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˚rets jultomte 
i Almedalen
I ett läge när staten redan lånar är 
M-förslaget om nya skattesänkningar 
en riktig dålig idé.

1234	 LIBERAL	 150704

Till Visby partiledarna komma, med datorerna 
fyllda av olika utspel. Och befinner man sig  
i opposition är det frestande att smälla på med 
dyrbara paket. Sannolikheten att reformerna blir 
verklighet är i de flesta fall minimal

Moderatledaren Anna Kinberg Batra har med 
sitt utspel om jobbskatteavdrag på nio 
miljarder kronor kvalificerat sig för 
titeln Veckans jultomte i Almedalen. 
Om nu inte utgiftsglada Jonas Sjö-
stedt tar upp konkurrensen.

Kinberg Batra vill dock inte kalla 
skattesänkningen som riktas till lägre 
avlönade för jobbskatteavdrag. Det 
ska enligt nymoderat språkbruk 
kallas för ”förstajobbet-avdraget”. 
Moderaterna räknar med att skattesänkningen på 
nio miljarder kronor ska leda till motsvarande 
10 000 nya heltidstjänster. Det innebär alltså en 
statsfinansiell kostnad på 900 000 kronor per jobb. 
Tala om dyra julklappar mitt i sommarvärmen!

Har staten verkligen råd med det? Nej, enligt 
Riksgäldens senaste prognos måste staten låna 
71 miljarder kronor i år och 25 miljarder nästa år. 
Och då har ekonomin ändå hyfsad tillväxt.

Politiker som har ambitionen att uppfattas som 
ansvarsfulla kan inte utlova sänkta skatter. Nu  
gäller det tvärtom att göra allt för att förhindra 
höjda jobbskatter.

Om inte statsbidragen höjs kommer en våg av 
kommunala inkomstskattehöjningar skölja över 
Sverige de kommande åren. Demografin kräver 
miljardsatsningar på sjukvård och äldreomsorg. 
Dessutom måste kommuner och landsting kunna 
erbjuda marknadsmässiga löner för att kunna 
rekrytera kompetent personal. Det räcker i dag 
med att peka på lärar- och sjuksköterskebristen.

Anna Kinberg Batra talar om det ”nya utanförska-
pet”, men det beror delvis på ett gammalt problem: 
att hundratusentals personer inte har den kompe-
tens och produktivitet som motsvarar de lägsta 

lönerna. Och eftersom facken ständig 
slåss för högre lägstalöner är det svårt 
att se hur denna onda cirkel ska 
kunna brytas.
Samtidigt befinner sig västvärldens  
rika länder mitt i en kraftfull struktur-
omvandling där allt fler enkla jobb helt 
enkelt försvinner. Robotisering och 
digitalisering revolutionerar arbets-
marknaden. Det räcker att kliva in  

i närmsta Ica-butik och ägna sig åt självscanning 
för att bidra till fenomenet.
”Sverige ska inte konkurrera med lägre löner” 

brukar det låta från socialdemokrater i högtids-
talen. Men när de lägsta lönerna är för höga 
anställer inte arbetsgivaren. Och när kostnaden är 
900 000 kronor per jobb är vi väg in en Greklands-
ekonomi, om Anna Kinberg Batra får bestämma.

Staten har helt enkelt inte råd att kompensera för 
den arbetslöshet som skapas av facken med för 
höga ingångslöner. Därför är det utmärkt att 
Kinberg Batra vill skrota kravet på kollektivavtal 
för lärlingsjobben. Och det belastar inte heller 
statsbudgeten.

M-förslaget 
innebär en 

statsfinansiell 
kostnad på 
900 000 kronor 
per jobb.

DYRA PAKET. Anna Kinberg Batras förslag i Visby i går är inget staten har råd med. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Identitetspolitiken 
kan prestera argu-

ment om hudfärg som skulle 
göra en tysk rasbiolog  
generad.

Malcom Kyeyune gör upp  
med identitetspolitikens bojor. 

Aftonbladet Kultur 3/7.

Yttrandefrihet 
måste gå före 
sårade känslor
Gör inte universitet till 
lekstugor för kränkta.  
Att bli upprörd är en del 
av livet.

ALMEDALEN
Har man rätt att slippa känna 
obehag? Ska vi införa ”trig-
ger warnings”, det vill säga 
varningsmärkningar på till 
exempel litteratur som kan 
såra? Det debatterade Irene 
Molina, professor i kultur-
geografi vid Uppsala univer-
sitet, och jag i en SVT-sänd-
ning från Almedalen.

Så vad handlar trigger 
warnings om? 
När ämnet nyligen togs upp 

i Sveriges Radio intervjuades 
en föresprå-
kare, master-
studenten 
Madeleine 
Eriksson. Hon 
sa att det inte 
finns någon 
poäng med att 
tillåta alla fria 
tankar om det 
exkluderar eller marginali-
serar vissa människor. Just 
yttrandefriheten tycks väga 
mycket lätt för förespråkarna 
av trigger warnings.

Irene Molina berättade i vår 
debatt att Uppsala universitet 
har ett råd för ”lika villkor”, 
där de försöker sprida dessa 
varningar. Vi måste ha litte-
raturlistor som lever upp till 
dagens demokrativärden, 
hävdade hon. I vetenskapens 
och yttrandefrihetens namn 
kan man inte acceptera att 
människor kränks, löd argu-
mentet. Enligt Molina är det 
ett bekymmer att arbetet med 
att skydda folk från kränk-
ningar genom trigger war-
nings inte går snabbare, 
eftersom det finns ”liberala 
hållningar” som bromsar 
takten.

Låt mig försöka förklara vad 
det är som får liberaler att 
reagera. 
När människor som 

kränks, i meningen såras 
eller känner obehag, vill 
inskränka det fria ordet blir 
det trassligt. Eftersom alla 
kan känna sig sårade av 
något, skulle en anpassning 
till allas sårade känslor 

innebära att vi inte snart har 
någon yttrandefrihet kvar.

”Yttrandefriheten kan inte 
handla om att få kränka 
människor”, menar Molina 
och det har många opinions-
bildare sagt förr. 

Men det är just vad yttrande-
friheten handlar om: man får 
vara en kränkande idiot i fria 
samhällen. Det är tillåtet. 
Man får även vara en 

satiriker, en komiker eller en 
konstnär, vars uttryck upprör. 
Sedan kan vi diskutera om all 
humor eller alla uttryck är 
trevliga eller lämpliga – även 
motreaktioner ingår i yttran-
defriheten – men vi kan inte 
förbjuda uttryck med hän-

visning till 
kränkta käns-
lor. 

I Almedalen sa 
Uppsalaprofes-
sorn även att 
censur inte är 
att sudda bort. 
Det är ju just 

vad censur i praktiken är, och 
effekterna är lätta att se.  
I USA, där trigger warnings-
fenomenet har funnits ett tag 
vid vissa universitet, har 
föreläsare och teaterpjäser 
stoppats. Komiker som Jerry 
Seinfeld och Chris Rock har 
vittnat om att man aktar sig 
för att uppträda inför studen-
ter, eftersom studenter är så 
känsliga för humor. Lustigt 
nog är det delar av den 
svenska vänstern, som van-
ligtvis brukar rynka på näsan 
åt USA, som är pigga på att 
importera trigger warnings 
och andra liknande dumheter 
till Sverige.

Det hedrar förvisso identi-
tetspolitiker som Molina att 
de är tydliga med sin önskan 
om att yttrandefriheten ska 
begränsas. Frågan är bara 
var i världen inskränkt 
yttrandefrihet innebär ökad 
tolerans mot underordnade 
grupper. Tvärtom är det  
i länder med yttrandefrihet 
som minoritetsgrupper har 
som störst frihet.
Samband och fakta borde 

intressera svenska univer-
sitet – men då kan de inte 
förvandlas till lekstugor för 
lättkränkta.

Seinfeld. Foto: CHARLES REX ARBOGAST

Sakine 
Madon
sakine.madon@expressen.se

FRIST˚ENDE KOLUMNIST
Sakine Madon är politisk redaktör för Norran

Följ ledarredaktionen från Almedalen

@_annadahlberg @ericerfors@PatrikKronqvist



De bästa resultaten når man med långsiktiga 
investeringar. Sedan spelar det ingen roll om 
det handlar om att förvalta 8% av svenskarnas 
kapital eller att arbeta med unga som riskerar 
att hamna i utanförskap.

Med 2,5 miljoner kunder, har vi en naturlig roll  
i samhället med stora åtaganden gentemot  
individer, företag och offentlig sektor.

Under Almedalsveckan har vi diskuterat  
investe ringar i tillväxtbolag och infrastruktur, 
vad ohälsan kostar i Sverige och hur vi tillsam-
mans kan bryta utanförskapet i samhället. 

Tack för en mycket givande vecka i Almedalen!

Vi är kortsiktig
hetens fiende.
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Militariseringen 
från vänstern är 
oroande
mm I sin iver att militarisera befolkningen framhäver 
Vänsterpartiet att det är Sveriges nation som ska 
säkras.  
mm Mot denna nationalistiska syn på säkerhet  ställer 
vi mänsklig säkerhet – frihet från våld, skriver Fi.
Det upptrissade milita-
ristiska tonläget i Sve
rige det senaste året har 
knappast undgått någon. 
Medan högern ropar 
efter Natomedlemskap, 
verkar de rödgröna för 
ökade satsningar på det 
nationella försvaret. Det 
oroliga läget i Ukraina 
och Krim används ofta 
för att motivera att 
Sverige behöver kunna 
försvara sig militärt, 
och att Sverige måste kunna bidra med 
militära insatser i området. 

