TIMBRO FÖRL AG
Vi är en del av tankesmedjan Timbro. Sedan starten 1978 har
bokutgivning utgjort kärnan i vår verksamhet. Hos oss hittar du
aktuella debattböcker och tidlösa klassiker, Nobelpristagare och
debutanter, akademiska tegelstenar, litterära reportage, biografier
och undersökande essäer.
Vi är det enda förlaget i Sverige som vilar på en liberal grund.
Sigrid Tollgård: operativ förlagschef
sigrid.tollgard@timbro.se
Andreas Johansson Heinö: förläggare
andreas.johansson.heino@timbro.se
Roland Poirier Martinsson: redaktör
roland.poirier.martinsson@timbro.se
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Till globalismens
försvar
DALIBOR ROHAC

”

Ett viktigt försök att väcka till
liv en alternativ, kosmopolitisk,
internationalistisk konservativ
tradition som varit slumrande
hos den politiska högern”
Anne Applebaum, Pulitzer-belönad
historiker och journalist

Eliten mot folket. Globalister mot
nationalister. Varsomhelstare mot
någonstansare.
Den populistiska världsbilden har
blivit allmängods. I Till globalismens
försvar tar Dalibor Rohac strid mot
föreställningen att nationellt
självbestämmande hotas av
internationellt samarbete och
överstatlighet. Vägen till frihet,
välstånd och fred kantas av mer,
inte mindre, globalism.

OM FÖRFATTAREN

DALIBOR ROHAC är statsvetare,
verksam vid American Enterprise
Institute.

Danskt band
Översättning: Kurt Wickman
Omslag: Lukas Möllersten
ISBN: 978-91-7703-203-8
Utkommer i januari 2020
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Rättsstaten
Sverige
Skandaler, kriser, politik

RICHARD SANNERHOLM

R

iksrevisionen, Transportstyrelsen,
Statens Fastighetsverk. Kriser
och skandaler avlöser varandra i
myndighetssverige. Hur mår
egentligen den svenska rättsstaten?
Vilken kultur präglar myndigheter
och förvaltningar? Hur allvarlig
är korruptionen?
Richard Sannerholm har lång erfarenhet
av dysfunktionella myndigheter och
korrupt rättsväsende i länder som
Filippinerna, Liberia och Ukraina.
Nu vänder han blicken mot Sverige.
Rättsstaten Sverige är en kärleksförklaring
till de rättsstatliga principer på vilka vår
demokrati vilar men också en varningssignal om att allt inte står rätt till.

OM FÖRFATTAREN

RICHARD SANNERHOLM är doktor
i juridik och forskar om rättsstaten
och samhällsstyrning.

Inbunden
Omslag: Rasmus Petersson
ISBN: 978-91-7703-202-1
Utkommer i februari 2020
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Bubblan som
aldrig sprack

Entreprenörerna som banade väg för det svenska techundret

CHRISTIAN ALBINSSON

R
N D EG
U
L A GE T N I N
S
M
O ARB
BE

V

åren 2000 sprack IT-bubblan.
Kraftigt övervärderade dotcombolag gick i konkurs och drog med sig
världens börser i fallet.
Eller? I Bubblan som aldrig sprack vänder
Christian Albinsson på perspektivet.
Utan 1990-talets IT-pionjärer hade
2010-talets svenska techunder
aldrig inträffat.
Boken innehåller intervjuer med bl a
Anders Bagge, Alexander Bard, Jonas
Birgersson, Anne-Marie Eklund
Löwinder, Bosse Ringholm, Björn
Rosengren, Johan Staël von Holstein,
och Christer Sturmark.
Inbunden
Omslag: Miroslav Sokcic
ISBN: 978-91-7703-204-5
Utkommer i mars 2020

OM FÖRFATTAREN

CHRISTIAN ALBINSSON är entreprenör
i reklam- och mediebranchen och har
tidigare gjort dokumentärer och skrivit
böcker om bland annat hans generations
uppväxt på 90-talet samt porträtterat
handbollshjälten Ljubomir Vranjes.
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Den svenska
liberalismens
historia
JOHAN NORBERG

S

veriges moderna historia är
djupt präglad av liberalismen.

