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Borgs och Bildts högra hand till SvD:s
ledarsida
Hon har varit pressekreterare åt såväl Carl Bildt som Anders Borg – nu
kommer Anna Charlotta Johansson till SvD:s ledarsida. Tillsammans med
Timbros kommunikationschef Lydia Wålsten (t h) och projektedaren på
tankesmedjan Frivärld Erik Thyselius förstärker hon ledaravdelningen
över sommaren.
ANNA CHARLOTTA JOHANSSON är stats- och religionsvetare från Uppsala universitet
och University of Cape Town och har fortfarande med en fot i Sverige och en i Sydafrika.
Hon har jobbat som pressekreterare åt Anders Borg och Carl Bildt och också varit
presschef och chef för sociala medier på Moderaterna 2012–2014.
Anna Charlotta har drivit egen kommunikationsbyrå de senaste åren, och som konsult
bland annat varit kommunikationschef på Svensk Handel och Svenskt Vatten.
– Det sista året har jag delat min tid mellan Sverige och Sydafrika och det vill jag fortsätta
göra, säger Kapstaden-freaken Anna Charlotta Johansson.
Hon beskriver sig som relativt berest, nyfiken i en strut, frihetsfeminist, hobbyhiphopdansare – och lättroad. Sin inspiration hämtar hon från resandet och från
"människor som kombinerar hjärna med hjärta, som har en historia som berör och
därmed manar till eftertänksamhet".
Vad tänker du skriva om i sommar?
– De mer ofria delarna av vår värld, medietillit, liberal islam, det civila samhällets styrka
och förhoppningsvis lite frihetsfeminism. Om jag dessutom skulle lyckas få till en läsbar
text (helst också läsvärd...) om den relativt politiska stjärnrapparen Kendrick Lamar blir
jag glad.
Varför vill du skriva i SvD?
– SvD:s ledarsida vågar lyfta svåra frågor med bredd utifrån en tydlig värdegrund, utan
att alltid säga sig ha alla svar på dem. Det gillar jag. Dessutom har jag blivit uppmanad
att våga ta ut svängarna i mitt journalistiska uppdrag och inte skriva på byråkratsvenska.
Det gillar jag också. Att ha jobbat i Regeringskansliet under alliansregeringen och då och
då tuggat fradga över vad som skrevs på ledarsidan gör det till en extra stor personlig
utmaning att nu få möjligheten att skriva själv.

• LYDIA WÅLSTEN är till vardags kommunikationschef på den liberala tankesmedjan
Timbro. Hon har tidigare arbetat som konsult på Kreab och också varit ansvarig för
energi- och miljöfrågor på Timbro. Lydia är utbildad vid JMK och NYU i New York.
Vad tänker du skriva om i sommar?
– Det svenska klassamhället, inte bara den nya underklassen bland invandrare, utan
också den gamla innerstadsklassen i billiga hyresrätter som aldrig utmanats på riktigt.
Varför vill du skriva i SvD?
– Om socialismen är en zombie, är ledarsidan Daryl i Walking Dead. En krass men varm
person som du vet alltid kommer vara den sista fronten. Sedan är jag utbildad journalist,
och SvD:s ledarsida blir alltmer nyhetsledande. Vill man tipsa mig om oegentligheter
under sommaren är man välkommen att höra av sig till lydia.walsten@svd.se.
• ERIK THYSELIUS är i dag projektledare på tankesmedjan Frivärld samt medredaktör i
gästledarbloggen Säkerhetsrådet. Han har tidigare varit mediegranskare på Timbro
Medieinstitut och ledarskribent på bland annat Svenska Nyhetsbyrån, Smålandsposten
och Barometern.
Vad tänker du skriva om i sommar?
– I den mån det är möjligt så vill jag skriva om Europafrågor, särskilt om Tysklands
ökande betydelse för Sverige och världen.
Varför vill du skriva i SvD?
– Därför att det är en av Sveriges bästa plattformar för den som vill bilda opinion för
borgerligheten tillsammans med några av landets vassaste pennor.
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