Det framgår aldrig på vilket sätt en 
svensk militär insats skulle kunna bidra 
med något som Nato inte redan har 
lyckats med. Nato är världens mest 
resursstarka militära organisation med 
tillgång till tusentals kärnvapen.

Det enda seriösa parti som i riksdagen 
tydligt motsatt sig det utökade samarbetet 
med Nato och Natoledda övningar i Sve
rige är Vänsterpartiet, vilket de ska ha en 
eloge för. Dystrare är att de använder 
motståndet mot Nato som argument för 
satsningar på svenska Försvarsmakten.

Försvarsöverenskommelsen mellan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Centerpartiet och Krist
demokraterna som antogs i april fastslår 
att försvarsbudgeten under 2016–2020 
landar på 223,9 miljarder kronor. Flera 
verksam heter som i dag ligger under 
Försvarsmakten är viktiga för att trygga 
det civila samhällets och människors 
säkerhet vid kriser och katastrofer, men 
den nya inriktningen betonar nationens 
gränser. Gränser som ska skyddas genom 
exempelvis nya satsningar på strids
vagnskompani, granatkastare, stridsflyg
plan och ökad precisions bekämpnings
förmåga på långa avstånd.

Återinförandet av allmän värnplikt är 
enligt Vänsterpartiet den enskilt vikti
gaste försvarspolitiska frågan, och den 
ska omfatta alla. Allmän värnplikt är som 
bekant tvingande, och vägran bestraffa
des innan 2010, då den togs bort, med 
böter och uppemot ett års fängelse. 
Vid ett återinförande skulle inte bara 

unga män kallas in till 
detta militära tvångs
arbete, utan hela den 
unga befolkningen. Vill 
Vänsterpartiet trots detta 
ha samma straffsats för 
vägran som tidigare? Hur 
många nya fängelse
platser planeras i så fall 
för att frihetsberöva alla 
som kommer vägra?

Försvarsöverens
kommelsen fastslår inte 
att allmän värnplikt 

skall införas, men att Sverige bör starta en 
utredning kring exempelvis det norska 
systemet där 15 procent av befolkningen 
åläggs värnplikt. Vänsterpartiet föreslår 
således en betydligt hårdare linje. I sin iver 
att militarisera befolkningen fram häver 
Vänsterpartiet (liksom andra partier) att 
det är Sveriges nation som ska säkras. Mot 
denna nationalistiska syn på säkerhet 
ställer vi mänsklig säkerhet – frihet från 
våld. Militär och våld har ytterst sällan 
bidragit till mindre våld för människor och 
inte heller till hållbar fred, tvärtom.

Aktuell forskning visar att ickevålds
metoder är klart överlägsna beväpnat 
motstånd. Fredligt motstånd är dubbelt så 
effektivt för att störta en regim. Vid nära 
40 tillfällen efter andra världskriget har 
ickevåld störtat militariserade diktatu
rer, och ickevåldskampanjer har 10 
gånger så hög sannolikhet att skapa 
demokratier så att det inte utbryter 
inbördeskrig. Sverige borde därför öka 
stödet för demokratiarbete i instabila 
områden.

I dagsläget är Fi det enda partiet som 
driver en tydlig linje mot våld, på alla 
nivåer – och en tydlig linje för ökade 
satsningar på social upprustning, 
 konfliktförebyggande, konfliktlösande 
och demokratifrämjande åtgärder.

GUDRUN SCHYMAN
 Partiledare Feministiskt initiativ

VERONICA SVÄRD
 Feministiskt initiativs försvars- och  
 säkerhetsutskott

LINNÉA BRUNO
 Styrelseledamot Feministiskt initiativ

Dagens dueller 
I ALMEDALEN

Josefin Berglund
@jossanberglund

josefin.berglund@expressen.se

DEBATTREDAKTØR

…och det här hände i gårdagens dueller

VERONICA PALM, S, i duell om jämställd
het på arbetsmarknaden. 

JONAS SJÖSTEDT, V, i duell om vinster 
i välfärden.

Vi har ett samhälle som 
värderar män högre än 
kvinnor.

ANNICKA ENGBLOM, M, om föräldra
försäkringen.

JAN BJÖRKLUND, FP, i samma duell.

Det måste vara möjligt att 
komma överens utan att 
politiker ska lägga sig i.

På vilket sätt är det en frihet för 
eleven som kommer till sin 
skola och möts av skylten 
”stängt på grund av konkurs”?

10.30 RUT och ROT – bra eller dåligt?
Niklas Wykman, M och Ali Esbati, V

11.30  Hur ska Stockholm hantera tiggeriet?
Gita Nabavi, Fi och Andrea Ström, M

12.00 Vilken politik är mest jämställd? 
Gudrun Schyman, Fi och Maria Arnholm, Fp

Unga betalar dyrt för den politiska 
utvecklingen sen början av 90talet. Den 
uppåtpekande grafen för ungas psy
kiska ohälsa följs åt med grafer som 
visar hur klassklyftorna ökat under 
samma period. Då inleddes 
den nyliberala 
vågen av ned
skärningar, 
privatise
ringar och 

avregleringar som lett till en 
otrygg arbetsmarknad, bostads
brist och en trasig välfärd. 
Andelen unga med psykiska 
problem som ångest eller oro 

har nästan 
trefaldi

gats 
sen 

början av 
90talet. Under 

samma period har vi haft 
snabbt ökande skillnader 
i inkomst och livslängd mellan 
olika grupper.

Det måste finnas hjälp att få, 
och det kräver resurser. Men 
det kommer inte räcka att bara 
ge sig på ohälsotalen när de så 

tydligt går hand i hand med de ökande 
klyftorna. Otryggheten är reell. Van

makten kan inte behandlas bort med 
samtalsterapi. Ingen psykolog kan lova 
att du får jobba nästa vecka.

Klassamhället skapar vanmakt men 
jämlikhet kan ge oss frihet. För det krävs 
en sammanhållen skola där alla har rätt 
till en bra utbildning, en arbetsmarknad 
där alla har rätt till jobb med schyssta 
villkor och en bostadspolitik som skapar 
framtidshopp. Så kan ångesten bytas mot 
trygghet.

HANNA CEDERIN
 Förbundsordförande Ung vänster

Det hårdnande klassamhället ger oss ångest

Läs hela debattartikeln 
på Expressen.se/Debatt

MER DEBATT P˚ EXPRESSEN.SE/DEBATT MEJLA: debatt@expressen.se            @ExpressenDebatt            Expressen Debatt

I dag är Fi det enda partiet som driver 
en tydlig linje mot våld, skriver Schy
man, Svärd och Bruno. Foto: GEJO FOTO

 Läs fler debattartiklar 
från Almedalen på  

Expressen.se/Debatt

Hanna Cederin.

Privat företagande 
kommer inte existera 
om det inte finns möj-
lighet att gå med vinst.
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MEDIESVEPET OM ALMEDALEN

Biljetten till Dj 
Battle – en muta?
Om du fick en biljett till Dj 
Battle kan det vara en muta.

Det rapporterar 
Resumé. 

– Allt beror på 
i vilket syfte den gavs bort. Ger 
man för att man förväntar sig 
något i utbyte så kan det vara 
en muta, säger Helena Sundén, 
generalsekreterare för Institutet 
mot mutor, till Resumé.

Hon klargör:
– Ett 
mingel 
med en 
macka, 

en lunch 
eller ett 

glas vin är 
okej. Däremot är det inte tillå-
tet med en trerätters middag om 
det inte har något med jobbet att 
göra. 

Från resume.se.

”Finns alltid folk som 
inte tänker längre än 
vad näsan räcker”
Utställare ville få bort  
tiggare inför Almedalen.

Det uppger 
Hela Gotland.

Det handlar 
om ”männi
skor som är oroliga för Got
lands varumärke under turist
säsongen”, skriver lokalsajten.

– Finns alltid folk som inte 
tänker längre än vad näsan 
räcker, konstaterar Annamaria 
Bauer, V.

De utställare som har hört 
av sig har helt enkelt fått till 
svar att det inte går att förbjuda 
vissa grupper av människor att 
befinna sig på den allmänna 
plats som Almedalen är. 

Landshövdingen:
Inte kul för de som 
har sista dagarna
Av Almedalens nästan 
4 000 arrangemang sker 
den absoluta majoriteten 
mellan söndag och fredag.

De två sista 
dagarna är det 
betydligt tun-
nare.

Landshöv-
ding Cecilia Schelin Seidegård 
säger till Sveriges Radio på Got-
land att det kan medföra en för-
ändring.

– Vi har börjat prata om en 
femdagarsvecka. Det börjar tub-
bas ut efter torsdagen och det 
är inte kul för de som har sista 
dagarna

SVERIGES 
RADIO 
GOTLAND

Från P4 Gotland.

Från helagotland.se.

KANSKE ETT AFTONBAD? 
Ännu en varm dag med strålande 
sol i Visby. Då passade Expres-
sen på att bjuda svettiga förbi-
passerande på en välbehövligt 
Aftonbad (trots den tidiga 
timman).   Foto: LISA MATTISSON

Visby fredag

10.43

RESUMÉ

HELA 
GOTLAND

”Allt beror på 
i vilket syfte 

den gavs bort”

skruf.se

Östtyskland all over igen?

