberg och Sten
Storgärds att testa vingarna. Sten
Storgärds, som nyligen tog juristexamen
vid Uppsala universitet och inriktat sig
mot konstitutionell rätt, valde att ta sig
an frågan om en svensk författningsdomstol.
EFFEKTIV KLIMATPOLITIK?
– En klassiskt borgerlig fråga som handlar
om vikten av att skydda individuella
rättigheter från politisk klåfingrighet, men
också en i allra högsta grad aktuell fråga
i ljuset av den auktoritära populismens
framväxt runt om i Europa, säger Caspian.
Även Louise Stenberg, som läser till
civilingenjör vid Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm, valde att ta
sig an en juridiskt knepig fråga: kameraövervakning.
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– Louise Stenberg konstaterar att
kameraövervakning i de flesta sammanhang har en mycket liten effekt,
men att alla partier ändå vill bygga ut
övervakningen utan hänsyn till vare
sig kostnader eller integritet. Det är
en skadlig symbolpolitik som inte tar
hänsyn till vare sig brottsbekämpning
eller offentliga finanser, säger Caspian.

Ellen Gustafsson

Ellen Gustafsson, som till vardags
studerar nationalekonomi vid Köpenhamns universitet, låg bakom årets mest
uppmärksammade verk. I rapporten
Effektiv klimatpolitik? granskade hon
riksdagspartiernas klimatpolitik genom
att titta på bedömningar och kostnadsberäkningar från myndigheter som
Energimyndigheten,
Konjunkturinstitutet och Naturvårdsverket. Genom att
betygsätta partiernas inställning till tio
aktuella områden för klimatet och
beräknade väntade utsläppsminskningarna av respektive partis politik på klimatområdet kunde hon ranka partiernas
politik utifrån dess effektivitet.
– Det blev en riktig kioskvältare som
både välkomnades för sitt sakliga innehåll och som ledde till debatt med kritiska inlägg från bland annat Göran Greider,
Grön Ungdom och Patrik Kronqvist.
Ellen medverkade i TV4 Nyhetsmorgon
och fick också debattera rapporten med
en rad profilerade debattörer, bland
andra Åsa Romson och Isabella Lövin på
Aftonbladet, säger Caspian.
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ÅRET SOM GÅTT

ÅRET SOM GÅTT

JANUARI

APRIL

MAJ

8

Björn Hasselgren anordnar studiecirkel om
klassiska liberala tänkare

3

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Uppsala universitet

30

Benjamin Dousa och Markus Uvell talar om sina
respektive böcker i NK Bokhandel

17

Boken Människans rättigheter av Thomas Paine
diskuteras av Ivar Arpi, PJ Anders Linder och
Magnus Jernkrok

3

Boken Så blev vi alla rasister av Adam
Cwejman och Ivar Arpi lanseras.
Medverkande: Sakine Madon och Marika Lindgren
Åsbrink

31

Debatt II mellan Tiden och Timbro: What´s Left and
Who´s Right? ”Varför betalar vi skatt egentligen?”
(Kulturhuset)

25

Rapportlansering “Svensk idrottspolitik – en
bollbyråkrati” av Filip Wiljander, panel Madeleine
Sjöstedt, Maria Eriksson och Mattias Hjelmberg

26

Fredagsmötet

26

Stureakademin

30

Seminarium med Tom Palmer från The Atlas
Network; Illiberalism and the freedom movement

MARS
1/3
7

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Stockholms universitet

5

12

Ivar Arpi och Adam Cwejman samtalar om sin bok
Så blev vi alla rasister, i NK Bokhandel

13

Rapporten ”Hur bör kapital beskattas i framtiden?”
presenteras, Jacob Lundberg, Åsa Hansson och
Johan Fall

14–15

Reformakademin

18

Rapport av Caspian Rehbinder, ”Släpp kommunerna
fria!” lanseras; medverkande förutom författaren
Jakob Heidbrink och Bettina Kashefi

Boken Marionetterna presenteras, författaren
Philip Lerulf medverkar tillsammans med Maria
Ludvigsson, Mats Persson och Malin Påhls
Hansson. Moderator Johan Ingerö

18

7

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Linköpings universitet

19

8

Timbros egen webbtidning Smedjan fyller 1 år

10–11

Reformakademin

14

Karins podd med författarna Philip Lerulf och
Siri Steijer, spelas in i NK Bokhandel

14

Studiebesök Nacka gymnasium

15

Studiebesök Hulebäcksgymnasiet

15

Björn Hasselgren anordnar seminarium om Erik
Gustaf Geijer; medverkande Lars Magnusson, Dan
Klein och Gunnar Petri (Uppsala universitet)

16–18

Timbro förlag representeras på Littfest Umeå

21

Studentdag med bokförsäljning, uppsatsrådgivning
och ideologisk debatt mellan ungdomsförbunden

23

Fredagsmötet

23–25

Stureakademin

Rapporten ”Låt mig gå”, om dödshjälp, presenteras
av författaren Kajsa Dovstad i samtal med
Elisabeth Sandlund och Barbro Westerholm

Susanne Wigorts Yngvessons bok Övervakad
presenteras, kommentarer av Torbjörn Tännsjö och
Sam Sundberg
Seminarium om sjukvård/teknik ”Sjukvården blir
sig aldrig mera lik”; Magnus Aschan och Mathias
Sundin

23

Debatt I mellan Tiden och Timbro: What´s Left and
Who´s Right? ”Vem vinner den ideologiska kampen?” (Kulturhuset)

26

”Konfessionella friskolor – samhällsproblem eller
mänskliga rättigheter?” Rapport av Jonas Qvarsebok och Fredrik Wenell

27

Fredagsmötet

27–29

Stureakademin

MAJ
3

Ulf Bjereld, Karin Eriksson, Jonas Hinnfors, Anna
Dahlberg, Anders Lindberg och Alice Teodorescu
samtalar om rapporten ”Levande Dö(d)”

3

Rödvinshögern har besök av Ivar Arpi

FEBRUARI

4

Nima Sanandaji berättar om sin bok The Birthplace
of Capitalism i Karins podd

1

Antologin Pengar för ingenting lanseras, redaktör
Siri Steijer, medverkande: Andreas Bergh, Maria
Eriksson, Jasenko Selimovic och Lars Trägårdh

15

1

Boken Människans rättigheter av Thomas Paine
diskuteras av Ivar Arpi, PJ Anders Linder och
Magnus Jernkrok

Rapporten “Vad vet vi om islamistiska terrornätverk i Sverige?” presenteras av författaren
Magnus Sandelin i samtal med Evin Ismail och
Magnus Ranstorp

16

Timbros sommarsmeder 2018 presenteras:
Ellen Gustafsson, Louise Stenberg, Sten Storgärds

Reformakademin

25

Fredagsmötet

Fredagsmötet

25

Boken Snöflingorna faller över Husby av Benjamin
Dousa, presenteras i Akalla, medverkande Gunnar
Strömmer, Naomi Abramowicz och Stig-Björn
Ljunggren

10–11

22

Timbro anordnar filmvisning The death of Stalin

23

Fredagsmötet

23–25

Stureakademin

25–27

Stureakademin samt event med Stures alumner

Timbro förlag arrangerar välbesökt bokrea

29

Sommarmarknad samarrangerad av
Timbro och Fri Tanke; essälansering “Kvinnors
rättigheter”, medverkande Susanna Popova, Peter
Alestig, Hanne Kjöller, Bengt Brulde och Christer
Sturmark