I Den svenska liberalismens historia
skildras idéerna, striderna och
människorna bakom dem: Anders
Chydenius, Lars Johan Hierta, Eli
Heckscher, Torgny Segerstedt och
många andra.
Johan Norbergs populära skildring av
den svenska liberalismens historia
gavs ut första gången 1999. Till 2020
års upplaga har boken försetts med
ett nytt kapitel som för historieskrivningen in i nutid.
Inbunden
Omslag: Martina Andersson
ISBN: 978-91-7703-205-2
Utkommer i april / maj 2020

timbro förlag_VÅRkatalog_A5_2019.indd 6

2019-12-04 11:50

Liberalism
Frihet, jämlikhet, välstånd

DEIRDRE MCCLOSKEY

V

ad är liberalism
egentligen bra för?

En hel del, svarar Deirdre McCloskey.
Det är den bästa vägen till inte bara
individuell frihet och samhälleligt
välstånd utan också till ökad jämlikhet. Vill vi skydda oss från fattigdom
och förtryck behöver vi värna arvet
från John Locke, Adam Smith,
Voltaire och Mary Wollstonecraft.
I en tid där liberalismen förses med
krisstämpel och liberaler själva ägnar
sig åt självspäkning har Deirdre
McCloskey skrivit en passionerad,
optimistisk och övertygande bok om
värdet av liberala värderingar.
Mjukband
Översättning: Isobel Hadley-Kamptz
Omslag: Håkan Liljemärker
ISBN: 978-91-7703-192-5
Utkommer i april 2020
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OM FÖRFATTAREN

DEIRDRE MCCLOSKEY är professor
i ekonomisk historia vid University
of Illinois och författare till en rad
uppmärksammade böcker om västerlandets historia och välstånd.
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Så roligt ska vi inte
ha det
Sveriges alkoholpolitiska historia

MATTIAS SVENSSON

V

älmenande politiker och kloka
experter har i alla tider försökt
styra vårt drickande. De har sällan
varit framgångsrika.

I Så roligt ska vi inte ha det skildras två hundra
år av regleringar av var, när och hur vi får
handla och dricka alkohol. Det är en
berättelse om krogronder och bongrätter,
om det tidiga folkhemmet då starköl bara
kunde köpas på apoteket, om häxblandningar
och svartsprit, om genombrottet för en
kontinental restaurangkultur och om ett
Systembolag som överlevt till våra dagar.
Med förord av Edward Blom.
Inbunden
Omslag: Lukas Möllersten
ISBN: 978-91-7703-209-0
Utkommer i maj 2020
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OM FÖRFATTAREN

MATTIAS SVENSSON är kulturskribent
och författare med särskild inriktning
på individuell och ekonomisk frihet.
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Timbro förlags klassikerserie
Sedan starten har det varit vår uppgift att hålla liberalismens klassiker levande.
I vår klassikerserie ryms såväl nyliberala husgudar som Nozick och Friedman
som liberalismens viktigaste tänkare från 1700-, 1800- och 1900-talet i moderna
översättningar. Vi ger ut två nya titlar per år.

Den osynliga handen
Adam Smith i urval
Adam Smith räknas som den klassiska nationalekonomins
grundare och hans tänkande har haft ett enormt inflytande
för liberalismen. Den osynliga handen är en förkortad utgåva
av Smiths mest berömda verk - The Wealth of Nations (1776).
Pocket
Översättning: Dagmar Lagerberg
Formgivning: Lukas Möllersten/Lyth CO
ISBN: 978-91-7703-208-3
Utkommer i maj 2020

OM FÖRFATTAREN

ADAM SMITH (1723-1790) var skotsk nationalekonom
och moralfilosof.

Rädslans liberalism
Judith N Shklar i urval

Rädslan för grymhet och
förtryck är utgångspunkten
för Shklars tidlösa texter
om frihet, demokrati och
politikens gränser.

Frihet och framsteg
Erik Gustaf Geijer i urval

En av 1800-talets främsta
tänkare om statsskick, fattigvård, slaveri och om villkoren
för marknadsekonomin.
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Anarki, stat och utopi
Robert Nozick

Vägen till träldom
FA Hayek

Frihet att välja
Rose & Milton Friedman

Människans rättigheter
Thomas Paine

En av 1900-talets viktigaste böcker
och en evigt aktuell påminnelse om
farorna med centraliserad makt.
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ERSERIE
KLASSIK

Människans rättigheter gavs ut
första gången 1791 och placerar
läsaren mitt i den brinnande
tidsanda som drev folk till uppror
mot despoter och förtryck.

