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OM TIMBRO 
Timbro bildades 1978 och är Sveriges äldsta marknads
liberala tankesmedja. Vårt uppdrag är att utveckla idéer 

och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri  
företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.  

 
Hos oss arbetar personer med olika uppfattningar – som 

organisation har vi inget gemensamt program. Det som 
förenar oss är ett antal 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 behöver 

minska. Vi har cirka 20 anställda och omsätter ungefär  
30 miljoner kronor per år. 

Sedan 2003 finansieras Timbros verksamhet av  
Stiftelsen Fritt Näringsliv. Stiftelsen fick 2013 ett förnyat 
anslag från Svenskt Näringsliv för att förvalta medlen på 

ett fristående och ansvarsfullt sätt.

Vill du hjälpa till?  
Följ oss i sociala medier och hjälp oss att nå ut.

facebook.se/tankesmedjantimbro 
instagram.com/tankesmedjan_timbro 

twitter.com/timbro 
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Frihetliga krafter har sannerligen 
inte mycket att fira om man ser 
till det stora formatet, när året 
nu är slut. Men i det mindre 

formatet finns skäl att känna viss opti
mism. Mitt bland alla liberala motgångar 
finns också en stark mobiliserande kraft, 
och insikten att viktiga värden kräver ett 
aktivt försvar. 

diskussionen om populism har tvingat den 
anständiga högern att se över var statens 
ansvar börjar och slutar. Ilmar Reepalus 
hårt kritiserade vinstutredning har mobi
liserat ett näringsliv som nu inser att man 
måste vara beredd att slåss för företag
andets villkor. En skatterevolt ligger och 
pyr. De djupt orättvisa utvisningarna 

av människor som kommit till Sverige 
har ökat förståelsen för värdet av arbets
kraftsinvandring.

under 2016 har vi haft två bredare fokus
områden på Timbro: samhällskontraktet 
och ekonomisk frihet. En förutsättning 
för såväl demokrati som marknads
ekonomi är en fungerande rättsstat. 
Krister Thelins rapport om att Sverige 
behöver en mer lokal polis har fått ett 
stort genomslag liksom vår kampanj 
för att ge familjen Ahmadi upprättelse, 
efter att de först fått ett utvisningsbeslut, 
trots att de gjort allt rätt. Vårt index om 
auktoritär populism, Timbro Authoritarian 
Populism Index har översatts till fyra språk 
och bland annat uppmärksammats i  

TILL VÅRA 
VÄNNER
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The Economist. Vi har försvarat före
tagens rätt till avtalsfrihet när fackföre
ningar tvingar småföretagare i konkurs, 
och kartlagt den svarta arbetsmarknad 
som framför allt nyanlända tvingas ut i.

frågan om ekonomisk frihet är en minst 
lika viktig del av samhällskontraktet 
som rättsstaten. Vårt mest engagerande 
material i sociala medier under året är vår 
fellow Jacob Lundbergs kritik av Sveriges 
höga marginalskatter. Det är inte kon
stigt att frågan väcker anstöt. Världens 
högsta marginalskatter gör alla fattigare 
och ingen rik, inte ens staten.

om två år fyller Timbro fyrtio, och de mål 
vi slåss för – fria individer, marknader 
och öppna samhällen – har sällan känts 
så viktiga. Ser man tillbaka på vad vi har 
åstadkommit under 2016 är det också 
tydligt att vår relevans i svensk samhälls
debatt är starkare än på länge. Våra publi
kationer och medarbetare syns överallt. 
Kontakterna med framför allt de borger
liga ungdoms och studentförbunden är 
lika goda som inspirerande. Vårt digitala 
arbete har genomgått ett lyft, något som 
inte minst blivit möjligt genom att vi 
satsat mer på film.

timbros kanske mest bestående bidrag till 
svensk samhällsdebatt är våra årliga över
sättningar av liberalismens mest klassiska 
verk. Årets bidrag är Rädslans liberalism 
av den amerikanska politiska filosofen 
Judith Shklar. Det är en hårdkokt, skarp 

och stringent analys av frihetens, makt
delningens och det liberala samhällets 
förutsättningar.

och hårdkokt, skarp och stringent, så skulle 
jag också vilja beskriva vår verksamhet.  
Världen har genomlevt ett annus horri
bilis. Timbro har haft ett rekordår. 
Kanske finns också ett samband. Frihetlig 
opinionsbildning har aldrig varit mer 
meningsfull än nu.

till sist: jag får ofta frågan om man kan 
”gå med” i Timbro på något sätt. Det är 
glädjande att så många vill engagera sig 
för ett friare samhälle. Under 
2017 kommer vi att bygga 
vidare på det engagemanget, 
och skapa fler sätt för an
dra att bli en del av oss.

Karin Svanborg-Sjövall
Vd, Timbro 
December, 2016
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TIMBRO 2016

Årets highlights

Vi har studentdag 
med akademisk 
handledning.

Timbro rankas som en av världens 
främsta tankesmedjor.

Stureakademin 
startar för året.

Behöver Sverige ett nytt 
samhällskontrakt?  
Widar Andersson & Lars  
Trägårdh diskuterar.

Rapporten ”Omvägen om Gud”, en kritik mot 
svenska kyrkans opinionsbildning, släpps.

JANUARI

FEBRUARI

MARS

Tidigare domare  
Krister Thelin släpper 
rapport om lokal polis.

Gästföreläsning om  
surrogatmödraskap av 
Pavel Kuchar.
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APRIL

JUNI

MAJ

Stjärnforskaren Deirdre 
McCloskey gästföreläser  
om välståndets dygder.

Vi lanserar en 
seminarieserie om 
konstitutionella 
frågor.

Vårt index TAP om populism i  
Europa släpps för första gången.

Seminarium om den svenska  
modellen med bland annat 
Center partiets partiledare  
Annie Lööf.

Nima Sanandaji släpper sin bok ”The 
Nordic Gender Equality Paradox” om 
varför kvinnor inte lyckas i Sverige.

Vår fellow Jacob Lundberg lanserar 
”Rött ljus för grön skatteväxling”,  
en rapport som föreslår sänkta 
miljöskatter.

Vi släpper en rapport om sänkt 
marginalskatt, ”Platt skatt för 
högre intäkter”.
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Glassmingel och lansering av rapporten 
”Farväl till Systembolaget” i Almedalen.

SEPTEMBER

AUGUSTI

Vi lanserar sommar-
podd om delnings-
ekonomi: The Sound 
of Sharing med Maria 
Eriksson.

Vi är på Bok &  
Biblioteksmässan  
i Göteborg.

Tidigare försvarsminister 
Sten Tolgfors släpper bok 
om varför Sverige ska gå 
med i Nato.

JULI

Statsvetaren Stefan Olsson släpper boken 
Vilseledning, om rysk propaganda.

Johan Ingerö 
släpper rapporten 
”Sverige åldras”. 

Arbetskraftsinvandring i fokus  
i rapporten ”Männi skorna mellan 
stolarna”.
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OKTOBER

DECEMBER

NOVEMBER

”Utanför”, MUF-ordföranden Benjamin Dousas 
rapport om den svarta arbetsmarknaden, släpps.

”Så tvingar facken in småföretagarna 
i kollektivavtalen.” Seminarium med 
Unionen, Företagarna, Ratio, Teknik-
företagen och Katalys.

Vi ordnar julmarknad  
och Lena Andersson 
släpper essä.

”Kommunalråd utan ansvar”, rapport med ett förslag  
till nytt skatteutjämningssystem av doktoranderna  
Isak Trygg Kupersmidt och Gustav Karreskog.

Nytryck av ”Den österri-
kiska skolan” av Johan 
Hakelius.

Seminarium mot kvotering med 
Siri Steijer och Nima Sanandaji.

Lars Adaktusson diskuterar EU:s 
makt över medlemsländerna.
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Trots alla böcker, rapporter och artiklar 
som skrivits om populismens fram
gångar har det saknats en tillförlitlig 
sammanställning av hur starkt stödet 
för populistiska partier egentligen är. 

Timbro Authoritarian Populism Index 
vänder sig till journalister och opinions
bildare som vill ha ett lättillgängligt 
faktaunderlag. Indexet visar väljarstöd 
för populistiska partier i 33 europeiska 
länder mellan 1980 och 2016.