Stoppa detta i tid, Jonas.*

* Regeringen vill att alla snusdosor ska se likadana ut.
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Riksdagsledamöter som är för-
äldralediga eller sjukskrivna 
tjänar pengar på att formellt 
träda i tjänst när riksdagen tar 
jul- och sommarledigt.

Men efter flera uppmärksam-
made fall i början av 2000-talet 
har det blivit allt ovanligare.

I år var det bara en riksdags-
ledamot som återgick i tjänst 
från föräldraledigheten i sam-
band med att riksdagen stängde 
för sommaruppehåll:

Vänsterpartiets rättspolitiska 
talesperson Linda Snecker.

Får fullt arvode
Hon har varit föräldraledig 

under våren men återtog sin 
plats som riksdagsledamot med 
fullt riksdagsarvode dagen då 
riksdagen stängde för sommar-
lov, den 22 juni.

Samtidigt meddelade hon 

riksdagsförvaltningen att hon 
har för avsikt att återuppta för-
äldraledigheten när riksdagen 
öppnar igen i augusti. Då tänker 
hon vara ledig till den 21 decem-
ber när riksdagen stänger på 
nytt.

– Genom detta drygar hon 
ut sina föräldradagar och får 
samtidigt fullt arvode när hon 
uppenbarligen är hemma och 
tar hand om barnet, säger en 
uppgiftslämnare i riksdagen.

”Skriver alla motioner”
När Expressen i går konfron-

terade V-toppen Linda Snecker 
medgav hon de faktiska omstän-
digheterna och hävdade att hon 
har för avsikt att jobba hemifrån 
under sommaren.

– Nu när det inte är något 
arbete i Stockholm så kliver jag 
på, säger hon.

Vad ska du jobba med i som-
mar då?
– Då skriver jag alla mina 

motioner och ett rättspolitiskt 
program. Det är vad de flesta 
riksdagsledamöter gör.

Gudrun Schyman rasar
Den tidigare Vänsterledaren 

Gudrun Schyman, i dag parti-
ledare för Feministiskt initiativ, 
tror knappt sina öron när hon 
hör talas om den tidigare parti-
kamraten.

– Jag tycker det är väldigt pro-
vocerande. Det finns inget som 
helst försvar för detta, säger 
Schyman i samband med ett 
besök i Expres-
sens valstuga  
i Almedalen.

Ordina-
rie ersättning 
till riksdags-
ledamöter är 
61 000 kronor 
i månaden. Är 
man föräldra-
ledig får man 
ersättning från 
Försäkrings-
kassan samt ett 
föräldrapenning-

tillägg från riksdagen på 836 
kronor per dag för de dagar man 
tar ut föräldra penning.

– Om man då slår ihop 
föräldra penningen från Försäk-
ringskassan plus föräldrapen-
ningtillägget man får härifrån 
blir det ungefär 90 procent av 
arvodet, säger Gunnar Löfquist, 
arvodesadministratör i riks-
dagen, och fortsätter:

– Det är fullt möjligt att 
avsluta sin föräldraledighet 
efter att riksdagen stängt för 
sommaren och återuppta den 
efter sommaren igen men det 
är ovanligt. Det är inte vanligt. 
Det var längesedan någon gjorde 

det. 
Jonas Sjöstedt 

avböjer via sin 
pressekreterare 
Sofia Zouagui 
att kommentera.

 – Det är något 
mellan Linda 
Snecker och 
riksdagsförvalt-
ningen så det 
är hon som sva-
rar för det, säger 
hon till Expres-
sen.

V-toppen Linda Snecker har varit föräldraledig under 
våren – men när riksdagen stängde för sommaruppehåll 
trädde hon i tjänst och kan därför kvittera ut 61 000 
kronor i månaden under semestern. 

När riksdagen öppnar i höst går hon åter på föräldra-
ledighet. 

– Provocerande, säger tidigare Vänsterledaren Gudrun 
Schyman.

I VISBY

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

TEXT

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Schymans
attack mot
V-toppen

Jag 
tycker 
det är 

väldigt 
provoce-

rande.
GUDRUN SCHY-
MAN, före detta 

partikamrat, i dag 
partiledare Fi.

Linda Snecker tillbaka från föräldraledigheten när  
riksdagen tar sommaruppehåll: ”Skriver motioner”

PROVOCERAD. Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ. VILL INTE KOMMENTERA. Jonas Sjöstedt, partiledare.
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Expressen 18/12 2003.

HÆR ÆR FLER SOM 
GJORT LIKADANT
V-toppen Linda Snecker är inte den 
enda ledamoten som återträtt i tjänst 
från barnledighet när Riksdagen 
stänger. Här är fler:

Åsa Domeij, MP, återgick i tjänst när riksdagen 
tog sommaruppehåll 2004. Likadant gjorde hon 
inför jullovet 2002. Foto: NILS -PETTER NILSSON

Riksdagsledamöterna Lena Sandlin-Hedman, S, 
Rossana Dinamarca, V, och Karin Enström, M, 
gjorde likadant 2004. Foto: SVEN LINDWALL

Kenth Härstedt, S, Sofia Larsen, C och Johan 
Pehrson, FP, avslutade alla sin barnledighet och 
gick tillbaka till jobbet samma dag som riksda-
gen började sitt jullov 2003. 
 Foto: SVEN LINDWALL, CORNELIA NORDSTRÖM

Amanda Agestav, KD, gick tillbaka i tjänst 
precis samma dag som riksdagen stängde för 
sommaruppehåll 2002, mindre än två veckor 
efter att hon fått barn. Foto: OLLE SPORRONG

DRYGAR UT FØRÆLDRADAGARNA.  Genom att gå av föräldraledigheten 
lagom till att riksdagen tar sommaruppehåll kan Linda Snecker vara hemma 
med sitt barn och samtidigt få full lön utbetald. Foto: SVEN LINDWALL
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Uppvärmningen
MMBandadMmusikMochMliteMflagg-

viftningMfrånMMUF:arnaMframförM
scenen.MSedanMsadeMriksdagensM
yngsteMledamot,MJesperMSkal-
bergMKarlsson,M22,MfrånMGotlandM
någraMordMinnanMAnnaMKinbergM
BatraMgickMuppMpåMscenen.

Publiken
MM2M000Mpersoner.MFörvå-

nadsvärtMlitenMpublikMförMattM
varaMettMsåMstortMpartisMdag.M
ArtigtMapplåderande.MMestM
applåderMnärMM-ledarenM

pratadeMomMNatoMochMomM
”förstajobbet-avdraget”.

Attackerna
MMFörväntadeMattackerMpåMStefanM

LöfvenMförMattMhansMregering,MenligtM
M-ledaren,MgörMdetMdyrareMattManställaM
ochMhöjerMbidragen.MHonMkritiseradeM
ocksåMJimmieMÅkessonMochMunder-
strökMattMSDMinteMärMettMborgerligtM
parti.

MISSADE DU TALET  
I G˚R? SE HELA P˚  

När Anna Kinberg Batra höll 
tal i Almedalsparken i går fick 
hon störst applåder när hon 
berättade om den nya skatte-
sänkningen som partiet före-
slår:

– Jag är stolt över att leda ett 
parti som gör det mer lönsamt 
att arbeta, sade Kinberg Batra.

Utspelet från den nya M-leda-
rens sida går stick i stäv med 
budskapet som partiet trum-
made in under hela valåret 
2014. 

Då hade jobbskatteavdragen 
länge varit alliansregeringens 
paradnummer men i början 
av 2014 lade finansminister 
Anders Borg planerna på ett 
sjätte jobbskatteavdrag på is. 

Dessutom meddelade Borg att 
det inte skulle bli några större 
skattereformer fram till 2018.

Men i går handlade Anna 
Kinberg Batras huvudbud-
skap under talet just om en 
skattesänkning på nio miljar-
der kronor – ett ”förstajobbet-
avdrag”:

– Med förstajobbet-avdra-
get blir det fler som får gå till 
det första jobbet, sade Kinberg 
Batra.

2 000 mer per år
Tidigare under gårdagen 

hade M-ledaren presente-
rat detaljerna. Avdraget, som 
andel av lönen, skulle då bli 
störst för låginkomsttagare 

och kunna ge cirka 2 000 kro-
nor mer per år. För Expres-
sen förklarade Anna Kinberg 
Batra vad hon ansåg skiljer 
den här skattesänkningen från 
de tidigare, det vill säga jobb-
skatteavdragen:

– Den stora skillnaden är att 
det så tydligt riktar sig mot de 
som tjänar allra minst, och där 
finns ofta det första jobbet. Det 
här gör vi för att bryta det nya 
utanförskap som vi ser växa 
fram där var sjunde är i utan-
förskap, där 
många ungdo-
mar och utri-
kesfödda inte 
kommit in på 
arbetsmarkna-
den alls.

Har ni här 
tagit intryck 
av den 
kritiken ni 
fått som 
menar att  
era skatte
sänkningar 

mest gynnar höginkomst
tagare?
– Nej, det stämmer inte. 