28

62

OKTOBER
3

Fredrik Segerfeldts bok Den svarte mannens börda
presenteras, författaren samtalar med Bengt
Nilsson och Malcolm Kyeyune

5

Essäserie om tolerans, författarna Sofia Lilly
Jönsson, Karin Pihl och Torbjörn Elensky presenterar

18

Markus Uvells bok Bakslaget – radikalt
etablissemang, konservativa medborgare,
lanseras, förutom författaren medverkar
Heidi Avellan och Svend Dahl

Antologin i red av Eli Göndör, Muslimer i Sverige,
presenteras i Malmö; bl a medverkar Ann-Sofie
Hatmi Henriksson, Hamid Zafar, Nadia Ben Amara
Jonsson, Sema Ekinci och Tobias Andersson

24

Boken Besvärliga människor lanseras, författaren
Anders Johnson presenterar i samtal med Widar
Andersson och Ida Drougge

Classical Liberal Summer Seminar anordnas av
vår fellow Björn Hasselgren (Sigtunastiftelsen)

26

Fredagsmötet

JULI

7

Timbro firar 40 år med stiftelsekonferens med
tema “I morgon kapitalism” på Moderna Museet i
Stockholm

13

Studentdag; lansering av antologin Ny liberalism
i red av Patrick Krassén; bokförsäljning, uppsatsrådgivning och ideologisk debatt mellan ungdomsförbunden

15

Studiebesök MUF Gbg

16

Rapporten ”Effektiv klimatpolitik?” av Ellen Gustafsson presenteras i samtal med John Hassler
och Patrik Kronqvist

Återutgivning/lansering av Per Ahlmarks Vänstern
och tyranniet; Birgitta Ohlsson, David Andersson
och Karin Olsson samtalar

19

Erik Hörstadius bok Vårt nya land: Sverige efter
flyktingkrisen lanseras, Stig Larsson och Susanna
Popova medverkar

Rapport av Jacob Lundberg och John Norell.
”Skatter, bidrag och sysselsättning”; Niklas
Wykman och Simon Vinge medverkar

28

Stures alumner, glöggmingel

30

Fredagsmötet

JUNI
7/6

26–
28/6

1–8

Almedalen

2

Timbros årliga glassmingel i Visby

27/8

TSEI lanseras, medverkar gör förutom författaren
Alexander Funcke, Andreas Bergh, Joakim Wernberg och Martin Hofverberg

AUGUSTI

28/8

29/8

31/8

Fredagsmötet

SEPTEMBER
9

Timbro anordnar valvaka på Obaren

14–15

Stureakademin

18

Timbro och FMSF samarrangerar Eftervalspanel,
Tommy Möller, Maria Ludvigsson och Catarina
Kärkkäinen

19

Antologin Klanen presenteras, red Brinkemo/
Lundberg, Anosh Ghasri och Johanna Bäckström
Lerneby medverkar

27–30

Timbro på plats på Bok & Bibliotek i Göteborg, med
fullspäckat seminarieprogram

28

Fredagsmötet

NOVEMBER

DECEMBER
4

Lansering av essäserie om federalism, Dalibor
Rohac m fl

4

Dalibor Rohac diskuterar EU:s framtid i Karins
podd

11

Reading group, Björn Hasselgren, Dan Klein

12

Timbro förlags julmarknad

19

Reading group studiecirkel klassiska liberala
tänkare, Björn Hasselgren, Dan Klein
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JANUARI

APRIL

MAJ

8

Björn Hasselgren anordnar studiecirkel om
klassiska liberala tänkare

3

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Uppsala universitet

30

Benjamin Dousa och Markus Uvell talar om sina
respektive böcker i NK Bokhandel

17

Boken Människans rättigheter av Thomas Paine
diskuteras av Ivar Arpi, PJ Anders Linder och
Magnus Jernkrok

3

Boken Så blev vi alla rasister av Adam
Cwejman och Ivar Arpi lanseras.
Medverkande: Sakine Madon och Marika Lindgren
Åsbrink

31

Debatt II mellan Tiden och Timbro: What´s Left and
Who´s Right? ”Varför betalar vi skatt egentligen?”
(Kulturhuset)

25

Rapportlansering “Svensk idrottspolitik – en
bollbyråkrati” av Filip Wiljander, panel Madeleine
Sjöstedt, Maria Eriksson och Mattias Hjelmberg

26

Fredagsmötet

26

Stureakademin

30

Seminarium med Tom Palmer från The Atlas
Network; Illiberalism and the freedom movement

MARS
1/3
7

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Stockholms universitet

5

12

Ivar Arpi och Adam Cwejman samtalar om sin bok
Så blev vi alla rasister, i NK Bokhandel

13

Rapporten ”Hur bör kapital beskattas i framtiden?”
presenteras, Jacob Lundberg, Åsa Hansson och
Johan Fall

14–15

Reformakademin

18

Rapport av Caspian Rehbinder, ”Släpp kommunerna
fria!” lanseras; medverkande förutom författaren
Jakob Heidbrink och Bettina Kashefi

Boken Marionetterna presenteras, författaren
Philip Lerulf medverkar tillsammans med Maria
Ludvigsson, Mats Persson och Malin Påhls
Hansson. Moderator Johan Ingerö

18

7

Timbro förlag deltar på arbetsmarknadsdag på
Linköpings universitet

19

8

Timbros egen webbtidning Smedjan fyller 1 år

10–11

Reformakademin

14

Karins podd med författarna Philip Lerulf och
Siri Steijer, spelas in i NK Bokhandel

14

Studiebesök Nacka gymnasium

15

Studiebesök Hulebäcksgymnasiet

15

Björn Hasselgren anordnar seminarium om Erik
Gustaf Geijer; medverkande Lars Magnusson, Dan
Klein och Gunnar Petri (Uppsala universitet)

16–18

Timbro förlag representeras på Littfest Umeå

21

Studentdag med bokförsäljning, uppsatsrådgivning
och ideologisk debatt mellan ungdomsförbunden

23

Fredagsmötet

23–25

Stureakademin

Rapporten ”Låt mig gå”, om dödshjälp, presenteras
av författaren Kajsa Dovstad i samtal med
Elisabeth Sandlund och Barbro Westerholm

Susanne Wigorts Yngvessons bok Övervakad
presenteras, kommentarer av Torbjörn Tännsjö och
Sam Sundberg
Seminarium om sjukvård/teknik ”Sjukvården blir
sig aldrig mera lik”; Magnus Aschan och Mathias
Sundin

23

Debatt I mellan Tiden och Timbro: What´s Left and
Who´s Right? ”Vem vinner den ideologiska kampen?” (Kulturhuset)

26

”Konfessionella friskolor – samhällsproblem eller
mänskliga rättigheter?” Rapport av Jonas Qvarsebok och Fredrik Wenell

27

Fredagsmötet

27–29

Stureakademin

MAJ
3

Ulf Bjereld, Karin Eriksson, Jonas Hinnfors, Anna
Dahlberg, Anders Lindberg och Alice Teodorescu
samtalar om rapporten ”Levande Dö(d)”

3

Rödvinshögern har besök av Ivar Arpi

FEBRUARI

4

Nima Sanandaji berättar om sin bok The Birthplace
of Capitalism i Karins podd

1

Antologin Pengar för ingenting lanseras, redaktör
Siri Steijer, medverkande: Andreas Bergh, Maria
Eriksson, Jasenko Selimovic och Lars Trägårdh