Indexet inkluderar vänster och höger
populistiska partier och skiljer mellan 
auktoritära och totalitära partier. 

Den viktigaste slutsatsen är att stödet 
för auktoritär populism aldrig varit 
starkare än i dag. Nästan var femte 
europeisk väljare röstade i senaste valet 
på ett auktoritärt populistparti och var 
tredje regering i Europa är beroende av 
sådana partier.

Det utmärkande för den auktoritära 
populismen är att den är demokratisk, 
men antiliberal. Vänster och höger
populister skiljer sig åt i många sak
frågor – främst synen på invandring och 
minoritetsrättigheter – men förenas av 
föraktet för ”eliten” och konstitutionella 
begränsningar av folkmajoriteten.

TIMBRO AUTHORITARIAN  
POPULISM INDEX 2016
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I samband med lanseringen  
skrev Andreas Johansson 
Heinö och Karin Svanborg 
Sjövall en linje artikel kring 
hur borgerlig heten bör för
hålla sig till den auktoritära 
populismens framväxt.
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VÅRA  
SOMMARSMEDER

Vi har en lång tradition av att under somrarna ta in yngre personer som får tillfälle 
att skriva rapporter för oss med stöd och handledning från våra experter. I år var 
vår fellow Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, 
ansvarig. Sex personer rekryterades, och fyra rapporter publicerades.
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aleksandra boscanin studerar statsveten
skap på Stockholms universitet, och har 
under det senaste året vikarierat som 
ledarskribent på Svenska Dagbladet och 
GöteborgsPosten. Under sommaren var 
hon assisterande redaktör på vårt förlag 

med uppdraget att korrekturläsa och 
språkgranska Sten Tolgfors bok Sverige 
i Nato samt Stefan Olssons bok om rysk 
propaganda, Vilseledning. Aleksandra har
moniserade även språket i vår översätt
ning av Eamonn Butlers Klassisk liberalism. 

ALEKSANDRA
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alexander fritz englund studerar national
ekonomi vid Uppsala universitet och ar
betar till vardags som förbundssekre terare 
för Fria Moderata Studentförbundet. Un
der sommaren skrev han två rapporter: 
”Farväl till Systembolaget” och ”28 län
der senare: EU och den ekonomiska fri
heten”. Rapporten om ekonomisk frihet 
visade att det finns ett positivt samband 
mellan EUmedlemskap och en ökad 
grad av frihandel och den presenterades 

med en debattartikel i Dagens  Samhälle 
och omnämndes även i den amerikanska 
tidningen Reason, på Washington Posts 
blogg och även på bloggen Marginal 
Revolution som drivs av författaren Tyler 
Cowen. Rapporten om Systembolaget 
lanserade vi i Alme dalen med kam
panjen #farvälbolaget som uppmanade 
människor på semester i Europa att skicka 
in bilder av sin lokala alkoholbutik för att 
visa det stora utbudet.

ALEXANDER
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benjamin dousa har en kandidatexamen i 
nationalekonomi från Handelshögskolan 
i Stockholm och är förbundsordförande 
för Moderata Ungdomsförbundet. Under 
sommaren och hösten skrev han rap
porten ”Utanför”. Den handlar om de 
människor som har kommit till Sverige 
under senare år, men inte lyckats ta sig in 
på den reguljära arbetsmarknaden. Rap
porten byggde till stor del på en fältstudie 

i utanförskapsområden i Stockholm och 
Malmö.

rapporten lanserades genom ett seminari
um, som Dagens Industri spelade in ifrån, 
och genom en debattartikel i Aftonbladet. 
Sedan dess har flera ledarsidor skrivit om 
rapporten och lanseringsfilmen fick bra 
spridning i sociala medier.

BENJAMIN
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isak trygg kupersmidt och gustav karreskog 
är båda matematiker och doktorerar i 
nationalekonomi vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Under sommaren skrev de 
rapporten ”Kommunalråd utan ansvar”, 
om det kommunala utjämningssystemet. 
I rapporten beskriver de hur utjämnings
systemet gör kommuner ekonomiskt 
oberoende av hur många som arbetar i 
kommunen, vilket leder till en nedprio
ritering av jobb och tillväxt. Rapporten 
presenterades på ett seminarium med 
SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog 
och tidigare statssekreteraren Mikael 
Sandström, samt i en debattartikel på 
SvD Näringsliv.  

Rapporten uppmärksammades av ett 
antal ledarsidor (SvD, Sydsvenskan,  
Helsingborgs Dagblad, Västerbottens 
Kuriren, Sundsvalls tidning, Dalarnas 
Tidning, Blekinge Läns Tidning) och  
av Dagens Samhälle.

i samband med lanseringen spelades det 
även in en film som handlade om Malmö  
stads misskötta ekonomi, vilket rappor
ten härledde till hur utjämningssystemet 
gör det möjligt för staden att satsa på 
prestigeprojekt. Filmen blev Timbros 
dittills näst mest spridda, med över 1 000 
delningar på Facebook.

ISAK OCH GUSTAV
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fredrik hultman studerar juridik vid 
Uppsala universitet och är ordförande för 
Moderata ungdomsförbundet i Uppsala 
län. Hans rapport ”Människorna mellan 
stolarna” utredde varför regelverket för 
arbetskraftsinvandring leder till iögonfal
lande utvisningar, på grund av exempelvis 
marginellt lägre lön än kollektivavtalets. 
Den visar att det rör sig om ett systemfel. 
I rapporten identifieras fyra bestämmelser 
som är problematiska samt förslag på hur 
de kan ändras för att man ska undvika 
utvisningar av människor som försörjer 
sig. Rapporten presenterades med en 
debattartikel i Svenska Dagbladet samma 
dag som den lanserades på ett fullsatt 
seminarium. På seminariet deltog Maria 
Ferm, Miljöpartiets migrationspolitiska 

talesperson, och Viktor Banke, jurist och 
krönikör. Rapporten omnämndes i Afton
bladet och på många andra ledarsidor.

rapportens reformförslag har därefter 
lagts fram i fyra riksdagsmotioner, och 
Centerpartiet hänvisade till den i sin bud
getmotion. Under hösten har flera mindre 
video klipp spelats in för att uppmärk
samma fler fall kopplade till rapportens 
slutsatser. I november påbörjades insam
lingen ”Upprättelsen” för familjen Ahma
di som först hade kontaktats i samband 
med att rapporten skrevs, och som även 
var med i lanseringsfilmen till rapporten. 
Filmen är årets näst mest visade film på 
Timbros Facebook och inbringade  
125 000 kronor till familjen.

FREDRIK



MÖT SIRI STEIJER
programansvarig, arbetsmarknadsfrågor

Den svenska 
modellen gör 
mig upprörd
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påtagligt nöjd Siri Steijer slår sig ner vid 
bordet med en kopp kaffe. Vi är på Fabri
que på Kungsholmen. Kvällen innan har 
hon varit med i Expressen TV och kom
menterat partiledardebatten. Det följde 
en vecka med framträdande i Aktuellt, 
debatt i Svenska Dagbladet, rapportsläpp, 
utnämning till en av landets 100 framtida 
makthavare, flera föreläsningar och per
sonporträtt i SSUtidningen Tvärdrag. 
Siri gillar att få saker gjorda – och har 
lyckats få stort genomslag på bara ett par 
månader i sin nya roll som arbetsmark
nadspolitiskt ansvarig.

VEM ÄR DU EGENTLIGEN?
– Jag har alltid varit samhällsintres

serad. Men höger blev jag sent, det var 
nog först på universitetet när jag läste 
statsvetenskap som jag blev ”medvetet 
liberal”, eller vad man ska säga. Fast arg 
på höga skatter har jag varit ända sedan 
jag började jobba, det var som fjorton
åring. Och ilskan mot privilegierade kom 
tidigt. Där jag växte upp i Bromma fick 
vissa ungdomar egna lägenheter så fort 
de flyttade hemifrån. De visste ingenting 
om ansträngning.

HUR SKULLE DIN FAMILJ BESKRIVA 
DIG?