Framför allt har vi gett oss 
på att bekämpa ett samhälls-
problem. Det är för många som 
inte fått sitt första jobb. Det är 
det vi tittat på när vi tagit fram 
en kombination av utbildning, 
fler vägar ur bidragsberoende 
och att det ska löna sig bättre 
att arbeta.

”Kommer att återkomma”
Varifrån de 

nio miljarder 
kronor som 
avdraget kos-
tar staten i ute-
blivna intäk-
ter ska tas ville 
M-ledaren inte 
svara på i går:

– Vi kommer 
att återkomma 
om finansie-
ringen i sam-
band med höst-
motionen.

Nu är skattesänkarModeraterna tillbaka.
Trots att Fredrik Reinfeldt lovade i valrörelsen att det 

inte skulle bli några stora skattesänkningar drämmer 
Anna Kinberg Batra nu till med en på nio miljarder 
 kronor.

– Det lönar sig fortfarande inte tillräckligt att gå från 
bidrag till arbete, sade den nya Mledaren i sitt första 
Almedalstal.

DetMhärMärMettM
bådeMraktMochM
trevligtMtal.M
FulltMavMsom-
rigaMochMroligaManek-

doterMfrånMAnnaMKinbergMBatrasM
extraknäckMpåMgrillkiosken,MiMsyfteM
attMlyftaMframMförslagetMomM”förstaM
jobbet”.MAttMdetMändåMbaraMräckerM

tillMtvåMgetingarMberorM
påMframförandet.M
ModeratledarenM

måsteMgåMtillMenM
röstcoachM–Momgående.M

HonMpratarMförMsnabbtMochMkännsM
nervös.MMenMdetMstörstaMproble-
metMärMdenMstyltigaMochMmärkligaM
betoningen.MDetMlåterMfaktisktM

nästanMsomMdetMärMenMGPS-navi-
gatorMsomMläserMtalet.MMinnsM
MargaretMThatcherMsomMiMbörjanM

avMsinMkarriärMfickM
träningMförMattM
talaMmedMenM
mörkareMröst.M
OchMhenneMgickM

detMjuMbraMför.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: 12341234
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

RAKT &  
TREVLIGT

STYLTIG OCH 
MÆRKLIG 

BETONING

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet

 I ALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Anna-Karin
Nilsson
anna-karin.nilsson 
@expressen.se

FOTO

M:s SKATTE-
SÆNKNING:
9 MILJARDER
Men Kinberg Batra vill inte svara på var pengarna 
ska komma ifrån: ”Vi återkommer om finansieringen”
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Humorn
MMTrotsMattMAnnaMKinbergMBatraMärMgiftMmedM

komikernMDavidMBatraMverkarMskämtandeMinteM
varaMhennesMstarkaMsida.MHonMförsökteMgenomMattM
berättaMomMnågonMtafattMkilleMsomM
blevMgeneradMnärMhanMskulleM
köpaMkondomerMiMkorvkioskenM
därMhonMsommarjobbade.

Øverraskningarna
MM Inga.MAnnaMKinbergMBatraMhöllMsigM

nästanMklinisktMtillMsittMstriktMkontrol-
leradeMtalmanus.MFleraMavMformule-
ringarnaMhadeMockså,Mordagrant,M
hörtsMfleraMgångerMtidigareMunderM
dagenMnärMhonMhöllMpresskonfe-
rensMochMgjordeMintervjuer.M

SÖNDAG: 
Annie Lööf.

MÅNDAG: 
Stefan Löfven.

TISDAG: 
Ebba Busch Thor.

ONSDAG: 
Jimmie Åkesson.

TORSDAG: 
Gustav Fridolin.

FREDAG: 
Anna Kinberg Batra.

LÖRDAG: 
Jonas Sjöstedt.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

K-G Bergström:  
Jag tvivlar på  
AKB:s miljardlöfte
Äntligen tog sig Greklandskrisen in i de provinsiella 
talen från Almedalen. 

Statsministern gjorde det, men i övrigt har det varit 
tyst. Men en statsministerkandidat måste förstås upp-
träda lite mer statsmannamässigt än de som inte är 
i närheten av Rosenbad. Det var klokt att Anna Kinberg 
Batra gjorde Löfven sällskap. 

Inte för att någon av dem sa något direkt minnesvärt om en 
eventuell Grexit. 

De visade ändå att de fattat dess vikt för Europa och därmed 
också för Sverige, trots att vi inte är ett Euroland.

AKB gjorde som första Moderatledare hittills ett klart ställ-
ningstagande för Nato. 
Hon ansåg att det inte 
handlade om att Sverige 
ska gå med utan sna-
rare när. Fredrik Rein-
feldt nöjde sig på sin tid 
med att konstatera att 
så länge inte S eller Fin-
land ville gå med, fanns 
det inga förutsättningar 
för att driva frågan.

Hon utsatte också Jimmie Åkesson för en annan kritik än 
han vanligtvis får. Hon angrep inte invandringspolitiken utan 
snarare bristen på borgerlig politik. M-ledaren kritiserade SD 
för att göra det dyrare att anställa, för fördubblad restaurang-
moms och för högre a-kassa.

Det var förstås ingen tillfällighet. M har förlorat många 
väljare till SD. Nu vill 
man framställa Sveri-
gedemokraterna som 
något halvsocialistiskt. 
Jag tvivlar på att det går 
hem. Exmoderaterna 
torde ha gått över av ett 
enda skäl – invandrings-
politiken. Deras inställ-
ning till restaurang-
moms och dylikt kom-
mer inte att skrämma 
gammel moderaterna 
tillbaka.

Några försök att ta upp kampen med Ebba Busch Thors nya 
högerpopulistiska retorik gjorde inte Kinberg Batra.

Som den liberal hon är föredrar hon tills vidare att försöka få 
de utlandsfödda i jobb. Dagens nyhet var ett förstajobbet-
avdrag. Det kan låta som att det nya jobbskatteavdraget bara 
får göras för det allra första jobbet. Men beteckningen är miss-
visande. Avdraget kommer att omfatta alla som jobbar. Tyngd-
punkten är dock längre ner i inkomstskalan än för det vanliga 
jobbskatteavdraget. Fortfarande är det i kronor fördelaktigare 
för den som tjänar 30 000 kronor 
i månaden (–184 kronor) än för den 
som tjänar 15 000 kronor (–108 
kronor) men i procent tvärtom.

Det är en dyr reform, nio miljarder 
kronor. Och faktiskt första gången 
efter Anders Borgs tabuförklaring 
av skattesänkningar under fjolåret, 
som M nu slår till i sin gamla parad-
gren. Någon finansiering hade inte 
partiet lyckats åstadkomma. Men 
nio miljarder kronor är mycket och 
det kommer att krävas en hel del 
svingande med sekatören för att få 
ihop det, om man ska finansiera 
med nedskärningar.
Det är tveksamt om skatteavdra-

get är tillräckligt för att få dem som 
står långt från arbetsmarknaden 
i jobb. Den som siktar på en lön på 
20 000 kronor tjänar 134 kronor 
i månaden på avdraget. 

Tillräckligt stark drivkraft? 
Jo hävdar M. 10 000 nya jobb. 
Jag tvivlar.

K-G 
Bergström
k-g.bergstrom 
@expressen.se

POLITIK

Dagens nyhet var ett förstajobbet-avdrag.

 Det 
kommer 

att krävas en hel 
del svingande 
med sekatören 
för att få ihop det.

M:s SKATTE-
SÆNKNING:
9 MILJARDER

Inte  hennes  
starka sida

Hur kändes det att hålla tal här 
i Almedalen?

– Det var jätteroligt! Det var fan-
tastisk stämning här i parken och 
sen fick jag lägga ut texten lite om 
det första jobbet, som är det vikti-
gaste.

Kändes det nervöst att stå där 
uppe?
– Ja, lite pirrigt är det. Det är ett 

stort sammanhang och det var för-
sta gången på stora scenen här.

Vad det någonting du inte fick 
med i talet?
– Man måste ju alltid begränsa 

sig i tid, men det viktigaste är just 
det nya utanförskapet och att vi 
måste bryta det, och det tänker jag 
leda en regering som ska göra.

ANNA-KARIN NILSSON

”FANTASTISK STÆMNING I PARKEN”

DEBUT. I går stod Anna Kinberg Batra 
för första gången på Almedalscenen 
som partiledare för Moderaterna.
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AKB:s 
OROS-
MOLN

Strålande sol, värmebölja 
och moderatblå himmel präg-
lade Anna Kinberg Batras dag 
i  Almedalen i går. Perfekta förut-
sättningar – om det inte vore för 
att var hon än går, ställs hon inför 
den pyrande, och ibland upp-
blossande, interna kritiken mot 
decemberöverenskommelsen. 

När hon inledde dagen – med 
utfrågningar i SVT, TV4, P1 
i Sveriges radio och TT – fick 
hon också tampas med Sifo-mät-
ningen som visar att sex av tio 
M-väljare vill ha nyval.

– Det finns många i mitt parti 
som är besvikna över att vi för-
lorade valet, säger Anna Kin-

berg Batra som gång på gång 
betonade att decemberöverens-
kommelsen ska hedras.

”Mycket diskussion”
När Kinberg Batra ville prata 

om ”det nya utanförskapet” och 
satsningar för att personer som 
aldrig haft ett jobb ska komma 
in på arbetsmarknaden så ville 
några av hennes partikamra-
ter styra tillbaka debatten till 
decemberöverenskommelsen. 

