
Bokproduktion
Skuggan och det mystiska do-
kumentet (Yaaa förlag, 2011) 
Illustratör: Fanny M. Bystedt

Sagan om välfärdens åter-
komst: den stora statens fall 
(Hjalmarson & Högberg, 2004) 

Människorna, marken och 
makten: befria individer och 
regioner från regionalpolitik 
(Timbro, 2002) 

The guide to reform: How 
policymakers can pursue real 
change, achieve great results 
and win re-election (Timbro 
förlag, 2007) 

Lekande lätt låter han barnen 
jaga Skuggan genom Europa

JoHnnY MunkHaMMar är en man med 
många talanger. Förutom att vara 
riksdagsledamot för Moderaterna, 
företagare och debattör lanserar han 
en sagobok på eget förlag. 

Den handlar om att Skuggan ska 
stjäla farbror Andreis livsverk Futura. 
Det blir en vild jakt genom Europa 
när farbror Andreis två små släktingar 
ska rädda hans företag.  Munkham-
mar berättar om Europas utveckling 
från krigszon till samarbetsområde. 

1Hur kommer det sig att 
du skriver en bok för 
barn? Borde inte du som 
sitter i skatteutskottet 

skriva en bok om skatter i stället?

– Jag ville att det skulle finnas en 
barnbok med internationell miljö, 
en inspirerande flicka i huvudrollen 
och med frågor för eftertanke – utöver 
det spännande mysteriet. Vi har läst 
mycket för våra barn och de delarna 
fanns så vitt jag har kunnat hitta inte i 
någon annan modern barnbok. 

2Är det din första bok?

– Jag har skrivit fem böcker om 
ekonomisk politik, välfärd och refor-
mer, varav två utgivna på engelska 
internationellt, och är medförfattare 

till ett tiotal andra böcker. Men detta 
är den första skönlitterära boken för 
barn som jag har skrivit.

3Vad tycker dina barn om 
berättelsen?

– Min äldsta dotter var en av de 
första jag läste manuset för och hon 
var väldigt positiv. Sedan den kom 
ut har jag fått mycket positiv respons 
från både barn och vuxna.

4Vad är mest roligt  att 
vara – författare eller 
riksdagsledamot.

– Att vara riksdagsledamot är 
ansvarsfullt, intressant och spän-
nande om man är engagerad som 
jag. Men jag tycker det är viktigt att 
fortsätta utvecklas. Att skriva böcker 
är en kreativ process.

5 När kommer din bok för 
vuxna?

– Just den här boken är främst för 
barn, med fokus på 8–12 års ålder. 
Om konsumenterna gillar den kanske 
det blir fler, som en serie. Men det 
kommer fler andra publikationer för 
vuxna från min sida, det kan jag lova.

Marie-Thérèse Yhuel