– Känslosam, kreativ och lite egen
sinnig, tror jag. Och ambitiös: jag är en 
tävlingsmänniska. Om det går att vinna 
någonting, då vill jag vinna. Men jag 
var inte särskilt motiverad i skolan. Jag 
skolkade mycket i början av gymnasiet 
och det var först i trean som jag insåg att 
jag borde ha bättre betyg. Sedan gick det 
bättre, då kickade tävlingsinstinkten in.

HUR SÅG DIN VÄG TILL OSS UT?
– Jag började läsa journalistik på 

Södertörn och sedan drogs jag in på 
ledarskribentbanan. Jag gick ett par 
skriv utbildningar, bland annat Svenska 
Nyhetsbyråns skribentskola och Sture
akademin, och jobbade ett tag som 
ledarskribent på Svenska Dagbladet. 
Sedan fick jag jobb i staben hos Fredrik 
Reinfeldt. Och nu sist har jag varit på 
Företagarna som pressekreterare.

VAD TAR DU MED DIG FRÅN JOBBET 
SOM PRESSIS?

– Det är ganska mycket. Jag är bra på 
att förbereda underlag för debatter och 
olika framträdanden, och van att skriva 
snabbt. Det är värdefullt.

VAD GÖR DIG ARG?
– Den svenska modellens effekter gör 

mig upprörd. Att de svagaste och mest 
marginaliserade grupperna stängs ute 
från arbetsmarknaden. Det är destruktivt 
för både sammanhållningen i samhället 

En
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och för människors möjligheter. Att 
många i dag hänvisas till svarta jobb är 
orättvist både för dem, som får sämre 
skydd och möjligheter, och för personer 
som jobbar vitt, som riskerar att få bära 
en större del av skattebördan.

VEMS ÄR FELET?
– Ansvaret bär de fackförbund som 

har satt hänglås på arbetsmarknaden och 
agerar utestängande. Deras makt behöver 
minska – i första hand genom avtal och 
förhandlingar, men ändringar i lagstift
ning kan inte uteslutas. Det är också 
politikernas fel, som beskattar bort jobb. 
Sänker man skatten och genomför fler 
reformer i stil med RUTavdraget, skulle 
många jobb som nu är svarta bli vita. 
Det behövs också en ordentlig reform 
av Arbetsförmedlingen som i dag kostar 
ofantliga summor.

DU VERKAR GENERELLT FÅ MYCKET 
GJORT PÅ JOBBET. HUR GÖR DU?

– Jag vet faktiskt inte, jag är inte 
särskilt planerad… Men jag sätter upp 
väldigt höga mål och försöker. Oftast går 
det rätt bra då. 

FINNS DET NÅGON TRÅD OM DIG PÅ 
FLASHBACK? MIN HYPOTES ÄR JU ATT 
MAN INTE ÄR NÅGON INNAN MAN HAR 
EN SÅDAN.

– Jag vet faktiskt inte, haha. Jag har 
hört någon säga det men jag har faktiskt 
inte kollat. Nu kommer alla googla det 
för att du har frågat.

VAD GÖR DU OM TIO ÅR?
– Jag jobbar nog fortfarande med opi

nionsbildning. Jag gillar den friare rollen. 
Inom politiken blir det lätt begränsade 
perspektiv. Jag gillade aldrig den där 
hierarkin som uppstår, där man måste bli 
upplyft av någon annan och tassa fram 
för att inte stöta sig med folk. När man 
kommer utifrån kan man tänka långsik
tigt och behöver inte vara så rädd för vad 
folk ska tycka. 

VAD TROR DU TIMBRO GÖR OM TIO ÅR?
– Vi är inne på en spännande väg nu 

– vi blir allt bättre på att nå ut, inte bara 
på att producera bra innehåll. Att synas 
mer genom film och i sociala medier 
är viktigt, och då gäller det att anpassa 
hur man presenterar budskapen. Rent 
politiskt hoppas jag att vi har kommit en 
bra bit framåt om tio år. Förhoppnings
vis är skatterna lägre, vi har närmat oss 
platt skatt, utbildningspremien har höjts, 
Systembolagets monopol har absolut 
avskaffats. Och förstås: trösklarna till 
arbetsmarknaden har sågats ner.

Av Lydia Wålsten,
kommunikationschef
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”VI ÄR INNE PÅ EN 
SPÄNNANDE VÄG NU,
VI BLIR ALLT BÄTTRE  

PÅ ATT NÅ UT”

SIRI STEIJER, 
PROGRAMANSVARIG FÖR  

ARBETSMARKNADSFRÅGOR
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7 BRIEFING PAPERS

8 DN DEBATT
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VÄLFÄRD

”NYA POLISORGANISATIONEN KLARAR INTE DE LOKALA BROTTEN” 
Johan Ingerö och Krister Thelin på DN Debatt, 24 februari.

”SVENSKA VÄLFÄRDSMODELLEN HINDRAR KVINNORS KARRIÄRER” 
Karin SvanborgSjövall och Nima Sanandaji i Dagens Industri, 24 februari.

”KVALITET INOM ÄLDREOMSORGEN” 
Johan Ingerö med i SR:s Studio Ett, 29 mars.

”ATT SITTA STILL ÄR INGEN BRA TAKTIK, ALLIANSEN” 
Johan Ingerö på Expressen Debatt, 18 maj.

”VEM HAR RÄTT TILL SVENSK VÄLFÄRD?” 
Karin SvanborgSjövall i Svenska Dagbladet, 1 juni.

”HÖJD MAXTAXA KAN RÄDDA FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG” 
Johan Ingerö på DN Debatt, 14 augusti.

”REGERINGEN MÖRKAR OM VINST I VÄLFÄRDEN” 
Johan Ingerö på Aftonbladet Debatt, 2 september.

TIMBRO I MEDIA
Vi förekommer ofta i medierna. Faktum är att 2016 var vårt bästa 

medieår på länge, med flera kommentarer varje dag.  
Här är ett urval av det vi publicerade 2016.



2727



28

INTEGRATION

”IDENTITETSPOLITIKEN ÄR ISLAMISMENS BÄSTA VÄN” 
Eli Göndör på Expressen Kultur, 29 april.

”IDENTITETSPOLITIKEN SKAPAR KONFLIKTER” 
Eli Göndör i Dagens Samhälle, 29 april. 

”POLISEN – VISA VILKA NORMER SOM GÄLLER” 
Eli Göndör på Aftonbladet Debatt, 3 juni.

”DRAWBRIDGES UP” 
Andreas Johansson Heinö intervjuas i The Economist, 28 juni.

”INTERVJU OM SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK” 
Andreas Johansson Heinö, Vancouver Sun, 18 september.

”NÄR UTANFÖRSKAPET UPPMUNTRAS” 
Eli Göndör i ÖstgötaCorren, 26 oktober.

”DE KOM, VI SÅG, VI SEGREGERADE” 
Eli Göndör i Fokus, nr 49, 9 december.
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ARBETSMARKNAD

”UTVISA INTE DEM SOM KAN FÖRSÖRJA SIG” 
Jesper Ahlgren och Fredrik Hultman i Svenska Dagbladet, 22 augusti.

”SÄTT INTE HÄNGLÅS PÅ ARBETSMARKNADEN, LO” 
Siri Steijer i Expressen, 5 september.

”REGERINGENS ’VÄXA-STÖD’ EN BLUFF” 
Siri Steijer i Dagens Industri, 21 september.

”FÖRBJUD FACKEN ATT TA TILL SYMPATIÅTGÄRDER” 
Siri Steijer i SvD Näringsliv, 14 november.

“STARTAR INSAMLING TILL FAMILJEN AHMADI” 
Upsala nya tidning, 30 november och P4 Uppland, 23 augusti.



3131



32

KULTUR

”SÅ BÖR DEN AUKTORITÄRA POPULISMEN BEMÖTAS” 
Andreas Johansson Heinö och Karin SvanborgSjövall på DN Debatt, 18 juni.

”FÖR INTEGRATIONEN KRÄVS ATT SVENSK KULTUR FÖRÄNDRAS” 
SvD om boken Det sista museet, 14 juni.

”DE LJUGER JU SÅ BRA” 
Aftonbladet Kulturs recension av boken Vilseledning, 8 september.

