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Förord
Det är nu snart 17 år sedan Ohlininstitutet bildades. Jag var med från början och har haft glädjen att
vara med på hela resan fram till 2010, först som vice ordförande sedan ordförande i styrelsen och
därefter som ledamot av Stiftelserådet och som samtalspartner till Gunnar Fröroth som efterträdde mig
som ordförande.
Mycket av det som hänt i Ohlininstitutet under dessa år har på ett eller annat sätt passerat min dator
vilket innebär att min hårddisk nog är den primära källan till Ohlininstitutets historia.
När jag nu sammanställer anteckningar från dessa år är syftet att underlätta för andra som nu eller
någon gång i framtiden vill bilda sig en uppfattning om vad som hände - och inte hände! - under
institutets första 17 år. I ett efterord skriver jag några rader om den del av förhistorien till Bertil
Ohlininstitutet som jag själv tog aktiv del i.
Jag har haft tillgång till många, men inte alla, protokoll från styrelse och stiftelseråd samt många
personliga noteringar. Ingemund Hägg, med vilken jag samarbetat i och för institutet i alla år, har
kompletterat med sina hågkomster och många fynd i sina pappershögar och på sin hårddisk. Gunnar
Fröroth har läst mitt manuskript och lämnat värdefulla synpunkter.

Lennart Arvedson
Den 19 september 2010
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Bertil Ohlininstitutet
Bakgrund och syfte
Tanken på en liberal tankesmedja hade länge varit ett samtalsämne i liberala kretsar inom och utom
Folkpartiet. Tanken förverkligades när Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet bildades.
Under 1993 inbjöd Olle Wästberg, som då var statssekreterare i finansdepartementet, en bred krets
intresserade inom näringsliv, förvaltning och politik till överläggningar. Konkreta steg togs i form av
utarbetandet av förslag till stadgar för en stiftelse. Anne Wibble, som var finansminister, lät det bli
känt att, som hon med karaktäristisk torrhumor uttryckte det, den som inte kunde komma på något
bättre sätt att uppmärksamma hennes förestående 50-årsdag gärna fick bidra till en grundplåt till det
nya institutet.
En krets intresserade erbjöds att bidra med vardera 1000 kr som stiftarkapital. En inbjudan skickades
ut till ett formellt stiftarmöte den 18 november 1993. Det ägde rum i det s k Ohlinrummet på
Handelshögskolan. Håkan Holmberg utsågs av de närvarande att leda mötet och Lennart Arvedson att
föra dagens protokoll.
Enligt protokollet från mötet deltog följande personer:
Morgan Abrahamsson, Lennart Arvedson, Terry Carlbom, Hadar Cars, Gunnar Fröroth, Mattias
Ganslandt, Håkan Holmberg, Ingemund Hägg, Annika Jansson, Olof Kleberg, Sven-Erik Larsson,
Maria Leissner, Olle Nilsson, Jerker Norin, Thomas Ohlin, Cyril Olsson, Lennart Stridsberg, Örjan
Sölvell, Kersti Ullenhag, Sten Westerberg och Anne Wibble.
Stiftelsens syfte formulerades i den stiftelseurkund som undertecknades av de närvarande:

STIFTELSEURKUND
För att stimulera vetenskaplig forskning kring de liberala idéerna och deras tillämpning på
samhällsförhållanden i Sverige och världen har undertecknade beslutat att bilda en stiftelse.
Stiftelsen skall heta Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet.
Stiftelsekapitalet skall uppgå till 30 000 kr.

De närvarande samt ytterligare nio personer betalade var och en 1000 kr till stiftelsekapitalet.
Stiftarna antog stadgar för Stiftelsen och utsåg personer att ingå i stiftelsens högsta beslutande organ,
Stiftelserådet.
Stiftandet följdes av en föreläsning av Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Sven-Erik Larsson
om ”Bertil Ohlin som politiker”.
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Organisation
Stiftelseråd
Institutets högsta beslutande organ blev ett Stiftelseråd vars formella roll avsågs vara att välja styrelse.
Rådet förnyar sig självt. Ledamöterna väljs på tre år på så sätt att rådet gradvis förnyas. Omval är
tillåtna.
Ett första konstituerande sammanträde med stiftelserådet ägde rum i samband med stiftandet varvid
följande personer deltog: Lennart Arvedson, Gunnar Fröroth, Håkan Holmberg, Annika Jansson, Olof
Kleberg, Maria Leissner och Jerker Norin.
Till ordförande i stiftelserådet valdes Rolf Skillner, som 1976 – 78 var statssekreterare i finans- och
arbetsmarknadsdepartementen. Sedan den borgerliga regeringen avgått 1994 inträdde Anne Wibble
som ordförande i Stiftelserådet. Sedan Anne Wibble gått bort år 2000 valdes Carl B Hamilton till
ordförande
Den ursprungliga avsikten var att Stiftelserådet utöver sin formella roll skulle bli en mötesplats för
liberalt intresserade i näringsliv, organisationer och det politiska livet samt ett forum för en rådgivande
diskussion om institutets verksamhet. Denna tanke kom inte att förverkligas på länge med något
enstaka undantag. Stiftelserådets sammanträden 2008 och 2010 kan dock vara början till ett nytt liv för
rådet. Det har samband med de helt nya förutsättningar för Ohlininstitutets verksamhet som råder
sedan de ekonomiska villkoren radikalt förändrades 2008. Jfr 2008 – en vändpunkt längre fram i
denna sammanställning.
Fyrtiofyra personer har sedan starten varit ledamöter av Stiftelserådet för längre eller kortare tid. Jfr
bilaga 2.
Styrelse
Vid sitt konstituerande sammanträde valde Stiftelserådet en styrelse för institutet med följande
ledamöter:
Håkan Holmberg (ordförande)
Lennart Arvedson
Antonia Axelson Johnson
Lennart Nordfors
Sven H Salén
Monica Werenfels-Röttorp
Styrelsens första sammanträde ägde rum den 15 december 1993 varvid Lennart Arvedson utsågs till
vice ordförande. Institutet har sedan 1993 haft fem ordförande och trettiosju ledamöter.
Ordförande:
Håkan Holmberg 1993 – 1996
Olle Wästberg 1997 - 1999
Lennart Arvedson 1999 – 2004
Gunnar Fröroth 2005 – 2010
Sofia Nerbrand 2010 –
En förteckning av styrelseledamöter under åren 1993 – 2010 finns som bilaga 1.
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Enligt institutets ursprungliga stadgar skulle styrelsen bestå av minst fem och högst sju ledamöter.
Enligt beslut av styrelsen 2008 avskaffades det vetenskapliga råd som bildades enligt nedan. I stället
beslöts att minst fyra ledamöter av styrelsen skulle vara disputerade, aktiva universitetsforskare. En
stadgeändring genomfördes då. Styrelsen skall enligt stadgarnas nya lydelse ha minst sju och högst nio
ledamöter.
Vetenskapligt råd
Styrelsen beslutade vid sitt första sammanträde i december 1993 att inrätta ett vetenskapligt råd. Det
hade som uppgift att utgöra en kontaktyta mellan institutet och samhällsvetenskaplig forskning.
Institutet skulle härigenom kunna dra nytta av policyrelevant forskning. Rådet var rådgivande för
institutets styrelse. Vetenskapliga rådets ledamöter var aktiva disputerade forskare vid universitet eller
högskolor eller disputerade som var verksamma i andra delar av samhället, t ex medier. De kunde
förmedla kontakter med forskare och forskarstuderande för institutets aktiviteter. De kunde också
fungera som rådgivare för institutets publikationsverksamhet och i juryn för uppsatstävlingar.
Ingemund Hägg, nu professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet, var det
vetenskapliga rådets ordförande från början och fram till 2008.
En förteckning av rådets ledamöter finns som bilaga 3.

Ekonomi, administration, lokaler
Institutets finansiering
Under 1994, det första verksamhetsåret, fick institutet totalt ca 200 000 kr i bidrag, inklusive
stiftelsekapitalet på 30 000 kr från enskilda personer. Det största bidraget, 100 000 kr kom från
Näringslivets Fond. Övriga bidrag kom från liberala tidningar och tidningsstiftelser.
Under åren 1995 – 1997 var intäkterna i genomsnitt 90 000 kr per år. Institutets verksamhet har under
åren i huvudsak finansierats genom bidrag från liberala tidningar och tidningsstiftelser. Upsala Nya
Tidning har sedan 1999 givit ett årligt bidrag på 130 000 kr, vilket gav institutet en grund för löpande
kostnader för administration, seminarier och föreläsningar, portokostnader, hemsida, publicering av
småskrifter etc. Institutets bidrag för den löpande verksamheten under perioden 1994 – 2004 uppgick
till 2,2 miljoner kronor, dvs. i genomsnitt 200 000 kr per år. Upprepade ansträngningar att bredda
finansieringen genom kontakter inom det svenska näringslivet har inte varit framgångsrika.
Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål har under åren lämnat projektbidrag på totalt 350 000 kr för
stöd till publicering av vissa böcker och för utveckling av www.libweb.net (se nedan). - Insamlingen
till Anne Wibbles Minne inbringade drygt 500 000 kr som helt användes för genomförande av
seminarier och prisutdelning (se nedan).
Administration och lokaler
Styrelsens avsikt var redan från början att institutet borde ledas från ett litet kansli bestående av någon
eller några personer, kanske på deltid, vars uppgift skulle vara att formulera projektidéer, rekrytera
forskare/utredare och söka finansiering för dessa projekt från företag, stiftelser och fonder. Men
institutet har hittills inte lyckats säkra finansiering för att etablera en sådan bas för sin verksamhet.
Verksamheten har i praktiken kommit att ledas genom ideellt arbete av styrelsens ordförande och
ledamöter med flera.
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Under de första åren ägde många sammanträden och seminarier/debatter rum i lokaler vid Cepro AB,
det konsultföretag där Lennart Arvedson, vice ordförande resp ordförande i styrelsen 1993 – 2004,
arbetade fram till 2001. Institutet blev under åren därefter hemlöst.
Under några år på 1990-talet var Helena Dyrssen generalsekreterare i institutet och svarade för löpande
administration med visst stöd från Folkpartiets riksorganisation. Gunilla Gustavsson, sekreterare vid
Cepro, övertog sedan ansvaret för bokföring och administration som hon sedan svarade för fram till år
2004. Institutet ersatte Cepro för hennes tjänster.
Många av institutets arrangemang ägde länge rum i Folkpartiets klubbrum i Riksdagshuset framförallt
av ekonomiska skäl. Sedan Riksdagens säkerhetsbestämmelser successivt har skärpts har detta blivit
mindre lämpligt.
2004 tillträdde Gunnar Fröroth som institutets ordförande. Maria Malm engagerades 2008 som
assistent på deltid. Diplomat PR (numera Diplomat Communications), Gunnar Fröroths företag,
svarade då för sammanträdeslokaler för styrelsen och arbetsplats för Maria Malm.
2010 valdes Sofia Nerbrand till styrelsens ordförande. Återigen står frågan om ett ”hem” för institutet
på dagordningen.
Fotnot
Denna historieskrivning sträcker sig när det gäller ekonomin t o m 2004. Någon större förändring inträffade inte förrän
2008; se 2008 – en vändpunkt nedan.
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Strategiska initiativ
Bertil Ohlin föreläsningar
Vid den sammankomst då Stiftelsen Bertil Ohlin-stiftelsen bildades höll Sven-Erik Larsson, tidigare
chefredaktör för Dagens Nyheter, en föreläsning om ”Bertil Ohlin som politiker”. Larsson stod då mitt
i arbetet med den stora biografi: ”Bertil Ohlin. Ekonom och politiker” som år 1998 publicerades av
Atlantis förlag.
Institutet har sedan dess anordnat en årlig ’Bertil Ohlinföreläsning’ vars inriktning ofta formulerats på
följande sätt i brev till tilltänkta föreläsare:
”Varje år inbjuder Bertil Ohlininstitutet en idédebattör att i den klassiska föreläsningens form ge sin
syn på en ur liberalt perspektiv central frågeställning. Föreläsningen publiceras sedan i institutets
rapportserie.”

