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Övriga – föreningar, ej politiskt anknutna   35
1. Global Utmaning             35
2. Sektor 3                36
3. Fri Tanke Smedja             36
4. Seglora smedja              36
5. Futurion               37
6. Humtank               37
7.  Infontology              37
8. Tankesmedjan Jämställdhetsakademin    38
9. Tankesmedjan SNOS           38

Avslutning        39
 
Källor         40

Otryckta källor              40
 



opinion

Sverker Lindström är journalist och författare. Han har bland annat 
varit ombudsman på Journalistförbundet, chefredaktör för TCO-tid-
ningen och skrivit böckerna Gränslösa kläder och Det stora sveket: Den 
olympiska rörelsen i diktaturens tjänst. Sverker Lindström har tidigare 
skrivit rapporten Makten över samhällsidéerna – En granskning av svens-
ka tankesmedjor 2010, nu återvänder han för att följa upp utvecklingen 
de senaste åren. 

Redaktör: Sonja Schwarzenberger, senior kommunikationsrådgivare 
Arena Opinion.
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Förord
För hundra år sedan fattade Sveriges riksdag det avgörande beslutet 
att förverkliga allmän och lika rösträtt för män och kvinnor i vårt land. 
Bakom detta historiska steg låg flera decenniers kamp för demokrati 
och likabehandling. Så sent som 1918 var rösträtten graderad och till 
och med aktiebolag hade rösträtt i kommunerna. Nu genomfördes 
parlamentarismen och principen att varje medborgare hade samma 
rättigheter i valögonblicket. En man, en kvinna – en röst!

Det finns skäl att påminna om vår historia i en tid när vi sett en enorm 
maktförskjutning från politiker till företag och marknader. En aspekt av 
det är det växande antalet tankesmedjor. Det finns helt enkelt många, 
många fler av dem som lutar åt höger än vänster. Vilket förstås hänger 
samman med inkomst- och förmögenhetsfördelningen i samhället. Här 
finns ett tydligt mönster: Företag, näringslivsorganisationer och individ-
er med mycket pengar stödjer tankesmedjor som argumenterar för sänk-
ta skatter och lägre ingångslöner för de som redan har låg lön.

I grunden handlar det om att påverka samhället, besluten och debat-
ten. Sverker Lindström har i den här rapporten fokuserat på tankesmed-
jornas roll. Dessa arbetar med att påverka opinionen genom forskning, 
utredningar, böcker, seminarier och sociala medier. Undersökningen 
visar föga förvånande att svenska näringslivsintressen, storföretag och 
särskilt Svenskt Näringsliv investerar mångmiljonbelopp i olika tanke- 
smedjor. Tankesmedjor som lutar åt höger, intar nyliberala och/eller 
konservativa positioner och ofta argumenterar för privatiseringar och 
avregleringar. Dessa har 20 gånger så mycket pengar att tillgå som de 
tankesmedjor som lutar åt vänster.

Vad betyder det här för samhällsdebatten? Det innebär förstås att starka 
ekonomiska aktörer har ett betydande övertag. Det går inte att bortse från 
hur detta påverkat samhällsdebatten och hur Sverige förvandlats de senaste 
decennierna. De investeringar som näringslivet gjort i olika tankesmedjor 
och annan opinionsbildning har haft en hög politisk avkastning. 

Det är viktigt att medierna i sitt sätt att arbeta och rapportera om olika sam-
hällsfrågor tar denna maktobalans i beaktande. Oberoende medier med en 
allsidig journalistik är centrala för att vi ska kunna föra ett upplyst och 
rimligt politiskt samtal, där olika röster och perspektiv kan höras och 
speglas. Oberoende forskning är en nödvändig strategi för att slå vakt 
om det öppna samhället och mota faktaresistensen i grind. 

Folkrörelser och fackliga organisationer behöver förstås göra mer för 
att föra fram andra perspektiv än de som i dag dominerar tankesmedje- 
fältet. Här har en del skett på senare tid. Men de finansiella musklerna 
på den andra kanten är överväldigande. Hundra år efter demokratins 
genombrott finns det skäl att ställa frågan om vem som hörs och syns i 
samhällsdebatten, vilka frågor och perspektiv som dominerar och vilka 
som bortdefinieras. Företagen har inte längre rösträtt i Sverige som för 
hundra år sedan, men de har ett stort finansiellt övertag när det gäller 
kampen om dagordningen.
Håkan A Bengtsson, 
vd Arenagruppen

”Det finns skäl 
att påminna om 
vår historia i en 
tid när vi sett 
en enorm mak-
tförskjutning 
från politiker 
till företag och 
marknader.
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Miljonstöd till näringslivets tankesmedjor 
för att vinna striden om samhällspolitiken 
Svenska näringslivsintressen och storföretag investerar mångmiljon-
belopp i tankesmedjor som genomför forskning och opinionsbild-
ning med utgångspunkt i liberala och konservativa idéer. De senaste 
fem åren har vänsteranknutna tankesmedjor fått fem procent av mot- 
svarande resurser från fackförbund och övriga organisationer. Sam-
tidigt finns en trend där allt större fokus läggs på opinionsbildning 
i sociala medier, ibland med attacker, lögner och oklara avsändare. 
Forskare talar om detta som ett hot mot människors möjlighet att 
påverka demokratin under jämlika förhållanden.

Högerns tankesmedjor får 20 gånger mer i bidrag än vänsterns 
Varje år stöttar företagsintressen tankesmedjor som har liberal/
borgerlig inriktning med drygt 200 miljoner kr. De vänsterinrikta-
de får tillsammans röra sig med omkring 10 miljoner kronor per år.  
De ekonomiska resurser som under åren förts över från näringslivet till 
tankesmedjor har gett dessa goda möjligheter att utvecklas. Pengarna 
kom från dåvarande Saf och Industriförbundet, nu från organisationen 
Svenskt Näringsliv, familjen Ax:son Johnson via storföretaget Nord- 
stjernan och landets rikaste parti, Centerpartiet, tillsammans med Bertil 
Ohlinstiftelsen, finansierad av liberala stiftelser som äger dagstidningar. 

Näringslivet har de senaste 50 åren satsat mer än tre miljarder kronor 
på tankesmedjor. Omräknat till fast penningvärde skulle beloppet vara 
ännu större.

En tankesmedja arbetar med att påverka samhällsidéerna med hjälp 
av forskningsresultat, utredningar, seminariediskussioner och opinions- 
bildning. Förhoppningen är att kunna påverka allmänheten, de politis-
ka partierna och samhällsutvecklingen. Flera av tankesmedjorna kallar 
sig fria och oberoende. Somliga är det, medan andra som hävdar sitt 
oberoende styrs av politiska eller andra intressen som ibland döljs av 
finansiärer och initiativtagare.

De senaste årens utveckling
En jämförelse över en femårsperiod visar ett stort övertag i ekonomis-
ka resurser för tankesmedjor på den liberala och konservativa politis-
ka sidan gentemot vänsterintressen och ger en tydlig bild av helt olika 
ekonomiska villkor. I sammanställningen ingår medel som tankesmed-
jorna erhåller som ekonomiskt stöd till verksamheten. I beloppen ingår 
inte forskningsanslag eller liknande ersättningar, inte heller inkomster 
från försäljningsverksamhet i till exempel bokförlag eller liknande.  
För flera tankesmedjor saknas officiella fakta, föreningar har ingen skyld- 
ighet att officiellt redovisa sin verksamhet. Uppgifter om ekonomin byg-
ger därför i några fall på uppskattningar som utgår från jämförelser med 
liknande verksamheter. I samtliga fall är beräkningarna gjorda med låga 
värden. Det som redovisas är miljonbelopp: 
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Jämförelse: Ekonomiskt stöd till tankesmedjor över fem år (milj)

I det femårsperspektiv som redovisats är skillnaden mellan den borg-
erliga och vänstersidan stor. Ser man detta i ett längre perspektiv har 
näringslivet på olika sätt med hjälp av företagsvinster finansierat tanke- 
smedjor med stora belopp, pengar som till betydande del överfördes 
långt innan det över huvud taget fanns några tankesmedjor på den an-
dra sidan i politiken. 

Finansierade av Svenskt Näringsliv
Stiftelsen Fritt Näringsliv  170
   Timbro
   Frivärld
   Reforminstitutet
   Europeiska smedjor 
Ratio    75
Institutet för 
Näringslivsforskning 75
Centrum för rättvisa 30
Övriga europeiska 
tankesmedjor  10
Total:   360

Finansiering från företagsintressen
SNS, medlemsavgifter 160
Entreprenörsforum 75
Leading Health Care 75
Axess, Ax:son Johnson 
stiftelser  200
Den nya välfärden 15
Totalt:   525

Liberala eller borgerligt inriktade
Fores     40
Ohlininstitutet   5
Civitas    1
Claphaminstitutet  20
Ludwig von Mises-
institutet  20
Totalt:   86

Vänsterpolitiskt anknutna 
Tiden   16
Katalys   30
Cogito   5
Arena   30
Totalt:   81

Övriga – föreningar, ej anknutna   
Global Utmaning  30
Fri tanke  20
Seglora  10
Futurion  10
Humtank  16
Infontology  1
Jämställdhetsakademin 10
Totalt:    97
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De policyprofessionellas inflytande över demokratin 
Anställda vid tankesmedjor ingår i den grupp som numera kallas policy- 
professionella. Omkring 3 500 personer i Sverige arbetar som policy- 
experter, anställda på pr-byråer och/eller konsulter för intresseorganisa-
tioner, företag, kommuner, landsting, tankesmedjor eller partier utan att 
vara valda ombud för svenska folket, det vill säga politiker i något parti. 

Professorerna Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svall-
fors beskriver den här gruppen i boken Makt utan mandat, Dialo-
gos förlag 2015. De ser en oroande utveckling med allt fler policy- 
experter som har inflytande över politikens utveckling. En demokra-
ti vars folkvalda och lagar i praktiken blir beroende av experter.  
De hänvisar till den kände amerikanska statsvetaren Robert Dahl som 
är oroad över ”de ekonomiska ojämlikheter som den moderna kapitalis-
men frambringar och som skapar problem för medborgarnas möjligheter 
att på jämlik basis utöva sina demokratiska rättigheter”. De konstaterar i 
anslutning till hans uttalande en stark oro: ”De policyprofessionellas in-
flytande kan vara det största hotet mot realiserandet av den demokratis-
ka visionen om politisk jämlikhet ...”

De anser att tankesmedjornas främsta funktion är att verka som bryg-
gor mellan akademisk forskning och politik. De är översättare i båda 
riktningarna, från forskningsresultat till politiska ställningstaganden 
och praktisk politik och i motsatt riktning. Tyvärr förbises en viktig 
faktor i synen på de policyprofessionella: framväxten av den här grupp- 
en och deras starka inflytande över politikens utformning skapar en 
ny, kraftigare ojämlikhet mellan politiska intressen. Det är näringslivet 
och de som understödjer liberala eller konservativa idéer som har störst 
ekonomiska resurser att anlita de policyprofessionella vilket blir särskilt 
tydligt när det gäller tankesmedjorna.

Smutskastning och grumliga avsändare på sociala medier
Den ökande betydelse som sociala medier, till exempel Facebook och 
Twitter, har fått för medielandskapet har påverkat tankesmedjornas 
verksamhet. I gränslandet mellan tankesmedjor och opinionsinstitut 
har närmast sanningslösa aktörer dykt upp, ofta med grumliga uppgifter 
om avsändare och syfte. I samhällsdebatten är det här ett problem, i syn-
nerhet ur ett politiskt och demokratiskt perspektiv. 