”REVOLUTIONÄRENS DILEMMA” 
Lars Anders Johansson i Gefle Dagblad, 13 augusti.

”KAMPANJEN GÅR INTE ENS ATT SKRATTA BORT” 
Lars Anders Johansson på Expressen Debatt, 29 juni.

”IDENTITETSPOLITISK KARRIÄR – SJU STEG” 
Lars Anders Johansson i JönköpingsPosten, 4 oktober.

”DEBATT OM PUBLIC SERVICE” 
Siri Steijer med i SVT Aktuellt, 22 november.

”VEM TRUMPIFIERAR DEBATTEN EGENTLIGEN?” 
Siri Steijer på Expressen Debatt, 21 september.

”DEBATT MOT JAN HELIN, SVT, OM PUBLIC SERVICE” 
Johan Ingerö i SVT:s Opinion Live, 24 november.

”HÖG TID FÖR PUBLIC SERVICE ATT VÄXA UPP” 
Lars Anders Johansson i JönköpingsPosten, 25 november.

”SAMTAL OM PUBLIC SERVICE” 
Lars Anders Johansson med i Gomorron Sverige, SVT, 23 november.

”DET SISTA MUSEET” 
Johan Lundberg på DN Debatt, 12 maj.
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SKATTER

”ALLIANSEN BÖR SÄNKA MILJÖSKATTERNA” 
Karin Svanborg-Sjövall och Jacob Lundberg, SvD Näringsliv, 5 april.

”AVSKAFFAD STATLIG INKOMSTSKATT SKULLE ÖKA SKATTEINTÄKTERNA” 
Jesper Ahlgren och Jacob Lundberg, DN Debatt, 13 juni.

”AVSKAFFA VÄRNSKATTEN – DÅ ÖKAR SKATTEINTÄKTERNA” 
Jacob Lundberg, SvD Näringsliv, 18 augusti.

”SÅ KAN SKATTEN SÄNKAS UTAN MINSKADE INTÄKTER” 
Jacob Lundberg, SvD Näringsliv, 28 november.
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Under 2016 har vi prioriterat att öka vår närvaro  
i sociala medier. Sedan vi påbörjade arbetet med vår 

Facebookkanal i slutet av 2014 har antalet som följer 
Timbro fyrdubblats – från 3 000 till 12 000 följare.

DET DIGITALA 
LYFTET
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Engagemanget har gått upp kraftigt. Antalet personer som gillar ett inlägg har 
fyrdubblats sedan slutet på 2015 och varje post delas fem gånger så mycket nu 
jämfört med då, vilket syns om man ser till antalet delningar per kvartal.

En av de faktorer som driver engagemanget är att vi har prioriterat att producera 
mer film, både snabba politiska kommentarer och mer genomarbetade samman
fattningar av olika rapporter, inte minst i reportageform. En film från oss når i 
genomsnitt tre gånger så många flöden som en bild gör. Den har en räckvidd  
som motsvarar en mindre lokaltidning i Sverige en given dag enligt Orvesto.

Antalet personer som gillar ett inlägg  
på Timbros facebooksida har  

fyrdubblats sedan slutet på 2015
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2016 har vi gjort 70 filmer inhouse. Vilka har fungerat bäst?  
Under 2016 ser topplistan ut så här:  

Jacob Lundbergs film om Sveriges höga marginalskatter 
223 000 visningar, 600 000 räckvidd

Upprättelsen: Insamling till utvisade familjen Ahmadi 
142 000 visningar, 300 000 räckvidd

Rapport om kommunala utjämningssystemet: Kommunalråd utan ansvar 
91 000 visningar, 200 000 räckvidd

KOMMUNALRÅD UTAN ANSVAR

SVERIGES HÖGA MARGINALSKATTER

UPPRÄTTELSEN
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Årets kull Stureakademister. Totalt har mer än 280 personer gått Stureakademin.
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Stureakademin är vår flaggskepps-

utbildning. Varje år antas 20-25 

studenter, efter ett gediget ansök-

ningsförfarande, till en årslång 

utbildning i politisk filosofi, kom-

munikation och opinionsbildning. 

Seminarier med kvalificerade talare 

kombineras med en avancerad 

skrivutbildning. De studenter som 

slutför utbildningen, med godkänt 

examens arbete, avslutar med en  

studie resa till Washington D.C.

Årets upplaga av Stureakademin var 

den fjortonde i raden. Sedan starten 

2003 har drygt 280 personer exa-

minerats från Stureakademin, och 

utbildningen har ett aktivt alumnnät-

verk. Varje år tilldelas en alumn också 

ett stipendium till Sture Eskilssons 

minne för finansiering av en studie-

resa.

Under året i Stureakademin får stu-

denterna många tillfällen att dis-

kutera aktuella samhällsfrågor och 

utmaningar, med föreläsarna och 

med varandra. Ett av huvudsyftena 

med utbildningen är att studenter-

na ska skärpa sin förmåga till logisk 

argumentation och lära sig analysera 

motståndarens argument och pre-

misser. Det lägger grunden för stu-

denterna att gå vidare till att bli skarpa 

samhällsdebattörer.

Tidigare Stureakademister har efter 

utbildningen blivit företagare, rådgi-

vare till ministrar, forskare, politiska 

chefredaktörer, riksdagsledamöter, 

journalister, analytiker och ledare 

inom näringslivets opinionsbildning.

Under årets upplaga av Stureakade-

min fick studenterna givetvis tillfälle 

att diskutera en stor mängd ämnen: 

från liberal ideologi och vad som kan 

definieras som liberalism, till frågan 

om populism i politiken och hur den 

bör bemötas, var Sverige och Euro-

pa befinner sig i nuläget och hur det 

fria företagandet bäst försvaras mot 

regleringar.

Många går även vidare till arbete hos 

oss. Vår nuvarande vd, kommunika-

tionschef och de programansvariga 

för arbetsmarknads- och välfärdsfrå-

gor är till exempel alla alumner från 

Stureakademin.

STUREAKADEMIN



42

Årets deltagare vid Christinehofkonferensen representerar flera akademiska 
miljöer.
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SOMMARKONFERENS 
OM LIBERALISM
under sommaren anordnas vår årliga kon
ferens om klassisk liberal teoribildning 
med fokus på 1700 och 1800talen under 
ledning av vår senior fellow Björn Hassel
gren. Konferensen hålls under fyra dagar 
på Christinehofs Slott på Österlen.

slottet är en bra plats för att diskutera 
några av de klassiska liberala texterna och 
i år deltog omkring 15 personer från flera 
akademiska miljöer i Sverige.

några av årets föreläsare var Daniel Klein, 
professor vid George Mason University, 
USA, som talade om Adam Smith och 
klassisk liberal teoribildning, och Jesper 
Meijling, doktorand vid KTH, om fria 
marknadsplatser under 1700talet. Peter 
Aronsson, professor vid Linnéuniversi
tetet, föreläste om Carl von Linné och 
minnet av Linné genom tiderna. 

andra internationella föreläsare var  
Henrik Knif, docent vid Åbo akademi, 
som talade om Anders Chydenius och 
hans samlade verk, och Erwin Dekker, 
docent vid Erasmus University Rotter
dam, om staden Wien som intellektuell 
liberal smältdegel i 1910 och 20talens 
Europa. 

björn hasselgren, fellow vid Timbro och 
ansvarig för seminariet, talade om Erik 
Gustaf Geijer och hans skrifter från det 
sena 1830talet i fattigvårdsfrågan.

konferensens syfte är att introducera in
tresserade akademiker till klassisk liberal 
teori, som det sällan finns utrymme att 
fördjupa sig i under reguljär undervisning 
och forskning.
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VI MINNS  
STURE ESKILSSON

Till minne av Timbros grundare 
19302016

S      ture Eskilssons hjärta fanns på 
Timbro.

Det var som Timbros ordförande 
från grundandet 1978 och i tjugo år fram
över som han med varm hand formade 
en tankesmedja som skulle komma att 
omvandla svensk samhällsdebatt. Sture  
Eskilsson var övertygad om att det  
behövdes en djupare ideologisk och filo
sofisk debatt kring värdet av kapitalism, 
företagsamhet och frihet än den som 
näringslivets egna organisationer kunde 
tillhandahålla.