1994

Bengt Westerberg:
Den liberala välfärdsstaten

1995

Daniel Tarschys:
Den långa revolutionen. Lärdomar från omvälvningen i Östeuropa

1996

Olle Wästberg:
Den postpolitiska tidsåldern eller liberalismen i MTV-samhället

1997

Li Bennich-Björkman:
Hur olika kan vi vara och ändå hålla ihop?
Mångetnicitet, demokrati och den liberala staten.

1998

Tommy Möller:
Är liberala partier dömda till marginalisering?

1999

Carl-Johan Westholm:
140 år efter On Liberty. John Stuart Mill och vår tid.

2000

Olle Wästberg:
Liberalism och populism.

2001

Cecilia Malmström:
Öppet! Tydligt! Federalt! Vägar till ett liberalare Europa

2002

Daniel Tarschys:
För tomma hus. Om riksdagen som svensk politisk nationalscen.

2003

Maciej Zaremba:
När blir Sverige europeiskt?

2004

Marit Paulsen:
Tio år efter EU-folkomröstningen - blev det som vi trodde?
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2005

Per T Ohlsson:
Den enda supermakten – hur förhåller vi oss till den?

2006

Martin Wolf:
Why Globalisation Works

2007

Gunilla Carlsson:
En ny utvecklingspolitik

2008

Svante Cornell:
Ryssland - stormakten vaknar

2009

Richard Swartz:
20 år efter murens fall - infriade drömmar och krossade illusioner

Föreläsningarna 1994 – 2007 publicerades som småskrifter. Många finns även tillgängliga på
www.ohlininstitutet.org.

Bertil Ohlin 100 år
Globalisering, ideologi och nationell politik
I samverkan med Riksbankens Jubileumsfond arrangerade Ohlininstitutet med anledning av 100årsminnet ett heldagsseminarium. Seminariet, som fyllde Riksdagens andrakammarsal, leddes av Anne
Wibble. Talman Birgitta Dahl hälsade välkommen.
Huvudtalare var Lord Dahrendorf med föreläsningen ”Globalisation and Democracy”. Övriga
föreläsare var Daniel Tarschys, Olof Ruin och Hans Bergström.
Li Bennich Björkman, Anne-Marie Lindgren, Cecilia Malmström, Björn Molin, Tommy Möller,
Göran Rosenberg, och Anne Wibble medverkade med förberedda inlägg. Föreläsningar och inlägg
publicerades i en bok redigerad av Håkan Holmberg och utgiven av institutet och Riksbankens
Jubileumsfond.
Bertil Ohlins 100-årsdag
100 årsdagen 1999 uppmärksammades vid Folkpartiets då pågående rikskonferens genom ett
anförande av tidigare riksdagsmannen Hans Lindblad med titeln ”Bertil Ohlin – den ständige
förnyaren”. Föredraget publicerades av Ohlininstitutet.
Demokratin, ekonomin och friheten
Ett tidigare opublicerat manuskript av Bertil Ohlin, skrivet år 1956, publicerades av Ohlininstitutet i
samarbete med Ekerlids Förlag. - Vid bokens presentation medverkade Håkan Holmberg, Pernilla
Ström, Lars Jonung, Anne Wibble och Tomas Ohlin.
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Till Anne Wibbles Minne
På våren år 2000 gick Anne Wibble bort. Ohlininstitutet tog då initiativ till en insamling med syftet att
”stödja fortsatt verksamhet i hennes anda”. För att leda arbetet bildades en styrgrupp bestående av Carl
B Hamilton, Ulrika Stuart, Hans Bergström, Håkan Holmberg och Lennart Arvedson. En inbjudan att
bidra till det som kom att kallas Anne Wibbles minnesfond sändes ut i vida kretsar, till både enskilda
personer och till liberala tidningsstiftelser med flera. Under de närmast månaderna strömmade
pengarna in, totalt ca 500 000 kr. Det största bidraget (100 000 kr) kom från Anne Wibbles sista
arbetsgivare, Sveriges Industriförbund; det minsta (50 kr) från en enskild folkpartimedlem.
Styrgruppen beslutade att inrätta ”Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande politiskt
ledarskap”. Nomineringar av pristagare skulle inbjudas från breda kretsar inom svenskt samhällsliv.
Priset skulle delas ut vid ett seminarium med föreläsning av någon framstående forskare eller politisk
ledare. En jury tillsattes med uppgift att välja pristagare. Nomineringar – cirka 25 varje år - kom in
från många olika håll och från människor med skilda politiska uppfattningar.
I prisjuryns arbete under de fyra år då priset utdelades deltog följande personer en eller flera gånger:
Carl B Hamilton, professor (ordförande)
Lennart Arvedson, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse,
Hans Bergström, chefredaktör Dagens Nyheter,
Karin Frostell
Håkan Holmberg, då utrikesredaktör Upsala Nya Tidning,
Antonia Ax:son Johnson
Bettina Kashefi
Tommy Möller, professor
Per Olofsson, då vd Industriförbundet
Olof Petersson, professor
Ulrika Stuart
H G Wessberg, Sveriges Industriförbund
Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister
Styrgruppen beslöt redan från början att de insamlade medlen skulle användas under en begränsad tid;
inga försök gjordes att permanenta verksamheten. Anne Wibbles anhöriga och närmaste vänner ansåg
att det bästa sättet att hedra henne vore att förutom prisutdelning och föreläsning bjuda deltagarna till
fest. Så blev det också. Seminarierna ägde rum i gamla riksdagshuset och samlade mellan 100 och 200
deltagare och avslutades med buffé i sammanbindningslängan.
Inbjudna föreläsare berörde på olika sätt Wibbleprisets tema.
2001

Elisabeth Rehn, f d försvarsminister i Finland och Carl Bildt.

2002

Annika Åhnberg
Likars ledarskap.

2003

Sir David Steel, f d ledare för Liberal Democrats
”The importance and problems of political leadership”.
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Hans Bergström:
Världens viktigaste ledare
Med utgångspunkt ifrån presidentvalet i USA.

2004 var det sista år då Anne Wibbles pris delades ut. Men Anne Wibbleföreläsningar, med inriktning
mot det politiska ledarskapets villkor, hölls även under följande år:
2005

Inga-Britt Ahlenius:
Har Sverige blivit en soft state?

2006

Carl Bildt;
Regerandets konst

2007

Lars Leijonborg:
Liberala perspektiv i svenskt samhällsliv 1967, 2007, 2017

2009

Maria Wetterstrand:
Från nej till ja till Europa

Pristagare var
2001

Uffe Elleman Jenssen, tidigare partiledare för Venstre i Danmark

2002

Anna Lindh, utrikesminister
Hans Dahlborg, företagsledare

2003

Tre politiker verksamma på lokal nivå:
Stig Henriksson (v), Fagersta
Erik Langby (m), Nacka
Kerstin Ljunggren (fp), Sundbyberg

2004

Marit Paulsen, Europaparlamentariker
Diabaté Dialy Mory, alias Dallas, fritidsledare, Malmö.

Juryn motiveringar återfinns i bilaga 6.
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Ohlininstitutets uppsatstävling
Internationalisering, demokrati och marknadsekonomi
Från och med 1994 har Ohlininstitutet arrangerat en årlig uppsatstävling för examensarbeten på C- och
D-nivå. Beslut om denna tävling fattades redan vid styrelsens allra första sammanträde i december
1993. Temat har i alla år varit ”Internationalisering, demokrati och marknadsekonomi” även om
formuleringen de första åren var ”Demokrati, ekonomi och internationalisering”. Temat har med avsikt
formulerats brett för att locka studenter från olika samhällsvetenskapliga discipliner att skicka in sina
uppsatser för bedömning.
Uppsatstävlingens syfte har varit sprida kunskap om institutet och dess verksamhet bland både
forskare/handledare och studenter vid landets universitet och högskolor samt att knyta kontakter för
framtida samarbete i olika former.
Till och med 2009 års tävling (16 år) har mer än 350 uppsatser skickats in till tävlingen.
Antalet uppsatser har varierat över åren. Vi har exakta uppgifter för tolv av åren mellan1994 (26) och
2009 (50). Som lägst nio (2007) och som mest femtio (2001 och 2009); i genomsnitt för dessa tolv år
27 uppsatser.
Bidragen har granskats av en jury om tre personer (professorer och docenter) från vanligen
nationalekonomi, statsvetenskap och företagsekonomi. Juryns ledamöter har ofta, men inte alltid, varit
ledamöter av det vetenskapliga rådet. Professor Ingemund Hägg, det vetenskapliga rådets ordförande
hade det övergripande ansvaret för uppsatstävlingen under åren 1994 – 2007. 2008 och 2009 svarade
professor Lars Hallén, styrelseledamot i institutet, för denna uppgift.
Prissumman var 1994 och 1995 25 000 kr men sänktes sedan till 10 000 kr p g a institutets finansiella
situation. Prissumman uppgår nu (2010) till 20 000 kr.
Prisvinnare har kommit från många discipliner. De discipliner som dominerat vad gäller insända
bidrag är statsvetenskap och nationalekonomi.
Bidrag har också kommit från – i bokstavsordning – ekonomisk historia, etnologi, freds- och
konfliktforskning, företagsekonomi, historia, journalistik, juridik, kulturgeografi, socialantropologi,
sociologi, östeuropastudier.
De högskoleorter som dominerat vad gäller insända bidrag är - i ordningsföljd – Lund, Stockholm,
Uppsala, Göteborg. Bidrag har också kommit från – i bokstavsordning - Jönköping, Karlstad,
Linköping, Sundsvall, Växjö, Örebro, Östersund.
Prisutdelning har ägt rum i samband med årets Bertil Ohlinföreläsning. Pristagare har inbjudits till
evenemanget tillsammans med handledare. Prischeck och diplom har överlämnats av vetenskapliga
rådets ordförande varefter pristagaren fått tillfälle att kortfattat presentera sin uppsats för de närvarande.
Marknadsföring
Förutom utannonsering på webbplatsen har brev gått ut till studierektorer och ansvariga för
examensarbeten på samhällsvetenskapliga institutioner på universitetsorterna och på orter med större
högskolor. Men det har inte varit heltäckande. Med breven har följt affischer i A3 för uppsättning på
anslagstavlor. Brevmottagarna har ombetts sprida informationen till sina studenter på andra sätt.
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Sannolikt har en del av affischerna inte kommit upp och informationen således ibland stannat hos
brevmottagarna.
Till marknadsföringen kan också räknas pressmeddelanden till media om prisvinnarna.
Huvudstadspressen har bara i undantagsfall publicerat sådant material medan relevant landsortspress
alltid gör det, liksom ofta student- och universitetstidningar.
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LibWeb.net – en liberal idébank
Tanken på en elektronisk idébank om liberalismen växte fram i samtal mellan Lennart Arvedson och
Ingemund Hägg under 2001 – 2002. Den formulerades på följande sätt i en ansökan om ekonomiskt
stöd från Karl Staffs fond för frisinnade ändamål i mars 2003:

Ansökan om stöd för projektet

Liberala idéer förr och nu
En levande bibliografi och introduktion till liberala idéer
Projektets syfte är att utveckla och på internet publicera en överskådlig, vederhäftig och levande bibliografi över
de liberala idéernas historia och utveckling.
Denna ansökan och preliminära projektplan är utarbetad i samråd mellan Lennart Arvedson, ordförande i Bertil
Ohlininstitutets styrelse och Ingemund Hägg, ordförande i institutets vetenskapliga råd.
Idé
När man på internet söker på ordet ”liberalism” med hjälp av den kanske bästa sökmotorn www.google.com och begränsar sig till svenska sidor – så kommer man snabbt till dels www.liberalism.nu dels
www.liberalismen.com. Den förstnämnda webbplatsen är ganska mager och har en Lennart Regebro som
upphovsman. Den andra är mer omfattande och har rubriken Liberalismen – de individualistiska idéernas
historia. Bland de sex personerna bakom webbplatsen märks Johan Norberg. Den behandlar en rad liberala
tänkare och ger lästips. Det finns anledning att närmare studera denna webbplats inför positionering av en ny
webbplats. Eftersom den ger en bild av delar av det av det liberala idéarvet men alls inte hela. Detta är ett skäl
till att det projekt som nu föreslås är angeläget. Det synes också vara en naturlig uppgift både för Bertil Ohlininstitutet och Karl Staaffs fond att tillhanda denna tjänst. Ett naturligt medium för denna levande liberala idébank
är internet. Mediets karaktär gör att idébanken är billig att skapa och att underhålla och den får en överlägsen
tillgänglighet för alla intresserade. Internet som medium innebär också att idébanken kan finnas tillgänglig
relativt snabbt – och successivt byggas upp och utvecklas i enlighet med de idéer och ekonomiska resurser som
kan finnas till förfogande vid olika tillfällen.

Ansökan beviljades och projektet inleddes. Anders Johnson utsågs till redaktör för idébanken och har
så förblivit sedan dess. Det var också Anders som (under en vistelse på Kanarieöarna!) myntade det
fyndiga namnet ’libweb.net’.
I mars 2003 lanserades LibWeb vid ett ’releaseparty’ med Pernilla Ström som moderator, redaktören
Anders Johnson som inledare och Maria Carlshamre, DN och Stig-Björn Ljunggren som
kommentatorer.
Och idag?
LibWeb har vid flera tillfällen uppdaterats både med avseende på innehåll och grafisk utformning.
Idébanken innehåller nu (sommaren 2010) flera hundra notiser om liberalismens rötter och om liberalt
sinnade filosofer, författare, politiker och statsmän som är eller varit verksamma i Sverige och andra
länder, om litteratur och om viktiga liberala reformer.
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Internationellt samarbete
Genom Liberala Internationalen
1995 tog Ingemund Hägg initiativ till samverkan mellan liberala tankesmedjor i världen via Liberala
Internationalen. Ett informellt nätverk bildades som över åren koordinerats av Bertil Ohlininstitutet
genom Ingemund Hägg. I ledningen har också varit Liberales Institut (ingår i Friedrich Naumann
Stiftung), Tyskland och Prof. mr. B.M. Teldersstichting, Nederländerna. Syftet är att bidra till
informellt idé- och informationsutbyte mellan liberala tankesmedjor i olika länder.
Seminarier har sedan 1995 ordnats i anslutning till Liberala Internationalens kongresser. Teman som
behandlats är bland andra migration, den sekulära staten, civilsamhället, minoritetsrättigheter. De har
anslutit till de teman som gällt för Liberala Internationalens kongresser. Ingemund Hägg har hållit i
seminarierna och också bidragit med uppsatserna Civil society and the state, Threats and challenges to
the liberal secular state samt Academic freedom and university autonomy.
Medlemmarna i nätverket kommer huvudsakligen från Europa. Information om nätverket finns på
www.liberal-international.org under ”Members”.
Bertil Ohlininstitutet var representerat vid Liberal Thinkers Conference med anledning av att Liberala
Internationalen höll sitt 60-årsjubileum i Hamburg i november 2007. Ingemund Hägg presenterade där
uppsatsen On a basic concept of freedom.

Genom European Liberal Forum
European Liberal Forum (ELF) bildades 2007 för samverkan mellan liberala tankesmedjor i Europa.
Bertil Ohlininstitutet var en av medstiftarna. Bakgrunden är att Europaparlamentet beslutade om stöd
för politisk idéutveckling i Europa och i anslutning till European Liberal Democrats (ELDR Party)
tillkom ELF. Syftet är att bidra till idé- och informationsutbyte i Europa i syfte att stödja liberal
politisk utveckling.
ELF har närmare 30 medlemmar från nästan alla länder i EU. Från Sverige är det Bertil Ohlininstitutet,
Fores och Silc, från Finland E2 och Lokus, från Danmark Support Initiative for Liberty and
Democracy. Bland i ELF mer aktiva think tanks märks också Centre Jean Gol, Belgien, Friedrich
Naumann Stiftung, Tyskland, CentreForum, Storbritannien, Critica Liberale, Italien samt
Teldersstichting, Nederländerna.
ELF har stött projekt i samverkan med Bertil Ohlininstitutet om en europeisk ”civic” identitet, om
sekularisering och om social mobilitet. Ett seminarium om Life chances in Europe arrangerades av
Bertil Ohlininstitutet och ELF hösten 2008 med Lennart Arvedson som inledare. Detta projekt om
social mobilitet har fortsatt under 2009 och 2010. En bok Liberal reflections on life chances and social
mobility kommer ut i början av hösten 2010 med Ingemund Hägg som redaktör och medförfattare.
Sekulariseringsprojektet resulterade i boken Separation of church and state in Europe med Ingemund
Hägg som medredaktör och medförfattare. Den utkom på senhösten 2008.
Bertil Ohlininstitutet har representerats i ELF av Ingemund Hägg.
Information om ELF finns på www.liberalforum.eu där också publikationer från ELF kan laddas ner.
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Debatter, seminarier och föreläsningar
Ohlininstitutet har under åren 1994 – september 2010 arrangerat ca 115 olika seminarier, debatter och
föreläsningar. Det stora flertalet har ägt rum i Stockholm men under 1990-talet genomfördes
seminarier även i Lund och Uppsala. Under 2009 och 2010 organiserades aktiviteter i Almedalen.
Seminarier vid lunchtid har dominerat i antal; de kallades under de första åren ’Ohlinluncher’ och ägde
av främst ekonomiska skäl ofta rum i folkpartiets klubbrum i Riksdagshuset.
En fullständig förteckning av genomförda arrangemang finns som bilaga 4.
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Publikationer
Ohlininstitutet har sedan 1993 medverkat till publicering av sjutton böcker/skrifter och ett 50-tal
småskrifter. Böcker och skrifter har publicerats i samarbete med andra förlag, främst SNS och Ekerlids.
Många publiceringar har skett med stöd av Karl Staaffs stiftelse för frisinnade ändamål. Böcker och
skrifter presenteras här, oftast med citat ur förord ; en fullständig förteckning av institutets
publikationer finns i bilaga 5.

Det liberala uppdraget (1995)
Anders Johnson
”… Både den internationella utvecklingen efter murens fall och de nya
typer av problem som varje enskilt land ställs inför bl. a. genom det s.
k. kunskapssamhällets framväxt illustrerar detta. Med skriften Det
liberala uppdraget formulerar Anders Johnson nya frågeställningar
för politisk analys och liberalt politiskt arbete i Sverige. Skriftens
tyngdpunkt ligger i dess andra avsnitt, Tio teser om det liberala
uppdraget. …”
Håkan Holmberg, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse

Sverige och det nya Europa (1995)
Claes Arvidsson (red), Kjell Goldmann, Carl B Hamilton,
Håkan Holmberg, Ulrika Stuart, Jacub Swiecicki.
”Efter ja-segern i folkomröstningen har den svenska europadebatten
nära nog tystnat. Ändå är det nu som den mest intressanta debatten
skulle kunna börja. Meningen med medlemskapet var ju att vi skulle
kunna påverka vår egen framtid, genom egna initiativ och genom att
samverka med andra. Den period som nu inleds i EU:s utveckling
innebär att medlemskap för en rad öst- och centraleuropeiska stater
står på dagordningen. Det ställer hela EU inför nya problem,
ekonomiska, organisatoriska och säkerhetspolitiska”.
Anne Wibble, ordförande i Bertil Ohlininstitutets stiftelseråd
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Tid att växa (1995)
Utmaningar för liberalismen inför det nya seklet
Inlägg av Bo Könberg (red), Bonnie Bernström, Lennart
Arvedson, Ingemund Hägg, Annika Janson, Björn Johnson,
Caroline Krook, Fredrik Malmberg, Michele Micheletti,
Ana Maria Narti, Curt Nicolin, Mats Nyman, Mauricio
Rojas, Catharina Nystedt-Ringborg, Anders Wijkman.
”I boken Tid att växa diskuterar en rad skribenter frågan vad liberal
politik skulle kunna handla om under resten av 90-talet och därefter.
Bidragen kan ses som fristående inlägg i anslutning till den
programdebatt som samtidigt förs inom folkpartiet liberalerna, men
långt ifrån alla skribenter är partipolitiskt verksamma. Därmed bidrar
boken förhoppningsvis till att skapa den bredare debatt som är ett av
Bertil Ohlininstitutets mål.”
Håkan Holmberg, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse

Emu och Sveriges val (1997)
Claes Arvidsson (red), Carl B Hamilton, Håkan Holmberg,
Ulrika Stuart, Jacub Swiecicki, Olle Wästberg.
”Den svenska debatten kring EMU har på ett olyckligt sätt färgats av
de stämningar som framkallats av den ekonomiska krisen under 1990talet och av den negativism inför själva EU-medlemskapet som några
år varit så påtaglig i svensk opinion. …. I en debattsituation där
argumenten mot EMU så länge fått dominera är det viktigt att också
argumenten för en fördjupad europeisk integration - och för ett
svenskt deltagande i EMU – sammanfattas och fördjupas på det sätt
som sker i denna bok.”
Anne Wibble, ordförande i Bertil Ohlininstitutets stiftelseråd
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USAs förlorade själ (1996)
Från medborgarskap till splittring
Mats Wiklund
”[Mats Wiklund] beskriver den brist på förtroende för
samhällsinstitutioner, politik och till och med de egna grannarna som
blivit ett alltmer påtagligt inslag i det amerikanska folkets
verklighetsbild. …Det amerikanska samhällets förmåga att förnya sig
självt ställs inför svårare utmaningar än på läng. … Mats Wiklunds
bok är en bra introduktion till en debatt som inte bara borde vara
amerikansk.
Håkan Holmberg, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse

Stat, människor och marknad (1997)
Sex röster om offentligt och privat
Lennart Arvedson, Li Bennich-Björkman, Roger Henning,
Kjell Jonsson, Per Molander, Olle Wästberg och Christina
Nyhed (red)
”En röd tråd i bokens olika kapitel är nödvändigheten av avvägningar.
Vad skall vara gemensamma och vad skall vara enskilda
angelägenheter? Hur bör prioriteringar ske mellan olika angelägna
offentliga åtaganden? I vilka former bör verksamheter bedrivas? … En
av paradoxerna i 90-talets svenska samhälle är att förväntningarna på
vad stat och kommun skall kunna göra är större än kanske någonsin
tidigare. Samtidigt tycks förtroendet för politiker och tjänstemän vara
urholkat. … Denna skrift hoppas kunna göra nytta genom att bidra till
ett nödvändigt samtal om var gränsen för det offentliga åtagandet
går.”
Lennart Arvedson och Olle Wästberg
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Värde och värdighet (1997)
Waldemar Svensson, frisinnet och framtiden
Anders Johnson (red)
Bidrag av Kerstin Sandborg, Gunnar Helén, Erik Hjalmar
Linder, Anders Johnson, Ingemar Eliasson och Ulf
Öfverberg
”… Det är ingen slump att åtskilligt av modern statsvetenskaplig
forskning nu tar upp frågan om människors frivilliga
samverkan, ’nätverk’ och föreningar. I det perspektivet är det särskilt
intressant att se tillbaka på Waldemar Svenssons liv – som tog sin
början för 100 år sedan. Och att dra slutsatser för framtiden av det
Waldemar Svensson stod för. Förhoppningen med den här boken är att
den skall kunna ge några ledtrådar i en tid som famlar efter nya
lösningar.”
Olle Wästberg, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse

Farväl till neutraliteten? (1998)
Sverige, EU och det nya Nato
Claes Arvidsson (red), Ann-Sofie Dahl, Anders Fogelklou,
Leif Leifland, Ole Norrback, Johan Matz, Jakub Swiecicki,
Lennart B:son Uller, Olle Wästberg
”… Boken tar sin utgångspunkt i den nya säkerhetsordning som håller
på att växa fram i Europa efter det kalla krigets slut. EU och dess
östutvidgning spelar en avgörande roll för att ena Europa på en grund
av demokrati och marknadsekonomi. Nato utgör dock den hårda
kärnan i uppbyggnaden av den nya säkerhetsordningen – och Nato
förändras. … Författarna kom från forskningsvärlden, diplomatin,
militären och politiken. Några har anknytning till folkpartiet
liberalerna – andra inte.”
Anne Wibble, Ordförande i Bertil Ohlininstitutets stiftelseråd
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Globalisering, ideologi och nationell politik (1999)
Elva texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen
Publicerad med anledning av 100-årsminnet av Bertil Ohlins
födelse. - Håkan Holmberg (red)

Ralf Dahrendorf: Den heterogena nationalstaten
Daniel Tarschys: Socialliberalismen – en idé med eller utan
framtid
Li Bennich-Björkman: Socialliberalism – från politisk idé till
dominerande mentalitet?
Göran Rosenberg: Har socialliberalismen en framtid?
Olof Ruin: Bertil Ohlin, Tage Erlander och författningsuppgörelsen 1967
Cecilia Malmström: Författningsfrågan i Europa
Björn Molin: Makten måste kontrolleras
Fyra inlägg om oppositionens roll i en demokrati av
Hans Bergström, Anne-Marie Lindgren, Tommy Möller och
Anne Wibble
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Demokratin, ekonomin och friheten (1999)
Bertil Ohlin
Inledning av Pernilla Ström
”… när Ohlin i maj 1956 skev förordet till Demkratin, ekonomin och
friheten var hans avsikt uppenbarligen att snart slutföra arbetet. Boken
skulle ha omfattat 13 kapitel. Av dessa finns sex i nära nog helt färdig
form i Ohlinarkivet. Det är dessa som Bertil Ohlininstitutet… nu ger
ut. De … tecknar det övergripande ideologiska perspektiv som var så
viktigt för Bertil Ohlin.”
Håkan Holmberg
Fil dr i historia, styrelseledamot i Bertil Ohlininstitutet
Bertil Ohlins förord i manuskriptet
”Denna skrift är inte något utkast till program för folkpartiet, utan ett
personligt bidrag till en genom konkret problembehandling
underbyggd politisk principdebatt. Vi har haft alltför litet därav i
Sverige under senare år – ja, under hela det senaste kvartsseklet sedan
klassbetonade partier kommit att dominera den politiska scenen.
Mycket tyder på att denna epok går mot sitt slut, och att tiden är inne
för allvarlig idédebatt.
Stockholm i maj 1956
Bertil Ohlin

”Next Mission: Finn människans telefonnummer!” –
och andra framtidsbilder (2000)
Hans Bergström
” … I maj 1999 inledde Hans Bergström en serie artiklar på DN:s
ledarsida med vinjetten Söndagssignerat. Det blev ett 60-tal sådana
artiklar… [som] visar att politisk debatt kan vara det den sällan är:
intellektuellt stimulerande, optimistisk och överraskande. Genom ett
samarbete mellan Hans Bergström, Bokförlaget DN och Bertil Ohlin
Institutet publiceras nu ett urval av dessa artiklar. … Vi har
sammanfört artiklarna i några olika avsnitt: Framtidsbilder, Europa –
mot vilken framtid?, Bilder av Sverige och Publicistens ansvar.”
Lennart Arvedson, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse
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Bekämpa fattigdom och ofrihet
En liberal stridsskrift för globalisering
Carl B Hamilton (ordförande) samt Andreas Bergh,
Amanda Lövkvist, Sofia Nerbrand, Mats Nyman,
Madeleine Sjöstedt, Ulrika Stuart
”… Det är vår förhoppning att [denna skrift] skall bidra till en
upplysande debatt om villkoren för att globaliseringens väldiga
omvandlingskraft skall leda till att fattigdom pressas tillbaka och att
frihet vinner terräng.”
Lennart Arvedson, ordförande i Bertil Ohlininstitutets styrelse

En uthållig demokrati? (2001)
Sju debattinlägg om demokratiutredningen och
demokratins framtid.
Jesper Strömbäck (red), Andreas Bergh och Daniel
Rubenson, Elin Naurin, Joakim Nergelius, Shirin Ahlbäck,
Lars Nord, Tobias Krantz
Ur redaktörens inledning
”...Sammantaget behandlar bokens sju inlägg samtliga de fyra
områden som regeringen särskilt uppdrog åt Demokratiutredningen att
analysera och belysa: 1) Internationaliseringen av ekonomin och
samspelet mellan ekonomi och demokrati, 2) Sverige i den Europeiska
Unionen, 3) Nya informations- och kommunikationsmönster,
informationstekniken och det nya medialandskapet, samt 4)
Förändringarna i den offentliga sektorn och utvecklingen inom
folkrörelserna. Därmed hoppas jag att boken ska bidra till att vitalisera
debatten om både Demokratiutredningen och demokratins framtid.”
Jesper Strömbäck, redaktör
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Musse är ingen mus (2001)
En essä om människan, djuren och friheten
Per Svensson
Ur baksidestexten
Per Svensson ”kritiserar djurrättsteoretikernas teser och belyser deras
konsekvenser också för synen på människan. Djurrättens talesmän
utgår från en syn som jämställer människor och djur, och författaren
anser att det i själva verket är en antihumanism med försåtliga följder.
Per Svensson vänder sig både mot de djurrättsteoretiker som vill se
människan främst som en biologisk varelse, ett djur bland andra, och
mot den djurindustri som genom sin likgiltighet för djurens villkor
vållar dem stort lidande och förvandlar dem till produktionsmaskiner
för trista standardprodukter på matbordet.”

Hvad folket väntar af den nya representationen (2005)
Femton brev från en demokrat till svenska regeringens
medlemmar. - En nyutgåva av Hedins 15 brev med
introduktion av Anders Johnson
Ur Anders Johnsons inledning
”Onsdagen den 20 september 1905 avled den liberale
riksdagsledamoten och publicisten Adolf Hedin. Söndagen därpå ägde
begravningen rum. Trots det dåliga vädret var det många
stockholmare som ville använda vilodagen till att ta farväl av den
beundrade politikern. … Ungefär 10 000 människor kom att ansluta
sig till begravningståget och 50-60 000 personer kantade
processionsvägen till Norra begravningsplatsen. … Adolf Hedin var
under nära 40 år – från publiceringen av de femton breven 1867 till
sin död 1905 – en av landets mest profilerade och idépolitiskt tyngst
vägande politiker. Beundrad av de reformsinnade och eftersatta i hela
landet. Betraktad med misstro av kungahuset och andra konservativa
högborgar. … Adolf Hedins största enskilda insats är nog
riksdagsmotionen från 1884 om arbetarskydd samt pensions- och
olycksfallsförsäkring för arbetare. Den brukar räknas som upptakten
till den moderna socialpolitiska diskussionen i Sverige.”
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Så fungerar globaliseringen (2006)
Martin Wolf
Ur baksidestexten
”Martin Wolf …. Förmedlar en optimistisk bild av vår ekonomiska
och politiska framtid. … Författaren förklarar hur globaliseringen
fungerar, bemöter kritiken mot den och menar att det största hindret
för ekonomiska framsteg inte varit marknadens oförmåga utan
staternas.”