Svenskt Näringsliv har under senare tid byggt upp ny opinionsbild-
ning på sociala medier i samverkan med Timbro/Stiftelsen Fritt När-
ingsliv som 2017 satsade 3,9 miljoner kr på verksamheten. Tanke- 
smedjan är normalt sett fristående men står nu bakom ett gemen- 
samt projekt med finansiären Svenskt Näringsliv. Under namnet När-
ingslivets Mediaservice bedriver de en omfattande och aggressiv opin-
ionsbildning som sköts utan sedvanlig öppenhet. Fakta om vilka som är 
anställda, kontaktuppgifter och verksamhetens syfte saknas. (Under maj 
och början av juni 2018 användes flera sökmotorer, samt sajter som hitta 
och Eniro för att få fram uppgifter, dessa saknades vid den tiden helt.)

Ramen för verksamheten har dock redovisats i Svenskt Näringslivs 
årsredovisning 2017:
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I arbetet med att följa och påverka den dagliga debatten spelar Näringslivets 
Mediaservice en viktig roll. Under 2017 utvecklades och stärktes närvaron 
i sociala medier bland annat genom olika faktabaserade sidor på Facebook 
om exempelvis skatter och välfärd med tiotusentals följare och stor framgång i 
spridning. Vidare har den digitala infrastrukturen byggts ut för att snabbare 
kunna engagera företagens vänner. Kompetens har stärkts när det gäller pro-
duktion av material anpassat för sociala medier.” 

Näringslivets Medieservice ligger bakom snabba motattacker på sam-
hällsförändringar som föreslås av regeringen eller fackliga organisa-
tioner. Det rör sig exempelvis om centrala valfrågor som vinstbegrän-
sning i välfärden och avskaffandet av osäkra visstidsanställningar. Det 
sker från sajter som Rödgrönröra, Välfärdsfakta, Jobbfakta och Skatte- 
fakta och sprids via inlägg på Facebook och Twitter. I dessa kanaler syns 
personer som säger sig vara anställda av Näringslivets Mediaservice. 
Flera av dem är avhoppade unga före detta centerpartister och moderat-
er. Verksamheten rymmer både rimliga fakta om marknadsekonomins 
fördelar och personliga påhopp på till exempel statsministern och andra 
politiker. De olika plattformarna presenteras i en glidande formulering 
som ”initiativ från Svenskt Näringsliv”.

Ett exempel på inlägg från sidan ”Skattefakta” på Facebook 23/3 2018: 

Bildtexten under inlägget lyder: “Genant Löfven. Under 
2000-talet har över 250 kvinnor mördats av sin man eller 
sin exman, de allra flesta i hemmet. Vart tionde barn har sett 
sin pappa slå mamman. Var femte vuxen kvinna har någon 
gång i livet varit utsatt för allvarligt sexuellt våld. Det här är 
en större fråga än turordningsregler. Källa på siffror: Annie 
Lööfs totalsågning av Löfven under partiledardebatten.”

På Rödgrönröras 
Facebooksida 
delas den 7/5 2018 
en klassisk bild 
från den tecknade 
humorseriern ”The 
Simpsons” där Bart 
Simpson skriver 
kvarsittningsme-
ningar på en grif-
feltavla. Huvudet är 
ersatt med Stefan 
Löfvéns och texten 
på tavlan lyder: 
”LAS-debatt är inte 
viktigare än grova 
sexualbrott”. 

”ÄNTLIGEN LÖNEHELG! Men 9 av 10 underskattar hur myck-
et de betalar i skatt. En löntagare betalar 52 procent av sin 
samlade inkomst i skatt, men tror att nivån är 34 procent. Gilla 
och dela om du också vill ha sänkt skatt!”
Texten illustreras av en film där en stor hund med texten  
”Skatteverket” äter upp sin egen och två mindre hundars mat.
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Under våren 
2018 låg en Fa-
cebooksida med 
namnet ”Närings-
livets Mediaser-
vice” uppe med 
direktlänk till en 
sida med namnet 
”Avgå Magdalena 
Andersson”. I ett 
inlägg från den 
26/5 2018 postas 
där en bild på  
Stefan Löfvens 
ansikte som 
skrivits över med 
orden: ”Hyckleri# 
Öser miljarder 
skattekronor på 
9000 asylbedra-
gare från Afgha-
nistan”.

I ett inlägg från 
samma månad 
publiceras en bild 
av Magdalena 
Andersson med 
texten: ”Vallöfte: 
Jag kommer slösa 
mest med dina 
skattemedel”.
Kommentarer under 
inläggen lyder: 
”Äckliga falska 
sosse kärring”
”Gå o göm dig kär-
ring!!”
”Och Stefan L 
behöver en P7 
(liten psykiatrisk un-
dersökning, )så han 
kan få röra sig fritt”
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Andra läsare reagerar så här på inläggen från ovan nämnda sidor:
”Minst sagt bedrövligt hur en stor organisation som Svenskt Näringsliv kan 

nedlåta sig till att ha en trollsida som Skattefakta.” 
”Visar att stor och väletablerad organisation inte behöver betyda pålitlig 

eller med god moral.” 
Vid en sökning på Facebook i jui 2018 hade sajten ”Näringslivets Media- 

service” lagts ner. ”Avgå Magdalena Andersson” fanns fortfarande kvar. 

Storföretagens historiska aktioner lever vidare 
Den sammanställning av tankesmedjorna i Sverige som redovisas i den 
här rapporten visar på starka partsintressen och en ensidig politisk över-
vikt. Flera av tankesmedjorna är utlöpare av aktioner som sattes in myck- 
et tidigt i historien. 

Några tankesmedjor är en fortsättning på storföretagens och de borgerliga 
politikernas intresse av att påverka den svenska inrikespolitiken utan att be-
höva synas. Det var länge en strikt hemlig verksamhet som inleddes av stor-
företagen, bankerna och organisationerna redan på 1920- och 1930-talen 
med en dold finansiering av det politiska partiet Allmänna valmansförbun-
det, dåvarande högern. Utåt höll man en opolitisk profil. Senare lämnades 
ett omfattande stöd till dagstidningar på framför allt högerkanten, men 
också till liberala tidningar. Stora belopp sattes på det sättet i hemlighet in 
i opinionsbildningen. I en räddningsoperation köptes t.ex. Svenska Dag-
bladet av Näringslivets Fond. I början av 2000- talet lades fonden ner och 
gjordes om till den nuvarande tankesmedjan Ratio, alltjämt styrd av före-
tagsintressen och Svenskt Näringsliv. 

Vid ett möte på Operakällaren den 22 april 1942 samlades be-
tydelsefulla chefer och ägare i de stora bankerna, industrierna 
och andra företag och tog ett nytt steg. De beslöt om ett mångmil-
jonstöd till högerpressen och liberala tidningar. Fajten i spalter-
na med den allt starkare socialdemokratin var det viktiga målet. 
Stödpengarna till tidningarna smögs in via hemlighållna stiftelser.  
Nästa steg var att direkt stödja Folkpartiet och Högerpartiet ekonomiskt 
med stora summor. Det pågick en bit in på 1950-talet. Men några ton-
givande bankdirektörer och näringslivspersoner bytte inriktning 1948 
och bildade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, med syftet 
att möta socialdemokratins tankar om socialism och planhushållning. 
Från början finansierades SNS av Näringslivets fond som också starta-
de Timbro 1978. Målet var att sprida långsiktig näringslivspropaganda 
med hjälp av forskning, seminarier, bokutgivning m.m. Utåt skulle det 
hållas en låg profil kring inriktning och finansiering. 

SNS är i dag en ideell förening och har en stark ställning i samhälls-
diskussionen. (Se redovisningen i det följande.) De har öppnat upp och 
betonar att goda samhällskontakter och samförståndslösningar är be-
tydelsefulla. Den utvecklingen har lett till att SNS fått in statliga myn-
digheter, högskolor och politiker från ”fel” parti som medlemmar och 
finansiärer. Medlemsavgiften för de 284 medlemsenheterna och 1 900 
personliga medlemmar är den viktigaste inkomstkällan. 

I stadgarnas ändamålsparagraf slås fast att SNS ”har till ändamål 

”Några tanke- 
smedjor är en 
fortsättning på 
storföretagens 
och de borger- 
liga politiker-
nas intresse 
av att påverka 
den svenska 
inrikespolitiken 
utan att behöva 
synas. 
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att främja en saklig och konstruktiv samhällsdebatt med tonvikt 
på frågor som rör näringslivet och dess roll i samhället, att ver-
ka för en samhällspolitik som skapar gynnsamma betingelser för 
det allmänna framåtskridandet på marknadsekonomins grund ...”  
SNS har numer en korporativ sammansättning av medlemmar, av dem 
är cirka 50 statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskol-
or. Det betyder att 5–10 miljoner av skattemedel varje år går till SNS i 
medlemsavgifter utöver andra avgifter för deltagande. 
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Rapport om svenska tankesmedjor 2018 
Nedan beskrivs verksamheten hos svenska tankesmedjor. Utgångs- 
punkten är en rapport från 2010, Makten över samhällsidéerna – En 
granskning av svenska tankesmedjor, utgiven av Arenagruppen. Det flesta 
tankesmedjorna finns kvar, många har utvecklats, nya har tillkommit 
och några har ingen redovisad verksamhet. 

Underlag för rapportens faktaredovisning är tillgängliga verksamhets-
berättelser, årsredovisningar från senare år, uppgifter från hemsidor,  
artiklar och öppet tillgängliga fakta. 

En rad frågor kan resas om tankesmedjornas verksamhet. Vem eller 
vilka står bakom dem? Varifrån kommer pengarna? Vem står bakom de 
åsikter som förs fram? Hur fria och oberoende är de i verkligheten? Vad 
blir effekten av det ideologiska och ekonomiska övertaget för de borger-
ligt associerade och företagsassocierade instituten? 

Två mycket välrenommerade och betydelsefulla internationellt orien-
terade institut, Sipri och Stockholm Environment Institute, ingår inte 
i den här undersökningen bland annat därför att de är internationellt 
orienterade och att de till stor del finansieras av svenska staten. 

I sammanställningen har en kategorisering genomförts. Den har skett 
med fokus på finansieringen av verksamheten och på politiskt idéinne-
håll. De största grupperna är företagsfinansierade tankesmedjor, som 
följs av partipolitiskt anknutna smedjor och övriga. 

Finansierade och/eller styrda  
av Svenskt Näringsliv 
1. Stiftelsen Fritt Näringsliv – Timbro, Frivärld,  
Reforminstitutet m.fl.  
Den resursstarkaste tankesmedjan i Sverige är Timbro som är en del av 
Stiftelsen Fritt Näringsliv. Hittills har arbetsgivarnas centralorganisa-
tion Svenskt Näringsliv lagt in mer än en halv miljard kronor i verksam-
heten som har medverkat till en stark liberal påverkan på de tankar som 
ligger till grund för samhällsbygget Sverige. Betydelsen är dock i hög 
grad indirekt.  

Stiftelsen inrättades av Svenskt Näringsliv 2003. Den försågs då med 
ett startkapital på 319,5 miljoner kr, varav 300 miljoner kr överfördes av 
arbetsgivarnas centralorganisation och 19,5 miljoner från Näringslivets 
fond, NÄFO, som likviderades men i praktiken gjordes om till Ratio (se 
nedan). Timbro, som då hade funnits sedan 1978, hade ägts av NÄFO 
men köptes av den nya stiftelsen för 4 miljoner kr. En påfyllning gjordes 
av Svenskt Näringsliv i februari 2013 med 190 miljoner kronor. Denna 
nya donation ska garantera verksamheten fram till 2023.   

Stiftelsen Fritt Näringsliv driver i dag Timbro med en rad sidoverk-
samheter och står bakom de två andra tankesmedjorna Frivärld och Re-
forminstitutet. I mera direkt samverkan med Svenskt Näringsliv drivs 
Näringslivets Mediaservice. 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har inte skänkt bort 
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en halv miljard kr utan kan sägas ha flyttat en viss verksamhet utanför 
föreningen. Den verkliga makten över verksamheten har man behållit. 
Det regleras i stiftelsens stadgar på så sätt att minst tre av ledamöterna 
och ordföranden i styrelsen ska utses av Svenskt Näringsliv. Understöd 
ges till andra tankesmedjor.