Timbros idéarbete var något annat än 
de reklamkampanjer och den propagan
da som präglade den tidens opinions
bildning. Det handlade om en typ av 
intellektuell verksamhet som aldrig kan 
kommenderas fram, eller köpas genom 
tidningsannonser eller informations
broschyrer. Det handlade om långsiktiga 
satsningar.

Stures bana till Svenska Arbetsgivare
föreningen (SAF) och Timbro var inte 
spikrak, men närapå. Från studier i 
Uppsala, via en kort sejour på Riksräken
skapsverket, till den nyinrättade Byrån 
för Ekonomisk Information, och sedan 
till SAF:s utredningsavdelning 1957. 1970 
blev han informationsdirektör i SAF och 

det fortsatte han att vara i två decennier. 
Det var i denna roll som han var formativ 
i grundandet av Timbro 1978.

Hans personliga engagemang i Timbro 
var stort och efter att han gått i pension 
från SAF 1990 ägnade han sig helhjärtat 
åt Timbro.

Det var främst genom andra som han 
verkade, men i sin memoarbok Från 
folkhem till nytt klassamhälle – Ett högerspöke 
berättar (2005) tecknar han bilden av sin 
egen utveckling och ger en inträngande 
och mycket kritisk bild av den samhälls
utveckling han upplevde i början av 
2000talet. Han formulerar sin oro för 
ett elitstyrt samhälle som bara erbjuder 
medborgarna ”trygghet genom bidrag” 
men där klassresor blivit sällsynta.

I sin klassiska ”hemliga” PM till SAF:s 
styrelse 1971 understryker han samma 
grundläggande tema som i boken: ”Vi har 
självfallet alltid slagit vakt om individens 
rätt till eget företagande. Jag menar att vi 
på ett mer genomgående sätt bör hävda 
detta synsätts fördelar för alla människor 
i samhället.”

Sture Eskilsson 1971 och Sture Eskils
son 2005 – en unik gestalt i svensk sam
hällsdebatt. Timbro var och förblir hans 
centrala skapelse.
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I Det sista museet kritiserade Johan 
Lundberg identitetspolitiken och blev 
recenserad överallt. ”En rasande attack 
på identitetspolitiskt tänkande …men 
den är också en hyllning till kulturens 
gränsöverskridande och integrations
skapande kraft”, skrev Svenska Dag
bladet. Ett halvår senare pratade alla 
om politiseringen av museerna. ”Först 
tyckte jag att du överdrev men sen insåg 
jag att det var ännu värre än du beskri
ver”, som journalisten Ulrika Knutson  
sa på ett seminarium under Bokmässan.

Rädslans liberalism utgör ett hård
kokt bidrag till vår samling liberala 
klassiker. Shklar bygger sin teori på 
minnet snarare än hoppet, avvisar 
liberala utopier och utgör i vår tid 
en närmast akut påminnelse om 
behovet av maktdelning, realism och 
faran med statlig auktoritet.
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En reportagebok om Indien 25 år efter 
de marknadsliberala reformerna blev 
vår bäst säljande bok på många år. I 
På spaning efter det nya Indien fångar 
Henrik Sundbom nyanserna och mång
falden i förändringen av ett land som 
alltför få i Sverige bryr sig om.

Inte ens Aftonbladet kunde annat än medge att det fanns förtjänster i Stefan 
Olssons välunderbyggda granskning av hur svenska journalister hanterat 
den ryska vilseledningsstrategin. Under hösten har Stefan dragit fulla hus 
var han än föreläst om boken Vilseledning.
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Sällan har väl behovet av en grundbok i  
Klassisk liberalism varit mer välbehövlig 
än 2016. Mattias Svenssons översättning 
av Eamonn Butlers introduktion till det 
liberala idéarvet kommer att bli en inkörs
port för nya generationer av ideologiskt 
törstande ungdomar.

Komplexa frågor kräver komplexa svar. Det var utgångspunkten för vår nya essä
serie som debuterade i december med tre texter om det nya samhällskontraktet. 
Lena Andersson påminner om att grupptillhörighet inte är politik, Deirdre McClos
key – aldrig tidigare översatt till svenska – om att goda institutioner ytterst förut
sätter individer som omfamnar goda dygder och Karin SvanborgSjövall ger vägled
ning i det nya ideologiska landskap där socialliberaler och konservativa plötsligt 
funnit varandra i en återupptäckt av den stora starka staten.
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Sverige i Nato är den mest ambitiösa och över
tygande argumentation för Natomedlemskap 
som hittills publicerats i Sverige. Sten Tolgfors 
argumenterar sakligt, utifrån såväl en ideolo
gisk kompass som mångåriga erfarenheter av 
Sveriges relation till Nato, för varför medlem
skapet på samma gång är ett litet men också 
avgörande sista steg på den säkerhetspolitiska 
resa som påbörjades vid kalla krigets slut.

Samvetsfrihet hör till de kontroversiella frågor 
som på senare år splittrar svensk borgerlig
het. I Frihet till samvete tar Susanne Wigorts 
Yngvesson argumenten på allvar och resone
rar lågmält kring samvetsfrihetens praktiska 
och normativa implikationer.
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Mer än 20 år efter att den först släpptes var det dags att återigen ge ut 
Johan Hakelius fina introduktion till Den österrikiska skolan. Vi passade 
också på att ge ut en utvidgad pocketversion av Mats Johanssons samtids
historiska essä samling över Rysslands utveckling under Putin.

The Nordic Gender Equality Paradox riktar 
sig till en internationell publik som tende
rar att missförstå vad det skandinaviska 
exemplet egentligen säger om jämställd
hetspolitik men är också angelägen för 
den svenska debatten, där kvoterings
argumenten nu äter sig in i borgerligheten. 
Ytterst är Nima Sanandajis bok en påmin
nelse om att det inte finns några gratis 
luncher – och att karriär kräver arbetstid. 
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MÖT JOHAN INGERÖ
programansvarig, välfärdsfrågor

Och varför ska 
vi ha landsting 
alls, förresten?
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har alltid en särskild takt i stegen: mål
medveten och koncentrerad. Vi har stämt 
träff på stan. Bakom sig har han ett år av 
tvsoffor. Han är aningen trött. ”Bara du 
inte frågar något om Trump”, säger han. 
Jag lugnar honom med att vi bara kom
mer att prata välfärdspolitik, och vem 
han egentligen är.

– I korta drag är jag en 38årig tre
barnspappa som har svårt att få tiden 
att räcka till. Jag har en stor familj, ett 
alldeles för stort intresse både för svensk 
och amerikansk politik, jag älskar att resa, 
läsa, gå på konserter, titta på sport, doku
mentärer och kvalitetsserier. Och hoppas 
ha jägarexamen om några månader. Det 
är synd att man måste sova ibland.

HUR SKULLE DIN FAMILJ BESKRIVA 
DIG?

– Mina tonåringar tycker nog att jag 
både är en förebild och lite pinsam, det 
tror jag är en hälsosam mix i deras ålder. 
Treåringen tycker att jag är bra på att 
leka. Vad gäller min fru så är jag nöjd så 
länge hon ser mig som sin bästa vän och 
livskamrat.

HUR SÅG DIN VÄG TILL OSS PÅ  
TIMBRO UT?

– Något krokig. Jag har hållit på med 
politik och kommunikation i rätt många 

år, som prkonsult, ledarskribent på 
Svenska Dagbladet och presschef hos 
Göran Hägglund. Men att få de jobben 
var ingen självklarhet. Jag har ingen 
akademisk utbildning utan har lärt mig 
själv genom att läsa mycket och pröva 
mig fram. Innan dess har jag jobbat på 
välfärdsgolvet, som barnskötare och 
vårdbiträde.

VAD TAR DU MED DIG FRÅN DITT  
SENASTE JOBB HOS HÄGGLUND?

– Framför allt en hel del sakkunskaper 
om välfärdssystemen, men även en dju
pare förståelse för hur de olika partierna 
fungerar och hur dagspolitiken utformas. 
I vår organisation måste man ju å ena 
sidan blicka längre framåt än vad politi
kerna gör, men å andra sidan måste man 
förstå även deras tillvaro om man ska 
kunna vara relevant för samhällsutveck
lingen.