15

1

Boken Människans rättigheter av Thomas Paine
diskuteras av Ivar Arpi, PJ Anders Linder och
Magnus Jernkrok

Rapporten “Vad vet vi om islamistiska terrornätverk i Sverige?” presenteras av författaren
Magnus Sandelin i samtal med Evin Ismail och
Magnus Ranstorp

16

Timbros sommarsmeder 2018 presenteras:
Ellen Gustafsson, Louise Stenberg, Sten Storgärds

Reformakademin

25

Fredagsmötet

Fredagsmötet

25

Boken Snöflingorna faller över Husby av Benjamin
Dousa, presenteras i Akalla, medverkande Gunnar
Strömmer, Naomi Abramowicz och Stig-Björn
Ljunggren

10–11

22

Timbro anordnar filmvisning The death of Stalin

23

Fredagsmötet

23–25

Stureakademin

25–27

Stureakademin samt event med Stures alumner

Timbro förlag arrangerar välbesökt bokrea

29

Sommarmarknad samarrangerad av
Timbro och Fri Tanke; essälansering “Kvinnors
rättigheter”, medverkande Susanna Popova, Peter
Alestig, Hanne Kjöller, Bengt Brulde och Christer
Sturmark

28

62

OKTOBER
3

Fredrik Segerfeldts bok Den svarte mannens börda
presenteras, författaren samtalar med Bengt
Nilsson och Malcolm Kyeyune

5

Essäserie om tolerans, författarna Sofia Lilly
Jönsson, Karin Pihl och Torbjörn Elensky presenterar

18

Markus Uvells bok Bakslaget – radikalt
etablissemang, konservativa medborgare,
lanseras, förutom författaren medverkar
Heidi Avellan och Svend Dahl

Antologin i red av Eli Göndör, Muslimer i Sverige,
presenteras i Malmö; bl a medverkar Ann-Sofie
Hatmi Henriksson, Hamid Zafar, Nadia Ben Amara
Jonsson, Sema Ekinci och Tobias Andersson

24

Boken Besvärliga människor lanseras, författaren
Anders Johnson presenterar i samtal med Widar
Andersson och Ida Drougge

Classical Liberal Summer Seminar anordnas av
vår fellow Björn Hasselgren (Sigtunastiftelsen)

26

Fredagsmötet

JULI

7

Timbro firar 40 år med stiftelsekonferens med
tema “I morgon kapitalism” på Moderna Museet i
Stockholm

13

Studentdag; lansering av antologin Ny liberalism
i red av Patrick Krassén; bokförsäljning, uppsatsrådgivning och ideologisk debatt mellan ungdomsförbunden

15

Studiebesök MUF Gbg

16

Rapporten ”Effektiv klimatpolitik?” av Ellen Gustafsson presenteras i samtal med John Hassler
och Patrik Kronqvist

Återutgivning/lansering av Per Ahlmarks Vänstern
och tyranniet; Birgitta Ohlsson, David Andersson
och Karin Olsson samtalar

19

Erik Hörstadius bok Vårt nya land: Sverige efter
flyktingkrisen lanseras, Stig Larsson och Susanna
Popova medverkar

Rapport av Jacob Lundberg och John Norell.
”Skatter, bidrag och sysselsättning”; Niklas
Wykman och Simon Vinge medverkar

28

Stures alumner, glöggmingel

30

Fredagsmötet

JUNI
7/6

26–
28/6

1–8

Almedalen

2

Timbros årliga glassmingel i Visby

27/8

TSEI lanseras, medverkar gör förutom författaren
Alexander Funcke, Andreas Bergh, Joakim Wernberg och Martin Hofverberg

AUGUSTI

28/8

29/8

31/8

Fredagsmötet
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Lundberg, Anosh Ghasri och Johanna Bäckström
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27–30
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fullspäckat seminarieprogram

28
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4
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4

Dalibor Rohac diskuterar EU:s framtid i Karins
podd
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19
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FÖRLAGETS UTGIVNING

JACOB LUNDBERG

Titel

Författare

Datum

Titel

Medium

Plats

Datum

Människans rättigheter

Thomas Paine

17 jan

”Lafferkurvan”

Föredrag

MSU Stockholm

24 jan

Pengar för ingenting

Siri Steijer (red)

01 feb

”Kommunal skattepolitik”

Paneldiskussion

Kristdemokraterna

24 jan

Marionetterna

Philip Lerulf

07 mars

Debattartikel

Dagens Industri

07 feb

Vägen till träldom

F A Hayek

21 mars

Ekonomiska reformer föder
inte populism

Så blev vi alla rasister

Ivar Arpi och Adam Cwejman

03 apr

”Industrialisering”

Paneldiskussion

FMSF

14 feb

Övervakad. Människor, maskiner och Gud

Susanne Wigorts Yngvesson

18 apr

”Skatter: problem och reformer”

Föredrag

LUF Uppsala

13 mars

The Birthplace of Capitalism The Middle East

Nima Sanadaji

04 maj

”Nästa skattereform”

Paneldiskussion

Moderaterna

14 mars

”Skatter: problem och reformer”

Föredrag

LUF Stockholm

04 apr

Snöflingorna faller över Husby

Benjamin Dousa

25 maj

Debattartikel

SvD Brännpunkt

15 apr

Bakslaget

Markus Uvell

01 juni

Det kommunala självstyret
är en illusion

Vårt nya land. Sverige efter flyktingkrisen

Erik Hörstadius

29 aug

”Vårbudgeten”

Intervju

Aftonbladet TV

16 apr

Klanen

Per Brinkemo & Johan Lundberg (red)

01 sep

”Skatter: problem och reformer

Föredrag

MS Göteborg

17 apr

Den svarte mannens börda

Fredrik Segerfeldt

03 okt

”Skatter: problem och reformer

Föredrag

MUF Lund

09 maj

Muslimer i Sverige

Eli Göndör

18 okt

”Swedish tax policy”

Paneldiskussion

Europe Liberty Forum

30 maj

Besvärliga människor

Anders Johnson

24 okt

”Kompetensutveckling för
integration”

Paneldiskussion

Järvaveckan

11 juni

Ny liberalism

Patrick Krassén

13 nov

”Skillnader i kommunalskatter”

Debatt

SVT Aktuellt

13 juni

Vänstern och tyranniet

Per Ahlmark

16 nov

”Dags för en ny skattereform”

Paneldiskussion

Finanspolitiska rådet

13 juni

De svarta åren

Mats Johansson

10 dec

”Kommunalskatterna”

Paneldiskussion

FMS

03 juli

”Pensionskampen”

Debatt

PTK

04 juli

”Metabostadspolitik”

Panelsamtal

BoKlok

05 juli

”Skattepolitik”

Föredrag

MUF Kronoberg

05 aug

”Välfärdens finansiering”

Intervju

Sveriges radio Studio Ett

21 aug

MP slösar bort pengar på fel
miljösatsningar

Debattartikel

Aftonbladet

22 aug

”Bostadspolitik”

Intervju

EFN

09 aug

”Liberal ekonomisk teori”

Föredrag

Arenaakademin

16 sep

”Klimatpolitik”