Styrelsen i Stiftelsen Fritt Näringsliv består således av personer med 
anknytning till Svenskt Näringsliv, direkt eller indirekt. Förre ordföran-
den i Svenskt Näringsliv Urban Bäckström är ordförande i stiftelsen. Leda- 
möter är Lars Göran Johansson, vice vd i Svenskt Näringsliv och ans-
varig för kommunikation och opinionsbildning, Marie Söderqvist, f.d. 
ledarskribent i SvD och vd för United Minds och Livsmedelsföretagen, 
nu frilansskribent, Anna-Lena Bohm, vice ordförande i Svenskt När-
ingsliv och lobbyist i Bryssel för små och medelstora företag, Elisabeth 
Thand Ringqvist, f.d. vd i Företagarna, styrelseproffs m.m., samt stiftel-
sens vd Karin Svanborg-Sjövall. Det är alltså en mycket tung förankring 
i finansiärens och uppdragsgivarens värld. Även i Timbros direkta verk-
samhet finns en tung förankring i finansiärens närhet.  

Chefen Karin Svanborg-Sjövall efterträdde Markus Uvell som kom 
från Svenskt Näringsliv och Maria Rankka som tidigare utsetts till vd för 
Stockholms Handelskammare, det regionala näringslivets expert- och 
påtryckarorganisation. 

I dag bedrivs stiftelsens verksamhet under namn som Timbro och 
Näringslivets medieinstitut, Stureakademin, Stiftelsekonferensen m.m. 
Ramen för Timbro-verksamheten var tidigare en accepterad årlig förlust 
på cirka 25 miljoner kr. Under 2017 var rörelseresultatet minus 39 mil-
joner kr och minus 41 miljoner året innan. I ”kassan” för fortsatt verk-
samhet finns 229 miljoner kronor. 

Timbro har synts i debatten i över trettio år. Från början skulle vänster- 
politiken mötas med främst teoretisk litteratur och informationsmate-
rial med en mera företagsvänlig bild. Tanken var att med upplysning 
och opinionsbildning nå resultat på lång sikt. Olika kampanjer genom-
fördes, inte minst mot det socialdemokratiska partiets politik och olika 
vänsteridéer. 

Från starten 1978 och fram till förändringen 2003 gav Timbro ut mel-
lan 600 och 700 olika böcker eller publikationer. En av de första böck-
erna var en översättning av den högerorienterade nationalekonomen 
Milton Friedmans ekonomiska idéer. Förre Saco- och SvD-chefen Bertil 
Östergrens pamflettartade Olof Palme-biografi gavs ut av Timbro 1984. 
En av de vanligaste skribenterna var från början Janerik Larsson, genom 
åren en central person i Timbrovärlden. Sett över alla år är han en av de 
allra flitigaste författarna i Timbros utgivning. Han hade länge en cen-
tral stallning som vice vd i Svenskt Näringsliv. 

Stiftelsen Fritt Näringsliv är registrerad som näringsstiftelse hos läns-
styrelsen i Stockholm. Ändamålet slås fast i stiftelsehandlingarna på̊ 
följande sätt: 

”Stiftelsen har som ändamål att långsiktigt främja ideutveckling och 
opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsam-
hetens betydelse for ekonomisk tillväxt och välfärd genom att i egen 
regi, genom dotteraktiebolag eller i samverkan med andra, bedriva 
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ideutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomi, fri före-
tagsamhet och hög tillväxt, ävensom därutöver främja sitt syfte genom 
att anslå medel till nystartade verksamheter eller verksamheter under 
uppstart under förutsättning att verksamheten ifråga har en inriktning 
som står i överensstämmelse med Stiftelsens syfte.” 

”Timbro är det svenska näringslivets tankesmedja. Timbros uppdrag 
är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, 
fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på 
allas ratt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för det-
samma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera in-
tressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar 
och bär idéer.” 

Till detta läggs uppgiften att fungera som ”såddkapitalist”, d.v.s. att 
satsa pengar i nystartade verksamheter. 

Namnet på bolaget Timbro skänktes en gång i tiden till Stiftelsen Fritt 
Näringslivs föregångare Näringslivets fond av en ledande bankman, 
Ernfrid Browaldh, som var vd för Svenska Handelsbanken 1944–1955. 
Han efterträddes då av sin son Tore Browaldh som under många år spe-
lade en viktig roll i skapandet av en liberalt orienterad näringslivsdebatt. 
Timbro kommer från initialerna från Tores och hans syster Ing-Maries 
förnamn plus början på efternamnet. T+IM+Bro = Timbro. 

De olika verksamheter som Timbro genomför har fokuserats på mot-
stånd mot socialdemokratin och vänsterpolitik men även på borger-
lighetens framtid, bistånd, global utveckling, välfärden, miljö samt 
kultur. 15–20 personer är anställda. Varje år publiceras 10–20 böcker. 
Cirka 100 seminarier arrangeras och ett drygt 20-tal rapporter ges ut. 
Huvudkontoret finns på Kungsgatan i Stockholm. 

Bokutgivningen inriktades tidigt på utgivning av konservativa och lib-
erala författare som Ayn Rand, Robert Nozick, Friedrich Hayek, Milton 
Friedman med flera och på svenska yngre författare och särskilda pro-
jekt i Timbros anda.  

Timbro genomför varje år en utbildningssatsning för ungdomar som 
kallas Stureakademin, döpt efter Sture Eskilsson, Saf-direktör, central-
gestalt och ideolog i högerns opinionsbildning. Projektet lanseras som 
”Sveriges bästa utbildning i konsten att skriva politisk text”. Program-
met innehåller ideologisk-politiska frågor och inblick i aktuella dags- 
politiska frågor. 

Utbildningen genomförs i form av kvälls- och helgkurser. Det är ett 
årslångt program som kostar 2 000 kr, men som kan betalas med hjälp 
av stipendier. Det är ett mycket förmånligt program, bland annat ingår 
i avgiften en veckolång studieresa till maktcentret Washington i USA 
utan extra kostnader. Deltagarna förutsatts vara unga med ”ett liber-
alt, frihetligt eller borgerligt sinnelag och ett engagemang för ett friare 
Sverige”. 

Näringslivets medieinstitut tillkom under 2017 och är en fortsättning 
på en tidigare verksamhet. Mats Olin som varit konsult och bland annat 
drivit mediegranskning inom ramen för Timbro och nätsajten Second 
Opinion ska leda den nyorganiserade verksamheten. 

Stiftelsen Fritt Näringsliv stödjer verksamheter vid sidan om Timbro 
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och skapar på så vis nya tankesmedjor och annan opinionsbildande 
verksamhet. Nya smedjor som fått stöd är Frivärld, Reforminstitutet 
med flera. Årligen används 5–6 miljoner kronor till stöd för sådan ny 
verksamhet. Stiftelsen låg till exempel bakom Centrum för rättvisa (se 
nedan), den liberalkonservativa tidskriften Neo (numera nedlagd) och 
föreningen Upplysning om kommunismen. De europeiska tankesmed-
jorna The European Centre for International Political Economy och EEI 
– European Enterprise Institute har startats med stöd av stiftelsen. 

 
2. Ratio – Näringslivets forskningsinstitut 
Forskningsinstitutet Ratio är en ideell förening som kallas partipolitiskt 
obunden. Institutet är beroende av Svenskt Näringsliv som står för hu-
vudfinansieringen och har beslutsmakten. Företag och arbetsgivaror-
ganisationer är medlemmar. Forskningsmedel söks hos olika bidrags-
givare.

Den starka anknytningen till Svenskt Näringsliv beskrivs på olika sätt 
utan att några klara fakta redovisas. Det heter på ett ställe att ”Svenskt 
Näringsliv stöder Ratios infrastruktur”. Men ekonomiska fakta hem-
lighålls. 

”Ratios mål är att långsiktigt bidra till att kunskaperna i Sverige om 
företagandets villkor, marknadsekonomins processer och politisk förän-
dring förbättras.”

Forskningsinstitutet Ratio bildades i april 2002. Verksamhetens inrik-
tning utformades i praktiken av ledande personer inom arbetsgivarnas 
organisation Svenskt Näringsliv. När Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades 
2003 och den gamla organisationen Näringslivets fond (NÄFO) avveck-
lades så skapades det nuvarande Ratio. Föreningen NÄFO omvandla-
des och fick helt enkelt nya stadgar och nytt namn, Ratio. 

Målet för institutet är att förbättra kunskaperna om företagandets 
villkor. Institutet beskrivs som ett självständigt forskningsinstitut och 
akademiskt förlag som ska verka på tre områden, entreprenörskap in-
klusive frågor om marknadsekonomi och tillväxt, företagandets villkor 
och hur politisk förändring kommer till stånd. För olika forskningspro-
jekt söks medel hos stiftelser, fonder och statliga forskningsfinansiering-
sorgan. 

Styrelsen består av personer anknutna till Svenskt Näringsliv. Ord-
förande är Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt Näringsliv. 
Bland de övriga finns Johan Britz, opinionsbildningschef Svenskt När-
ingsliv, Anna-Karin Hatt, vd Almega, och Anton Wemander Grahm, 
arbetsrättsjurist, Almega. Ratios mångårige vd Nils Karlson ingår i 
styrelsen. 

Olika projekt bedrivs av närmare 40-talet forskare, mer eller mindre 
fast anknutna till Ratio. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om 
svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling. Un-
der 2017 startades ett stort sammanhållet forskningsprogram om den 
svenska arbetsmarknaden utifrån ett företagsperspektiv. I många ar-
tiklar och rapporter diskuteras hur den svenska arbetsmarknadsmod-
ellen kan ändras t.ex. med en annan lönebildning. En av forskarna är 
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ekon.dr Eva Uddén Sonnegård som var statssekreterare i regeringens 
Reinfeldts moderatledda arbetsmarknadsdepartement. 

”Ratio leder ett antal större forskningsprojekt i Sverige och utomlands. 
Vi samarbetar med ett flertal institutioner. Ratios forskare deltar även i 
projekt med andra universitet och högskolor som huvudmän samt han-
dleder doktorander och studenter. ” 

Utöver forskningsrapporter så medverkar många från Ratio med  
artiklar och framträdanden som ofta handlar om att ändra villkoren för 
företagen med lägre skatter och mindre ansvar för de anställda. Allt med 
utgångspunkt i aktuell forskning.   
 
3. Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, IFN  
Svenskt Näringsliv ligger även bakom Stiftelsen Institutet för Näring-
slivsforskning, IFN, som fram till 2006 hette Industriens Utrednings- 
institut, IUI. Institutets uppgift är att bedriva forskning om ekonomiska 
och sociala förhållanden ”som är av betydelse för den industriella ut-
vecklingen”. Målet ska vara forskning på högsta internationell nivå och 
resultaten ska ha betydelse för näringslivets utveckling, internationellt 
och nationellt. 

Institutet styrs av Svenskt Näringsliv vars styrelse har rätt att ändra stad-
garna helt på egen hand liksom rätt och skyldighet att tillsätta styrelsen. 
Även på andra sätt har Svenskt Näringsliv ett avgörande inflytande över 
verksamheten eftersom styrelsen fastställer arbetsprogram och bud-
get. I styrelsen finns en rad centrala personer från arbetsgivarvärlden. 
Ordförande är Michael Treschow, f.d. ordförande i Svenskt Näringsliv, 
Lena Apler, grundare och styrelseordförande i Collector Bank AB, Jenny 
Lindén Urnes, ägare och styrelseordförande Lindéngruppen AB, Carola 
Lemne, vd i Svenskt Näringsliv, Magdalena Gerger, vd Systembolaget, 
Stig Claesson, Gnosjöföretagare och styrelseledamot i Svenskt Näring-
sliv, samt Magnus Henrekson, vd IFN. 