VAD GÖR DIG ARG?
– Översitteri och brist på respekt för 

människors livsval och situationer. De 
som tycker att det bara är att höja skatter, 
tvångsdela folks föräldraledighet eller vad 
det nu kan vara, har inte bara fel i sak, 
de är även respektlösa. Sådant gör mig 
arg, kanske för att jag själv varit så mån 
om att klara mig och ta mig framåt på 
egna villkor. Jag tror inte på ovanifrån
lös ningar som utformats av eliter som 
”visar vägen”, som de brukar kalla det. 
Sen finns det förstås mycket annat här i 
världen som är ännu värre. Krig, svält och 

Johan
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annat elände. Men i den verklighet jag 
lever är angreppen på folks vardagsmakt 
det som retar mig mest.

OCH OM DU SKA FÖRDELA SKULD, VAR 
LÄGGER DU DEN DÅ?

– De som är mer intresserade av sina 
skrivbordsmodeller än av människors 
önskemål bär störst ansvar. Men jag retar 
mig väldigt mycket på medier som aldrig 
utmanar vänsterns premisser. När Libera
lerna hjälper vänstern att införa en pappa
månad är motfrågan från pressen alltid 
”varför bara en månad?” och aldrig ”vad 
är liberalt med att styra folks familjeliv?”. 
Samma sak med offentliga utgifter. ”Var
för är det här något skattebetalarna ska 
stå för?”, frågade ingen svensk journalist 
någonsin. Och när dessa frågor aldrig 
ställs kan det leda till att själva tanken 
bakom dem glöms bort. Då sitter man där 
efter ett tag och tror att stat och skatter 
är svaret på universums alla frågor. Det är 
förbannat frustrerande faktiskt! Men det 
är ju därför vi finns, för att agera livvakt 
åt den frihetliga dimensionen.

FINNS DET NÅGON TRÅD OM DIG PÅ 
FLASHBACK?

– Hmm, jag måste kolla. [Pillar med 
telefonen] Det finns jättemånga! De som 
hänger där verkar gilla min mediekritik 
men tycker att jag borde vara vänligare 
mot SD. Gud, jag hinner inte läsa allt det 
där. Tiden här på jorden är knapp nog, 
som sagt.

VAD GÖR DU NÄR DU NÄRMAR DIG 50?
– Ingen aning – jag slutade försöka  

planera sånt för länge sedan. Jag planera
de inte att börja jobba i Regeringskansliet, 
eller för den delen att få min nuvarande 
position på Timbro. De möjligheterna 
landade så att säga framför mina fötter. 
Vad jag gör om tio år vet vi då, men bli 
inte jätteförvånad om det är kopplat till 
politik, medier och kommunikation.

OCH VAD TROR DU ATT TIMBRO GÖR 
OM TIO ÅR?

– Det bästa vore såklart om allt vi 
jobbar för har gått i uppfyllelse och att 
vi kan stänga butiken. Men jag är ingen 
drömmare. Jag räknar med att det även 
då kommer att behövas en tung och 
respek terad tankesmedja som tänker ut 
nya lösningar som ger maximal frihet för 
både människor och marknader. Men en 
realistisk sak jag hoppas på är att välfärds
företagandet vid det laget är så utbrett 
och etablerat att vinstfrågan för alltid är 
borta från dagordningen. Till exempel 
fattar jag inte varför landstingen över hu
vud taget ska driva sjukhus när Capio och 
andra kan göra det så mycket bättre. Och 
varför ska vi ha landsting alls, förresten?

Av Patrick Krassén,
projektledare
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JOHAN INGERÖ
PROGRAMANSVARIG,  

VÄLFÄRDSFRÅGOR

”I VÅR ORGANISATION MÅSTE MAN JU  
Å ENA SIDAN BLICKA LÄNGRE FRAMÅT 

ÄN VAD POLITIKERNA GÖR, MEN Å  
ANDRA SIDAN MÅSTE MAN FÖRSTÅ  

ÄVEN DERAS TILLVARO OM MAN SKA  
KUNNA VARA RELEVANT FÖR  
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN.”
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Hösten 2014 tog vi tillsammans 
med fem andra marknads
liberala tanke smedjor i Europa 

initiativ till bildandet av tankesmedjan 
Epicenter. Syftet var att effektivisera den 
opinionsbildning som sker inom respek
tive land, genom att sprida goda idéer 
och rapporter.

Finansieringen sker genom att respek
tive tankesmedja förbinder sig till att 
bistå med material på engelska en eller 
flera gånger per år.

Under året har Epicenter ökat sin pro
duktion av rapporter och kortare analy
ser. Det mediala genomslaget har också 
ökat. Särskilt framgångsrikt har indexet 
”The Nanny State Index” varit. I indexet, 
som släpptes under våren, rankas alla 
länder i Europa efter hur paternalistiska 
de är – Sverige kom på andra plats och 

Timbro lanserade indexet med rappor
ten ”Förbudsministern” av Mattias 
Svensson. Överlag uppmärksammades 
indexet i 15 länder och översattes till 11 
olika språk.

Vårt populismindex ”Timbro Authorita
rian Populism Index” lanserades också 
vid ett seminarium hos Epicenter i juni.

Under hösten har Epicenter också  
genomfört två konferenser. ”The Euro
pean Privatisation Conference” i Florens 
samt ”Innov8”, en heldagskonferens om 
vikten av innovationer. 

Innov8 var Epicenters största arrange
mang sedan starten, med paneldiskus
sioner i flera ämnen: delningsekonomi 
och plattformsekonomi, livsmedels
regleringar och hållbart jordbruk.  
Bland panelisterna fanns flera  

EPICENTER
Den europeiska tankesmedjan
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Europaparlamentariker och företrädare 
för EUkommissionen.

Även om verksamheten är baserad i 
London har Epicenter ökat sin synlig
het och närvaro i Bryssel och öppnade 
under hösten ett eget kontor där.  
I februari 2016 utsågs Gustav Blix, tidi
gare riksdagsledamot för Moderaterna, 
till ny chef.

Trots den positiva utvecklingen finns det 
mycket mer att göra. Europa behöver 
reformer – i alla länder och på alla nivå
er. Att Storbritannien – den näst största 
samt sannolikt mest dynamiska eko
nomin i unionen – nyligen beslutade att 
söka utträde ur EU innebär att en stark 
frihandelsvänlig röst går förlorad. Detta 
ökar ytterligare behovet av att framöver 
stärka vårt europeiska samarbete.
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KALENDARIUM:  
ÅRET SOM GICK

13 JAN SEMINARIUM OM SURROGATMÖDRASKAP MED FORSKAREN PAVEL KUCHAR

18 JAN
PANELSAMTAL PÅ ÄMNET ”BEHÖVER INVANDRARLANDET SVERIGE ETT NYTT  
SAMHÄLLSKONTRAKT?”

27 JAN
LOKAL LANSERING AV GLOBALA TANKESMEDJERAPPORTEN  
”THE GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT”

14  FEB TIMBROAW MED ALLA HJÄRTANS DAGTEMA

17 FEB
LANSERING AV RAPPORTEN ”ETNISKT FÖRETAGANDE SOM STARTMOTOR”  
AV BENNY CARLSON OCH TOBIAS SCHÖLIN

18 FEB TIMBROS ÅRLIGA BOKREA

19 FEB
LANSERING AV RAPPORTEN ”CAMERON PÅ IRRVÄGAR – FEM FELSLUT  
I BREXITDEBATTEN” AV FREDRICK FEDERLEY

22 FEB
LANSERING AV RAPPORTEN ”FEM MYTER OM LÄGRE INGÅNGSLÖNER”  
AV FREDRIK SEGERFELDT

24 FEB
LANSERING AV RAPPORTEN ”MED POLISEN I CENTRUM” AV TIDIGARE  
DOMARE KRISTER THELIN

3 MARS
LANSERING AV VÅRT BRIEFING PAPER ”700 000 BOSTÄDER, MEN INGEN MARK”  
AV JESPER AHLGREN

8 MARS
LANSERING AV RAPPORTEN ”GUD FÅR VÄNTA: SVENSKA KYRKANS OPINIONS
BILDNING” AV ANNIKA BORG OCH ELI GÖNDÖR

17 MARS PANELSAMTAL OM DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET

22 MARS TIMBROS STUDENTDAG

31 MARS LANSERING AV BOKEN ”FRIHET TILL SAMVETE” AV SUSANNE WIGORTS YNGVESSON

31 MARS LANSERING AV RAPPORTEN ”FÖRBUDSMINISTERN” AV MATTIAS SVENSSON

5 APRIL
LANSERING AV RAPPORTEN ”RÖTT LJUS FÖR GRÖN SKATTEVÄXLING”  
AV JACOB LUNDBERG

13 APRIL PANELSAMTAL PÅ ÄMNET ”VEM HAR MAKTEN I DEN SVENSKA MODELLEN?”

13 APRIL
LANSERING AV RAPPORTEN ”GARANTERAR GRANSKNINGSNÄMNDEN  
SAKLIGHET I SVT OCH SR?” AV MATS OLIN
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19 APRIL

