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vetenskap, teknik och miljö samt vid Urbana och regionala studier, KTH
Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO – Institutet för 
forskning om migration, etnicitet och samhälle – Linköpings universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet, forskare vid 
Institutet för framtidsstudier och gästprofessor vid Institutet för social 
forskning, SU
Adrienne Sörbom, docent i sociologi, Stockholms universitet och Söder
törns högskola
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
Magnus Wennerhag, fil.dr i sociologi, Södertörns högskola och Göteborgs 
universitet
I rådet ingår även Håkan A Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström, 
Arenagruppen.
Rådet sammanträdde den 22 januari, 21 april samt den 6 oktober. 

Arena Idés fackliga råd
Rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som vi 
samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta 
att behandla inom vår verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlig
het att väcka nya frågor. I rådet har under året följande personer ingått:

Tomas Abrahamsson, Seko
Dag Andersson, ST
Per Holmström, Kommunal
Stefan Carlén, Handels
Andreas Beckert, TCO 
Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
Erica Sjölander, IF Metall 
Lars Lindgren, Transport
Åsa Märs, Unionen 
Karin Ottosson och Karl Lundberg, Vision
I rådet har även Håkan A Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström, 
Arena Idé, deltagit.
Rådet har sammanträtt den 12 februari och den 16 september. 

Arena Idés juridiska råd
Rådet bildades 2013 med syftet är att samla jurister som delar Arenagrup
pens värderingar för att diskutera och utveckla handlingslinjer i skärningen 
mellan juridik och politik inom de områden tankesmedjan prioriterar, som 
arbetsmarknad, välfärd, demokrati och rättighetsfrågor. 

Under 2015 har Arena Idés juridiska råd fortsatt att vara en aktiv och 
initiativrik grupp. På rådets uppdrag reste juriststudenten och den sociala 
aktivisten Rami AlKhamisi under hösten till USA. Resan resulterade i en rad 
föredrag och i den uppmärksammade rapporten Rörelsejurister: vägen mot en 
samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister. 
Rapporten lanserades på en konferens på Mångkulturellt centrum arrangerad 
av UnescoMOST i samarbete med REMESO, Linköpings universitet, Arena 
Idé, IMERResearch Association, Mångkulturellt  
centrum och UnescoLUCS.

Rådet har under 2015 tagit initiativ till en antologi på temat ”rätten till 
rättvisa” om utsatta och resurssvaga människors rätt till rättvisa. Antologin 
kommer att ges ut under 2016. 

Rådet har fungerat som rådgivare och viktigt bollplank i en rad projekt 
som tankesmedjan utvecklat och genomfört under året, inte minst rapporten 
om upphandlingen av Ostlänken som publicerades i juni 2015, samt det 
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projekt kring arbetsmiljölagen 40 år samt projekt kring socialtjänsten som 
genomförs under 2016. 

I rådet ingick 2015 Carl Josefsson, hovrättsråd vid Svea hovrätt, Sofia 
Råsmar och Lise Donovan, chefsjurist på TCO, Oskar Taxén, chefsjurist 
Kommunal, Kerstin Ahlberg, docent, Stockholms universitet, Agnes Eklund, 
doktorand, Uppsala universitet, Ignacio Vita, advokat, ClaesMikael Jonsson, 
förbundsjurist på LO, Robert Sjunnebo, LO, Maria Bexelius, doktorand, 
Upp sala universitet samt Petra Hall, jurist på Vision. I rådet ingår även 
Håkan Bengtsson, Lisa Pelling och Boa Ruthström.

Projekt

Arbetsmiljö
Tillsammans med fackförbund inom alla tre centralorganisationerna starta
des ett arbetsmiljöprojekt under hösten. Under 2016 kommer fem seminarier 
att genomföras. Seminarierna kommer att behandla den psykosociala arbets
miljön, dödsolyckor och arbetssjukdomar, kvinnors och mäns arbetsmiljö och 
lagar och strukturer. Projektet avslutas med ett sammanfattande seminarium. 
I projektet medverkar SSR, Vision, Unionen, ST, Kommunal, Byggnads och 
IF Metall.

Socialtjänsten
Under hösten initierades även ett projekt om socialtjänsten, som handlar om 
att stärka samhällets yttersta sociala insatser. Projektet genomförs i samarbe
te med forskare på Malmö högskola, Vision, Föreningen Sveriges Socialche
fer, FORSA och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Projektet kommer 
att avslutas under 2016.

Kulturpolitisk plattform
Under året påbörjades framtagandet av en kulturpolitisk plattform. Områden 
som den bland annat kommer att behandla är digitalisering, tillgänglighet, 
kommunal kulturpolitik, bildning och kulturskaparnas villkor. Projektet 
beräknas avslutas 2016.

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

Den 13 november genomfördes ett seminarium om vad parterna gjort 
tidigare och vad de bör göra framgent för att nå målet jämställda löner.

Koalition för kulturdebatt
Sedan våren 2008 pågår projektet Koalition för kulturdebatt, som syftar till 
att ge förutsättningar för en både bred och djup debatt kring kulturpolitik. 
Under 2009 var huvudtemat den presenterade kulturutredningen och 2010 
fokuserades på att lyfta de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen 2010. Under 
2011 och inledningsvis under 2012 har Koalitionen dragit ner på verksam
heten, men hösten 2012 inleddes bland annat ett samarbete med Kulturhuset 
i Stockholms stad om att gemensamt lyfta fram de kulturpolitiska frågorna 
under våren 2014 med anledning av valet i september samma år. Under 2015 
har Koalitionen haft två möten men inga utåtriktade aktiviteter.
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