Debatt

Bokmässan i Göteborg

30 sep

Utredarna underskattar problemet
med inkomstutjämningen

Debattartikel

Dagens Nyheter

02 okt

Nytt jobbskatteavdrag kan skapa
90 000 jobb

Debattartikel

SvD Brännpunkt

19 okt

”Konsumtion och klimat”

Studiodebatt

SVT Aktuellt

22 nov

”Reformbehov”

Föredrag

MST Stockholm

27 nov

”Skattesänkningar”

Föredrag

MUF Uppsala

08 dec

Släpp byggandet fritt och få fler
bostäder på köpet

Debattartikel

Göteborgs-Posten

29 dec
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Människans rättigheter

Thomas Paine

17 jan

”Lafferkurvan”

Föredrag

MSU Stockholm

24 jan

Pengar för ingenting

Siri Steijer (red)

01 feb

”Kommunal skattepolitik”

Paneldiskussion

Kristdemokraterna

24 jan

Marionetterna

Philip Lerulf

07 mars

Debattartikel

Dagens Industri

07 feb

Vägen till träldom

F A Hayek

21 mars

Ekonomiska reformer föder
inte populism

Så blev vi alla rasister

Ivar Arpi och Adam Cwejman

03 apr

”Industrialisering”

Paneldiskussion

FMSF

14 feb

Övervakad. Människor, maskiner och Gud

Susanne Wigorts Yngvesson

18 apr

”Skatter: problem och reformer”

Föredrag

LUF Uppsala

13 mars

The Birthplace of Capitalism The Middle East

Nima Sanadaji

04 maj

”Nästa skattereform”

Paneldiskussion

Moderaterna

14 mars

”Skatter: problem och reformer”

Föredrag

LUF Stockholm

04 apr

Snöflingorna faller över Husby

Benjamin Dousa

25 maj

Debattartikel

SvD Brännpunkt

15 apr

Bakslaget

Markus Uvell

01 juni

Det kommunala självstyret
är en illusion

Vårt nya land. Sverige efter flyktingkrisen

Erik Hörstadius

29 aug

”Vårbudgeten”

Intervju

Aftonbladet TV

16 apr

Klanen

Per Brinkemo & Johan Lundberg (red)

01 sep

”Skatter: problem och reformer

Föredrag

MS Göteborg

17 apr

Den svarte mannens börda

Fredrik Segerfeldt

03 okt

”Skatter: problem och reformer

Föredrag

MUF Lund

09 maj

Muslimer i Sverige

Eli Göndör

18 okt

”Swedish tax policy”

Paneldiskussion

Europe Liberty Forum

30 maj

Besvärliga människor

Anders Johnson

24 okt

”Kompetensutveckling för
integration”

Paneldiskussion

Järvaveckan

11 juni

Ny liberalism

Patrick Krassén

13 nov

”Skillnader i kommunalskatter”

Debatt

SVT Aktuellt

13 juni

Vänstern och tyranniet

Per Ahlmark

16 nov

”Dags för en ny skattereform”

Paneldiskussion

Finanspolitiska rådet

13 juni

De svarta åren

Mats Johansson

10 dec

”Kommunalskatterna”

Paneldiskussion

FMS

03 juli

”Pensionskampen”

Debatt

PTK

04 juli

”Metabostadspolitik”

Panelsamtal

BoKlok
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21 aug

MP slösar bort pengar på fel
miljösatsningar
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22 aug

”Bostadspolitik”

Intervju

EFN

09 aug

”Liberal ekonomisk teori”

Föredrag

Arenaakademin

16 sep

”Klimatpolitik”

Debatt

Bokmässan i Göteborg

30 sep

Utredarna underskattar problemet
med inkomstutjämningen

Debattartikel

Dagens Nyheter

02 okt

Nytt jobbskatteavdrag kan skapa
90 000 jobb

Debattartikel

SvD Brännpunkt

19 okt

”Konsumtion och klimat”

Studiodebatt

SVT Aktuellt

22 nov

”Reformbehov”

Föredrag

MST Stockholm

27 nov
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Debattartikel
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SIRI STEIJER

SIRI STEIJER

Titel

Medium

Plats

Datum

Titel

Medium

Plats

Datum

”Siri Steijer tar ut svängarna åt höger”

Intervju

Arbetet

26-jan

Debattartikel

Dagens Samhälle

28-aug

”Vad är en tankesmedja?"

Föredrag

Berghs School of Communication

02-feb

Familjeveckan är ett nytt
lyxbidrag

Facket ska inte avgöra vem som
ska utvisas

Debattartikel

SvD Brännpunkt

22-feb

”Avskaffa föräldrapenningen i
stället”

Intervju

SvD

29-aug

Vi har inte råd med alla lediga
föräldrar

Debattartikel

Aftonbladet

27-feb

”Ingen motsats mellan lägre
ingångslöner och utbildning”

Replik

DN Debatt

30-aug

”Vi har inte råd med alla lediga
föräldrar”

Debatt

Sveriges radio Studio Ett

28-feb

Familjeveckan blottar S
maktbegär inför valet

Debattartikel

Dagens Samhälle

30-aug

”Vi har inte råd med alla lediga
föräldrar”

Debatt

SVT Aktuellt

08-feb

”Gigg-ekonomin

Intervju

Sveriges radio Plånboken

05-sep

C och L kan avgöra valet

Debattartikel

SVT Opinion

09-sep

Anställningsvillkoren bör få en
neutral bedömning

Debattartikel

SvD Brännpunkt

28-feb

”Analys av valet”

Debatt

Breaking News, Kanal 5

10-sep

”Analys av valet”

Debatt

Aftonbladet TV

12-sep

”Vi har inte råd med alla lediga
föräldrar”

Intervju

Sveriges radio P4 Halland

08-feb

”Valet”

Föredrag

Cogitoakademin

21-sep

”Ny kalldusch för Löfven”

Debatt

Aftonbladet TV

09-mars

Debattartikel

SVT Opinion

25-sep

Regeringens jobbsiffror döljer
misslyckande

Debattartikel

SvD Brännpunkt

15-mars

Mandaten räddade inte Stefan
Löfven

Debattartikel

Aftonbladet

04-okt

Breaking News (Filip och Fredrik)

Intervju

Kanal 5

20-mars

Sjöstedt har fel om Ax:on
Johnssons skatt

Utvecklingsledighet är bara
slöseri med skattepengar

Debattartikel

Dagens Samhälle

27-mars

Sänkt skatt är viktigare än vänsterns feminism

Debattartikel

Aftonbladet

18-okt

Segregation behöver inte vara
dåligt

Debattartikel

Aftonbladet

03-apr

Regeringen räknade fel – nu är
a-kassans pengar slut

Debattartikel

Dagens Samhälle

19-okt

”Ska vi införa medborgarlön?”