Budskapet var tydligt och 
också upptryckt på t-shirtar  
– ”RIV UPP DÖ” – dagen till ära.

– Vi är ett stort parti och det 
är mycket diskussion. Det finns 
mycket besvikelse över att vi för-

lorade valet i höstas. Det finns 
mycket besvikelse också på Ste-
fan Löfvens regering. Den vill jag 
byta ut senast 2018. Men vägen 
dit går genom att ta fram bättre 
förslag för att bryta utanförska-
pet, förtjäna bättre för troende för 
dem och sedan kunna leda alli-
ansen i regeringsställning, säger 
Anna Kinberg Batra till Expres-
sen och tillägger:

– Jag är inte rädd för någon 
intern debatt.

Hur länge tror du att du kom
mer att få dras med kritiken 
mot decemberöverens
kommelsen?
– Det har jag inte tänkt på. Det 

jag går och tänker på är hur fler 

ska få det första jobbet och bryta 
utanförskapet, och hur vi ska 
komma tillbaka starkare med 
alliansen.

Dörren för SD stängd
Decemberöverenskommel-

sen är en direkt följd av Sverige-
demokraternas agerande i bud-
getomröstningen i vintras, och 
i går kunde också Sydsvenskan 
berätta att tunga moderater 
i  Skåne kritiserar Anna Kinberg 
Batras stängda dörr mot SD.

Men beskedet från M-ledaren 
är att dörren fortsatt kommer 
att vara stängd. Den stängda 
dörren bygger, enligt Kinberg 
Batra, på SD:s invandringspo-

Decemberöverenskommelsen kritiseras av partikollegerna: ”Jag är inte rädd för intern debatt”

Anna Kinberg Batra 
gästar Anders  
Pihlblad i TV4:s 
Nyhetsmorgon.

Precis som alla andra parti
ledare besökte Mledaren också 
Sveriges Radios scen för att 
frågas ut av Erik Blix i P4 Extra.

07:40

13:05

Anna Kinberg Batra ville prata om utbildningsplikt, utanför
skap och ”förstajobbetavdraget” på Moderaternas dag 
i  Almedalen. 

Men trots strålande sol så cirklade ett mörkt moln över 
hennes huvud – den ständiga kritiken mot december
överenskommelsen.

– Vi är ett stort parti och det är mycket diskussion. Det 
finns mycket besvikelse över att vi förlorade valet i höstas, 
säger Mledaren till Expressen.

M-LEDARENS DAG
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2 Jenny  
Strömstedt, 42, 
semesterledig

MMMenMvemMärMAlmedalsveckansM
allraMstörstaMtv-stjärna?MBelindaM
OlssonMiMSVT?MAnneMLundbergMvidM
Expressen-bordetMpåMM
DJMBattle?MKatrineMMarçalMiMMAfton-
bladetMTV?MEllerMK-GMBergströmM
iMMExpressenMTV,Mkanske?

CastenMAlmqvist,MvdMförMTV4-
gruppen,MgjordeM”CastensMhörna”M
påMTV4:sMscenMochMdetMblevMenM
supersnackis.MMötenMmedMmedie-
profilerMfickMallaMiMbranschenMatt,M
typ,Msäga:M”SågMduMCastenMmedM
HannaMStjärne?”.MJagMsäger:MGörM
dettaMhelaMveckanMnästaMår,MCasten!

Men.MJagMtrorMattMhanMhållerM
medMmigMomMattMJennyMStrömstedtM
ändåMärMförstanamnetMiMVisby.M
DennaMveckaMgjordeMhonMtvMmedM
MarcusMOscarssonMochMiMMgårMkvällM
togMhonMvälförtjäntMsemester.

3 Martin 
Schibbye, 34

MM IMdagMåkerMhanMhemMigen,M
menMBlankMSpotMProject-grun-
darenMharMvaritMhärMiMVisbyMochM
berättatMmerMomMsatsningenM
påMmedborgarfinansieradM
utrikesjournalistik.M

FörstMutMdärMblirMEmanuelM
SideaMmedMsinMgranskningMavM
säkerhetsföretagetMSecuritas,M
ochMdetMhelaMärMmycketMM
späMnnande.

IMenMtidMdåMSverigesMRadioM
harMNordensMstörstaMkorre-
spondentnätM–M21Mtjänster!M–M
ochMExpressenMlanserarM
utrikessajtenMGeo,MutvecklarM
ocksåMBlankMSpotMProjectMenM
nyMaffärsmodellMförMdetMviktigaM
berättandet.MSåMspännande.

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

1 Niklas Svensson, 42, hes
MMHanMharMingenMröstMlängre,MochMnärMförreMjordbruksministernMMMiM

fredagskvällensM”Eftersnack”MiMExpressenMTVMberättadeMomMdenM
AlmedalsveckaMdåMhonMinteMkundeMvistasMiMVisbyMpåMgrundMavMettM
NiklasMSvensson-avslöjande,Mja,MdåMkomMMrMAlmedalenMinteMihågM
vadMdetMhandladeMom…

MenMefterM35MutfrågningarMpåMscenMmåMmanMvälMvaraMförlåten?

Decemberöverenskommelsen kritiseras av partikollegerna: ”Jag är inte rädd för intern debatt”
litik men också partiets ekono-
miska politik som bland annat 
innehåller en del skattehöj-
ningar.

– Sverigedemokraterna är 
inget borgerligt parti, säger 
Anna Kinberg Batra.

Vill bryta utanförskapet
Moderaternas dåliga val i hös-

tas berodde till stor del på att 
många gamla M-väljare i stäl-
let valde just Sverigedemokra-
terna. Den nya M-ledningen 
med Kinberg Batra har nu också 
pekat ut den migrationspolitiska 
överenskommelsen, som allians-
regeringen träffade med Miljö-
partiet förra mandatperioden, 

som en faktor som ledde till det 
dåliga valresultatet och väljar-
strömmen till SD.

Fredrik Rein-
feldt var 
väldigt tydlig 
i  de här frå-
gorna. Har ni 
pratat om det?
– Vi har pratat 

mycket under 
många år. Nu 
leder jag vårt 
parti framåt i en 
tid där vi behö-
ver bli mycket 
bättre på inte-
gration. Där 
misslyckades vi 

i regeringsställning, säger Anna 
Kinberg Batra.

Reinfeldt misslyckades?
– Vi misslyck-

ades med att lösa 
integrationsfrå-
gorna tillräck-
ligt väl. Det är 
för många som 
inte kommit in 
i  det svenska 
samhället och 
den svenska 
arbetsmarkna-
den. Då är det 
mitt jobb att 
hitta bättre svar 
på hur vi bryter 
utanförskapet.

Anna Kinberg Batra 
frågas ut av Niklas 
Svensson på Expressens 
valscen på Hamngatan.

15:45

 I ALMEDALEN

David 
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

13:45

Moderaternas presskonferens hölls 

i  ett varmt tält i Almedalsparken. I fokus 

var Anna Kinberg Batras presentation 

av ”förstajobbet-avdraget”.

SOMMARLEKTYR. Anna Kinberg Batra 
ombads av P1 Morgon att välja en bok för 
sommarläsning. Hon valde Louise Boije 
af Gennäs ”Folk av en främmande stam”.
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MmM Varje dag möter du ministrar, 
parti ledare, generaldirektörer och 
debattörer i Expressens valstuga. 
MmM Här är några av gårdagens 

deltagare  och debatter. ARON ETZLER, 42 (V).

Det märks att Ebba 
Busch Thor är ny på 
jobbet. SNACK

från valstugan

DRAR FORTFARANDE. Gudrun Schyman, partiledare för Fi, drog stora åskådarmassor under fjolårets Almedalsvecka. I år är det betydligt lugnare, berättade hon under                                                       

Ett individualise-
rat ansvar för 
föräldraförsäk-
ringen är fruk-
tansvärt viktigt.

ANNICKA ENGBLOM (M) och VERONICA PALM (S) diskuterade jämställdhet.

Det måste vara 
möjligt att 
komma överens 
utan att politiker 
ska lägga sig i.

År 2014 var Gudrun Schyman 
överallt. Det var två valrörel-
ser på några månader och hon 
tackade sällan nej. 

Feministiskt initiativ knep 
en plats i EU-valet i maj förra 
året och partiet fick upp jäm-
ställdheten på agendan. Soraya 
Post driver numera partiets 
frågor i EU-parlamentet.

I år är tempot ett annat, 
berättar hon i början av Nik-
las Svenssons utfrågning 
i Expressens valstuga under 
fredagen. 

– Jag hinner äta lunch, gå på 
toaletten och ta en liten paus 
ibland, säger hon och skrattar. 

Gudrun Schyman trodde 
självsäkert på en plats i riks-
dagen. Men så blev det inte. Fi 
stannade på 3,1 procent

– När det kommer till riks-
dagsfrågan låses det fast 
till vem som ska vara med 
vem. Och då hamnar vi lite 
i skuggan. Människor är inte 
lika modiga när det gäller 
regerings makten, säger hon. 

”Tunn feministisk fernissa”
Schyman menar att de andra 

partierna släppt jämställdhets-
frågan helt. 