Institutets historia går tillbaka till 1939 då det skapades av ”Direk-
törsklubben” på initiativ av Asea-chefen J. Sigfrid Edström och företa-
gen SKF, Electrolux, Separator, Ericsson och Asea. Målet var att skaffa 
sig politiskt inflytande och ”att inverka på den allmänna opinionen”. 
Vägar för åsiktsspridning ansågs vara dagspressen, broschyrer, föredrag 
och offentliga diskussioner. 

Stiftelsens grundverksamhet bekostas av Svenskt Näringsliv som un-
der senare år betalat 14 miljoner kr per år, vilket anses täcka de fasta 
kostnaderna. Under 2016 betalades 26 miljoner kr. Stiftelsen har ett 
stort eget kapital. 

Under 2016 var 40-talet personer anställda, varav 30-talet var dis-
puterade forskare. I forskargruppen ingår flera personer, som t.ex. Lars 
Calmfors, Andreas Bergh och Magnus Henrekson, som ofta deltar i den 
allmänna debatten i olika samhällsfrågor. Finansiärer av forskningen 
är privata företag och finansfamiljer, stiftelser, fonder och statliga myn-
digheter som t.ex. Vetenskapsrådet. 

I en beskrivning av verksamheten har chefen professor Magnus Hen-
rekson framhållit att ”institutet i praktiken bidragit till att långsiktigt 
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främja ett liberalt och marknadsekonomiskt tankande just genom sitt 
val av forskningsfrågor och perspektiv”. 
 
4. Frivärld/Free World Forum 
Den internationellt inriktade tankesmedjan Frivärld/Free World Forum 
har en inriktning på utrikespolitisk analys och debatt. Den grundades 
av Timbroveteranen Mats Johansson, riksdagsledamot (M), och dåva-
rande Timbrochefen Markus Uvell. Stiftelsen Fritt Näringsliv står för 
ekonomin och Frivärld är inhyst hos Timbro. 

Frivärld/Free World Forums syfte är att stimulera fördjupning, bredd-
ning av information och analys av utrikesfrågor. Frihetliga idéer är en 
internationell fråga, anses det. 

Grundaren och Frivärlds ordförande Mats Johansson, riksdagsman 
(M) och f.d. chef för Svenska Dagbladet, dog under sommaren 2017. 
Stefan Olsson som är forskare och fil.dr i statskunskap var tidigare chef. 
Han har en bakgrund vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Insti-
tutet för Framtidsstudier och Uppsala universitet. Han är författare till 
boken Handbok i konservatism. I dag är är Katarina Tracz som arbetat på 
Frivärld sedan starten chef. 

 
5. Reforminstitutet
Reforminstitutet kom till 2012. Efter elva år som Svenskt Näringslivs 
chefsekonom ”flyttades” Stefan Fölster över till tankesmedjan Re-
forminstitutet för att ”ta fram förslag som de politiska partierna eller 
Svenskt Näringsliv inte törs lägga fram för tillfället” som han själv 
beskrev det. 

I själva verket var det Stiftelsen Fritt Näringsliv som tog fram grund-
finansieringen som en del av sin verksamhet dit för övrigt tankesmed-
jan fortfarande har anknytning. Bildandet av Reforminstitutet var  
ytterligare ett sätt för arbetsgivarorganisationen att flytta ut verksam-
het som man gärna ville ha men inte önskade stå bakom. Verksamheten 
kallas för policyinriktad. Den ende anställde är Stefan Fölster, som är en 
välkänd ekonom och flitig rapportförfattare. 

”Reforminstitutet skall uppmärksamma innovativa lösningar på Sverig-
es utmaningar. Möjliga reformförslag skall mejslas ut som för Sverige 
framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering. Reform-
förslagen skall vara evidensbaserade och förankrade i relevant vetenskap.”

6. Centrum för rättvisa – en insamlingsstiftelse 
Målet för Centrum för rättvisa är att värna enskildas fri- och rättigheter. 
Stiftelsen bildades med Stiftelsen Fritt Näringsliv som fadder och huvud- 
finansiär. I dag samlas pengar in bland annat via ett 90-konto. Några de-
taljerade uppgifter om varifrån finansieringen kommer publiceras inte 
och redovisas inte heller i årsredovisningen. Det som uppges är att den 
sker genom gåvor och anslag från enskilda och stiftelser. Verksamheten 
anges som ”ideell och oberoende”. 

Centrum för rättvisa grundades av juristen Gunnar Strömmer, f.d. ord-
förande i Moderata ungdomsförbundet, advokat och i dag partisekret-
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erare i Moderaterna, riskkapitalisten Kristoffer Melinder och Markus 
Uvell, tidigare vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv och Timbro. 

Huvudmetoden som används för att stärka medborgarnas individu-
ella fri- och rättigheter är att öppna och driva rättsprocesser som under-
stöds med opinionsbildning. Dessutom bedrivs utbildningsinsatser och 
ges stöd till forskning. Centrum för rättvisa har 5–7 anställda. 

Ordförande i styrelsen är Tomas Nicolin, som även ingår i styrelserna 
för Nordstjernan, SEB och Nobelstiftelsen. Övriga ledamöter är Viveka 
Ekberg, styrelseledamot i bl.a. SPP Pension, Forex och Affärsvärlden, 
tidigare riskkapitalist, Thomas Gür, företagare och skribent bl.a. på 
Svenska Dagbladets ledarsida, Staffan Persson, CEO Swedia Capital och 
styrelseledamot i Oscar Properties, Paula Röttorp, advokat, samt Krist-
offer Löf, advokat Mannheimer Swartling advokatbyrå. Framträdande 
jurister ingår i ett särskilt juristråd. Avgår någon ur styrelsen utses en ny 
ledamot av kvarvarande ledamöter. Stadgarna kan ändras av styrelsen. 

Verksamheten bedrivs av 5–7 anställda och några praktikanter samt 
personer som engageras i kortare projekt. De två tongivande personer-
na är grundaren Gunnar Strömmer och juristen Clarence Crafoord som 
länge var vd. Fredrik Bergman är ny chef.

Varje år genomfors ett rättighetsinternat för 35 juridikstudenter under 
tre dagar samt en rad andra utbildningar och seminarier. 

Stiftelsen summerar sin verksamhet på hemsidan: 
”Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack 

och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i 90 procent av fallen. Flera 
mål har nått Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidig-
are Regeringsrätten) och Europadomstolen. Totalt har över 1 800 män-
niskor så här långt omfattats av Centrum för rättvisas insatser.”

Ett fall handlar om småföretagaren Henrik Gustavsson, som drev ett 
litet byggföretag som inte ville teckna kollektivavtal med Byggnads. 
Centrum för rättvisa tog över hans juridiska position och driver sedan 
många år hans sak mot Byggnads. Nu vill man ha ersättning för att hans 
företag gick i konkurs och hävdar att det berodde på den blockad han 
utsattes för när han inte ville teckna avtal. 

Drygt 10 miljoner kr samlades in till stöd för verksamheten under 
2016. Allmänheten bidrog med 5,6, företag med 2,0 och stiftelser och 
donationer med 2,6 miljoner kronor. Från starten 2002 har bidragen 
ökat kraftigt. Advokatfirman Mannheimer Swartling och en rad jurister 
bidrar med experttid och hjälp utan kostnad.  

 
7. ECIPE – European Centre for International Political Economy 
Centret är en internationell think tank med huvudinriktning på handels- 
politik och andra politisk-ekonomiska frågor med betydelse for Europa. 
Det är en av Bryssels mest framgångsrika tankesmedjor/lobbyföretag. 
En av grundarna är Timbroassocierade svensken Fredrik Erixon, som är 
en av cheferna för verksamheten. Seniorrådgivare är Johan Norberg, ti-
digare Timbro-medarbetare och författare, kåsör i Sveriges Radios God-
morgon, världen! Han finns i styrelsen tillsammans med bland andra 
förra Timbrochefen Maria Rankka och Björn Weigel, kompanjon med 
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grundaren Fredrik Erixon. Kontor finns både i Bryssel och i Stockholm. 
Finansierades ursprungligen av Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. 
 
8. Tankesmedjan Captus 
Tankesmedjan Captus startades 2005 med finansiellt stod från Stiftelsen 
Fritt Näringsliv. I dess egen beskrivning gavs en positionsbestämning 
som ”en allmänborgerlig tankesmedja som arbetar med att stödja frihet-
liga idéer såsom sänkta skatter, en starkare rättsstat och friare marknad-
er”. I tankesmedjans programförklaring sades att en stor del av Sveriges 
vuxna befolkning blivit beroende av olika bidragsformer snarare än ar-
bete för sin försörjning. 

De ledande personerna var Nima Sanandaji, civilingenjör i bioteknik 
från Chalmers tekniska högskola, Christofer Pihl samt Anders och Su-
sanne Ydstedt. Yngre centerpartister som Fredrick Federley och Annie 
Lööf samt tankesmedjan Fores samarbetade med Captus.

Tankesmedjan är numera nedlagd. Huvudpersonen Nima Sanandaji 
är författare och skribent och verksam i andra tankesmedjor som har 
stöd av Timbro eller andra näringslivsintressen. 

9. EEI – European Enterprise Institute 
EEI är en europeisk tankesmedja i Bryssel, inriktad på entreprenörskap, 
fri företagsamhet och fri konkurrens, men med stark svensk dominans, 
startad med Timbromedel. Moderaten Gunnar Hökmark är vice ord-
förande och bland de medverkande har funnits flera Timbroskolade 
svenskar, som den avlidne Johnny Munkhammar, (M)-riksdagsledamot, 
Fredrik Segerfeldt och Nima Sanandaji. Munkhammar publicerade 
2007 ett policypaper om konkurrensens betydelse i Europa. Styrelseord-
förande är den tyske finansmannen och företagsledaren Peter Jungen 
som även är involverad i flera andra tankesmedjor i Europa. Tankesmed-
jan har dock inte varit aktiv sedan 2010 såvitt det har redovisats. 

 
10. ECEPR, European Centre for Entrepreneurship  
and Policy Reform
ECEPR är en ny svensk tankesmedja byggd kring Nima Sanandaji, 
som är mycket aktiv som forskare och skribent och som funnits med i 
kretsen kring Timbro och Captus och agerat i olika andra tankesmedjor. 
Nu är han vd i sin egen organisation som han driver tillsammans med 
Gabriel Heller Sahlgren som är forskningschef för Centre for Education 
Economics, CfEE, och knuten till IFN. Heller Sahlgren har studerat vid 
London School of Economics.  

Till ECEPR hör också Fabian Wallen, ekonom på Svenskt Näringsliv, 
författare till fyra böcker m.m., Attila Fabian, politisk sekreterare för 
Moderaterna i Järfälla, och Hamed Khoramyar, expert på digitala frågor 
och om Mellanöstern och Afrika. 

I tankesmedjans egen beskrivning av verksamheten sägs att man ”fokus-
erar på de ekonomiska och sociala reformer som krävs för att Sverige, och 
Europa som helhet, ska frodas i en föränderlig värld”. Fokus är på över-
gripande samhällsförändringar som påverkar Europas framtid.
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Nima Sanadaji presenteras med att han presenterat över hundra rap-
porter i många samhällsviktiga ämnen. Dessutom har han skrivit 18 
böcker varav flera översatts till olika språk. Han kopplas ofta samman 
med sin bror Tino Sanandaji som skrivit boken Massutmaning som bliv-
it mycket omdiskuterad. De började tillsammans i tankesmedjan Cap-
tus sedan de kommit in i Timbrovärlden. Nima är i grunden tekn.dr 
vid KTH i polymerteknik men har även studerat strukturbiokemi och 
bioteknik. Han har ett förflutet i Fria Moderata Studentföreningen i 
Göteborg. Han agerar alltid för fria marknadslösningar.

Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji har i en nyligen framlagd 
rapport förslagit att den svenska välfärden öppnas för nya ekonomiska 
metoder och mer privat finansiering.

Tankesmedjan är beroende av finansiering från företagarintressen och 
är en utlöpare av verksamheten inom Timbrosfären och Stiftelsen Fritt 
Näringsliv. 
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Beroende av finansiering  
från företagsintressen
1. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, är den äldsta tanke- 
smedjan. Ägare är en ideell förening som bedriver en varierad verksam-
het och har starkt stöd av ledande personer i såväl privata som statliga 
företag och till och med av en del politiker.  