Debatt

DI TV

05-apr

Intervju

Forbes

22-okt

”Om metoo”,

Debatt

SVT Opinion Live

11-apr

”Labor migration in Sweden:
The legacy of Laval and social
dumping”

”Om knytblusaktionen”

Debatt

Sveriges radio Studio Ett

17-apr

”Gigg-ekonomin”

Intervju

Aftonbladet TV

31-okt

”Om knytblusaktionen”

Intervju

SVT Kulturnyheterna

19-apr

Debattartikel

SVT Opinion

05-nov

”Integration”

Debatt

SVT Opinion Live

19-apr

”Upp till bevis för Lööf och
Åkesson”

Avskaffa barnbidraget

Debattartikel

Aftonbladet

08-maj

”Rätt eller fel av C att rösta nej till
Kristersson”

Debatt

Aftonbladet TV

13-nov

”Föräldraförsäkringen”

Föredrag

MUF Stockholm

24-maj

Debattartikel

SVT Opinion

15-nov

Preventivmedel för män är en
jämställdhetsfråga

Debattartikel

SVT Opinion

28-maj

Tvinga S att ändra LAS och sänka
skatten

Intervju

Dagbladet.no

15-nov

Allmän visstid ger många chans
till jobb

Debattartikel

31-maj

”Annie Lööf kan skrive svensk
historia”

Replik

DN debatt

22-nov

Debattävling

Panelist

MST

09-juni

”Avskaffa föräldrapenningen och
halvera ledigheten”

”Krisen i S”

Debatt

Aftonbladet TV

13-juni

”Regeringsbildningen”

Debatt

DI TV

22-nov

Nej, politiker ska inte styra över
ledigheten

Debattartikel

Aftonbladet

26-juni

”Brytningstid för feminismen?”

Paneldebatt

ABF Stockholm

24-nov

”Framtidens arbetsmarknad”

Paneldebatt

ABF Stockholm

24-nov

”Mer, mindre eller ingen semester?”

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

28-juni

Arbetet

26-nov

Debattartikel

SvD Brännpunkt

17-aug

”Katalys sätter systemen framför
människor”

Replik

Efter Löfvens förödande resa –
lägg ner AF

”Var är borgerligheten nu?”

Föreläsning

Aftonbladets ledarsida

01-dec

Arbetsförmedlingens svar
gränsar till aktivism

Debattartikel

SvD Brännpunkt

22-aug

Lööf och Björklund – kräv mer av
Löfven

Debattartikel

Aftonbladet

04-dec

Forskningen tydlig: lägre
ingångslöner ger fler jobb

Debattartikel

DN Debatt

27-aug

Orimliga regler – risk för nya
kompetensutvisningar

Debattartikel

SvD Brännpunkt

13-dec
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SIRI STEIJER
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Anställningsvillkoren bör få en
neutral bedömning

Debattartikel

SvD Brännpunkt

28-feb

”Analys av valet”

Debatt

Breaking News, Kanal 5

10-sep

”Analys av valet”

Debatt

Aftonbladet TV

12-sep

”Vi har inte råd med alla lediga
föräldrar”

Intervju

Sveriges radio P4 Halland

08-feb

”Valet”

Föredrag

Cogitoakademin

21-sep

”Ny kalldusch för Löfven”

Debatt

Aftonbladet TV

09-mars

Debattartikel

SVT Opinion

25-sep

Regeringens jobbsiffror döljer
misslyckande

Debattartikel

SvD Brännpunkt

15-mars

Mandaten räddade inte Stefan
Löfven

Debattartikel

Aftonbladet

04-okt

Breaking News (Filip och Fredrik)

Intervju

Kanal 5

20-mars

Sjöstedt har fel om Ax:on
Johnssons skatt

Utvecklingsledighet är bara
slöseri med skattepengar

Debattartikel

Dagens Samhälle

27-mars

Sänkt skatt är viktigare än vänsterns feminism

Debattartikel

Aftonbladet

18-okt

Segregation behöver inte vara
dåligt

Debattartikel

Aftonbladet

03-apr

Regeringen räknade fel – nu är
a-kassans pengar slut

Debattartikel

Dagens Samhälle

19-okt

”Ska vi införa medborgarlön?”

Debatt

DI TV

05-apr

Intervju

Forbes

22-okt

”Om metoo”,

Debatt

SVT Opinion Live

11-apr

”Labor migration in Sweden:
The legacy of Laval and social
dumping”

”Om knytblusaktionen”

Debatt

Sveriges radio Studio Ett

17-apr

”Gigg-ekonomin”

Intervju

Aftonbladet TV

31-okt

”Om knytblusaktionen”

Intervju

SVT Kulturnyheterna

19-apr

Debattartikel

SVT Opinion

05-nov

”Integration”

Debatt

SVT Opinion Live

19-apr

”Upp till bevis för Lööf och
Åkesson”

Avskaffa barnbidraget

Debattartikel

Aftonbladet

08-maj

”Rätt eller fel av C att rösta nej till
Kristersson”

Debatt

Aftonbladet TV

13-nov

”Föräldraförsäkringen”

Föredrag

MUF Stockholm

24-maj

Debattartikel

SVT Opinion

15-nov

Preventivmedel för män är en
jämställdhetsfråga

Debattartikel

SVT Opinion

28-maj

Tvinga S att ändra LAS och sänka
skatten

Intervju

Dagbladet.no

15-nov

Allmän visstid ger många chans
till jobb

Debattartikel

31-maj

”Annie Lööf kan skrive svensk
historia”

Replik

DN debatt

22-nov

Debattävling

Panelist

MST

09-juni

”Avskaffa föräldrapenningen och
halvera ledigheten”

”Krisen i S”

Debatt

Aftonbladet TV

13-juni

”Regeringsbildningen”

Debatt

DI TV

22-nov

Nej, politiker ska inte styra över
ledigheten

Debattartikel

Aftonbladet

26-juni

”Brytningstid för feminismen?”

Paneldebatt

ABF Stockholm

24-nov

”Framtidens arbetsmarknad”

Paneldebatt

ABF Stockholm

24-nov

”Mer, mindre eller ingen semester?”

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

28-juni

Arbetet

26-nov

Debattartikel

SvD Brännpunkt

17-aug

”Katalys sätter systemen framför
människor”

Replik

Efter Löfvens förödande resa –
lägg ner AF

”Var är borgerligheten nu?”

Föreläsning

Aftonbladets ledarsida

01-dec

Arbetsförmedlingens svar
gränsar till aktivism

Debattartikel

SvD Brännpunkt

22-aug

Lööf och Björklund – kräv mer av
Löfven

Debattartikel

Aftonbladet

04-dec

Forskningen tydlig: lägre
ingångslöner ger fler jobb

Debattartikel

DN Debatt

27-aug

Orimliga regler – risk för nya
kompetensutvisningar

Debattartikel

SvD Brännpunkt

13-dec
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Titel

Medium
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Datum

Men vad är Björn Furuhagen för?

Debattartikel

Dagen

01-apr

Intervju

SvD

06-okt

I känslornas förlovade land

Krönika

Östgöta Correspondenten

01-apr

”Svenskar utgår från att alla vill
bli som vi”

Därför lockar SD invandrare

Krönika

Östgöta Correspondenten

17-jan

”Muslimer i Sverige”

Föredrag

NK Bokhandel, Stockholm

08-okt

När strumpor blir rasism

Krönika

Östgöta Correspondenten

30-jan

Religion i det sekulära samhället

Debattartikel

Tankesmedjan Tiden

09-okt

Jihadister rekryterar alltmer i de
kriminella miljöerna

Essä

Dagens Samhälle

02-feb

”Religionskollision”

Föredrag

Humanisterna, Norrköpings
stadsbibliotek

17-okt

Var finns analysen?