SE HEL A

Det här var boken som unga
liberaler i Östeuropa använde som
manual när de efter kommunismens
fall införde marknadsekonomi.

N PÅ TIM

BRO.SE

/F O R L A
G

Nozicks klassiska försvar för
nattväktarstaten hör till den
moderna politiska filosofins
viktigaste verk.
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Timbro förlags essäserie
I tre essäer beskrivs tre skiften som öppnat, stängt eller förändrat arbetsmarknaden.
Amelia Möller Andréewitch skriver i Med den sega styrkan hos en naturkraft om
kvinnornas intåg i staten om hur akademikerkvinnor under århundradets början
kämpade för att få tillträde till staten som arbetsmarknad.
Henrik Malm Lindberg tecknar en bild av hur arbetarrörelsen gick från lika lön
för lika arbete till lika lön för olika arbete och vad förändringen fick för betydelse
för arbetsmarknaden i Sverige.
Caspian Rehbinder skriver i essän När LO stoppade invandringen om arbetskraftsinvandringen till Sverige under efterkrigstiden och hur den stoppades av facken som
ville kontrollera arbetsmarknaden. De tre essäerna gör varsitt nedslag i nittonhundratalets Sverige och ger oss små pusselbitar till förståelsen av vår historia.
Utkommer i maj 2020

29

Solidarisk lönepolitik
-ett begrepp med många
betydelser
Henrik Malm Lindberg
978-91-7703-212
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30

Med den sega styrkan hos
en naturkraft
Amelia Möller Andréewitch
978-91-7703-211-3

31

När LO stoppade
invandringen
Caspian Rehbinder
978-91-7703-210-6-0
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Tidigare utgivet i Timbro förlags essäserie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Lena Andersson: Grupptillhörighet är inte politik (2016)
Deirdre McCloskey: Dygder, individer, samhällen (2016)
Karin Svanborg-Sjövall: Hur borgerligheten slutade ängslas och lärde sig älska staten (2016)
Susanna Birgersson: Vanmaktens vokabulär (2017)
George Orwell: Politik och det engelska språket och Därför skriver jag (2017)
Joel Halldorf: Mångfalden byggde Sverige (2017)
Martin Kragh: Den ryska revolutionens långa ekon (2017)
Katrine Marçal: Vänstern vid randen av den fjärde industriella revolutionen (2017)
Mattias Svensson: Vad vi kan lära av planekonomin (2017)
Thomas Engström: Om konservatismen som motgift till insulär perfektionism (2017)
Janan Ganesh: Konservativ kosmopolitism (2017)
Immanuel Kant: Tankar kring en universell historieskrivning för
en kosmopolitisk plan (2017)
Peter Alestig: Att utbilda en kvinna är att utbilda ett helt land (2018)
Selma Lagerlöf: Hem och stat (2018)
Susanna Popova: ”Du ska inte behöva be en karl om pengar till silkesstrumpor” (2018)
Torbjörn Elensky: Spännvidd - om tolerans som kritisk aktivitet (2018)
Sofia Lilly Jönsson: Kritikens främlingskap (2018)
Karin Pihl: Är tjejgympa
kvinnoförtryck? (2018)
Dalibor Rohac: Ett konservativt
försvar för EU (2018)
F.A.Hayek: Ekonomiska villkor för
mellanstatlig federalism (2018)
James M. Buchanan: Federalism
och individuell autonomi (2018)
Milan Kundera: Ett kidnappat Västerland
- eller Centraleuropas tragedi (2019)
Andreas Ericson: När Sverige var
som svenskast (2019)
Andreas Johansson Heinö: Segra eller
dö. 1989 och början på kulturkriget (2019)
Jasenko Selimović: Vid historiens slut
blåste bilen av vägen (2019)
Rebecka Göransdotter, Einstein och
fördomarna - om vetenskapens trånga rum
(2019)
Anna Victoria Hallberg, Hotet mot
humaniora kommer inifrån (2019)
Göran Larsson, Humaniora - en vetenskap
som andra (2019)
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Feminism en antologi