14 FEB

31 MARS

31 MARS

24 FEB
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19 APRIL
LANSERING AV BOKEN ”THE NORDIC GENDER EQUALITY PARADOX”  
AV NIMA SANANDAJI

29 APRIL
LANSERING AV BRIEFING PAPER ”TÄNK PÅ PROCENTEN: SYSTEMBOLAGETS 
OGRUNDADE KAMPANJ” AV JACOB LUNDBERG

6 MAJ
ÅTERLANSERING AV BOKEN ”FÖRNUFT, EGOISM, KAPITALISM OCH EN ROMANTISK 
LIVSKÄNSLA” AV AYN RAND

11 MAJ PANELSAMTAL PÅ ÄMNET ”SEKULARISMENS BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER”

12 MAJ LANSERING AV BOKEN ”DET SISTA MUSEET” AV JOHAN LUNDBERG

18 MAJ
FREE MARKET ROAD SHOW BESÖKER TIMBRO MED BLAND ANDRA DEIRDRE MC
CLOSKEY SOM TALARE

30 MAJ
PANELSAMTAL OM ”MÅNGKULTUR, TOLERANS OCH SEXUALITET – LÄRDOMAR  
FRÅN INDIEN” MED HENRIK SUNDBOM OCH JERRY JOHNSON

31 MAJ
LANSERING AV PODCASTEN ”KARIN” MED AVSNITTET ”PUTIN OCH EUROPAS  
NYTTIGA IDIOTER: SPELET OM TTIP”

1 JUNI
SEMINARIUM PÅ TEMAT ”HAR POLITIKERNA ABDIKERAT FÖR JURISTERNA,  
ELLER HAR SVERIGE FÅTT EN NÖDVÄNDIG MAKTDELNING?” 

7 JUNI
PODCASTEN ”KARIN”, AVSNITT 2: LINDA NORDLUND, LEDARSKRIBENT I SVENSKA 
DAGBLADET, INTERVJUAS

8 JUNI SEMINARIUM OM ”PROTEKTIONISMENS ÅTERKOMST” SAMARRANGERAT MED ECIPE

10 JUNI
LANSERING AV BRIEFING PAPER ”TURORDNINGSREGLERNAS EKONOMISKA  
EFFEKTER” AV SVENOLOV DAUNFELDT

14 JUNI
PODCASTEN ”KARIN”, AVSNITT 3: SPIONER OCH RYSK PROPAGANDA MED KARIN  
JAHN LEIJONHIELM

15 JUNI
LANSERING AV RAPPORTEN ”PLATT SKATT FÖR HÖGRE INTÄKTER” AV JACOB  
LUNDBERG

16 JUNI
SEMINARIUM PÅ TEMAT ”SÅ FIXAR VI EUROPAS PRODUKTIVITETSKRIS”  
SAMARRANGERAT MED ECIPE

16 JUNI
LANSERING I BRYSSEL AV ”TIMBRO AUTHORITARIAN POPULISM INDEX”  
AV ANDREAS JOHANSSON HEINÖ 

17 JUNI
SEMINARIUM PÅ TEMAT ”HAR REGLERINGEN AV FINANSMARKNADERNA  
GÅTT FÖR LÅNGT?” MED BL.A. LAWRENCE WHITE

20 JUNI SVENSK LANSERING AV ”TIMBRO AUTHORITARIAN POPULISM INDEX”

21 JUNI
PODCASTEN ”KARIN”, AVSNITT 3: STUDENTERNAS ÅTERKRAV: I WANT MY MONEY 
BACK! MED HENRIK JORDAHL

23 JUNI
LANSERING AV BRIEFING PAPER ”28 LÄNDER SENARE – EU OCH DEN EKONOMISKA 
FRIHETEN” AV ALEXANDER FRITZ ENGLUND



61

12 MAJ

23 JUNI

20 JUNI

16 JUNI
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27 JUNI
SOMMARKONFERENS: ”CLASSICAL LIBERALISM” PÅ CHRISTINEHOFS SLOTT  
I BRÖSARP

1 JULI LANSERING AV PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING” MED MARIA ERIKSSON

4-8 JULI
TIMBRO PÅ ALMEDALSVECKAN: GLASSMINGEL OCH LANSERING AV BRIEFING  
PAPER ”FARVÄL TILL SYSTEMBOLAGET” AV ALEXANDER FRITZ ENGLUND

8 JULI
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 2: TOALETTMARKNADEN:  
KAN MAN HYRA VAD SOM HELST?

18 JULI
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 3: SOCIAL TRÄNING PÅGÅR:  
BLIR MAN TREVLIGARE AV DELNINGSEKONOMI?

25 JULI
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 4: ATT BO HOS EN FRÄMLING:  
SÅ BYGGER DELNINGSEKONOMIN TILLIT

26 JULI
LANSERING AV RAPPORTEN ”SVENSK KULTUR – EN FÖRUTSÄTTNING  
FÖR INTEGRATION” AV DAN KORN

1 AUG
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 5: GIGEKONOMIN:  
ANNORLUNDA HOBBY ELLER INSTEGSJOBB?

5 AUG
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 6: VAD ÄR ETT JOBB:  
OCH GÅR DET ATT SKAPA JOBB?

12 AUG
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 7: VAD ÄR EN TIDSBANK?  
OCH VILKEN FUNKTION FYLLER PENGAR?

15 AUG LANSERING AV RAPPORTEN ”SVERIGE ÅLDRAS” AV JOHAN INGERÖ

18 AUG
LANSERING AV BRIEFING PAPER ”DEN KOSTSAMMA VÄRNSKATTEN”  
AV JACOB LUNDBERG

19 AUG
PODCASTEN ”THE SOUND OF SHARING”, AVSNITT 8: VAD HÄNDER I FRAMTIDEN?  
SÅ UTMANAR DEN NYA TEKNIKEN BÅDE STORBANKER OCH NATIONALSTATER

23 AUG
LANSERING AV RAPPORTEN ”MÄNNISKORNA MELLAN STOLARNA” AV FREDRIK  
HULTMAN

26 AUG PJPRISET UTDELAS TILL CARL BERGQVIST OCH PER BRINKEMO

30 AUG LANSERING AV BOKEN ”PÅ SPANING EFTER DET NYA INDIEN” AV HENRIK SUNDBOM

1 SEPT LANSERING AV BOKEN ”SVERIGE I NATO” AV STEN TOLGFORS

2 SEPT
PANELSAMTAL OM ”HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG – TILLVÄXTMOTOR ELLER  
GÖTA KANAL 2?” MED BLAND ANDRA RICHARD WELLINGS OCH ÅSA HANSSON

7 SEPT
SEMINARIUM PÅ TEMAT ”HUR BRYTS RADIKALISERINGEN I GÖTEBORGS  
UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN?” MED BLAND ANDRA ULF BOSTRÖM
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27 JUNI 4-8 JULI

4-8 JULI

30 AUG 30 AUG

23 AUG
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8 SEPT LANSERING AV BOKEN ”VILSELEDNING” AV STEFAN OLSSON

22-25 SEPT TIMBRO PÅ BOK OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN I GÖTEBORG