Krönika

Östgöta Correspondenten

20-feb

”Muslimer i Sverige”

Intervju

TV4 Nyhetsmorgon

17-okt

Det respektlösa bidragarslöseriet

Krönika

Östgöta Correspondenten

27-feb

Att förstå olika är fullt möjligt

Krönika

Dagen

24-okt

Varning för osaklighet

Krönika

Dagen

28-feb

Självupptagenhetens aktivister

Krönika

Östgöta Correspondenten

25-okt

Bröder vid skiljeväg

Recension

Axess

03-dec

Islamister och det perfekta livet

Krönika

Östgöta Correspondenten

19-nov

Lösning för böneutrop

Debattartikel

Dagen

13-mars

Feminister och islamister

Krönika

Dagen

22-nov

Har Sverige plats för muslimskt
troende?

Krönika

Dagen

21-mars

”Religionskollision”

Föredrag

Svenska Paneuropaföreningen

28-nov

”Hotet mot demokratin”

Paneldiskussion

29-nov

Högerextremism och islamism

Krönika

Östgöta Correspondenten

19-apr

Forsskålssymposiet 2018,
Uppsala universitet

Nazistavhoppare är värda vår
respekt

Krönika

Dagen

25-apr

”Våld och terror i religionens namn”

Paneldiskussion

SVT Forum

04-dec

Tänk mer känn mindre

Krönika

Östgöta Correspondenten

12-dec

Beduinpojkarnas fantastiska fynd

Essä

Axess

05-mars

”Ett modern islam i ett modernt
Sverige”

Debatt

Forum/Debatt

15-maj

”Amerikansk inrikespolitik”

Intervju

SVT Morgonstudion

05-jan

Avståndet mellan två världsbilder

Krönika

Östgöta Correspondenten

21-maj

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

09-jan

”Religionskollision”

Föredrag

Judiska församlingen i Stockholm

06-dec

”Behöver kommunerna höja
skatten?”

Muslimerna formar islam

Krönika

Dagen

06-dec

”Om att politiker inte svarar på
frågor”

Intervju

SvD

12-jan

”Våldet är enda lösningen”

Recension

Axess

06-dec

S vill skrota alla friskolor

Debattartikel

Aftonbladet

16-jan

Minoritetens tyranni

Krönika

Östgöta Correspondenten

18-juni

”Ett år med Trump”

Intervju

TV3/Aftonbladet TV

19-jan

En orealistisk dröm om svenskhet

Krönika

Dagen

07-apr

Intervju

Krönika

Dagen

16-aug

Amerikanska
Nyhetsanalyser-podden

05-feb

Politiker behöver först förstå
problemen

”Den djupa staten i Sverige och
USA”
Vinstförslaget, ett bedrägeri

Krönika

Göteborgs-Posten

05-feb

”Vad motiverar religiöst våld och
terror?”

Poddsamtal

Fri tanke

16-aug

”Om inrikespolitiken i USA”

Paneldiskussion

Sveriges radio USA-podden

07-feb

Det var inte hudfärgen som vann

Krönika

Östgöta Correspondenten

21-aug

”Valfilmer och smuts i
valrörelsen”

Debatt

SVT Aktuellt

13-feb

Kommentar till det svenska valet

Galgaltz

Israels arméradio

09-juni

”Om politisk kommunikation”

Föredrag

Stureakademin

24-feb

”Våld i religionens namn”

Panelsamtal

Fri tanke på Kulturhuset
i Stockholm

09-nov

”Om SVT och validering av
läkarutbildningar”

Intervju

Sveriges radio P1 Medierna

24-feb

”Svenska värderingar”

Krönika

Östgöta Correspondenten

09-dec

SvD Brännpunkt

02-mars

Krönika

Dagen

19-sep

Privata utförare krävs för att kapa
vårdköerna

Debattartikel

Religionen är inte problemet
”I fanatikerns hjärta”

Intervju

P1 Människor och tro

20-sep

”Handelstullar och skjutvapen”

Intervju

TV3/Aftonbladet Morgon

02-mars

”Våld och politik i islam”

Föredrag

Fri tanke, bokmässan

27-28/9

”Löfvens USA-besök”

Intervju

SVT Morgonstudion

06-mars

”Majoritet och minoritet”

Föredrag

Forskartorget, bokmässan

28-sep

Krönika

SvD

08-mars

Vem representerar muslimer?

Krönika

Östgöta Correspondenten

03-okt

När trostillhörigheten blir egen
kompetens

”Om våld och politik i islam”

Föredrag

Hedengrens bokhandel, Stockholm

04-okt

”Ny utrikesminister i USA, möte
med Nordkorea”

Intervju

SVT Morgonstudion

14-mars
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Datum

Men vad är Björn Furuhagen för?

Debattartikel

Dagen

01-apr

Intervju

SvD

06-okt

I känslornas förlovade land

Krönika

Östgöta Correspondenten

01-apr

”Svenskar utgår från att alla vill
bli som vi”

Därför lockar SD invandrare

Krönika

Östgöta Correspondenten

17-jan

”Muslimer i Sverige”

Föredrag

NK Bokhandel, Stockholm

08-okt

När strumpor blir rasism

Krönika

Östgöta Correspondenten

30-jan

Religion i det sekulära samhället

Debattartikel

Tankesmedjan Tiden

09-okt

Jihadister rekryterar alltmer i de
kriminella miljöerna

Essä

Dagens Samhälle

02-feb

”Religionskollision”

Föredrag

Humanisterna, Norrköpings
stadsbibliotek

17-okt

Var finns analysen?

Krönika

Östgöta Correspondenten

20-feb

”Muslimer i Sverige”

Intervju

TV4 Nyhetsmorgon

17-okt

Det respektlösa bidragarslöseriet

Krönika

Östgöta Correspondenten

27-feb

Att förstå olika är fullt möjligt

Krönika

Dagen

24-okt

Varning för osaklighet

Krönika

Dagen

28-feb

Självupptagenhetens aktivister

Krönika

Östgöta Correspondenten

25-okt

Bröder vid skiljeväg

Recension

Axess

03-dec

Islamister och det perfekta livet

Krönika

Östgöta Correspondenten

19-nov

Lösning för böneutrop

Debattartikel

Dagen

13-mars

Feminister och islamister

Krönika

Dagen

22-nov

Har Sverige plats för muslimskt
troende?

Krönika

Dagen

21-mars

”Religionskollision”

Föredrag

Svenska Paneuropaföreningen

28-nov

”Hotet mot demokratin”

Paneldiskussion

29-nov

Högerextremism och islamism

Krönika

Östgöta Correspondenten

19-apr

Forsskålssymposiet 2018,
Uppsala universitet

Nazistavhoppare är värda vår
respekt

Krönika

Dagen

25-apr

”Våld och terror i religionens namn”

Paneldiskussion

SVT Forum

04-dec

Tänk mer känn mindre

Krönika

Östgöta Correspondenten

12-dec

Beduinpojkarnas fantastiska fynd

Essä

Axess

05-mars

”Ett modern islam i ett modernt
Sverige”

Debatt

Forum/Debatt

15-maj

”Amerikansk inrikespolitik”

Intervju

SVT Morgonstudion

05-jan

Avståndet mellan två världsbilder

Krönika

Östgöta Correspondenten

21-maj

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

09-jan

”Religionskollision”

Föredrag

Judiska församlingen i Stockholm

06-dec

”Behöver kommunerna höja
skatten?”