ISOBEL HADLEYKAMPTZ (RED)

I

Feminism reflekterar en rad
namnkunniga skribenter
kring feminismens betydelse i
politik, arbets- och privatliv.
Medverkande skribenter: Jesper
Ahlin Marceta, Lena Andersson,
Agnes Arpi, Amanda Broberg,
Isobel Hadley-Kamptz, Louise
Persson, Linda Skugge, Susanne
Wigorts Yngvesson och Myra
Åhbeck Öhrman.
Pocket
ISBN: 978-91-7703-206-9
Utkommer i maj 2020

OM REDAKTÖREN:

ISOBEL HADLEYKAMPTZ är
författare och debattör.
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IDEOLOGI
ISBN: 978-91-7703-037-9
NY LIBERALISM
Patrick Krassén (red)
Sex av samtidens mest intressanta liberala tänkare introduceras
för första gången på svenska.
ISBN: 978-91-7703-153-6
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DEN ÖSTERRIKISKA SKOLAN
Johan Hakelius
En pedagogisk introduktion
till Hayek, von Mises och andra
liberala ekonomer som ”satte
människan i centrum”.
ISBN: 978-91-7703-027-0
FRIHANDEL FÖR NYBÖRJARE
Fredrik Segerfeldt och
Mattias Svensson
En lika nödvändig som
pedagogisk genomgång av
argumenten mot murar och
protektionism.
ISBN: 978-91-7703-173-4

B ö c k e rn a p
a s s a r u tm ä
rk t fö r s tu d
e rb ju d e r g e
e ic ir k la r, v
n e rö s a m ä n
i
g d ra b a tt e r.

KLASSISK LIBERALISM
Eamonn Butler
Nybörjarboken för dig som vill
lära dig grunderna i liberalismens idéhistoria. De viktigaste
tänkarna och idéerna presenteras
kortfattat och initierat.
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BACKLIST I UR
VAL

f

I ord och gärning
Winston Churchill i urval
Svante Nordin (red)
Churchills liv skildras genom hans
egna ord. Urval och inledning av
Svante Nordin.
ISBN: 978-91-7703-188-8

Lockrop
Mario Vargas Llosa
En bildningsresa där Nobelpristagaren
återvänder till böckerna och författarna
som format honom.
ISBN: 978-91-7703-183-3

”

/W

Nominerad
till Stora
Fackbokspriset.
Som om Gud fanns
Dan Korn
Sverige beskrivs ofta som ett av
världens mest sekulära samhällen.
Men stämmer det?
ISBN: 978-91-7703-171-0
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Förorten - ett samhällsvetenskapligt reportage
Peter Esaiasson
Statsvetaren Peter Esaiassons reportage
från Göteborgs förorter blev en av 2019
års mest omdebatterade fackböcker.
ISBN: 978-91-7703-199-4
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ge
19

”Årets
fackbok”
/ STIG LARSSON,
EXPRESSEN

Klanen
Per Brinkemo och Johan Lundberg (red)
Hur fungerar en klan och varför överlever
klanstrukturer även i moderna samhällen?
ISBN: 978-91-7703-190-1

”Sylvass
kritik”

/ SAKINE MADON,
UNT

Befria universiteten
Erik Ringmar
Vem är bäst lämpad att bestämma över
innehållet i universitetskurser? Studenterna, staten – eller läraren?
ISBN: 978-91-7703-170-3

”Ett veritabelt
mästerverk”
/ WIDAR ANDERSSON

”Kjöller
skriver sylvasst
som alltid, engagerat
men sakligt.”
/ TOMMY MÖLLER,
AXESS MAGASIN

Besvärliga människor
Anders Johnson
400 år av näringslivshistoria
skildras genom entreprenörerna
som gjort allt möjligt.
ISBN: 978-91-7703-151-2
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Blockpolitikens död. Mandatperioden som förändrade Sverige
Hanne Kjöller
Bakom kulisserna i svensk politik,
från decemberöverenskommelsen
till januariavtalet.
ISBN: 978-91-7703-182-6
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