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Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta 
gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se 08-786 11 69 för offert.  

 

 

Håkan A Bengtsson  

Håkan A Bengtsson är VD för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var 
inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika 
verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare. 

Specialområden: arbetsmarknadsfrågor  
!

 

Agneta Karlsson 

Agneta är vice vd för Arenagruppen och chef för Arena Medier AB. Agneta har mångårig erfarenhet inom statlig 
verksamhet – bland annat statssekreterare på Utbildnings – och Socialdepartementen - och inom 
arbetarrörelsen. Hon har också arbetat inom läkemedelsindustrin under flera år. Agneta är förvaltningsekonom 
med inriktning på organisation och ledarskap, kompletterat med studier i journalistik. 

Specialområden: jämställdhet, europafrågor, arbetsmarknadspolitik, hälso- och sjukvård 
(läkemedel, apotek mm), pensioner, föräldraförsäkring - familjepolitik, barnrättsfrågor, 
socialförsäkringsfrågor och inte minst utbildning. Kan fack och politik på nationell och lokal 
nivå - har kommunala uppdrag kommunfullmäktige kommunstyrelse. 

 



 

 

Eric Sundström 

Eric Sundström är chefredaktör för webbtidningen Dagens Arena och det europeiska S-märkta magasinet Fresh 
Thinking. Han har tidigare varit chefredaktör för Aktuellt i Politiken och ordförande för Socialdemokratiska 
Studentförbundet. 

 

Moa Elf Karlén 

Moa Elf Karlén är förlagschef på Bokförlaget Atlas. Hon kommer närmast från ABF-huset, där hon ansvarade 
för författarbesök, föreläsningar och idédebatt. Moa har tidigare skrivit böckerna ”Ta betalt! – en feministisk 
överlevnadsguide” och ”Slå tillbaka! – om vardagsrädsla och systerskap.” 

!

 

Eva Brandsma  

Eva Brandsma är chefredaktör för Chefstidningen – HR- och ledarskapsmagasin för akademiker. Tidningen ägs 
av Akademikerförbundet SSR och produktionen görs av Arenagruppen. Eva har tidigare varit reporter inom 
etermedia och dagspress. 

Specialområden: ledarskap och chefsfrågor, organisationsfrågor, arbetsmiljö, 
organisationskulturer och förändringsarbeten, jämställdhetsfrågor i arbetslivet. ! 



 

Boa Ruthström 

Boa är chef för Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen. Han har tidigare varit utredare och kanslichef på 
Journalistförbundet, SKTF och Polisförbundet. Han har även varit vd för Friluftsfrämjandet och Global 
Utmaning samt arbetat i verksledningen vid Rikspolisstyrelsen. 

Specialområden: Ekonomisk politik, arbetsmarknad, välfärd, kulturpolitik och skatter.  
 

 

Karin Thorasdotter 

Karin är chef för Arenauniversitetet. Hon har en bakgrund i studentrörelsen och har varit verksamhetsutvecklare 
på Sensus studieförbund. 

Specialområden: folkbildning, utbildning, studiefinansiering, ideell sektor, organisering, 
demokrati, hbtq, feminism, jämställdhet och familjepolitik. 
! 

 

Margaretha Holmqvist 

Margaretha är chefredaktör och ansvarig utgivare för Akademikern, Akademikerförbundet SSR:s 
medlemstidning som produceras av Arenagruppen. Hon har tidigare arbetat med information och 
opinionsbildning på IF Metall. Hon har mångårig erfarenhet som journalist och chefredaktör inom 
fackförbundspressen. 



Specialområden: arbetsmarknad, socialpolitik, fackliga frågor, fördelningspolitik, 
integration/främlingsfientlighet. 
!

 

Roger Syrén  

Roger är projektledare på Arena Opinion. Han har tidigare jobbat som utredare på Fackförbundet ST och som 
politisk sekreterare på Stockholms läns landsting och på Socialdepartementet. 

Specialområden:!Arbetsliv,!arbetsmarknad!(avtalsrörelse,!arbetsmarknadspolitik!m.m.),!
välfärd!(vård/omsorg),!trygghetssystem!(generella!socialförsäkringar!o!koppling!till!ex!
kollektivavtalad!trygghet),!styrning/utveckling!av!offentlig!sektor.!Socialdemokratisk!
idéutveckling.!
!
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Maria Georgieva 

Maria är marknadsansvarig för Arenagruppen, webbstrateg och redaktör för Arenagruppen.se. Hon jobbar med 
strategisk marknadsföring och med sociala medier på webbtidningen Dagens Arena. Maria har tidigare jobbat 
som journalist, filmare, projektansvarig på Stockholm filmfestival, reporter på SVT och kommunikatör på Atmo 
Media. 

Specialområden:!Journalistik,!strategisk!kommunikation,!sociala!medier,!
medieutveckling,!webb!2.0,!antirasism,!populärkultur,!film,!feminism.!
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Mikael Feldbaum 

Mikael är chefredaktör på tidskriften Arena. Han har erfarenhet av arbete som redaktör för kommun- och 
organisationstidningar samt SSU:s medlemstidning Frihet. Mikael har även arbetat som pr-konsult och 
ekonomisk researcher. 
 
Ämnesområden: Ekonomisk politik, strategisk kommunikation, medier, utbildningspolitik, 
stadsfrågor. 
 
!

 

Olav Fumarola Unsgaard 

Olav!är!kulturjournalist,!redaktör!&!projektledare.!Han!har!tidigare!varit!chefredaktör!för!Arena.!
!
Specialområden:!stadspolitik,!kultur,!sociala!rörelser,!media,!välfärdsM!och!
äldrefrågor.!
!
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Mia Laurén 
Mia är journalist och arbetar som marknadsansvarig på tidskriften OmVärlden och på frilansbasis som skribent, 
med marknadsföring och som projektledare.  
 
Specialområden: globala frågor, utrikespolitik, bistånd, ungdomsfrågor, organisering, medier.  
!