Muslimerna formar islam

Krönika

Dagen

06-dec

”Om att politiker inte svarar på
frågor”

Intervju

SvD

12-jan

”Våldet är enda lösningen”

Recension

Axess

06-dec

S vill skrota alla friskolor

Debattartikel

Aftonbladet

16-jan

Minoritetens tyranni

Krönika

Östgöta Correspondenten

18-juni

”Ett år med Trump”

Intervju

TV3/Aftonbladet TV

19-jan

En orealistisk dröm om svenskhet

Krönika

Dagen

07-apr

Intervju

Krönika

Dagen

16-aug

Amerikanska
Nyhetsanalyser-podden

05-feb

Politiker behöver först förstå
problemen

”Den djupa staten i Sverige och
USA”
Vinstförslaget, ett bedrägeri

Krönika

Göteborgs-Posten

05-feb

”Vad motiverar religiöst våld och
terror?”

Poddsamtal

Fri tanke

16-aug

”Om inrikespolitiken i USA”

Paneldiskussion

Sveriges radio USA-podden

07-feb

Det var inte hudfärgen som vann

Krönika

Östgöta Correspondenten

21-aug

”Valfilmer och smuts i
valrörelsen”

Debatt

SVT Aktuellt

13-feb

Kommentar till det svenska valet

Galgaltz

Israels arméradio

09-juni

”Om politisk kommunikation”

Föredrag

Stureakademin

24-feb

”Våld i religionens namn”

Panelsamtal

Fri tanke på Kulturhuset
i Stockholm

09-nov

”Om SVT och validering av
läkarutbildningar”

Intervju

Sveriges radio P1 Medierna

24-feb

”Svenska värderingar”

Krönika

Östgöta Correspondenten

09-dec

SvD Brännpunkt

02-mars

Krönika

Dagen

19-sep

Privata utförare krävs för att kapa
vårdköerna

Debattartikel

Religionen är inte problemet
”I fanatikerns hjärta”

Intervju

P1 Människor och tro

20-sep

”Handelstullar och skjutvapen”

Intervju

TV3/Aftonbladet Morgon

02-mars

”Våld och politik i islam”

Föredrag

Fri tanke, bokmässan

27-28/9

”Löfvens USA-besök”

Intervju

SVT Morgonstudion

06-mars

”Majoritet och minoritet”

Föredrag

Forskartorget, bokmässan

28-sep

Krönika

SvD

08-mars

Vem representerar muslimer?

Krönika

Östgöta Correspondenten

03-okt

När trostillhörigheten blir egen
kompetens

”Om våld och politik i islam”

Föredrag

Hedengrens bokhandel, Stockholm

04-okt

”Ny utrikesminister i USA, möte
med Nordkorea”

Intervju

SVT Morgonstudion

14-mars
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Titel

Medium

Plats

Datum

Nu återstår bara damm av
vänsterns stora paradfråga

Krönika

Göteborgs-Posten

17-mars

”Fattigdom och hur man stoppar den”

Panelsamtal

Stockholms Stadsmission

04-juli

”Hälsokontrollen: Centerpartiet”

Intervju

Nordegren & Epstein

26-mars

”Om valfrågor och affischer”

Intervju

TV4 Nyhetsmorgon

12-aug

”Valets välfärdsfrågor”

Debatt

DI TV

14-aug

”Steve Bannon till Sverige?”

Intervju

SVT Morgonstudion

29-mars

Symbolriksdagen 2014-2018

Krönika

SvD

29-mars

”De vann partiledardebatten”

Intervju

Dagens Industri

14-aug

Miljöpartiet går käpprätt åt skogen

Krönika

SvD

31-mars

Vårdvalet har inte missgynnat
svaga grupper

Debattartikel

DN Debatt

05-aug

”Ökat förtroende för Ebba Busch Thor”

Intervju

Nyheter Idag

02-apr

”Hanif Bali och vapen”

Intervju

Expressen TV

21-aug

”SVT skapade organiserad
spamattack mot friskolorna”

Intervju

Svenskt Näringsliv

04-apr

”Våra kritiker kritiserar fel saker”

Replik

DN Debatt

22-aug

”Välfärden kräver marknad”

Föredrag

FMSF

05-apr

”Valrörelsen och välfärden”

Föredrag

KDU Stockholm

22-aug

SVT kampanjar mot friskolor

Debattartikel

Dagen

10-apr

”Valbevakning och relationen
politik-media”

Intervju

SVT Forum

22-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Debatt

Aftonbladet TV

11-apr

”Klass från borgerligt perspektiv”

Panelsamtal

Tankesmedjan Katalys, SVT Forum

25-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Intervju

SVT Rapport

22-apr

”KD rusar i mätningarna”

Intervju

Expressen

28-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Intervju

SVT Agenda

22-apr

Löfvens händer leder fel

Krönika

Göteborgs-Posten

28-aug

Vi vet inte vad, men vi vet att det
blir dyrt

Krönika

SvD

22-apr

”Uppesittarkväll inför valet”

Intervju

Expressen TV

08-sep

Vår är aldrig gratis

Krönika

Göteborgs-Posten

23-apr

”Om KD:s valresultat”

Intervju

SVT:s valvaka

09-sep

”Utfrågning av Ebba Busch Thor
på väljarmöte”

Moderator

Kristdemokraterna

23-apr

”Valkommentar”

Intervju

Aftonbladet TV

10-sep

”Valkommentar”

Intervju

Expressen TV

10-sep

”En bättre vård är möjlig”

Intervju

SNB:s ledarsidor

04-maj

”Valkommentar”

Intervju

DI TV

10-sep

”Valkommentar”

Intervju

TV4

10-sep

”Fritt för Alliansen att stoppa
sjukvårdsskatten”

Debattartikel

Dagens Samhälle

12-maj

”Spelet om makten”

Intervju

Aftonbladet TV

11-sep

”Om USA:s politik och opinionsbildning”

Föredrag

Cogitoakademin

18-maj

”Om Socialdemokraternas
valspurt”

Intervju

Expressen

11-sep

”Minska antalet kommunpolitiker”

Intervju

Dagens Samhälle

25-maj

”Vad händer nu?”

Intervju

Expressen Bara politik

12-sep

”Vem blinkar först, Trump eller Kim?”

Intervju

Amerikanska Nyhetsanalyser

26-maj

”Spelet om makten”

Intervju

Aftonbladet TV

13-sep

S föredrar dyrt framför bra

Krönika

SvD

31-maj

Intervju

Dagens Industri

13-sep

Vinster i välfärden

Krönika

Göteborgs-Posten

03-juni

”Mycket talar för en
M/KD-regering”

”Voteringen om vinster i välfärden”

Debatt

SVT Morgonstudion

07-juni

”Äntligen blev KD utskällt”

Krönika

SvD

15-sep

”Trump om Kims möte”

Intervju

Amerikanska Nyhetsanalyser

12-juni

Föredrag

Företagarna

21-sep

”S kan orsaka vårdinfarkt”

Debattartikel

Expressen

19-juni

”Det politiska läget och
framtidens politik”

Vi behöver samhörighet inte s
ammanhållning

Krönika

Göteborgs-Posten

19-juni

Skolan lider av analyssjuka

Krönika

Göteborgs-Posten

23-sep

”Inför andra talmansrundan”

Intervju

SVT Morgonstudion

02-okt

Intervju

Expressen

05-okt

”Män på BB”

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

20-juni

”Partiledarnas strategi: tystnad”

”Alliansen och talmansvalet”

Intervju

Sveriges radio Ekot

28-juni

Vad efterlyste väljarna i valbåset?