Från början var det en verksamhet som växte fram ur Saf-styrda När-
ingslivets fonds verksamhet. Stark pådrivare var Tore Browaldh som 
senare var vd för Svenska Handelsbanken 1955–66 sedan han efterträtt 
sin far. 

Efter den hårda konfrontationen mellan socialdemokratin och före-
tagsintressen i valet 1948 bildades SNS. Tore Browaldh samverkade 
med Axel Iveroth, central person i Industriförbundet under många år 
och Lars-Erik Thunholm, senare chef för Skandinaviska banken och 
SE-banken. 

Tore Browaldh satte en stark prägel på organisationen med inriktning 
på företagens samhällsfrågor och betonade betydelsen av forskning och 
utveckling om företagens roll i samhällslivet. Från början handlade det 
om företagens kamp om inflytandet i politiken och en fortsättning på 
PHM-kampanjen mot det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet. 
Senare har målen för verksamheten blivit bredare och ledande personer 
från statliga myndigheter och kommunala chefer deltar nu i verksam-
heten. 

SNS är unikt i sitt slag som en kombination av tankesmedja med 
fast anställda forskare och ett nätverk med bred förankring hos före-
tag, ägare, chefer och personer från näringslivets organisationer, stat-
liga företag, universitet, intresseorganisationer och massmedier. Under 
2017 publicerades 14 nya forskningsrapporter och 96 seminarier och 
andra mötesarrangemang med drygt 5 000 deltagare genomfördes. Ute 
i landet har SNS 20 lokalgrupper. 

Marknadsekonomin står även i dag i centrum för verksamheten. SNS 
ska verka för ”gynnsamma betingelser för det allmänna framåtskridan-
det på marknadsekonomins grund samt främja ökad effektivitet och 
fördjupad samarbetsvilja i arbetslivet”. Det slås således fast att SNS är 
en organisation med företagens intressen i centrum även om det talas 
om att nå framgångar genom ett samarbetstänkande. 

Drygt 280 av Sveriges största företag, statliga och kommunala my-
ndigheter, högskolor och andra institutioner är medlemmar. Dessu-
tom finns många personer som medlemmar. SNS är en ovanlig ideell 
förening eftersom medlemmarna inte har någon rätt till stadgeenligt 
inflytande. Föreningen är inte registrerad som stiftelse, bolag eller på 
annat sätt i de offentliga register som finns. 

Den högsta makten inom SNS finns i ett förtroenderåd, som förnyar sig 
självt genom inval av nya ledamöter när någon avgår. Totalt finns 100-talet 
medlemmar i rådet som sammanträder en gång om året med den viktigaste 
uppgiften att välja styrelse för SNS. Omkring en femtedel av rådets med-
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lemmar är chefer i statliga myndigheter, universitet och högskolor eller 
statliga fonder. Bland medlemmarna finns t.ex. Polisen, Riksbanken, 
Riksrevisionen, Skolverket och Skatteverket, vilka i och med detta för-
bundit sig att, enligt SNS stadgar, arbeta för marknadslösningar, liksom 
kända socialdemokrater som t.ex. Anna Hedborg som sitter i styrelsen. 

SNS är genom sin verksamhet starkt förankrat i en marknadsliberal 
borgerlig politisk verklighet även om det i stadgarna sägs att verksam-
heten ska bedrivas ”obundet av intresseorganisationer eller politiska 
partier”. Många av ledamöterna har profilerat sig som förespråkare för 
en moderat eller högerliberal politik. En kris med avhopp från forskare 
uppstod för några år sedan då en utredningsrapport innehöll kritik av 
samhällets privatisering vilket av en del inflytelserika ansågs vara en 
icke acceptabel framställning.

SNS-styrelsen har en majoritet av personer från stora företag. Ord-
förande är Sarah McPhee, styrelseproffs och bland annat ordförande i 
Fjärde AP-fonden, Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Anna Hedborg, f.d. 
statsråd, (S), Monica Lindstedt, grundare Hemfrid, Lars G Nordström, 
styrelseordförande Vattenfall, Lars Strannegård, rektor Handelshögsko-
lan m.fl. Mia Horn af Rantzien, som är vd för SNS, ingår också̊. 

En viktig del av verksamheten är SNS Samhällsprogram, en utbildning 
som innehåller tre etapper under 12 dagar i Stockholm och Bryssel. Mer 
än 270 högre chefer inom näringsliv och offentlig förvaltning har deltagit i 
programmet sedan starten 1995. Målet är att ge exklusiv insikt och kunskap 
om centrala frågor med anknytning till vad företagsamheten önskar ska 
förverkligas. Deltagarna betalar cirka 200 000 kr för att få delta. 

Man kan säga att SNS är en korporativistisk organisation som riktar 
sig till centrala chefer i privata företag, organisationer och statliga insti-
tutioner. 

Ideella föreningen SNS har en stark ekonomi och redovisade 35 mil-
joner kr i inkomster under 2016. En stor del kom från företag, myn-
digheter och organisationsmedlemmar medan resten var forsknings- 
anslag, förlags- och programinkomster. Trots en mindre förlust har SNS 
en mycket stark ekonomisk bas. Det egna kapitalet uppgår till 53 mil-
joner kr. I själva verket bedrivs dock den största delen av verksamheten 
av momsskatteskäl m.m. i ett aktiebolag, ”Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag”. 

Medlemsavgiften för företag, statliga myndigheter med flera ligger på 
mellan 45 000 och 155 000 kr medan organisationer betalar 60 000 kr 
och universitet/högskolor 20 000 kr per år. 

 
2. Entreprenörskapsforum 
Entreprenörskapsforum är en stiftelse med säte i Örebro som etablerades 
1994 som Stiftelsen Forum för småföretagsforskning, en kunskapsspri-
dande forsknings- och nätverksorganisation med målet att medverka 
till bättre villkor för småföretagare. Uppdraget är nu att vara en viktig 
mötesplats för intressenter och politiker. Man bedriver forskning och 
nätverksbyggande och deltar i seminarier och i olika debatter.

En viktig uppgift är att sprida forskningsresultat utanför det akademis-
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ka systemet. Ett 70-tal personer ingår i ett vetenskapligt forum och 35 
ledande experter och forskare finns i ett nätverk. 

Bakom stiftelsen finns finansiärer från företagssektorn, statliga myn-
digheter och stiftelser. Bland dem finns Svenskt Näringsliv, Institutet för 
Näringslivsforskning och olika företag men även statligt finansierade 
organ som Vinnova, Swedfund, Tillväxtverket och Almi. 

I styrelsen finns ledande företrädare från näringslivet, några professor-
er och en ledamot från Vetenskapsrådet.  

Ordförande är Lars Backsell, styrelseordförande i Recipharm. Bland 
övriga ledamöter finns tre professorer, en skatteexpert och några före-
tagare. Vd är professor Johan Eklund och forskningsledare är professor 
Pontus Braunerhjelm som tidigare var huvudsekreterare i regeringens 
globaliseringsråd.  

 
3. Tankesmedjan Leading Health Care
Leading Health Care, LHC är en akademisk tankesmedja for fördjupad 
dialog kring dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i Sverige 
och internationellt. Verksamheten beskrivs som ett möte mellan aka-
demi och praktik. 

Tankesmedjan bildades 2007 vid Handelshögskolan i Stockholm. Nu-
mera är LHC en icke-vinstdrivande stiftelse. I dag bedrivs forskning av 
anställda och associerade forskare. 

En rad partner från hälso- och sjukvården står bakom verksamheten 
och ett akademiskt nätverk inkluderar 60-talet forskare. Bland partner 
finns de stora läkemedelsföretagen och hälsokoncerner som t.ex. Capio, 
brukarorganisationer, fackförbund och även statliga myndigheter som 
t.ex. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

Ett projekt ”Uppdrag – välfärd”, ett forskningsprogram om välfärds- 
tjänster, har genomförts i samarbete med tankesmedjorna Entre-
prenörskapsforum och Fores. 

Finansieringen av verksamheten sker genom företagen som är part-
ner, via forskningsanslag och betalning från uppdragsgivarna, t.ex. So-
cialstyrelsen och Socialdepartementet. Några uppgifter om detta har 
inte publicerats. Verksamheten leds av generalsekretaren Hans Win-
berg som kom från IFL och Handelshögskolan. Ordförande i styrelsen 
är Claes-Fredrik Helgesson, professor vid Linköpings universitet. 
 
4. Axess – Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
Axess är det publika namnet på en verksamhet som har samma karaktär 
som de mera renodlade tankesmedjorna, att långsiktigt påverka idé- och 
opinionsbildning i en viss riktning. Axess verkar bland annat via den 
kulturkonservativa tidskriften Axess och tv-kanalen Axess samt med att 
genomföra seminarier, journalistisk forskning och andra sidoverksam-
heter. 

Grunden för verksamheten är donationer till två stiftelser som gen-
eralkonsul Axel Ax:son Johnson (1876–1958) gjorde tillsammans med 
sin hustru Margaret (1877–1966). Stiftelserna som bildades 1947 äger 
gemensamt storföretaget Nordstjernan som bl.a. äger NCC. Genom 
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ägandet är stiftelserna i dag mycket rika och erhåller omfattande vinst-
medel varje år. 

Den ena stiftelsen har ”allmännyttiga ändamål” och ska ”utgöra ett fo-
rum för oberoende intellektuellt meningsutbyte” samt stödja humanio-
ra enligt devisen “Vetenskap, bildning, tradition”. Finansiering sker 
av ”allt från professurer, kulturminnesvård, enskilda konstnärskap till 
upptäcktsresor”. Förre moderatpolitikern Per Schlingmann är rådgivare.

Två huvudverksamheter är Axess TV, som sänder varje dag med vari-
erande programinnehåll men med ett tydligt kulturkonservativt inne-
håll, samt tidskriften Axess. I en del av verksamheten genomförs semi-
narier och utvecklingsprogram. Länge drevs en tankesmedja som hette 
”Axess Programme on Journalism och Democracy” som leddes av pro-
fessor John Lloyd vid Oxford University, knuten till Financial Times och 
med ansvar för Reuters Institut för studier i journalistik vid universitetet 
i Oxford. 

Axessverksamheten finansieras genom en del av de årliga vinsterna 
inom Nordstjernangruppen och dess två ägarstiftelser. Olika uppgifter 
har redovisats som säger att Axessverksamheten får kosta ägarna mellan 
40 och 80 miljoner kr per år. Men det är omöjligt att utifrån få grepp om 
saken på grund av bristande upplysningar i de olika redovisningarna. 

Den ena stiftelsen för allmännyttiga ändamål delar ut priser, stipendier 
och stöd till kulturverksamheter med drygt 50 miljoner kr per år. Många 
viktiga projekt stöds och de allra flesta finns i en liberal eller konservativ 
idévärld. Högerinriktningen förstärks av de två som vid sidan om famil-
jen Ax:son Johnson finns i styrelsen för stiftelsen: ekonomen, författar-
en m.m. Kjell A Nordström och Janerik Larsson, som när han valdes in 
2010 var vice vd i Svenskt Näringsliv och numera är SvD-krönikör m.m.    

Målet är att stiftelsen ska hallå ihop koncernen Nordstjernan samt 
lämna bidrag till personer som ”stått grundarna eller deras avkomling-
ar nära”. I dag är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser i själva 
verket ägare till en mycket stor företagsgrupp. Axess-verksamheten är 
en utlöpare.  

Enligt stadgarna i stiftelserna styrs allt f.n. av två arvtagare i Johnson-
familjen, Antonia Ax:son Johnson och hennes kusin Viveca Ax:son 
Johnson. Den senares man Kurt Almqvist är den som praktiskt leder 
verksamheten i den ena stiftelsen och i Axessbolagen. 