– Det beror på att det inte är 
valår och att de andra parti-
erna inte känner sig hotade i sin 
maktposition. Därför tycker de 
att de kan kosta på sig att vara 
tysta i de här frågorna. Det 
visar väldigt tydligt att de här 

feministflaggorna som de his-
sade och den feministiska fer-
nissan som de tog fram förra 
året var väldigt tunn, säger hon. 

”Förpliktigar”
Särskilt besviken är hon på 

regeringen och statsminister 
Stefan Löfven som hon inte 
tycker levererar på jämställd-
hetsområdet. 

– Det är bra att de sa att de 
ska vara en feministiskt reger-
ing som ska bedriva feminis-
tisk politik både utrikes och 
inrikes. Men det förpliktigar 
att säga. Men man måste också 
göra och de gör inte, säger hon. 

Schyman radar upp flera 
punkter där hon anser att det 
brister och säger hur Fi hade 
gjort om de hade kommit in 
i riksdagen.

Flyktingmottagande-kritik
– Vi hade krävt en minister 

som enbart har 
detta på sitt 
bord och inte 
en massa andra 
saker samtidigt. 
Vi hade krävt 
ett departe-
mentsansvar så 
de här frågorna 
inte ligger och 
skvimpar över-
allt. Vi hade 
krävt en myn-
dighet som hade 
haft hand om att 

följa upp besluten, säger hon. 
Fi-ledaren riktar också en 

känga mot flyktingmottagan-
det när hon ska förklara hur 
det kommer sig att Sverige-
demokraterna gått uppåt i opi-
nionen under våren. 

– Det är en ganska kom-
plex fråga. Jag tror att det är 
ett resultat av dels det ganska 
låsta parlamentariska läget 
med decemberöverenskommel-
sen som var nödvändig när den 
kom. Men den får till följd att 
det är några partier som sit-
ter i ett läggspel. Politiken blir 
ett spel och det spelar SD i hän-
derna eftersom de då återigen 
kan säga triumferande, ”vi är 
det enda oppositionspartiet”. 
Man fångar upp ett missnöje. 

Siktar på 2018
– Det andra är att de fångar 

upp ett missnöje från de som 
tycker att det är illa skött med 
mot tagande av flyktingar ute 
i kommunerna. För det är det. 
Eftersom staten inte skickar 
mer pengar, säger hon. 

Nu siktar Schyman på valet 
2018 – som sammanfaller med 
att hon fyller 70. Hon menar att 
det mesta blir bättre med åren. 

– I huvudet går det bara 
bättre och 
bättre. Det är 
mycket mer 
kontakt mellan 
de olika hjärn-
halvorna. Vi 
har ju stora 
arkiv som vi 
bär på. Så när 
jag får någon 
fråga rasslar 
det till i arki-
ven och så har 
man svaret, 
säger hon.  

Förra årets Almedalsvecka var hysterisk för Fi-ledaren. 
I år har de andra partierna kastat jämställdhets frågan 

överbord nu när det inte är valår, menar Gudrun Schy-
man. 

– Jag tänkte att de här i Almedalen kommer att föda 
fram det här feministiska projektet. Men det gjorde de ju 
inte, sa hon till Niklas Svensson i Expressens valstuga 
under fredagen. 

 I ALMEDALEN

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Schyman kritisk mot övriga partier: 
”Feministiska fernissan väldigt tunn”

”Vi hamnar lite i skuggan”



13LÖRDAG 4 JULI 2015 EXPRESSENS VALSTUGA

Vi kan vänta 
oss ett starkt 
budskap från 
vår parti
ledare Jan 
Björklund, 
som har ett 
mycket kläd
samt, 
 maskulint 
sommarskägg.

DAGENS GÆSTER 
I VALSTUGAN – SE 
P˚ PLATS ELLER P˚

…och här är morgondagens program

intervjun med Niklas Svensson på Expressens valstugescen. ”Jag hinner äta lunch nu,” sa Schyman. 

10.30	 Duell: RUT och ROT – bra eller dåligt?	
	 Niklas	Wykman	(M),	riksdagsledamot,	och	Ali	
	 Esbati	(V),	riksdagsledamot.	
11.00	 Gröning möter	
	 Alexandra	Charles,	ordförande		
	 i	1,6	miljoner	klubben	och	2,6		
	 miljonerklubben.		
11.30	 Duell: Hur ska Stockholm hantera 
 tiggeriet?	
	 Gita	Navabi	(Fi),	gruppledare	Stockholm,	och	
	 Andrea	Ström	(M),	kommunfullmäktigeledamot		 	
	 Stockholm.	
12.00	 Duell: Vilken politik är mest 
 jämställd?	
	 Gudrun	Schyman	(Fi),	partiledare,	och	Maria	
	 Arnholm	(FP),	partisekreterare.			
12.30	 Raka svar med Jonas Sjöstedt (V)  
13.00	 K-G analyserar			
	 K-G	Bergström,	politisk	kommentator	Expressen.	
14.00	 Raka svar med	Rossana Dinamarca (V)

11.00	 K-G	analyserar.	K-G	Bergström,	politisk	kommentator,	Expressen.	
11.30	 Raka	svar	med	Erik	Ullenhag	(FP)

Charles.

M:s Niklas Wykman (lilla bilden) och V:s Ali Esbati duellerar. Inte  
i gryningen, men väl på förmiddagen – på Expressens valstugescen.

Privat företagande 
 kommer inte exis
tera om det inte 
finns möjlighet att 
gå med vinst.

JONAS SJÖSTEDT, 50 (V), och JAN BJÖRKLUND, 53 (FP), möttes i partiledarduell.

På vilket sätt är den en 
frihet för eleven som 
kommer till sin skola och 
möts av skylten ”stängt 
på grund av konkurs”?

CECILIA WIKSTRÖM, 49 (FP).

Jag noterar  
att Ryssland 
uppenbart 
visar intresse 
för Grekland. 

ULF KRISTERSSON, 51 
(M).

Maria Arnholm.Rossana Dinamarca.

SCHYMAN OM…
4	FI VILL HA SEX TIMMARS 
ARBETSDAG: ”En	del	jobbar	
ihjäl	sig	och	andra	mår	väldigt	
dåligt	för	att	de	inte	har	jobb.	
Vi	kan	ju	inte	jobba	så	att	vi	
sliter	ihjäl	oss	innan	60-årsål-
dern.”	
4	HOTET FRÅN PUTIN OCH 
RYSSLAND: ”Jag	kan	inte	se	att	
Putins	politik	–	hur	avskyvärd	
den	än	är,	med	brott	mot	folk-
rätten	om	vi	tittar	på	hur	han	
förhållit	sig	i	både	Krim	och	
Ukraina	–	skulle	utgöra	ett	
militärt	hot	mot	Sverige.”
4	VARFÖR SVERIGE INTE SKA 
GÅ MED I NATO: ”Om	vi	går	med	
i	Nato	flyttar	vi	själva	gränsen	
mellan	Nato	och	
Ryssland	till	oss	
här.	Och	hur	
kan	någon	
påstå	att	det	
skulle	göra	oss	
här	säkrare.	Då	
är	det	ju	här	
striden	ska	stå.”
4	ATT ÖPPNA 
GRÄNSERNA. 
”Vi	skulle	
stegvis	nå	det	
som	vi	kallar	
öppna	gränser.	
Det	första	steget	

skulle	vara	att	säga	att	vi	värnar	
asylrätten	genom	att	se	till	att	
det	finns	säkra	vägar.”
4	OM FLYKTINGMOTTAGAN-
DET OCH ATT FÖR FÅ 
 EU-LÄNDER TAR MOT TILL-
RÄCKLIGT MÅNGA FLYK-
TINGAR: 
”Risken	är	att	vi	får	en	sådan	
politisk	utveckling	i	Sverige	
också	eftersom	vi	har	Sverige-
demokraterna	som	har	satt	den	
dagordningen	och	vi	ser	att	flera	
partier	börjar	falla	in	i	den	
diskussionen,	om	volymer	och	
att	vi	ska	dra	ner.	Trots	att	all	
forskning	säger	det	motsatta.”

”Vi hamnar lite i skuggan”

D˚. Under Almedalen 
2014 fyllde Gudrun 
Schyman gatorna. 
Foto: SVEN LINDWALL

NU. I går eftermid-
dag talade Gudrun 
Schyman inför en 
blygsammare publik.



EXPRESSENS VALSTUGA14 LÖRDAG 4 JULI 2015

I dag är det Vänsterpartiets dag 
i Almedalen och veckan avslu
tas med att Jan Björklund håller 
tal på Folkpartiets dag. Björk
lund kommer då att fokusera 
på vad han kallar för ”curling
samhället”

– Vi håller på att utveckla 
det svenska samhället till ett 
curling samhälle, där vi inte för
väntar oss att vuxna tar eget 
ansvar utan där samhället tar 
ansvar för allt. Det blir snart 

vanligare att ställa frågan: 
”vilket bidrag kan jag plocka 
ut? i stället för ”hur kan jag 
själv bidra?”, säger Björklund 
i Expressens valstuga. 

– I grunden är det ett social
demokratiskt projekt att alla 
måste tas om hand. Alla till
hör en svag grupp och det finns 
bidrag för i stort sett allt

I går drabbade Björklund och 
Sjöstedt samman i en debatt 
om två favoritämnen: Vinster 

i välfärden och Natomedlem
skap. 

Inte samma sak som glass
Vänsterpartiet som driver 

krav på vinstförbud har fått ige
nom en utredning om vinster 
i välfärden. 