Krönika

SvD

14-okt

Intervju

SVT Morgonstudion

15-okt

”Allianskrisen”

Intervju

Dagens Nyheter

01-juli

”Inför nästa talmansrunda”

”Om M, Alliansbråket mm”

Intervju

SVT Morgonstudion

02-juli

”Vad hände i valet och vad händer nu?”

Föredrag

Heimdal

18-okt

Paneldiskussion

Global Business Gate, Göteborg

19-okt

”Om pensionssystemet och
fondtorget”

Panelsamtal

Fondbolagens förening

02-juli

”USA:s handelspolitik och hur den
påverkar oss”

”Välfärdsdebatt”

Debatt

Timbro och tankesmedjan Tiden

04-juli

Panelsamtal

Saco Makro

24-okt

”Varför är sjukvården så ineffektiv?”

Debatt

Västra Götalandsregionen

04-juli

”Hur ska välfärden finansieras i
framtiden?”

”Hur ska Sverige styras?”

Intervju

Flamman-TV

04-juli

”Nätläkare”

Debatt

SVT Agenda

28-okt

”LO:s och SN:s strategier”

Intervju

SVT Morgonstudion

18-nov
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Titel

Medium

Plats

Datum

Titel

Medium

Plats

Datum

Nu återstår bara damm av
vänsterns stora paradfråga

Krönika

Göteborgs-Posten

17-mars

”Fattigdom och hur man stoppar den”

Panelsamtal

Stockholms Stadsmission

04-juli

”Hälsokontrollen: Centerpartiet”

Intervju

Nordegren & Epstein

26-mars

”Om valfrågor och affischer”

Intervju

TV4 Nyhetsmorgon

12-aug

”Valets välfärdsfrågor”

Debatt

DI TV

14-aug

”Steve Bannon till Sverige?”

Intervju

SVT Morgonstudion

29-mars

Symbolriksdagen 2014-2018

Krönika

SvD

29-mars

”De vann partiledardebatten”

Intervju

Dagens Industri

14-aug

Miljöpartiet går käpprätt åt skogen

Krönika

SvD

31-mars

Vårdvalet har inte missgynnat
svaga grupper

Debattartikel

DN Debatt

05-aug

”Ökat förtroende för Ebba Busch Thor”

Intervju

Nyheter Idag

02-apr

”Hanif Bali och vapen”

Intervju

Expressen TV

21-aug

”SVT skapade organiserad
spamattack mot friskolorna”

Intervju

Svenskt Näringsliv

04-apr

”Våra kritiker kritiserar fel saker”

Replik

DN Debatt

22-aug

”Välfärden kräver marknad”

Föredrag

FMSF

05-apr

”Valrörelsen och välfärden”

Föredrag

KDU Stockholm

22-aug

SVT kampanjar mot friskolor

Debattartikel

Dagen

10-apr

”Valbevakning och relationen
politik-media”

Intervju

SVT Forum

22-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Debatt

Aftonbladet TV

11-apr

”Klass från borgerligt perspektiv”

Panelsamtal

Tankesmedjan Katalys, SVT Forum

25-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Intervju

SVT Rapport

22-apr

”KD rusar i mätningarna”

Intervju

Expressen

28-aug

”Om löner och LO:s valfilm”

Intervju

SVT Agenda

22-apr

Löfvens händer leder fel

Krönika

Göteborgs-Posten

28-aug

Vi vet inte vad, men vi vet att det
blir dyrt

Krönika

SvD

22-apr

”Uppesittarkväll inför valet”

Intervju

Expressen TV

08-sep

Vår är aldrig gratis

Krönika

Göteborgs-Posten

23-apr

”Om KD:s valresultat”

Intervju

SVT:s valvaka

09-sep

”Utfrågning av Ebba Busch Thor
på väljarmöte”

Moderator

Kristdemokraterna

23-apr

”Valkommentar”

Intervju

Aftonbladet TV

10-sep

”Valkommentar”

Intervju

Expressen TV

10-sep

”En bättre vård är möjlig”

Intervju

SNB:s ledarsidor

04-maj

”Valkommentar”

Intervju

DI TV

10-sep

”Valkommentar”

Intervju

TV4

10-sep

”Fritt för Alliansen att stoppa
sjukvårdsskatten”

Debattartikel

Dagens Samhälle

12-maj

”Spelet om makten”

Intervju

Aftonbladet TV

11-sep

”Om USA:s politik och opinionsbildning”

Föredrag

Cogitoakademin

18-maj

”Om Socialdemokraternas
valspurt”

Intervju

Expressen

11-sep

”Minska antalet kommunpolitiker”

Intervju

Dagens Samhälle

25-maj

”Vad händer nu?”

Intervju

Expressen Bara politik

12-sep

”Vem blinkar först, Trump eller Kim?”

Intervju

Amerikanska Nyhetsanalyser

26-maj

”Spelet om makten”

Intervju

Aftonbladet TV

13-sep

S föredrar dyrt framför bra

Krönika

SvD

31-maj

Intervju

Dagens Industri

13-sep

Vinster i välfärden

Krönika

Göteborgs-Posten

03-juni

”Mycket talar för en
M/KD-regering”

”Voteringen om vinster i välfärden”

Debatt

SVT Morgonstudion

07-juni

”Äntligen blev KD utskällt”

Krönika

SvD

15-sep

”Trump om Kims möte”

Intervju

Amerikanska Nyhetsanalyser

12-juni

Föredrag

Företagarna

21-sep

”S kan orsaka vårdinfarkt”

Debattartikel

Expressen

19-juni

”Det politiska läget och
framtidens politik”

Vi behöver samhörighet inte s
ammanhållning

Krönika

Göteborgs-Posten

19-juni

Skolan lider av analyssjuka

Krönika

Göteborgs-Posten

23-sep

”Inför andra talmansrundan”

Intervju

SVT Morgonstudion

02-okt

Intervju

Expressen

05-okt

”Män på BB”

Debatt

Sveriges radio P1 Morgon

20-juni

”Partiledarnas strategi: tystnad”

”Alliansen och talmansvalet”

Intervju

Sveriges radio Ekot

28-juni

Vad efterlyste väljarna i valbåset?

Krönika

SvD

14-okt

Intervju

SVT Morgonstudion

15-okt

”Allianskrisen”

Intervju

Dagens Nyheter

01-juli

”Inför nästa talmansrunda”

”Om M, Alliansbråket mm”

Intervju

SVT Morgonstudion

02-juli

”Vad hände i valet och vad händer nu?”

Föredrag

Heimdal

18-okt

Paneldiskussion

Global Business Gate, Göteborg

19-okt

”Om pensionssystemet och
fondtorget”

Panelsamtal

Fondbolagens förening

02-juli

”USA:s handelspolitik och hur den
påverkar oss”

”Välfärdsdebatt”

Debatt

Timbro och tankesmedjan Tiden

04-juli

Panelsamtal

Saco Makro

24-okt

”Varför är sjukvården så ineffektiv?”

Debatt

Västra Götalandsregionen

04-juli

”Hur ska välfärden finansieras i
framtiden?”

”Hur ska Sverige styras?”

Intervju

Flamman-TV

04-juli

”Nätläkare”

Debatt

SVT Agenda

28-okt

”LO:s och SN:s strategier”

Intervju

SVT Morgonstudion

18-nov
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