Separation of church and state in Europe (2008)
With views on Sweden, Norway, The Netherlands,
Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia and Greece.
Ingemund Hägg (co-editor)
I bokens tretton kapitel belyser och analyserar författarna synen på
den sekulära staten och på relationen mellan stat och kyrka i en rad
europeiska länder vid inledningen av 2000-talet.
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2008 – en vändpunkt
Som tidigare framgått har Ohlininstitutet under alla år erhållit löpande ekonomiskt stöd från liberala
tidningar och tidningsstiftelser. Under 2008 förstärktes detta stöd kraftigt och institutet fick garantier
om fortsatt stöd under den kommande treårsperioden, således fram till och med 2010. I år har dessa
åtaganden förnyats. Institutet har således fått helt nya ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.
Dessa initiativ från finansiärernas sida togs samtidigt som en ny tankesmedja – Fores – tillskapades av
Centerpartiet närstående kretsar. Ohlininstitutet gick därvid in som medstiftare i Fores och erbjöds att
utse en medlem i Fores styrelse.
Detta är inte platsen, och jag är inte rätt person, att ge en rättvisande bild denna utveckling, dess
bakgrund och följder. Men så mycket står klart att genom förstärkningen av Ohlininstitutets
ekonomiska resurser och tillkomsten av Fores, med den dynamiske Martin Ådahl som drivande kraft,
har förutsättningarna för liberalt orienterad forskning, utredning och debatt i grunden förändrats. Där
det tidigare fanns en liberal tankesmedja med resurser finns det i dagsläget tre. Möjligheterna tycks
bättre än på länge för en mångsidig och kraftfull kunskapsbildning om angelägna sådana
samhällsfrågor som för den liberalt sinnade ter sig särskilt betydelsefulla.
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Personligt efterord
Lennart Arvedson i augusti 2010
Efter några år under slutet av 1980-talet då jag tillbringat mycket av min tid i London och på andra håll
utanför Sverige var jag från och med hösten 1991 åter stadigvarande bosatt i Stockholm. Jag ville
gärna hitta ett sätt att tillsammans med andra diskutera viktiga politiska och ideologiska frågor. Det
ledde till att jag tillsammans med mina vänner Ingemund Hägg och Rolf Skillner bildade en informell
grupp som vi döpte till Liberalt Forum. Vårt syfte var inte att bygga upp en organisation eller ett
institut. Vi vill ha ett forum för diskussion av för liberalt sinnade viktiga frågor. Skulle det sedan leda
till att det kom att bildas ett institut av något slag, så inte oss emot. Ungefär så resonerade vi och bjöd
så in några vänner i våra olika sammanhang till samtal. Deltagare, förutom oss tre, var vid ett eller
flera tillfällen Bert Levin, Inger Jägerhorn, Arne Ruth, Erik Casten Carlberg, Håkan Holmberg, Maria
Leissner.
Håkan Holmberg var då riksdagsman och ledamot av Folkpartiets partistyrelse. Han berättade att det
inom partiet pågick diskussioner om bildandet av en tankesmedja och att det embryo som Liberalt
Forum utgjorde borde inkluderas i de samtalen. När sedan Olle Wästberg, som då var statssekreterare i
Finansdepartementet, inbjöd en bred krets av folkpartivänner till överläggningar om dessa planer så
stod Ingemund Hägg och jag på inbjudningslistan. Det var så mitt engagemang inleddes. Till dessa
möten tog vi med oss tankar som vi i vår lilla krets sammanfattat i en PM om hur ett eventuellt
OhlinInstitut (ja, vi använde det ordet) skulle kunna tänkas organiseras och inriktas. Våra tankar
tycktes falla i god jord och jag blev sedan ombedd att, tillsammans med andra, ta aktiv del i den
utformningen av stadgar och institutets formella struktur.
Den 18 november 1993 bildades Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrelsens ledamöter 1993 – 2010
Stiftelserådets ledamöter 1993 – 2010
Vetenskapliga rådets ledamöter 1994 – 2008
Föreläsningar, seminarier och debatter
Förteckning av institutets skrifter och böcker.
Mottagare av Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande politiskt ledarskap.
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Bilaga 1
Ohlininstitutets styrelseledamöter 1993 - 2010
Ledamot
Ahlbäck Öberg, Shirin
Arvedson, Lennart
Ax:son Johnson, Antonia
Bergh, Andreas
Bergkvist, Katarina
Bernström, Bonnie
Cornell, Svante
Dreber, Agneta
Fröroth, Gunnar
Ganslandt, Mattias
Hallén, Lars
Hamrin, Lovisa
Holmberg,Håkan
Jansson, Annika
Johnson, Anders
Jordahl, Henrik
Kleberg, Olle
Krantz, Tobias
Kvart, Sussi
Levin, Bert
Malmström, Åsa
Nerbrand, Sofia
Nordfors, Lennart
Rydell, Birgitta
Rönmark, Anders
Salén, Sven H
Skillner, Rolf
Ström, Pernilla
Travis, Jenny
Tribell, Håkan
Wassén, Erik
Weimer, Maria
Werenfels Röttorp, Monica
Wolodarski, Peter
Wästberg, David
Wästberg, Olle
Österlind, Lars

År
2008 - 2010
1993 - 2004
1993 - 1997
2000 - 2002; 2008 2010 1999
2004 - 2005
2004 - 2010
2003 - 2010
2008
2008 1999 - 2000
1993 - 1998
1994 - 1995
1998 - 1999
2009 1995
1996 - 1998
1999 - 2002
2006
2010 2003 1993 - 1994; 2003 - 05; 2010 2004
2009 1993
1994
1999 - 1998; 2001 - 2003
2006
2008 2000 - 2003
2005 - 2008
1993 - 1998
1999 - 2006
2000 - 2002
1995 - 1998
1999

F
V ordf 93 - 99; ordf 99 - 04
F

V ordf 2004; Ordf 2005 - 2010
F
Ordf 1993 - 1996

Ordf 2010 F

Ordf 1997 - 99

F = Forskare. Enligt beslut i Stiftelserådet 2008 skall fyra ledamöter av styrelsen vara disputerade,
aktiva forskare.
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Bilaga 2
Stiftelserådets ledamöter 1993 – 2013
Ledamot
Abrahamsson, Morgan
Ahlander, Dag Sebastian
Arvedson, Lennart
Axelson Johnson, Antonia
Bernström, Bonnie
Bromberg, Dorotea
Friggebo, Birgit
Frostell, Anders
Fröroth, Gunnar
Gustafsson, Sten
Hamilton, Carl B
Holmberg, Håkan
Hägg, Ingemund
Jakobsson, Johan
Jansson, Annika
Jönsson, Krister
Kamras, Mikael
Kleberg, Olof
Krantz, Tobias
Leissner, Maria
Levin, Bert
Lindencrona, Gustaf
Narti, Ana Maria
Nordfors, Lennart
Nordström, Lars
Norin, Jerker
Ohlin, Tomas
Olsson, Cyril
Rydell, Birgitta
Salén, Sven H
Schmidt, Olle
Sjöstedt, Madeleine
Skillner, Rolf
Spångberg, Christer
Ström, Pernilla
Stuart, Ulrika
Ulfhielm, Monica
Ullenhag, Jörgen
Ullsten, Ola
Werenfels-Röttorp, Monica
Westerberg, Sten
Wibble, Anne
Wigström, Cecilia
Wästberg, Olle

Mandatperiod
1997 - 2000
1993 - 1994
1993 - 2010
1993 - 1996; 1998 - 2001
1993 - 2003
1993 - 1995
2006 - 2011
2009 - 2012
1993 - 2003: 2011 -2013
1995 - 2001
2001 - 2012
1993 - 2003
1999 - 2003; 2009 - 2012
1993 - 2001
1993 - 1999
2010 - 2012
1993 - 2000
1993 - 2001
2010 - 2012
1993 - 1996
1993 - 2003; 2006 - 2011
1998 - 2001
1993 - 2001
1993 - 2003
1993 - 1994; 1997 - 2000
1993 - 2001
2001 - 2003
1994 - 1997
2003
1993 - 2003
2003 - 2012
2010 - 2012
1993 - 1997
1999 - 2003
1999 - 2003
1996 - 2003
1993 - 2001
2003 - 2013
2009 - 2012
1993 - 1996; 1999 - 2010
1996 - 2012
1993 -2000
2003 - 2011
1999 - 2003
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Bilaga 3
Ohlininstitutets vetenskapliga råd 1993 - 2008
Vetenskapliga rådets ledamöter var aktiva disputerade forskare i vid mening vid universitet eller
högskolor eller disputerade som var aktiva i andra delar av samhället, t ex medier. Följande personer
har under längre eller kortare perioder varit ledamöter av rådet:
Arvedson, Lennart
Bennich-Björkman, Li
Bergström, Hans
Drake, Lars
Hallén, Lars
Hamilton, Carl B
Holmberg, Håkan
Hägg, Ingemund (ordförande 1993 – 2008)
Jonung, Christina
Lomfors, Ingrid
Leijonhufvud, Madeleine
Linderoth, Eva
Swiecicki, Jacub
Sölvell, Örjan
Tarschys, Daniel
Vahlne Westerhäll, Lotta
Vallinder, Torbjörn
Ullenhag, Kersti
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Bilaga 4

Föreläsningar, seminarier och debatter
Kronologisk ordning

1993
Bertil Ohlininstitutet bildas
Sven-Erik Larsson:
Bertil Ohlin som politiker

1994
Arbetets Marknader
Presentation av en skrift av Lennart Arvedson m fl
Kommentarer av Bonnie Bernström och Svante Nycander
Om vänstern och tyranniet
Per Ahlmark
Den svenska identiteten
Mauricio Rojas
Den liberala välfärdsstaten
Bengt Westerberg:
Ohlinföreläsning

1995
Seminarieserie för yngre liberala debattörer och studenter ledning av Lennart Nordfors. Tema: ”Aktivt
medborgarskap”.
Hierarkiernas harakiri
Anders Johnson
Vetenskap och teknologi efter murens fall
Kay Glans:
Den långa revolutionen. Lärdomar från omvälvningen i Östeuropa
Daniel Tarschys
Ohlinföreläsning
Liberalism i svenskt 1800-tal (i Lund)
Torbjörn Nilsson
Myt och verklighet i modern svensk historia (i Uppsala)
Kersti Ullenhag
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1996
Nynazismen i Sverige
Håkan Holmberg
Svenska myndigheters flathet mot rasism
Maciej Zaremba
Medborgarskapet i välfärdsstaten (i Uppsala)
Anders Lindbom
Den postpolitiska tidsåldern eller liberalismen i MTV-samhället
Olle Wästberg
Ohlinföreläsning
Förutom ovan nämnda var följande personer inledare vid lunchseminarier (’Ohlinluncher’) under 1994
– 1996: Anita Ancarcrona, Susanne Ackum-Agell, Hans Bergström, Lars Erik Blomqvist, Jan Bröms,
Maria Leissner, Göran Rosenberg, Anne Wibble, Mats Wiklund, Pentti Virrankoski.

1997
Hur stabilt är Kina?
Tom Hart
Självanställning – en kompletterande företagande form för anställningslösas förvärvsarbete.
Bo Persson
”Det öppna såret”
Per Ahlmark kommenterar sin nya bok
Cityuniversitetets socialstatsprojekt
Hans Zetterberg
Social Trygghet – men hur? Reformerade socialförsäkringar eller medborgarkonto.
Stefan Fölster och Bo Könberg
Hiring now! Det amerikanska undret fortsätter.
Gunnar Fröroth presenterar sin skrift; Widar Andersson kommenterar
Stat, Människor och marknad. Sex röster om offentligt och privat.
En ny bok från institutet kommenteras av Stig-Björn Ljunggren
Demokratin och den nya tekniken
Tomas Ohlin
Offentligt, enskilt, gemensamt
Reflektioner kring den generella välfärdspolitiken
Per Molander
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Hur olika kan vi vara och ändå hålla ihop?
Mångetnicitet, demokrati och den liberala staten.
Li Bennich-Björkman:
Ohlinföreläsning

1998
Varför alla dessa kommissioner - för Palmemord, Estonia, Hallandsåsen?
Utryck för sviktande förtroende för statens rättsvårdande institutioner?
Olof Ruin, professor i statsvetenskap
Sant och osant om den svenska skolan.
Torsten Husén, professor emeritus.
Invandring som tillväxtmotor.
Anders Johnson presenterar sin nya bok "Inte bara valloner. Invandrare i svenskt näringsliv under
1000 år”
Hur fri är friskolan?
Anders Hultin, kanslichef, Friskolornas Riksförbund
Vem tar makten?
Fyra scenarier om vinnare och förlorare i Norden 2008
Bert Levin och Lennart Nordfors, SMG Sweden AB
Kris i Sydostasien - chans för demokratien?
Börje Ljunggren, UD; Anne Wibble, Sveriges Industriförbund; Johan Schück, DN
Är liberala partier dömda till marginalisering?
Tommy Möller
Ohlinföreläsning