Via stiftelserna kontrolleras alltjämt Nordstjernan-gruppen till 100 
procent. Det har lett till en formidabel förmögenhetsuppbyggnad.  
I Nordstjernan ingår ett av Sveriges tre stora byggnadsföretag, NCC 
AB, samt Ramirent och en rad lönsamma företag. Det finns också ett 
omfattande fastighetsinnehav. I koncernen finns omkring 30 000 an-
ställda. Totalt ingår närmare 300 olika företag. Nordstjernan hade en 
omsättning på 40 miljarder kr under 2016 och redovisade en vinst på  
7 miljarder kronor 

Tidningen Fokus, som ibland beskrivs som Sveriges Newsweek och 
som utkommer en gång i veckan, är ett av de projekt som Johnsonfamil-
jen som 43-procentig delägare understödjer med mångmiljonbelopp. 
Övriga ägare har varit finansmannen Johan Björkmans dödsbo och den 
schweiziska finansmannen Martin Ebner och dennes bolag BZ Gruppe. 
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Ägarbolaget FPG Media AB har de senaste åren redovisat cirka tio mil-
joner kr i förlust per år. 

Nordstjernan Kultur och Media AB är huvudbolag för Axess, tid-
skriften, tv-verksamheten, programproduktionen och tankesmedjeverk-
samheten. Verksamhetens syfte är en långsiktig påverkan av samhällsliv-
et i linje med familjen Johnsons tidiga liberala och högerpolitiska idéer. 
På sätt och vis en fortsättning på den omfattande hemliga stödverksam-
het som donatorn Axel Ax:son Johnsson agnade sig åt på 1940-talet, 
då han bland annat var hemlig ägare till högertidningen Barometern i 
Kalmar. 
 
5. Stiftelsen Den Nya Välfärden 
Tankesmedjan Den Nya Välfärden beskriver sin verksamhet som opin-
ionsbildning kring demokrati, välfärd och företagande. Till den opin-
ionsbildande delen är knutet ett mycket lönsamt företag med 20–30 an-
ställda som hjälper företag med juridisk rådgivning, opinionsbildning 
och annat. Tankesmedjans inriktning är att direkt påverka den politiska 
utvecklingen och göra det i praktisk handling, ta fram förslag om och 
bilda opinion för dessa. 

Målet är att främja en ny välfärd byggd på insikten att medborgarna 
bör ha mer inflytande såväl över politiken som över sina egna liv. 

Finansieringen av tankesmedjan sker med hjälp av dotterbolaget ”Den 
Nya Välfärden Företagarkontakt i Sverige AB” som säljer abonnemang 
kring opinionsbildning för företagens villkor. 19 anställda omsatte 21 
miljoner kr under 2016. Annonser med närmast högerpopulistiska 
idéer publiceras i de många anslutna småföretagarnas namn.  

Den Nya Välfärden grundades av Rune Berggren och Patrik Engel-
lau 1988. Berggren hade varit chef för Riksrevisionsverket och Engel-
lau kom från Saf. I dag är Patrik och Catherine Engellau samt Lorentz 
Lyttkens, författare och konsult, de mest kända namnen bakom tanke- 
smedjan. 

Förslag har tagits fram till en ny svensk grundlag där tanken på att 
införa en författningsdomstol i Sverige ingick. En fiktiv domstol inrätta-
des som tog beslut i olika grundlagsfrågor. Ett annat förslag var införan-
det av en skolpeng i kommunerna, en idé som blivit verklighet.  

Tankesmedjan driver Företagarombudsmannen, Konkurrenskommis-
sionen och Integritetsombudsmannen och ger ut Fjärde oktober-tidnin-
gen som en påminnelse om löntagarfondsfrågan. Hjärtefrågor är lägre 
arbetsgivaravgifter och mindre statlig byråkrati för företagen. Patrik En-
gellau har startat debattsajten ” Det goda samhället” som agerar i sam-
ma anda.
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Anknutna till liberala  
eller konservativa intressen 
1. Fores 
Tankesmedjan Fores som står för ”Forum för reformer och entre-
prenörskap” inledde verksamheten 2008. I dag är man en ledande aktör 
i en policyskapande verksamhet i frågor som ligger nära Centerpartiet 
och liberala intressen. Tankesmedjan kallar sig partipolitiskt obunden 
och ser sig som den gröna och liberala tankesmedjan. 

Bakom ligger framför allt Centerpartiet som satsat 29 miljoner kr på 
Fores medan liberala Bertil Ohlinstiftelsen har gått in med 2,5 miljoner 
kr. I programförklaringen sägs att tankesmedjan ska vara ”en öppen och 
oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker 
och beslutsfattare”. 

Fores har i dag fyra program. Det är frågan om digitalisering som 
skapande kraft, ekonomiska resurser och entreprenörskap, klimat och 
miljö, migration och integration samt Hela Sverige, en regional satsning. 
Frågor som är viktiga i samhällsdebatten och särskilt för Centerpartiet. 

Inom dessa områden har en rad rapporter och böcker getts ut, t.ex. en 
bok om äganderätten i en digitaliserad värld. Ett företagarnätverk och 
ett forskningsråd har byggts upp. 

Ordförande i styrelsen är Lars Weinehall, professor i allmänmedicin 
och epidemiologi i Umeå, men känd som mångårig central centerpoli-
tiker, tidigare ordförande i Randello Invest (Centerns förmögenhetsbo-
lag med 1,5 miljarder kr i kapital). Direkt partianknuten är även Ulrika 
Liljeberg, kommunalråd i Leksand, C. 

Andra namn i styrelsen är Sofia Nerbrand, grundare av magasinet Neo 
och tidigare Timbro-anknuten, i dag Bertil Ohlininstitutets ordförande, 
Mikaela Valtersson, tidigare ekonomisk-politisk talesperson för Mil-
jöpartiet, nu vice vd för Kunskapsskolan, Catharina Håkansson Boman, 
Sverigeförhandlare, professor Li Bennich-Björkman, Ulrika Carlsson, 
ordförande Vuxenskolan, Hans Tson Söderström, nationalekonom, f.d. 
vd i SNS, samt Åsa Hansson, docent i nationalekonomi.

Chef var från början Martin Ådahl, i dag Centerpartiets chefsekonom. 
I dag är Mattias Goldmann vd. Som vetenskaplig rådgivare fungerar 
professor Lars Calmfors.

Fores är en stiftelse med tre stiftare, Centerpartiets riksorganisation 
som till starten satte in 4 miljoner kr, Studieförbundet Vuxenskolan, 0,2 
miljoner kr och Bertil Ohlinstiftelsen 2,5 miljoner som kom från liberalt 
dagstidningsägande..

Centerpartiet har dessutom satt in 25 miljoner kr i tankesmedjan 
vilket har utgjort grundfinansieringen av verksamheten. Partiet kan 
bidra med detta utan svårighet som en del av de bortåt 100 miljoner 
som varje år kommer från in från ägandet i Randello Invest AB, som har 
hand om Centerns vinst på i runda tal 1,8 miljarder kr från försäljnin-
gen av ett antal dagstidningar.

Tankesmedjan har sedan starten 2008 utvidgats starkt. I dag har man 
ett omfattande program som innehåller frågor som har politisk policy- 
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inriktning. Man har nu även fysisk närvaro ute i landet genom Fores Syd 
i Malmö, Fores Väst i Göteborg och Fores Nord i Umeå.  

Ett engagemang finns i heta aktuella frågor. Frågor som behovet av 
en ny skattereform, en social bostadspolitik och framtidens arbets-
förmedling. Ska Sverige bygga höghastighetståg eller ej?  
 
2. Bertil Ohlininstitutet 
Ohlininstitutet beskriver sin uppgift som att ”genom kvalificerad debatt 
i svensk liberal tradition bana väg för nya tankar och nya frågor i svensk 
samhällsdebatt”. Det sker bland annat genom öppna samtal, seminari-
er och föreläsningar, debattinlägg, rapporter och böcker. Tankesmedjan 
beskrivs som organisatoriskt och ekonomiskt fristående. 

I verksamheten ingår en uppsatstävling som anordnas årligen för sam-
hällsvetenskapliga studenter på högre nivå på universiteten. Särskilda 
Bertil Ohlin och Anne Wibble-föreläsningar genomförs återkommande. 

Verksamheten finansieras av liberala tidningsstiftelser som driver 
företag, som t.ex. Mittmedia med 28 dagstidningar, Skelleftepress, VK-
Press och Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren.  

I ett stiftelseråd finns många ledande liberala profiler. Ordförande i 
styrelsen är Sofia Nerbrand, grundare av tidskriften Neo och liberal de-
battör, f.d. chefsstrateg inom region Skåne m.m. Hon har varit politisk 
sekreterare i Liberalerna. I styrelsen finns Andreas Bergh, forskare vid 
Institutet för Näringslivsforskning, Carl B Hamilton, f.d. riksdagsman 
Liberalerna, Pernilla Ström, ledarskribent och politisk reporter och 
känd moderator, med flera. 
 
3. Stiftelsen Idéinstitutet Civitas 
Civitas beskrivs som ett oberoende idéinstitut på kristen och humanis-
tisk grund. Det sägs att man står för begrepp som personalism, natur-
rätt, subsidiaritet, solidaritet och omsorg om det gemensammas bästa. 
De statsmän och stora tänkare som framhålls är bland andra Konrad Ad-
enauer, Robert Schuman, Lech Wałęsa, Eduardo Frei samt Aristoteles, 
Cicero, Augustinus och Thomas av Aquino. 

Tankesmedjan har verkat genom seminarier, kurser och konferenser, 
tidningsutgivning, en skriftserie och ett nyhetsbrev. Den är kopplad till 
den kristdemokratiska politiken och har samma idébakgrund. 

Stefan Attefall är ordförande. I styrelsen ingår Charlotta Levay, fil.dr i 
nationalekonomi, universitetslektor i Lund och dagspresskrönikör. 

Verksamheten har på senare år varit mycket begränsad och var delvis 
nedlagd under en tid. Men under 2017 arrangerades flera seminarier. 
En fråga som diskuterades var vilka värden som egentligen ska styra i 
det mångkulturella Sverige.

 
4. Claphaminstitutet, kristen tankesmedja  
och forskningsinstitut 
Stiftelsen Claphaminstitutet startades 2008 och är en tankesmedja och 
ett forskningsinstitut som verkar ”för den kristna trons tillämpning på 
kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige”. 
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Utbildning och forskning om kristen tro är huvuduppgiften. Minst en 
gång i veckan publiceras artiklar i olika tidningar av medlemmar. Flera 
rapporter t.ex. om dödshjälp har givits ut. På senare tid har man även 
profilerat sig som abortmotståndare och drivit kravet om att barnmor-
skor ska kunna vägra utföra aborter, så kallad samvetsfrihet.

Namnet är hämtat från en förort till London, Clapham, som hade be-
tydelse på 1800-talet. Där verkade en kristen grupp bestående av sam-
hällsledare och politiker. De drev på för sociala reformer t.ex. av fän-
gelsestraffet, avskaffande av barnarbete och slaveriet inom det brittiska 
imperiet. Inom Claphamgruppen fanns Thomas Clarkson och William 
Wilberforce, kända motståndare till slaveriet. Deras kamp väckte upp- 
märksamhet och påverkade. 

Tankesmedjans verksamhet bedrivs i ekumenisk anda och person-
er från olika kyrkor och samfund deltar. Per Ewert, gymnasielärare i 
Jönköping, har tagit över som direktor efter riksdagsman Tuve Skånberg 
(KD), teol. dr., pastor i Missionskyrkan och värdekonservativ debattör. 
Finansieringen av den ideella stiftelsen sker via gåvor. 
 
5. Ludwig von Mises-institutet
Ludwig von Mises var en av de mest framträdande österrikiska national- 
ekonomerna och verkade fram till sin död 1973. Han var liberal och 
känd för sitt motstånd mot socialismen. Hans böcker brändes på bokbål 
i Nazityskland och var förbjudna i Sovjetunionen. 