– Vinstintresset fungerar 
utmärkt när man ska sälja 
Expressen eller glass, men det 
passar väldigt dåligt när man 
ska ta hand om människor i slu
tet av deras liv, säger Sjöstedt. 

Björklund kontrade då:
– Du är helt blind för vem som 

äger, det är kvaliteten som är det 
viktiga. Min 94åriga mamma 
vet bättre vilken hjälp hon vill 
ha än kommunalråden i hen
nes kommun. Det är det frågan 
handlar om.

Björklund vill som bekant att 
Sverige ska gå med i Nato och 
lyfter fram utvecklingen i Ryss
land som huvudskäl. 

– Inget skulle ge oss så mycket 
trygghet och säkerhet som ett 
Natomedlemskap. 

Upprustning
Jonas Sjöstedt 

menar å sin sida 
att ett medlem
skap skulle öka 
spänningarna 
och upprust
ningen. 

– Kan inte 
du någon gång 
rikta kritik mot 
Ryssland och 
se kritiskt på 
vad Putin hål

ler på med?, undrade Folkparti
ledaren. 

”Samma sak som Hitler”
Han fortsätter: 
– Det Ryssland gör med Krim 

är samma sak som Hitler gjorde 
mot Österrike och 
Tjeckoslovakien. 
Vi måste tänka på 
vår egen säkerhet.

Sjöstedt sva
rade då: 

– Jag tror att 
det passar per
fekt med Putins 
världsbild. Det 
är det han lever 
på. Han misskö
ter sitt eget land 
och bygger upp 
yttre hot. 

 I ALMEDALEN

Rebecka
Martikainen
rebecka.martikainen 
@expressen.se

TEXT

Anna-Karin 
Nilsson
anna-karin.nilsson 
@expressen.se

FOTO

FP-ledaren Jan Björklund och V-ledaren Jonas Sjöstedt 
drabbade i går samman i en duell om både vinster i väl-
färden och Nato i Expressens valstuga. 

Björklund avslöjade också vad han kommer att ägna en 
del av sitt Almedalstal till i morgon:

– Jag kommer framför allt varna för curlingsamhället. 
I grunden är det ett socialdemokratiskt projekt, säger 
Björklund. 

”Du är helt   blind”
Människor har myndig- 
förklarats. Politikers makt 
har minskat och det stör dem 
på vänsterkanten.

På vilket sätt är det frihet för 
en elev som kommer till sin 
skola och möts av skylten 
”stängt på grund av konkurs”?

Hård duell när Björklund och Sjöstedt debatterade vinster i välfärden
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2 Birgitta  
Ohlsson (FP), 39
Tidigare EU-minister. 

MMTillbakaMefterMföräldraledig
hetenMmedMettårigaMOlivia.M
IMAlmedalenMharMhonMdeltagitM
iMfleraMseminarierMochMdebatterM
–MblandMannatMomMduktigaMflickor,M
näthatMochMbarnslaveri,MochMomM
militäraMinsatser.MMångaMpekarMutM
henneMsomMnästaMpartiledareMförM
Folkpartiet.MDetMgörMjagMockså.M

3 Ali Esbati  
(V), 38
Riksdagsledamot.

MMFörMfjortonMårMsedanMvarMhanMenM
färgstarkMförbundsordförandeMförM
UngMVänster.MEnMvassMdebattörM
somMfleraMpolitiskaMmotståndareM
helstMundvikerMattMmöta.MPropa
gerarMiMAlmedalenMförMblandMannatM
sexMtimmarsMarbetsdag.MIMveckanM
debatteradeMhanMmotMdenMborger
ligaMGPchefenMAliceMTeodorescu,M
somMefteråtMkonstaterade:M”DetM
finnsMenMgränsMförMhurMmycketM
dumhetMmanMkanMlyssnaMpå.”

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1 Hanna Cederin (V), 27
Förbundsordförande för Ung Vänster. 

MMTogMöverMsomMnyMförbundsordförandeMiMmajMochMharMiMAlmedalenM
kritiseratMbådeMalliansenMochMdenMrödgrönaMregeringen.MKämparMförM
bättreMarbetsMvillkor,MflerMförskoleplatserMochMmotMbostadsbristen,M
samtidigtMsomMhonMsamlarMinMpengarMförMattMstöttaMGrekland.MPåMTwitterM
heterMhonM@kepshanna.MOklartMvarför.

”Du är helt   blind”

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Missade du debatten? Eller vill du se den igen? Kolla på Expressen TV.

Vi tar inte bort möjlig
heten att välja vård
centralen eller äldre
omsorg. Men vi tar 
bort rätten för privata 
vinstintressen att ta 
skattepengar och eta
blera sig där de vill. 

Henry Ford sa när han 
började tillverka TFor
den: Ni får välja vilken 
färg ni vill men 
vi kommer bara 
att tillverka 
svarta. Det är 
precis den valfriheten 
Sjöstedt och de rödgröna 
kommer att erbjuda 
i praktiken.
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10 MARGRET ATLADOTTIR, 30
REDAKTÖR FÖR LO-FINANSIERADE POLITISM OCH HÖGLJUDD 
 VÄNSTERDEBATTÖR. 

MMTarMalltidMmycketMplatsMochMläxarMgärnaMuppMpolitiskaMmotståndare.MHarMännuM
ingetMverifieratMTwitterkonto,MmenMärMändåMstarkMiMsocialaMmedier.MKanMnuMtröstaM
sigMmedMattMhaMtagitMplatsMpåMdenMendaMlistaMsomMverkligenMbetyderMnågot.MMM

DE ÆR   I ALMEDALENSNYGGAST

1 Malou von Sivers
2 Ebba Busch Thor
3 Martina Lind
4 Jessica W Sandberg
5 Ebba Hultkvist
6 Hanna Wagenius
7 Roberta Alenius
8 Alexandra Pascalidou
9 Anna König Jerlmyr
10 Margita Ingwall

KVINNOR  2011  MÆN KVINNOR  2012  MÆN

HETAST 
 HISTORISKT

Så har snyggast-listan sett ut de senaste åren

1 Aron Modig
2 Claes Nyberg
3 Niclas Lövkvist
4 Daniel Steinholtz
5 Fredrik Svedjetun
6 Anders Pihlblad
7 Gustav Eksvärd
8 Anders Wallner
9 Staffan Dopping
10 Jan Helin

1 Hanna Wagenius
2 Caroline Szyber
3 Jenny Strömstedt
4 Maria Ferm
5 Filippa Reinfeldt
6 Ebba Busch Thor
7 Malou von Sivers
8 Alice Teodorescu
9 Julia Mjörnstedt
10 Magdalena Andersson

1 Richard Lindh
2 Hanif Bali
3 Ardalan Shekarabi

4 Emanuel Karlsten
5 Staffan Erfors
6 Niclas Lövkvist
7 Anders Wennerberg

8 Dan Lundqvist
9 Claes Nyberg
10 Joel Heister

von Sivers. Modig. Wagenius. Lindh.

Almedalsveckans 
viktigaste lista är 
här. 

För femte året i 
rad koras Visbys 
vackraste Almedals-
besökare.

Enväldig jury är 
–  precis som 
 tidigare år – Niklas 
Svensson, politik-
reporter på Expres-
sen, och Lisa von 
Garrelts, chef-
redaktör för Life 
Science Sweden.

Foto: SVEN LINDWALL, 
LISA MATTISSON och 

 ANNA-KARIN NILSSON

Politikerveckans hetaste lista – står du med?
1 ANNIKA STRANDHÆLL, 40

SOCIALFÖRSÄKRINGS-
MINSTER (S). 

MMHonMkallasMstjärnaMavMdeM
somMjobbarMmedMhenne,MavM
deMsomMharMjobbatMmedM
henneMochMavMdeMsomMvillM
jobbaMmedMhenne.MUnderM
veckanMharMhonMflitigtM
debatteratMohälsaMochM
sjukförsäkring.MMenMävenM
hunnitMmedMdenMnogMsåM
viktigaMuppgiftenMattMrockaM
hemMpokalenMåtMregeringenM
iMåretsMDJMBattle.MEnM
välförtjäntMsegerM–MbådeM
då,MochMnu.M

2 SEHER YILMAZ, 28
ORDFÖRANDE RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN. 

MMHarMalltidMgjortMsinMröstMhördMsomMtidigareM
ordförandeMförMSverigesMelevkårer,Mpr-konsultM
ochMkrönikör.MNuMserMhonMtillMattMallasMrösterMblirM
hördaMochMinteMtystasMnerMavMtrångaMnormerM–M
ochMviMläggerMvårMröstMpåMdig!MSnartMminister.M

3 GUNHILD STORDALEN, 36
LÄKARE, FILANTROP OCH MILJÖAKTIVIST. 

MMHarMunderMdetMsenasteMåretManväntMsittMstoraM
medieutrymmeMåtMattMgeMsinMsällsyntaMdiagnosMettM
ansikte.MHarMävenMvaritMpåMplatsMunderMAlmedals-
veckanMochMsynsMalltidMvidMmakensMsida.MHanMstrålar,M
stoltMsomMenMtuppM–MochMdetMkanMviMverkligenMförstå!