1999
Tog liberalismen slut 1880?
En granskning av ”Den svenska liberalismens historia” av Johan Norberg
Håkan Holmberg och Johan Norberg
Islam och feminism
Fereshteh Ahmadi
I samarbete med nätverket Fenix
Går det att mäta skolans resultat?
Richard Murray, Statskontoret
Vad vi kan lära av USAs arbetsmarknad?
Svante Nycander
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Bertil Ohlin – den ständige förnyaren
Anförande av Hans Lindblad på hundraårsdagen av Bertil Ohlins födelse den 25 april 1999
(vid Folkpartiets rikskonferens i Örebro)
Demokratin, ekonomin och friheten.
Presentation av tidigare opublicerat manuskript av Bertil Ohlin, skrivet 1956. Medverkan av Håkan
Holmberg, Pernilla Ström, Lars Jonung, Anne Wibble och Tomas Ohlin.
Liberala Samlingspartiet!?
Hans Bergström, DN
Kommentarer av: PJ Anders Linder, Timbro; Håkan Holmberg, Bertil Ohlininstitutet;
Stefan Attefall, Civitas
En effektivare välfärdspolitik
Per Molander, forskningsledare vid SNS; Ulf Kristersson (m), Bo Könberg (fp)
Pernilla Ström, debattledare
140 år efter On Liberty. John Stuart Mill och vår tid.
Carl-Johan Westholm
Ohlinföreläsning

2000
Ett annat land
Sverige och det långa 70-talet
Claes Arvidsson, författare till boken ”Ett annat land” och Ingemar Mundebo, budget- och
finansminister under några år på 1970-talet.
Makt och medier
Bidrar medierna idag till att förstärka eller försvaga demokratin?
Jesper Strömbäck, författare till ”Makt och Medier” samt Claes Arvidsson, SvD
En demokrati för tänkande människor
Bengt Göransson, ordförande i demokratiutredningen inleder.
Debatt under ledning av Sofia Nerbrand, redaktör för Liberal Debatt
Sysslar svensk politik och samhällsdebatt tillräckligt med de stora framtidsfrågorna?
Presentation av boken ”Next Mission: Finn framtidens människans telefonnumer! – och andra
framtidsbilder”, en serie artiklar tidigare publicerade i DN utgivna på initiativ av Ohlininstitutet.
Hans Bergström, Stig Hagström, Christina Jutterström, Georg Klein.
Per Albin Hansson
- socialistisk revolutionär, partiledare och folkhemmets landsfader
Anders Isaksson och Svante Nycander
Liberalism och populism
Olle Wästberg
Ohlinföreläsning

Ohlinhistoria 100919

Sid 36 (49)

2001
Håller Attacs recept?
Inledare: Carl B Hamilton, Örjan Appelqvist. ATTAC
Moderator: Pernilla Ström

En uthållig demokrati?
Presentation av bok med sju debattinlägg om demokratiutredningen och demokratins framtid
Inledare: Erik Amnå, Jesper Strömbäck

Det politiska ledarskapets möjligheter och problem
2001 års Anne Wibble seminarium
Uffe Elleman-Jensen, Elisabet Rehn
Musse är ingen mus
En essä om människan, djuren och friheten
Av Per Svensson
Frukostseminarium hos Kajsas Fisk, Hötorgshallen
Per Svensson, Magnus Linton, Birgitta Ohlsson

Öppet! Fritt! Federalt!
Vägar till ett liberalare Europa.
Cecilia Malmström
Ohlinföreläsning

2002
Var det rätt att bomba?
Olle Schmidt (fp) och Kalle Larsson (v) debatterar händelserna den 11 september 2001 och
därefter.
Moderator: Mauricio Rojas
Se människorna! Om svensk flyktingpolitik
Merit Wager och Emilia Frennmark
2002 års Anne Wibbleseminarium
Föreläsare: Annika Åhnberg
Priset utdelades till Anna Lindh och Hans Dalborg
Varför spårade Sverige ur på 70-talet?
Var det på grund av korporatism och centralism?
Eller på grund av Saltsjöbadstraditionens död?
Svante Nycander, Mauricio Rojas, Pernilla Ström
Tjänstemännen tar över!
Presentation av boken Ämbetsmannaväldet av Hans Lindblad.
Medverkan av Shirin Ahlbäck Öberg och Gunnar Wetterberg.
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”Vari består det liberala uppdraget?”
Seminarium anordnat i samarbete med Liberala ungdomsförbundet.
Medverkande: Elisabet Rehn, Cecilia Malmström, Per Svensson, PM Nilsson, Anna Grönlund,
Johanna Elgenius, Lennart Arvedson, Lennart Nordfors och Maria Arnholm (moderator).
För tomma hus. Om riksdagen som svensk politisk nationalscen.
Daniel Tarschys
Ohlinföreläsning

2003
”Behövs det politiska ideologier – eller räcker det med pragmatism?”
Debatt vid presentationen av LibWeb.net.
Medverkan av Anders Johnson, Maria Carlshamre, Stig-Björn Ljunggren och
Pernilla Ström
2003 års Anne Wibble seminarium
Föreläsare var Sir David Steel.
2003 års Anne Wibble pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap tilldelades
Erik Langby, Kerstin Ljunggren och Stig Henriksson
”Vänstern och tyranniet”
Per Ahlmark, Peter Wolodarski, DN; Fredrik Malm, ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
”Kundvalsmodellen – en lösning för sjukvården”
Debatt i samarbete med Den Nya välfärden
Håkan Eriksson, Professor, Karolinska sjukhuset
Patrik Engellau, Ordförande, Den Nya Välfärden
Bengt Jönsson, Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Diskussionsledare: Sofia Nerbrand, redaktör, Tidningen Axess
”Blir Sverige någonsin europeiskt?”
Maciej Zaremba. Kommentar: Talman Björn von Sydow
Ohlinföreläsning

2004
Det är demokratin, dumbom!
Per Ahlmark om sin nya bok.
Terror i Guds namn
Ingmar Karlsson föreläser om skillnaderna mellan sekulär och religiös terrorism. Han är Sveriges
generalkonsul i Istanbul och utkommer i dagarna med sin nya bok ”Tro, terror och Tolerans – Essäer
om religion och politik” (Wahlström & Widstrand).
Medverkan av Svante Cornell och Sofia Nerbrand
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Fördelning före tillväxt?
Vart är den borgerliga skattepolitiken på väg?
Anders Borg, chefsekonom (m), Karin Pilsäter (fp), Peter Wolodarski, DN och
Gunnar Fröroth.

2004 års Anne Wibble seminarium
Föreläsning: Hans Bergström
Pristagare: Marit Paulsen, Europaparlamentariker, Malung/Bryssel
Diabaté Dialy Mory, (alias Dallas), fritidsledare, Malmö
Har media tagit makten?
Jesper Strömbäck, författare till ”Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet
och makt” samt Olle Wästberg och Torbjörn von Krogh, chefredaktör Pressens Tidning.
Tio år efter EU-folkomröstningen - blev det som vi trodde?
Marit Paulsen
Ohlinföreläsning

2005
Vad händer i Iran och Mellanöstern?
Thomas Gür, Bijan Fahimi och Cecilia Wigström
Om yttrandefrihetens gränser
Om pastor Åke Green och homofobi.
Håkan Holmberg och Svante Nycander
Ja-sägare – en riskfaktor i näringsliv och samhälle?
Åke Ortmark
Liberalism som jämlikhet.
Samtal om en nypublicerad skrift
Författaren Ulf Öfverberg samt Johan Norberg och Bengt Westerberg.
Har Sverige blivit en soft state?
Inga-Britt Ahlenius
2005 års Anne Wibbleföreläsning
Den enda supermakten – hur förhåller vi oss till den?
Per T Ohlsson
Ohlinföreläsning

2006
Alltid vid makten
Presentation av en skrift
Hans Bergström (författare), Björn Elmbrant och Sofia Nerbrand.

Ohlinhistoria 100919

Sid 39 (49)

Om regerandets konst
Carl Bildt
2006 års Anne Wibbleföreläsning
Why Globalisation Works
Martin Wolf, The Financial Times
Ohlinföreläsning

2007
Vem älskar integriteten?
Diskussion om integritetsskyddskommitténs betänkande.
Olle Abrahamsson, ordförande i integritetsskyddskommittén
Johan Pehrson, Barbro Westerholm och Olof Kleberg
Irakinvasionen i backspegeln - ett misstag av historiska proportioner?
PM Nilsson, Expressen, Per Ahlin, DN samt Gunnar Fröroth
En ny utvecklingspolitik
Gunilla Carlsson:
Ohlinföreläsning