I hans efterföljd finns sympatisörer i Sverige som nu driver tankesmed-
jan i hans namn. Den grundandes av Joakim Fagerström och Joakim 
Kämpe under 2010. Kraft har hämtats från särskilda Mises-institut som 
finns i USA och Brasilien. Till verksamheten hör Radio Mises som är en 
podcast med diskussion om den österrikiska ekonomiska skolans idéer.

Grundinriktningen är libertarianska principer, privat äganderätt och 
frivilliga sammanslutningar. Man är motståndare till centralbanker, im-
materialrätt och militär intervention. Man är mot staten, för fred och 
frihet, egendom och rätten till ditt eget liv.

Självförtroendet är starkt: ”Vi är den mest radikala och konsekven-
ta frihetliga tankesmedjan i Sverige, sannolikt en av de mest Internet- 
aktiva och vi har absolut inga intentioner att slå av på takten, snarare 
tvärtom: vi vill öka ännu mer!” Detta sägs bland annat för att locka do-
natorer.

I ledningen för tankesmedjan finns Jon Nylander, Peter Strömberg, 
Klaus Bernpaintner, Ola Nevander, Joakim Kämpe och Per Bylund, som 
är fil.dr och som i en intervju har sagt att det viktigaste för honom är att 
”avskaffa staten”. Han är principiell libertarian men har varit medlem i 
Moderaternas ungdomsförbund. 
 
6. Tankesmedjan Eudoxa 
Tankesmedjan Eudoxa AB var en partipolitiskt oberoende tankesmed-
ja som startades 2000. Den drevs av Tankesmedjan Eudoxa AB. Den 
beskrevs som en liberal och transhumanistisk profil, vilket kan översat-
tas som en framtidsorienterad humanism baserad på upplysningsfiloso-
fin. 
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Verksamheten var inriktad på omvärldsanalys, rapportutgivning och 
seminarieverksamhet. Grundare och medarbetare var Waldemar Ing-
dahl, Lene Johansen, Alexander Sanchez och Anders Sandberg. 

Två böcker har getts ut, Straffa syndare eller hjälpa människor: skade- 
reducering det okända alternativet av Waldemar Ingdahl och Louise Pers-
son samt Fler valmöjligheter ger bättre hälsa: fri att välja experimentella 
läkemedel av Bartley Madden. Ingdahl är aktiv skribent med koppling 
till Timbro och har skrivit rapporten Världen väntar på antibiotika. 

Namnet är borta och bolaget som tankesmedjan tillhörde håller på att 
likvideras. Waldemar Ingdal publicerar sig på en blogg och i andra sam-
manhang.

7. Frihetssmedjan 
Frihetssmedjan definieras som en liberal idéportal och agerar främst via 
publicering av olika artiklar som redovisar olika krönikörers och debat-
törers uppfattningar. Målet med verksamheten är att öka friheten i sam-
hället.  

Ansvarig ledare för Frihetssmedjan är Telason Getachew Han har 
bland annat slagit fast att Björklund och Liberalernas problem är brist 
på insikt om att mycket av den politik man för inte är liberal.

Waldemar Ingdahl som stod bakom tankesmedjan Eudoxa har funnit 
en publiceringsmöjlighet hos Frihetssmedjan och deltar med debatt- 
inlägg. 

I presentationen av smedjan sägs ”att statens roll ska vara så liten som 
möjligt”. Frihet är centralt. Oavsett var i världen du befinner dig ska du 
ha samma grundläggande rättigheter, friheter och skyldigheter.

Bland krönikörerna som publicerar sig finns medlemmar i Liberaler-
na, Centerpartiet och även Moderaterna. Ekonomiskt bygger Frihet- 
smedjan på ideella insatser.
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Anknutna till vänsterpolitiska intressen
1. Tankesmedjan Tiden 
Den ideella föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja, numer Tiden, 
har funnits i mer än tio år. Medlemmar är LO, Socialdemokraterna och 
ABF. Uppgiften är ”att på olika sätt stimulera debatten om de uppgifter 
och utmaningar arbetarrörelsen står inför i dagens föränderliga sam-
hälle”. 

Tankesmedjan arbetar genom att ge ut debattskrifter och rapporter 
samt att arrangera seminarier. Utgivningen av debattidskriften Tiden 
är en del av verksamheten. Huvudfrågor är arbetsmarknad, EU, miljö, 
skatter och välfärdspolitiken. 

Rapporter har getts ut om det gröna folkhemmet, om en rättvis och 
hållbar beskattning, om ”utanförskapet” och om en arbetsmarknad-
spolitik i förfall samt om demokrati, skatter, trygghetssystemen med 
mera. 

Tankesmedjan är förankrad i föreningens organisationer LO, So-
cialdemokraterna och ABF som utser styrelsens ledamöter. Chef är 
Daniel Färm, f.d. konsult. 

Tankesmedjan har en omsättning på cirka 4–5 miljoner kronor per 
år. De tre organisationerna bidrar med huvudparten av finansieringen. 
Föreningens styrelse beslutar om budget och hur stort det årliga bidrag-
et från medlemsorganisationerna kan bli. Tankesmedjan har 2–3 per-
soner anställda. 

2. Tankesmedjan Katalys
Tankesmedjan är ett fackligt idéinstitut som startades för några år sedan 
av Föreningen Katalys som ägs av fackförbunden i ”6F – fackförbund i 
samverkan”. LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målar-
na och Seko ingår, Transport har hoppat av och bedriver utredningsverk-
samhet och opinionsbildning.

Viktiga frågor för Katalys är välfärdspolitiken, arbetsmarknaden och 
fördelningsfrågor. Det sägs mycket klart att ”vi står på LO-medlemmar-
nas sida”. Idéutveckling och politisk påverkan är ledstjärnor.  

Under våren 2018 genomfördes en serie seminarier med redovisning 
av nya rapporter om det svenska klassamhället. Verksamheten fick stor 
uppmärksamhet. 

Katalys leds av Daniel Suhonen. Medarbetare är Niels Stöber, Jesper 
Weithz och Enna Gerin. Samarbete med andra andra organisationer och 
experter förekommer. Suhonen har en bakgrund som chefredaktör för 
den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden och tidningen 
Tvärdrag. Han är samhällsdebattör och författare till flera böcker om 
svensk politik. Han har arbetat på ABF Stockholm och varit ordförande 
för Stockholms stadsteater.

En av de rapporter som publicerats handlar om populismens verkliga 
orsaker. En annan om att det finns ett samband mellan människors oro 
för framtiden och situationen på arbetsmarknaden, t.ex. risken att bli 
arbetslös.  



 34 | opinion

3. Stiftelsen Cogito – den gröna tankesmedjan 
Cogito är en grön tankesmedja startad av Miljöpartiet de Gröna. Målet 
är ”att främja debatt och ideutveckling i ekologisk och solidarisk anda 
och bidra till långsiktigt hållbara livsformer”. Uppdraget är att ge ut 
olika skrifter och organisera seminarier och föreläsningar samt att ini-
tiera forskning kring klimat och miljö. 

Tankesmedjan ska vara partipolitiskt obunden och minst hälften av 
styrelseledamöterna ska inte ha något partipolitiskt förtroendeuppdrag. 
Ordförande är Katarina Wangler Björk, strategi och managementkon-
sult, ledamöter är bl.a. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör i partiet, 
och Mikael Malmaeus, tekn.dr. i miljöanalys. 

Fokus ligger på miljö och resurser, global rättvisa, materiell välfärd 
och livskvalitet, demokrati och grönt tankande och verksamhet. 

Ekonomin bygger på personliga donationer och bidrag från vänner till 
Cogito. 

4. Föreningen Arena – Arenagruppen 
Arena är en oberoende ideell förening. Målet är att vara en radikal och 
progressiv röst i samhällsdebatten. Verksamheten har stegvis utvecklats 
sedan starten 1993 och innehåller i dag en rad verksamheter inom media, 
kultur, idébildning, forskning och opinionsbildning. Inom Arenagruppen 
finns Tankesmedjan Arena Idé, nättidningen Dagens Arena, de två bok-
förlagen Atlas och Premiss, Arena Skolinformation och Arena Opinion. 

Arena är partipolitiskt och organisatoriskt oberoende och anser sig 
”leva på marknaden i den meningen att den överväldigande delen av 
intäkterna består av försäljning”. Föreningen styrs av en styrelse med 
privatpersoner som i flera fall dock har sin dagliga förankring i olika 
organisationer inom fackföreningsrörelsen eller andra organisationer. 

Inom Arenagruppen har Tankesmedjan Arena Idé en stark position. 
Samhällsekonomi, jämlikhet, arbetsplatsfrågor, migration och integra-
tion är områden som är i fokus på olika sätt. Tankesmedjan har numera 
ett årligt stöd på omkring 7 miljoner kronor.

Arenagruppen som helhet får bidrag från abonnenter och organisa-
tioner med cirka 10 miljoner kr årligen. Övrig finansiering sker gen-
om ersättningar i olika verksamheter som bedrivs. Stöd lämnas även av 
närmare 300 enskilda personer som i dag är medlemmar i föreningen 
Arenagruppens vänner. Någon stor enskild bidragsgivare finns inte.
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Övriga – föreningar, ej politiskt anknutna
1. Global Utmaning 
Global Utmaning är en fristående tankesmedja som arbetar och analyser-
ar globala frågor som har stor betydelse för Sverige. ”Vi är ett kvalificerat 
nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar 
på de globala utmaningarna som rör ekonomi, miljö och demokrati.” 

Tankesmedjan beskrivs som oberoende förening och är fri från parti-
politiskt inflytande. De som stödjer verksamheten och medverkar som 
finansiärer är företag, fackförbund och andra organisationer. Olika öp-
pna expertgrupper har arbetat med frågor om social utveckling i utveck-
lingsländer, digital välfärd, jobb i förvandling, demokratiutveckling, 
säkerhetsfrågor och hållbar utveckling. Program är Ekonomi och Euro-
pa, Energi och klimat, Hållbara städer, Hälsa och utveckling. 

Global Utmaning drivs med bidrag från olika håll. Partner är Frejas 
fond, HSB, Vision, Riksbyggen, Byggnads, White, Föreningen Norden, 
Carl Bennet med flera. 

Initiativtagare till tankesmedjan är Kristina Persson. Hon har en bak-
grund från finansdepartementet, som utredare i intresseorganisationer, 
riksdagsledamot (S) och statsråd 2014–2016. Hon har varit vice riks-
bankschef och landshövding i Jämtland. Hon grundade Frejas fond med 
ett ärvt kapital, vilket blev modern till Global Utmaning. 

I styrelsen ingår bl.a. Ingemar Rentzhog ordförande, Catharina Nyst-
edt Ringborg, vice ordförande, Ulf Dahlsten, Moa Mårtensson, Johan 
Lindholm, Kristina Persson, Anders Wijkman med flera. Till Global Ut-
maning är över 90 seniora rådgivare anslutna. 

2. Sektor 3 
Sektor 3 var en tankesmedja för det civila samhället som bildades 2008 
under medverkan av en lång rad ideella organisationer. Målet var att 
kritiskt granska, synliggöra och väcka debatt om det civila samhället 
med hjälp av forskningsinsatser, kommunikation och debatt. Med det 
svenska civila samhället avses frivilligorganisationer.

På grund av brist på intresserade finansiärer lades tankesmedjan ner 
2013. Verksamheten drivs vidare genom tidskriften Kurage.  
 
3. Fri Tanke Smedja 
Med utgångspunkt i föreningen Humanisterna och i bokförlaget Fri 
Tanke förlag som ger ut tidskriftens Sans har tankesmedjan skapats. 
Central person i verksamheterna är Christer Sturmark, ordförande i 
Humanisterna, förlagschef för Fri Tanke förlag och chefredaktör för tid-
skriften Sans. 

Målbeskrivning: ”Fri Tanke smedja vill främja upplysningens idéer, 
värna om individens fri- och rättigheter samt verka för sekulär etik och 
politik. Tankesmedjan är partipolitiskt obunden.” 