12 OKT
STUDENTDAG PÅ TIMBRO MED LANSERING AV BOKEN ”KLASSISK LIBERALISM”  
AV EAMONN BUTLER

18 OKT
LANSERING AV RAPPORTEN ”KOMMUNALRÅD UTAN ANSVAR” AV GUSTAV  
KARRESKOG OCH ISAK TRYGG KUPERSMIDT

19-21 OKT
STIFTELSEN FRITT NÄRINGSLIVS IDÉKONFERENS I BERLIN MED TEMA  
”DET SOCIALA KONTRAKTET”

26 OKT SEMINARIUM OM SVENSKA ISKRIGARE, SAMARRANGERAT MED FRI TANKE FÖRLAG

27 OKT
PANELSAMTAL PÅ TEMAT ”HUR HANTERAR VI HEDERSKULTUREN?”  
MED BLAND ANDRA GULAN AVCI OCH PER BRINKEMO

3 NOV
SEMINARIUM PÅ TEMAT ”U.S. ELECTIONS – ECONOMIC AND POLICY IMPLICATIONS” 
MED DAN MITCHELL FRÅN CATO INSTITUTE

14 NOV
LANSERING AV RAPPORTEN ”UTANFÖR – OM MÄNNISKORNA UTANFÖR DEN  
SVENSKA MODELLEN” AV BENJAMIN DOUSA

16 NOV
LANSERING AV BRIEFING PAPER: ”SYSTEMET FRAMFÖR ALLT. OM EN KONFLIKTRÄTT 
PÅ FÖRENINGSFRIHETENS BEKOSTNAD” AV JOHANNA GRÖNBÄCK

22 NOV NYLANSERING AV BOKEN ”DEN ÖSTERRIKISKA SKOLAN” AV JOHAN HAKELIUS

28 NOV
LANSERING I BRYSSEL AV RAPPORTEN ”MANUFACTURING DISCONTENT – THE RISE 
TO POWER OF ANTITTIP GROUPS” AV MATTHIAS BAUER SAMARRANGERAT MED 
ECIPE

30 NOV LANSERING AV BOKEN ”RÄDSLANS LIBERALISM” AV JUDITH SHKLAR

7 DEC
SEMINARIUM PÅ TEMAT KRÄVS EN NY GRUNDLAGSREFORM FÖR ATT  
STÄRKA INDIVIDENS RÄTTIGHETER? MED BL A JK ANNA SKARHED

8 DEC LANSERING AV ”Q&A OM KVOTERING” AV NIMA SANANDAJI 

9 DEC NOBELFRUKOST OM PUBLIC CHOICESKOLAN MED NICLAS BERGGREN 

15 DEC
JULMARKNAD MED FRI TANKE FÖRLAG, SAMTAL MED LENA ANDERSSON  
OM SVENSKA VÄRDERINGAR OCH IDEOLOGISK DISKUSSION MED  
UNGDOMSFÖRBUNDENS ORDFÖRANDEN

16 DEC
SEMINARIUM OM SUBSIDIARITET MED LARS ADAKTUSSON OCH  
FREDRICK FEDERLEY
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19-21 OKT

22-25 SEPT

8 SEPT

22-25 SEPT

22-25 SEPT

INFÖR 14 NOVINFÖR 18 OKT
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VILKA VI ÄR
På Timbro är 20 personer anställda, eller affilierade. Vi har också praktikanter, 
tillfälliga konsulter och en handfull fellows som samarbetar med oss i olika former. 
Kontakta gärna oss om du har idéer om böcker, rapporter eller kortare analyser. 
Eller varför inte en kampanj? Det går också bra att boka oss som talare.

Andreas Ericson
Chef, Timbro Medieinstitut
070 147 97 07
andreas.ericson@timbro.se
@neo_andreas

Björn Hasselgren
Fellow
070 762 33 16
bjorn.hasselgren@timbro.se
@HasselgrenB

Blanche Jarn
Researcher och  
projektledare
073 987 64 13
blanche.jarn@timbro.se
@BlancheJarn

Fahmy Ismahoon
Reception och
kontorsservice
070 143 28 54
fahmy.ismahoon@timbro.se

Adam Cwejman
Rektor för Stureakademin
070 248 46 48
adam.cwejman@timbro.se
@adamcwejman

Andreas Johansson Heinö 
Förlagschef
073 596 72 08
andreas.johansson.heino@
timbro.se
@JohanssonHeino

Birgitta Wöllner
Chefsassistent
070 143 73 41
birgitta.wollner@timbro.se

Eli Göndör
Fellow, Programansvarig  
Majoritet och mångfald
070 366 4941
eli.gondor@timbro.se
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Johan Ingerö
Programansvarig Välfärd
070 735 27 98
johan.ingero@timbro.se
@JohanIngero

Inger Christenson
Ekonomichef
072 015 63 60
inger.christenson@timbro.se

Kristina von Unge
Biblioteksansvarig
070 143 73 15
kristina.von.unge@timbro.se

Lucas Karlsson
Webb och ITansvarig
076 307 89 90
lucas.karlsson@timbro.se

Margareta Runsten
Ekonomiassistent 
070 143 64 70
margareta.runsten@timbro.se

Roland Poirier Martinsson 
Redaktör
rolandpm@gmail.com
073 377 07 79

Victor Fladvad
Projektledare, kommunikation  
och eventansvarig
070 657 86 93
victor.fladvad@timbro.se
@VictorFladvad

Karin Svanborg-Sjövall
Vd
072 517 00 77
karin.svanborg.sjovall@ 
timbro.se
@KarinSjva

Lars Anders Johansson
Kulturansvarig och redaktör
073 925 60 17
lars.anders.johansson@
timbro.se
@Budoarstamning

Lydia Wålsten
Kommunikationschef
070 646 56 88
lydia.walsten@timbro.se
@lyw

Martina Stenström
Marknadsansvarig  
Timbro Förlag
073 503 12 27
martina.stenstrom@timbro.se
@martinistories

Siri Steijer 
Programansvarig 
Arbetsmarknad
073 630 89 22
siri.steijer@timbro.se
@SiriSteijer
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Stiftelsen Fritt Näringsliv

FLER DELAR AV STIFTELSEN 
FRITT NÄRINGSLIV
Stiftelsen Fritt Näringslivs uppdrag är att bilda opinion för marknadsekonomi, 
fri företagsamhet och tillväxt. Stiftelsen finansierar inte bara Timbro, utan också 
andra organisationer och aktiviteter.

Styrelsen består av ordföranden Urban Bäckström och ledamöterna Fredrik  
Johansson, Lars Göran Johansson, Elisabeth Thand Ringqvist och Marie Söderqvist.

FRIVÄRLD
Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och bedriver opinionsbildning inom ut
rikes  och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och 
bredda den utrikespolitiska debatten utifrån en frihetlig värdegrund. Frivärld har 
tre breda temaområden: säkerhet kring Östersjön, hot mot den liberala demokra
tin, och näringsliv och utveckling. Utöver seminarier och skrifter anordnar Frivärld 
en årslång utbildning för studenter, Utrikesakademin.

STIFTELSEKONFERENSEN
Stiftelsen Fritt Näringslivs idékonferens är en årlig högprofilkonferens för före
tagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga 
begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv. Konferensen har genom
förts i över 30 år. Syftet är att uppmuntra till idéutbyte om fria marknader, öppna 
gränser och individuell frihet. De senaste tre åren har konferensen hållits i Stock
holm, Warszawa och Berlin.

DIGITALA AKADEMIN
I samarbete med Miltton Labs startade Timbro 2015 Digitala Akademin, en  
utbildning i opinionsbildning i digitala kanaler riktad till intresserade studenter  
och ungdomar. Programmet pågår från mitten av augusti till årsskiftet, med 
sammanlagt sju sammankomster på olika platser i Stockholm. Fyra av träffarna 
är teoretiska och tre är inriktade på praktisk utbildning i digitala verktyg. Mellan 
träffarna läses kurslitteratur, arrangeras tävlingar och diskuteras senaste nytt 
inom digital opinionsbildning.
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PERSONLIG FRIHET

ÖPPNA SAMHÄLLEN

FRIA MARKNADER