2008
McCain som president? Eller Obama?
Om det amerikanska presidentvalet
Hans Bergström och Petter Odmark
Pragmatisk liberalism mot klassisk
Alexander Bard och Johan Norberg
Göran Persson 2001 och Fredrik Reinfeldt 2009 - Två ordförandeskap i EU
Rolf Gustavsson, SvD
Finanskrisen - orsaker, verkan, åtgärder?
Kerstin Hessius, Bo Rothstein, Carl B Hamilton, Johan Schück, Jonas Frycklund och Nicklas
Lundblad.
EU:s roll i Europa och världen
Utfrågning av tre kandidater till EU-parlamentet:
Maria Leissner, Fredrik Malm och Olle Schmidt
Ryssland - stormakten vaknar
Svante Cornell med kommentar av Elisabeth Hedborg
Ohlinföreläsning
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2009
Framtidens politiker - den nya politikerrollen i internetsamhället
Samarbete med Liberati
Alexander Bard, Camilla Lindberg, Erik Ullenhag och P M Nilsson
I motgång prövas valutavännen - hur går det för euron?
Stefan Carlén, Johnny Munkhammar, Anna-Stina Nordmark Nilsson
Keynes och konjunkturen
Vad ska – och kan – staten göra för att motverka krisen?
Alexandra Waluszewski, STS Uppsala Universitet, och Lena Westerlund, chefekonom LO.
Hårdare krav eller mer stöd?
Debatt om alliansens flykting- och integrationspolitik
Nyamko Sabuni, Ulf Kristersson, Per Gudmudson, SvD, Bengt Westerberg, Ulf Öfverberg
Samarbete med Folkpartiet Gamla stan/Södermalm
Barack Obama 100 dagar
Billy McCormack, Timbro, Martin Ådahl, Fores, Gunnar Fröroth, Ohlininstitutet och Sofia Nerbrand,
Magasinet Neo.
Svensk utrikespolitik under 2000-talet
Hans Blix, Anna Dahlberg och Per Altenberg
Från nej till ja till Europa
Maria Wetterstrand
Anne Wibble föreläsning
Kuba efter Che och Castro - frihet eller fortsatt förtryck?
Osvaldo Alfonso Valdés, tidigare partiledare för Kubas liberala parti och Alexis Gainza Solenzal,
redaktör för tidskriften Miscelanéas de Cuba, Anna Kinberg Batra (M), och Frida Johansson Metso
Papperstidningens död? Om nya medier och gamla drakar
PM Nilsson, grundare Newsmill, Sofia Mirjamsdotter, krönikör och bloggare, samt Martin Ahlquist,
Fokus. Moderator och Håkan Tribell.
Var drar vi gränserna? Ett samtal om yttrandefrihet, religion och tolerans
Dilsa Demirbag-Sten, Nyamko Sabuni, Thomas Österberg och Gunnar Fröroth (moderator).
Borgerlig samverkan – från Högfors till valallians
Hans Bergström, P J Anders Linder, Maria Rankka och Gunnar Fröroth
20 år efter murens fall - infriade drömmar och krossade illusioner
Rickard Swartz
Ohlinföreläsning
Liberalismens idéhistoria av Svante Nycander
Releasefest för ny bok om liberalismens idéhistoria. Samarbete med SNS
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2010
Den sista bastionen - seminarium om bostadspolitik. Presentation av ny skrift
Fredrik Segerfeldt (författare), Nina Lundström, Kristina Alvendal, Stellan Lundström samt Henrik
Jordahl.
Friheten i Iran.
Panelsamtal vid prisutdelning i essätävling arrangerad av Captus, Fores och Ohlininstitutet.
Mohammad Fazlhashemi, Negar Josephi, Makan Afshinnejad och Martin Åhdal.
Hur formuleras en liberal kulturpolitik 2010?
Presentation av en ny Ohlinskrift med uppsatser av Per Svensson och Jasenko Selimovic.
Medverkande – förutom författarna - Widar Andersson, (politisk redaktör, Folkbladet Östergötland),
Cecilia Stegö Chiló (M, journalist och PR-konsult, tidigare bland annat chef för Timbro), Christer
Nylander (Fp, riksdagsledamot och vice ordf. i kulturutskottet), Karin Olsson (ledarskribent,
redaktionssekreterare för ledare och debatt på Expressen) och Madeleine Sjöstedt (Fp, kultur- och
idrottsborgarråd i Stockholm). Moderator: Gunnar Fröroth.
Staten, kapitalet och moralen
En diskussion om statligt ägande och moral med Maria Eriksson, SvD, författare till en ny Ohlinskrift
samt Martin Uggla (slavist och Östeuropakännare, ordförande i Östgruppen för mänskliga rättigheter),
Meg Tivéus (styrelseproffs och ordförande i Sveriges Marknadsförbund, samt tidigare vd i bland annat
Posten och Svenska Spel), och Magnus Andersson (ordförande Centerns Ungdomsförbund).
End of an Empire or Morning in America - Again?
Matthew Barzun, USA:s ambassadör i Sverige
2010 års Anne Wibbleföreläsning
Sluta särbehandla! Om identitetspolitikens återvändsgränd
Sakine Madon, debattör och skribent i Expressen, presenterar en ny skrift och diskuterar dess slutsatser
med integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp)och Mehmet Kaplan, integrationspolitisk talesperson
och riksdagsledamot (Mp) . Moderator: Sofia Nerbrand, ordförande i Ohlininstitutet. Seminariet ägde
rum i Almedalen.
Släpp facket fritt! - Så kan den svenska modellen räddas
Presentation av skriften Släpp facket fritt! av Johannes Hylander och diskussion med Ulf Öfverberg
(ordf. Folkpartiet Gamla Stan och tidigare TCO-anställd), Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef på
TCO) och Teres Lindberg (Socialdemokraterna i Stockholm). Moderator: Håkan Tribell (chef för
Timbro idé och ledamot av Ohlininstitutets styrelse).
En ny giv för Gävle. Ohlininstituet och Fores bjuder tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan in till en diskussion om Gävles framtid.
Medverkande: Svante Brunåker, prorektor på Högskolan i Gävle, Per Carlsson, vd och vice
koncernchef på ESRI S-Group, Peder Malmöf, grundare av Gefle Testteknik, Lars Eldh,
verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Gästrikland, Helene Åkerlind, regionchef för Ung
Företagsamhet i Gävle, Anders W Jonsson, riksdagskandidat för Centerpartiet, Hans Backman,
riksdagsledamot för Folkpartiet, Lennart Sjögren, partisekreterare och tidigare oppositionsråd i Gävle,
Kristdemokraterna, Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet samt Jörgen
Blomqvist, riksdagskandidat för Socialdemokraterna. Moderator: Sofia Nerbrand, ordförande i
Ohlininstitutet
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Eftervalsanalys: Glider Sverige isär?
Ohlininstitutet presenterar en rapport av Per Nilsson, Demoskop, med färska siffror från 2010 års
riksdagsval. Den diskuteras av Markus Uvell, tillförordnad kommunikationschef och ansvarig för
opinionsanalys, Svenskt Näringsliv, Anders Rönmark, politisk redaktör för Tidningen Ångermanland
och Örnsköldsviks Allehanda, tillika ledamot av Ohlininstitutets styrelse, samt företrädare från
Alliansen och de rödgröna. Moderator: Henrik Jordahl.
Senaste uppdatering den 18 september 2010
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Bilaga 5
Ohlininstitutets publikationer 1994 – 2010
Skrifter och böcker – i kronologisk ordning
Författare
Titel

Arvedson, L, Mattias Ganslandt, Individen och arbetets marknader
Ingemund Hägg, Karin Karlsbro,
Rolf Skillner, Monica Ulfhielm
Ganslandt, Mattias
Att försvara det öppna samhället - en aktiv
utrikespolitik för demokrati och humanism i BosnienHercegovina
Westerberg, Bengt
Den liberala välfärdsstaten. Ohlinföreläsning 1994
Arvidsson, Claes
Annerledeslandet? Norges EU-omröstning och
utanförskapets konsekvenser
Arvidsson, Claes (red)
Sverige och det nya Europa. Samarbete med Ekerlids
förlag och Karl Staaffs fond
Berge, Anders
Socialpolitik och ansvarsmoral
Ernestam, Johan och Andreas
Nova Civitas. Idéer för ett nytt samhälle
Bergh
Johnson, Anders
Det liberala uppdraget
Tarschys, Daniel
Den långa revolutionen. Lärdomar från omvälvningen
i Östeuropa. Ohlinföreläsning 1995
Bo Könberg, Maria Arnholm,
Tid att växa - Utmaningar för liberalismen inför det
Bonnie Bernström, Lennart
nya seklet. Samarbete med Ekerlids förlag.
Arvedson, Ingemund Hägg,
Annika Janson, Björn Johnson,
Caroline Krook, Fredrik
Malmberg, Michele Micheletti,
Ana Maria Narti, Curt Nicolin,
Mats Nyman, Mauricio Rojas,
Catharina Nystedt-Ringborg,
Anders Wijkman, Håkan
Tenelius (red)
Bachner, Henrik
"Jag blir irriterad när de ältar Förintelsen". Nutida
antisemitism i historisk belysning.
Wiklund, Mats
USAs förlorade själ. Från medborgarskap till
splittring. Samarbete med Ekerlids förlag och Karl
Staaffs fond
Wästberg, Olle
Den postpolitiska tidsåldern eller Liberalismen i
MTV-samhället. Ohlinföreläsning 1996
Nilsson, Torbjörn
Liberalismen på undantag- adliga fritänkare och
borgerliga statsvänner i svenskt 1800-tal
Arvedson, L, samt Li BennichStat, människor och marknad. Sex röster om offentligt
Björkman, Roger Henning, Kjell och privat. - Samarbete med Nerenius och Santerus
Jonsson, Per Molander, Olle
förlag
Wästberg, Christina Nyhed (red)

År

Bok/Sk
r

1994

S

1994

S

1994
1995

S
S

1995

B

1995
1995

S
S

1995
1995

S
S

1995

B

1996

S

1996

B

1996

S

1996

S

1997

B
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Arvidsson, Claes (red)
Bennich-Björkman, Li

Johnson, Anders (red)

Arvidsson, Claes
Bergström, Hans
Arvidsson, Claes (red)
Bergström, Hans
Larsson, Janerik
Lindblad, Hans

Möller, Tommy
Holmberg, Håkan

Holmberg, Håkan (red)

Lindblad, Hans

Ohlin, Bertil

Westholm, Carl-Johan
Bergström, Hans

Wästberg, Olle
Frennmark, Emelia och Merit
Wager
Hamilton, Carl B samt Andreas
Bergh, Amanda Lövkvist, Sofia
Nerbrand, Mats Nyman,
Madeleine Sjöstedt och Ulrika
Stuart
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EMU och Sveriges vägval. Samarbete med Ekerlids
förlag och Karl Staaffs fond
Hur olika kan vi vara och ändå hålla ihop?
Mångetnicitet demokrati och den liberala staten.
Ohlinföreläsning 1997
Värde och värdighet. Waldemar Svensson, frisinnet
och framtiden. Utgiven i samarbetet med Nerenius
och Santerus.
Parti i rörelse: Socialdemokratin och politikens nya
villkor
Brottsligheten - en glädjehistoria
Farväl till neutraliteten. Samarbete med Ekerlids
förlag och Karl Staaffs fond
Om konsten att lyfta den svenska skolan
Mediekritik och mediaanalys. En jämförelse mellan
Sverige och USA
Hemlig(s)tämpeln. Sven Wedén och det hemliga
brevet. En skrift om systematiskt missbruk av
hemligstämpeln - från Hjalmarssonaffären till IB
Är liberala partier dömda till marginalisering?
Ohlinföreläsning 1998
Tog liberalismen slut 1880? En granskning av "Den
svenska liberalismens historia" av Johan Norberg
(Timbro 1998)
Globalisering, ideologi och nationell politik. Elva
texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen.
Presenterade vid seminarium med anledning av 100årsminnet av Bertil Ohlins födelse. Samarbete med
Riksbankens jubileumsfond och Gidlunds förlag

1997

B

1997

S

1997

B

1997

S

1997
1998

S
B

1998
1998

S
S

1998

S

1998

S

1999

S

1999

B

Bertil Ohlin - den ständige förnyaren. Anförande på
100-årsdagen av Bertil Ohlins födelse den 23 april
1999
Demokratin, ekonomin och friheten. Tidigare
opublicerat manuskript av Bertil Ohlin. Samarbete
med Ekerlids förlag och Karl Staaffs fond
John Stuart Mill och vår tid. 140 år efter "On liberty".
Ohlinföreläsning 1999
"Next Mission: Finn människans telefonnummer!" och andra framtidsbilder. Bokförlaget DN (efter
initiativ av Ohlininstitutet)
Liberalism och populism. Ohlinföreläsning 2000
Se människorna - ett försök att göra debatten om
flyktingpolitiken mindre anonym
Bekämpa fattigdom och ofrihet - en liberal stridsskrift
för globalisering

1999

S

1999

B

1999

S

2000

B

2000
2001

S
S

2001

S
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Malmström, Cecilia
Strömbeck, Jesper (red) samt
Andreas Bergh, Daniel
Rubenson, Elin Naurin, Joakim
Nergelius, Shirin Ahlbäck, Lars
Nord och Tobias Krantz
Svensson, Per

Anne Wibbles Minnesfond:
Prisutdelningarna 2001 och
2002. Pristagare Anföranden
Jordahl, Henrik

Karlsson, Martin
Tarschys, Daniel
Chepe Espinosa, Oscar
Steel, David (Sir)
Zaremba, Maciej
Öfverberg, Ulf
Ahlenius, Inga-Britt
Hedin, Adolf

Levin, Bert och Peter
Wolodarski
Paulsen, Marit
Bergström, Hans
Bildt, Carl
Ohlsson, Per T
Wolf, Martin
Carlsson, Gunilla
Leijonborg, Lars
Wiklund, Mats
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Öppet! Tydligt! Federalt! Vägar till ett liberalare
Europa. Ohlinföreläsning 2001
En uthållig demokrati. Sju debattinlägg om
demokratiutredningen och demokratins framtid.
Samarbete med Uppsala Publishing House och Karl
Staaffs fond