Tankesmedjan leds av Christer Sturmark. Till smedjan är knutna 
Hans Bergström, f.d. chefredaktör Dagens Nyheter, Annika Borg, präst 
i Svenska kyrkan och känd debattör, Staffan Dopping, lobbyistkonsult, 

”Med utgång-
spunkt i förenin-
gen Human-
isterna och i 
bokförlaget 
Fri Tanke för-
lag som ger ut 
tidskriftens Sans 
har tankesmed-
jan skapats.
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Eskil Franck, f.d. chef för Forum för levande historia, Christer Fugle-
sang, astronaut, Torbjörn Tännsjö, professor och Bengt Westerberg, f.d. 
folkpartiledare, med flera. 

Fri Tanke Smedja har startats av förlaget med samma namn. Avsikten 
är att medlemmarna ska träffas vid några tillfallen och ”diskutera ak-
tuella frågeställningar av vetenskaplig, filosofisk och/eller politisk art”. 

Smedjan hämtar näring ur föreningen Humanisterna som förespråkar 
”en sekulär etik, där religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga 
skrifter inte kan tillåtas styra samhällets moraluppfattningar”. 

 
4. Seglora smedja 
Seglora smedja firar tioårsjubileum. Man bedriver sedan starten 2008 
”opinions- och folkbildningsarbete i skärningspunkten mellan det sam-
hälleliga och existentiella”. Målet är att vara en mötesplats för intresse-
rade och att förnya och fördjupa teologi och religiösa uttryck i kyrka och 
samhälle. Dialog mellan religioner och kulturer är ett syfte. Dess anda 
är dialogisk, kontextuell och demokratisk. 

Avsikten är att uppmuntra till tankeutbyte och handling t.ex. när det 
gäller solidaritet. Man verkar för att Svenska kyrkan ska ha en öppen 
folkrörelseidentitet. Tankesmedjan ger ut en daglig nättidskrift och ord-
nar regelbundet seminarier, konferenser, gudstjänster och kulturpro-
gram. Seglora smedja ger även ut böcker och erbjuder utbildningar.

Görel Byström Janarv är chefredaktör för nättidningen. I redaktionen 
finns Arne Carlsson och Mattias Irving. Aktiva i tankesmedjan är grund-
arna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein, båda präster i Svenska kyrkan, 
samt Mattias Irving. Basen är kyrkor och församlingar i Stockholmstrakten. 

Finansieringen sker genom uppdrag som genomfors för organisa-
tioner och församlingar och via donationer, projekt- och verksamhets-
bidrag. En vänförening finns. 

5. Futurion
Tankesmedjan Futurion tillkom under 2016 och ägs av TCO och 14 
TCO-förbund. Ett mål är ”tankesmedjan ska ha en ledande roll i den 
svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänste- 
männens framtida utmaningar på arbetsmarknaden”. I uppdraget ingår 
frågor om morgondagens arbetsliv, kunskap om fackligt arbete och dess 
förutsättningar. 

Ann-Therése Enarsson är vd för tankesmedjan som är organiserad som 
Futurion AB. Hon har varit chef för samhällskontakter på Systembolag-
et och chef för A non smoking Generation och är i grunden jurist. 

Medarbetare är Pär Lagerström som har varit chef på Global Utman-
ing, Björn Lundkvist och Carl Melin som är samhällsanalytiker och 
forskningsledare. Carl Melin är fil.dr i statsvetenskap och har varit val- 
analytiker hos Socialdemokraterna.  

I styrelsen finns Sören Holm, Lärarförbundet, som är ordförande, Jes-
per Strömbäck, professor i journalistik, Carl Frey, Oxford University 
samt företrädare för några fackförbund och TCO. 

TCO-förbunden har satt in 30–40 miljoner kr i Futurion.
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6. Humtank
Tankesmedjan Humtank är unik på ett särskilt sätt. Den har tillkom-
mit genom ett samarbete mellan humanistiska fakulteter. I dag är fem-
ton universitet eller högskolor deltagare. Verksamheten ska stärka hu-
manioras roll. Avsikten är att visa på betydelsen av dess roll i samhället. 

”Humtank verkar på bred front och deltar i samhällsdebatten med 
syftet att få till stånd en humanioravänlig forskningspolitik och rättvis 
fördelning av utbildningsresurser samt att förändra allmänhetens upp- 
fattning om och attityder till humaniora.”

Tankesmedjan ger ut rapporter, organiserar seminarier, debatterar. 
Den finns på nätet, på Facebook och Twitter. Allt handlar om humanis-
tisk kunskapsbildning. I ett Humtank-manifest sägs att Sverige behöver 
högkvalitativ forskning om historia, språk, religion, konst, kultur och fi-
losofi för att tackla de utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför.

Humtank är en annorlunda tankesmedja då den finansieras av de fem-
ton lärosäten som deltar med 75 000 kr vardera per år. Medlemmar/
styrelse är 15 forskare varav tre är dekaner vid Lunds och Umeå univer-
sitet samt Linnéuniversitetet. Medlemmarna arbetar för Humtank på 
10 procent av sin arbetstid som forskare eller chef vid en institution. 
 
7. Infontology
Tankesmedjan Infontology är annorlunda uppbyggd. Fokus är hur ny 
teknik förändrar vår verklighet och vår kultur. Den drivs av Per Johans-
son och Simon Winter som bägge är meriterade forskare.

Per Johansson är fil.dr i humanekologi och har varit lektor, forskare 
och utbildningsledare vid Lunds universitet. Huvudintresset är förhål-
landet teknologi–människa–natur. Numera är han konsult med olika 
typer av verksamhet. Han förekommer ofta i medier och är medgrund-
are till tidskriften ”Mooria – Att vara människa. Nu”.

Simon Winter är fil.dr i kognitionsforskning och driver en egen firma, 
Simon Winter Design. Har varit lektor och studierektor i medieteknik 
vid Linnéuniversitetet. 

Tankesmedjan är fristående partipolitiskt. Den är för en allmänpolitisk 
diskussion om teknikutveckling ”och vad det innebär att vara människa 
i tekniska system”. Mycket handlar om datortekniken som påverkar oss 
överallt i dag. De vill att frågor om teknik och människa får större ut- 
rymme liksom kopplingen mellan utbildning och näringsliv.

Inom ramen för tankesmedjan har de publicerat boken Digitalis filosofi 
och driver även en aktiv blogg med samma namn som tankesmedjan.  

8. Tankesmedjan Jämställdhetsakademin
Tankesmedjan Jämställdhetsakademin verkar inom ramen för LRF och 
har som mål idéutveckling, forskning och opinionsbildning om ”kvin-
nors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna 
näringarna”. Utgångspunkten är de så kallade gröna näringarna och ett 
uthålligt näringsliv.

I beskrivningen sägs att det är centralt att föra fram idéer för hur kvin-
nor och män får likvärdiga villkor när de vill förverkliga företagsidéer. 
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Verksamheten innebär att tankesmedjan initierar och finansierar 
forskning, deltar i debatten och säger sig leverera ny kunskap och en-
gagemang. Nyligen har man givit ut en rapport om metoo-upproret 
inom det gröna näringslivet. Den innehåller 50 olika berättelser. 

Jämställdhetsakademin har nitton ledamöter och leds av LRF:s vice 
ordförande Sven-Erik Hammar. Bland ledamöterna finns flera ledande 
centerpartister som t.ex. Maud Olofsson och Lena Ek.

Verksamheten leds av Petra Pilawa som är chef för LRF:s kooperativa 
utveckling.

 
9 Tankesmedjan SNOS 
SNOS står för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle, en organisation 
som driver tankesmedjan och ett nätverk med syfte att bilda opinion för 
ett tryggare och säkrare samhälle. Har funnits sedan 2009 och startades 
av privatpersonen Lennart Alexandrie som driver ett säkerhetsföretag. 
Målet är att utveckla idéer och bilda opinion för ett tryggare och säkrare 
samhälle. 

Den främsta företrädaren är Kristina Axén Ohlin, f.d. finansborgarråd 
i Stockholm och riksdagskandidat för Moderaterna i valet i september 
2018.

Bakom smedjan står Branschorganisationerna Näringslivets Säker-
hetsdelegation, ASIS Sweden och SäkerhetsBranschen. Betydelsefull 
är publikationen, tidningen/webbplatsen SecurityUser.com som också 
delar ut priset Årets Trygghetsambassadör. 
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Avslutning
Sammanställningen av tankesmedjorna visar på en mycket stor skill-
nad i ekonomiska förutsättningar: De som har en borgerlig/liberal in-
riktning har ett tydligt övertag i jämförelse med vänsterorienterade och 
mera allmänna tankesmedjor. Det är framför allt de äldre tankesmed-
jorna finansierade av Svenskt Näringsliv som har skaffat sig makt och 
inflytande över samhällsidéerna och de politiska besluten genom ett 
långsiktigt ideologiskt arbete.  

Som initiativtagare och finansiär av tankesmedjor har arbetsgiva-
reföreningen Svenskt Näringsliv med 60 000 medlemsföretag varit 
uthållig. Under mer än 50 år har man med omfattande tillskott av kap-
ital byggt upp sidoordnade organisationer som Timbro, Ratio och Insti-
tutet för Näringslivsforskning. Sedan 2003 har en halv miljard satsats 
på Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv och cirka 400 miljoner kr på de 
andra tankesmedjorna. Lägg till de rika Ax:son Johnson-stiftelsernas 
tankesmedja Axess med egen daglig tv-kanal och Magasinet Axess så 
blir dominansen för borgerliga grundidéer än större. Verksamheten har 
på olika sätt påverkat centrala politiska frågor, ofta indirekt. 

 En omfattande nyutgivning av högerinriktad ekonomisk samhälls- 
litteratur har genomförts.

 Stora skaror av intresserade ungdomar har utbildats ideologiskt och 
getts redskap av skriva och debattera. 

 Ratio och IFN har anställt forskare som i kraft av sin vetenskapliga 
status blivit viktiga i en allmän debatt i politiska frågor t.ex. om liber-
alisering av arbetsmarknaden.

 Viktigast är nog en omfattande talangutveckling som inneburit att 
många i dag tongivande debattörer har starka ideologiska kopplingar 
till arbetsgivarintressen. Exempelvis har de två stora dagstidningarna 
Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten Timbro-profilerade politiska 
chefredaktörer som dagligen ger utrymme åt många andra skribenter 
som är Timbroassocierade. 

 Ett omfattande nätverksbyggande med kommunikationsdirek-
törerna i Svenskt Näringsliv i centrum. 

I övrigt kan konstateras att det inte skett några större förändringar när 
det gäller tongivande tankesmedjor under de senaste decennierna. Den 
ojämna balansen har inte ruckats. Några mindre tankesmedjor har tagit 
timeout eller lagts ner, några nya har tillkommit. På den andra politiska 
sidan har två fackligt ägda tankesmedjor, Katalys och Futurion, tillkom-
mit och börjat få betydelse. För många av de föreningsägda tankesmed-
jorna är det själva verksamheten som ger dem ekonomi, genom deltagar- 
avgifter, uppdragsverksamhet och mindre bidrag.

På en central punkt har tankesmedjornas verksamhet förändrats:  
Möjligheterna att nå ut har blivit större med den nya digitala tekniken 
via internet och sociala medier. Det nya medielandskapet och dess till-
fällen att snabbt nå ut till stora målgrupper har öppnat för en kommu-
nikation som inte håller de höga krav man har rätt att ställa på seriösa 
tankesmedjor. En utveckling som i hög grad påverkar både samhälls- 
debatten och vilka idéer som får genomslag. 

”Det är framför 
allt de äldre 
tankesmedjorna 
finansierade av 
Svenskt Närings- 
liv som har skaf-
fat sig makt och 
inflytande över 
samhällsidéerna 
och de politiska 
besluten genom 
ett långsiktigt 
ideologiskt  
arbete.  
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