2001

S

2001

B

Musse är ingen mus. En essä om människan, djuren
och friheten. Samarbete med Ekerlids förlag och Karl
Staaffs fond
Inkluderar Annika Åhnbergs Anne Wibbleföreläsning
2002: Likars ledarskap

2001

B

2002

S

Nationalekonomi, privatekonomi och kommunbidrag.
Om plånboksröstning ocho röstköp i svenska
riksdagsval.
Hur allvarlig är ålderschocken? En kritisk granskning
av Sveriges demografiska problem
För tomma hus. Om riksdagen som vår politiska
nationalscen. Ohlinföreläsning 2002
Förbjudna sanningar om Kubas ekonomi
The importance and problems of political leadership.
Anne Wibbleföreläsning 2003
När blir Sverige europeiskt? Ohlinföreläsning 2003
Liberalism som jämlikhet - ett perspektiv från vänster

2002

S

2002

S

2002

S

2003
2003

S
S

2003
2004

S
S

Har Sverige blivit en "soft state"? Anne-Wibble
föreläsning 2005
Hvad folket väntar af den nya representationen Femton bref från en demokrat till den svenska
riksdagen. En nyutgåva av Hedins 15 brev med
introduktion av Anders Johnson. Samarbete med
Karl Staaffs fond
Tio punkter som förändrar Sverige

2005

S

2005

B

2005

S

Tio år efter EU-folkomröstningen - blev det som vi
trodde? Ohlinföreläsning 2004
Alltid vid makten. Om det statsbärande partiet och
perspektiven i svensk journalistik
Regerandets konst. Anne Wibbleföreläsning 2006
Den enda supermakten - hur förhåller vi oss till den?
Ohlinföreläsning 2005
Why Globalisation Works. Ohlinföreläsning 2006
En ny utvecklingsplitik. Ohlinföreläsning 2007
Liberala perspektiv i svenskt samhällsliv 1967, 2007,
2017. Anne Wibbleföreläsning 2007
Demokraternas återkomst - på tröskeln till en ny era i
amerikansk politik?

2005

S

2006

S

2006
2006

S
S

2006
2007
2007

S
S
S

2007

S
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Weimer, Maria, Osvaldo Alfonso Kuba efter Che och Castro - frihet eller fortsatt
Valdés och Alexis Gainza
förtryck?
Solenzal
Segerfeldt, Fredrik

Den sista bastionen. Så kan Alliansen skapa en
fungerande marknad för hyresrätter

Westerlund, Lena och
Alexandra Waluszewski

Vad kan staten göra åt krisen? Om
konjunkturpolitikens möjligheter och begränsningar

2009

S

2009

S

2009

S

Endast på www.ohlininstitutet.org

Svensson, Per
och
Selimovic, Jasenko

Bildningsidealet. Om hur och varför kulturen gör
dig till en friare människa.
En kulturpolitik med kvalitet

2010

S

Eriksson, Maria

Staten, kapitalet och moralen. Om varför staten
bör sälja sitt innehav i Vattenfall, Svenska Spel och
TeliaSonera.

2010

S

Madon, Sakine

Sluta särbehandla!
Om identitetspolitikens återvändsgränd

2010

S

Släpp facket fritt!
Så kan den svenska modellen räddas

2010

S

Hylander, Johannes
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Bilaga 6
Mottagare av
”Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande politiskt ledarskap”.
2001
Pristagare:
Uffe Elleman Jenssen, tidigare partiledare för Venstre i Danmark
Juryns motivering:
"Uffe Elleman-Jensen är en politiker som genom mångårig gärning i nationell och europeisk politik på
ett övertygande sätt visat prov på flera av de egenskaper som kännetecknar en god ledare. Han har
förmåga att lyssna, men också att våga ta strider och gå före folkopinionen. Han har förmåga att vinna
röster och väljarnas förtroende, men också kämpa vidare efter förluster och motgångar. Han är skicklig
på att kompromissa och nå resultat, men aldrig förlora visioner och långsiktiga mål ur sikte. Priset
utdelas avsiktligt till en aktivt verksam politiker. Det är just kravet att vinna val, få de egna med sig,
hantera motsträviga och motstridiga realiteter i en praktisk vardag och ändå orka hålla linjen
långsiktigt, som gör det politiska ledarskapet så svårt. En viktig tanke med Wibblepriset är att
framhålla värdet av att några tar på sig denna nödvändiga uppgift i en demokrati."

2002
Pristagare:
Anna Lindh, utrikesminister
Hans Dahlborg, företagsledare
Juryns motivering:
Anna Lindh har visat engagerat politiskt ledarskap under ett år som ställt svensk utrikespolitik inför
stora utmaningar. Under första halvåret 2001 ledde Sverige för första gången den Europeiska Unionen,
med utrikesministern i en central roll för Europa. Efter den 11 september krävdes tydliga ställningstaganden av solidaritet med det av terrordåd utsatta usa, för gemensamt arbete mot terrorism och för ett
öppet samhälle. Anna Lindh har fört regeringens talan på den utrikespolitiska arenan på ett föredömligt
sätt genom sakkunskap, arbetsamhet, gott omdöme och en tydlighet som efter den 11 september också
krävt civilkurage inför delar av hemmaopinionen, inte minst inom det egna partiet. Hon har väckt
allmän respekt inom eu vars ministerråd domineras av män i högre ålder än hon själv. Anna Lindh
framstår genom sin raka chosefrihet – helt i Anne Wibbles stil – som ett föredöme för kvinnligt
politiskt ledarskap i det nya Europa.
Juryns motivering:
Hans Dalborg har visat prov på mångårigt samhällsengagerat ledarskap såväl inom näringslivet som
inom kultur och akademi. Han har lett flera tunga uppgifter: omvandlingen av Nordbanken från
krisbank till god lönsamhet, de lyckosamma fusionerna med finska Merita, danska Unibank och norska
Kreditkassen och därigenom skapat en nordisk finanskoncern, Nordea. Hans Dalborg har också
bidragit till utvecklingen inom kulturliv och forskning bl. a. som styrelseordförande i Operan och
styrelsearbete i Konserthusstiftelsen, liksom i Östekonomiska institutet. Han har i sin ledargärning
uppvisat en kulturell medvetenhet, akademisk ambitionsnivå och ett opretentiöst manér som är alltför
ovanliga i näringslivet, och har gjort sitt jobb på ett sätt utöver det vanliga, t. ex. genom att lära sig
finska i samband med Meritafusionen. Vi vill genom att tilldela honom ledarskapspriset uppmuntra
den bredd som synes oss vara alltför ovanlig bland dagens svenska företagsledare.”
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2003
Pristagare:
Tre politiker verksamma på lokal nivå:
Stig Henriksson (v), Fagersta
Erik Langby (m), Nacka
Kerstin Ljunggren (fp), Sundbyberg
Juryns motivering:
Stig Henriksson (v) är kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Han har haft modet att bryta med
förstelnade politiska traditioner och tabun. Genom samarbete över blockgränser och orädd förnyelse av
politiken har han verkat för kommunens utveckling. Genom sitt öppna förhållningssätt har han väckt
ett starkt förtroende hos kommuninnevånarna för den lokala politikens möjligheter.
Erik Langby (m) har under lång tid verkat som kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. Han
har varit pådrivande i såväl idédebatt som praktisk politik för att skapa nya former för de enskilda
kommuninvånarnas valfrihet när det gäller kommunala tjänster. Han har utövat ett resultatorienterat,
och samtidigt lyssnande, politiskt ledarskap som förnyat det kommunala åtagandet och visat att
kommunal självstyrelse möjliggör olika modeller för
produktion av välfärdsinriktade tjänster.
Kerstin Ljunggren (fp) har gjort en stor, lågmäld och långvarig insats främst i Sundbyberg, som ännu
vid 71 års ålder inte är avslutad. Hon är en förebild som en vardagspolitiker som utfört sitt uppdrag på
ett sätt som gått väl utöver det som förväntas. Hon har verkat i det tysta men hon har samtidigt, när så
behövts, inte tvekat att ta strid för utsatta människor. Kerstin Ljunggren har utöver sitt partipolitiska
arbete i kommunfullmäktige och nämnder med social inriktning i många år varit verksam i
Baptistkyrkan, scoutrörelsen m.m.

2004
Pristagare:
Marit Paulsen, Europaparlamentariker
Diabaté Dialy Mory, alias Dallas, fritidsledare, Malmö.
Juryn motivering:
Marit Paulsen har i många år varit en stridbar opinionsbildare som 1999 tog steget in i
Europapolitiken. Sina egna starka övertygelser har hon hela tiden drivit med stort civilkurage. Hon har
inte nöjt sig med att vara en portal- och protestfigur för frågor som djurskydd och miljö utan har gett
sig in också i det svåra politiska hantverket för att åstadkomma konkreta förändringar av europeisk
räckvidd, med påtaglig framgång.
Marit Paulsen är en imponerande demokrat med djup. Hon räds inte att förena protesten med
kompromissen, vet att resultat inte kan åstadkommas utan hårt arbete och noggrann inläsning
av sakfrågor, driver folkbildning med oefterhärmlig pedagogisk slagkraft och har vågat utmana även
egna anhängare med fakta om frågors och processers komplexitet. I allt detta har hon utfört en stor
demokratisk gärning, helt i Anne Wibbles anda. Marit Paulsens arbete för Sverige som engagerad
deltagare i det nya Europa har historiska dimensioner. Marit Paulsen avslutar snart sitt uppdrag som
Europaparlamentariker. Men hennes engagemang och kämpavilja på nya och gamla arenor,
kombinerat med hennes civilkurage, kunskap och oförvägna tydlighet, behövs i det offentliga samtalet
under lång tid framåt.
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Diabaté Dialy Mory, (»Dallas«), är en osedvanligt uthållig, tydlig och betydelsefull ungdomsledare i
Malmös Rosengård. Han är numera också känd i resten av landet genom reportage, föreläsningar,
studiebesök och hans eget sommarprogram i radion. Diabaté Dialy Mory är genom sin person ett
föredöme och ett levande exempel på slagordet »att ställa krav är att bry sig«. Genom en inre
övertygelse om vad som är rätt och fel ingriper han och reder oförväget ut alla sorters konflikter
mellan barn, och mellan barn och vuxna, – handgripligen om så behövs – talar med alla, ställer krav
och visar stort engagemang. Han har en väl utmejslad filosofi om hur man ska vara mot varandra i
allmänhet och mot barn som växer upp i ett multikulturellt samhälle i synnerhet. Diabaté Dialy Morys
verksamhet har på senare år uppmärksammats också utanför Rosengård där han bor och verkar sedan
många år, inte minst därför att han matchat fram unga sportbegåvningar inom Malmö Boxningsklubb
till landslagsnivå. Juryn vill med detta pris understryka betydelsen av Dallas arbete och engagemang
som en förebild och inspirationskälla för människor runtom i Sverige. Juryn tilltalas också av
frånvaron av snällism och svensk konflikträdd undfallenhet när problem hopar sig. Dallas agerar med
glimten i ögat och tydliga normer – till gagn för det uppväxande nya Sverige. Dallas ledarskap visar att
tolerans och respekt för människors olikheter inte behöver stå i konflikt med en egen stark övertygelse
och värderingar – tvärtom.