4 FILIPPA REINFELDT, 48
ALERIS KONCERNLEDNING OCH TIDIGARE 
SJUKVÅRDSLANDSTINGSRÅD. 

MMAlmedalsveteranMsomMiMårMinteMbesökerM
veckanMsomMpolitikerMellerMiMsällskapMmedMsinM
exman.MMenMvemMkommerMihågMhonom?MDetMärM
FilippaMviMminns!

5 BODIL SIDÉN, 23
LIVSMEDELSFÖRETAGEN OCH ANDRE VICE 
ORDFÖRANDE FÖR MUF. 

MMHarMunderMfleraMårMarbetatMsomMpressekreterareM
inomMModeraternaM–MnuMtarMhonMklivetMbortMförMattM
engageraMsigMiMmatfrågor.MViMgissarMattMsaknadenM
efterMhenneMiMpartikorridorernaMblirMstor.

6 ALICE BAH KUHNKE, 43
KULTUR- OCH DEMOKRATIMINISTER (MP). 

MMKulturelitenMtappadeMhakanMochMtwittermobbenMgickM
nerMiMspagatMnärMstatsministernMiMhöstasMpresenteradeM
sinMregeringMmedMBahMKuhnkeMiMspetsen.MSnartMharMettMårM
gåttMochMhonMsitterMstadigtMpåMsinMstol.MNuMharMhonMdessutomMvunnitM
DJMBattleMochMvisatMattMdetMinteMallsMärMdumtMattMhaMscenvana.

7 IDA KARLBOM, 35
VD FUTURETELLING. 

MMDenMtidigareMmoderataMtalskrivaren,MsenareMPublicM
AffairsansvarigMpåMSkandiaMochMnuMegenföretagare.MÄrM
sedanMnågraMårMtillbakaMenMmaktfaktorMavMrangM
iMAlmedalenMdåMhonMbasarMöverMgästlistanMtillMSkandiasM
trädgårdM–MdetMtyngstaMmingletMunderMhelaMveckan.M

8 AIDA HADZIALIC, 28
GYMNASIE- OCH KUNSKAPSLYFTSMINISTER (S). 

MM InteMensM28MårMfylldaMnärMhonMiMhöstasMutsågsMtillM
ministerMvilketMgjordeMhenneMtillMdenMyngstaMministerM
genomMtiderna.MHarMunderMveckanMskickligtMdebat-
teratMutbildningMochMkunskapslyft.MViMlyfterMpåM
hatten!

9 KARIN ADELSKØLD, 41
KOMIKER OCH PROGRAMLEDARE. 

MMHeltMpåMegenMhandMkammadeMhonMhemM
bucklanMiMmediaMDJMBattleMnärMhennesMlag-
kompisMsuradeMbakomMmixerbordet.MRapp,M
rolig,MsnyggMochMbraMpåMattMskakaMrumpa!MEnM
svårMmotståndare.M

(S)NYGG. Socialförsäkrings-
minister Annika Strandhäll 
toppar listan över kvinnorna 
som ser bäst ut i Almedalen.

Juryn: Lisa von Garrelts och Niklas Svensson.



17LÖRDAG 4 JULI 2015

DE ÆR   I ALMEDALENSNYGGAST

KVINNOR  2013  MÆN KVINNOR  2014  MÆN
1 Ida Karlbom
2 Veronica Palm
3 Tina Ghasemi
4 Hanna Wagenius
5 Eva Nordmark
6 Lena Hallengren
7 Cissi Elwin
8 Sara Skyttedal
9 Gudrun Schyman
10 Caroline Szyber

1 Hans Linde
2 Michael Wolf
3 Ardalan Shekarabi
4 Erik Bengtzboe
5 Petter Stordalen
6 Johan Norberg
7 Dan Lundqvist
8 Richard Lindh
9 Henrik Alsterdal

10 Anders Thornberg

1 Gunhild Stordalen
2 Filippa Reinfeldt
3 Prinsessan Sofia
4 Ida Karlbom
5 Anne Ekberg
6 Lili Assefa
7 Linda Nordlund
8 Veronica Palm
9 Hanna Wagenius
10 Ebba Busch Thor

1 Petter Stordalen
2 Hans Linde
3 Michael Wolf
4 Thomas Bodström
5 Navid Modiri
6 Ardalan Shekarabi

7 Per Nilsson
8 PM Nilsson

9 Erik Bengtzboe
10 Johan Petré

Karlbom. Linde. Paret Stordalen.

1 CLAES
 HEMBERG, 47
SPAREKONOM PÅ 
AVANZA. 

MMSynsMoftaMochMgärnaMiM
denMekonomiskaMdebat
tenMdärMhanMuttalarMsigM
initieratMomMbådeMränte
sänkningarMochMGrexit.M
VarMinitiativtagareMtillM
twitterkampanjenM
#sägdinräntaMsomMfickM
ossMvanligaMdödligaMattM
ståMuppMmotMbankernaM
ochMbörjaMprutaMpåM
bolånen.MMannenMsomM
gettMhängslenMochM

svångremMettMansikteM
–MbokstavligtMtalat.

HØGST PLACERAD. 
Ekonomen Claes Hem-
berg är Almedalens 
snyggaste man 2015.

HÆNGSLEN D˚...
YNGRE. Claes Hemberg 2002  
– redan då i skjorta och hängslen. ... OCH HÆNGSLEN NU

2 ALI ESBATI, 38
RIKSDAGSLEDAMOT (V). 

MMFörespråkarMsexMtimmarsMarbetsdagM
–MnågotMsomMinteMgällerMförMhonomMsjälvM
underMdennaMseminarieintensivaMvecka.M
UtsågsMtillMordförandeMförMUngMvänsterM
redanMförM14MårMsedanM–MmenMserMiMvåraM
ögonMinteMenMdagMäldreMutMiMdag.M

3 PETTER STORDALEN, 52
NORSK HOTELLMAGNAT. 

MMDetMräckerMmedMattMvaraMiMsammaMrumMförM
attMbliMhänfördMochMförståMattMdenMhärM
mannenMhadeMlyckatsMinomMvilkenMbranschM
somMhelst.MAttMhanMdessutomMgillarMAlmeda
lenMsåMmycketMattMhanMköptMhotellMWisbyM
försämrarMinteMhansMstjärnglans.

4 PER BOLUND, 44
FINANSMARKNADSMINISTER (MP). 

MMRekordlågaMräntorMochMbörserMsomM
svajarM–MdettaMmöterMministernMmedMattM
lossaMpåMslipsknutenMochMiMVisbyhettanM
besegraMidrottsministernMiMenMbasket
matchMtillsammansMmedMensamkom
mandeMflyktingbarn.

5 ROBBIN GRØNSTEDT, 41
VD PROGRESS PR. 

MMNiMharMallaMhaftMmedMhonomMattMgöra,M
ellerMönskarMattMniMhadeMhaftMdet.MHanMärM
hjärnanMbakomMsuccékampanjerMsomM
ArlasMeftertraktadeMfrukostkorgarMochM
snackisenM#minifixar.MHinnerMävenM
glassaMpåMKallisM–Mimponerande!

6 EMIL KÆLLSTRØM, 28
EKONOMISK-POLITISK TALESPERSON 
(C). 

MMHögpresterandeMnorrlänningMsomM
förutomMsittMpolitiskaMämbeteMpluggarMpåM
handelshögskolanMiMStockholm.MIMAlmeda
lenMharMhanMsyntsMiMenMradMpanelerM–MochMpåM
scenenMunderMonsdagensMDJMBattle.

7 RASMUS TØRNBLOM, 25
ORDFÖRANDE MUF. 

MMHarMsuttitMiMordförandestolenMiMmindreMänM
ettMårMmenMredanMstuckitMutMhakanMrejältM
motMbådeMmotståndareMochMdeMegna.MÄrM
dessutomMenMklippaMpåMkryckorMsomM
lyckatsMtaMsigMframMpåMVisbysMkuller
stensgatorMhelaMveckan.MImponerande!M

8 ARDALAN SHEKARABI, 36
CIVILMINISTER (S). 

MMHarMblåstMlivMiMdenMsegdragnaM
fråganMomMantaletMlandstingMochM
regionerMochMärMiMfullMfärdMmedM
attMritaMomMdenMsvenskaMsjuk
vårdskartanM–MnärMhanMinteMharM
fulltMuppMmedMattMbärgaMhemM
bucklanMiMåretsMDJMBattle.M

9 JAKOB FORSSMED, 40
FÖRSTE VICE PARTIORDFÖRANDE (KD). 

MMBefästerMsinMställningMsomMenMpolitikerM
attMräknaMmedMgenomMattMbådeMköraMäktaM
stagedivingMpåMonsdagsMkvällensMDJMBattleM

ochMspringaMinMsomMsnab
basteMpolitikerM
iMMAlmedals
loppet.

10 MICHAEL WOLF, 51
VD FÖR SWEDBANK. 

MMLågMhögtMpåMförraMåretsM
listaMmenMärMinteMlängreM
singel.MHarMsamtidigtMvidgatM
sinMrepertoarMsedanMförraM
åretMochMflyttatMframMpositio
nernaMnärMdetMgällerMmång
faldMochMintegration.M

Getingen.  Fantomen på 
operan, Zorro... I alla 
tider har vi fascinerats 
av hemliga älskare 
bakom mask. Getingen 
är inget undantag. 
Ingen vet vem hen är  
– alla vill krama. 

HEDERS
PRIS
TAGARE
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”Jag skulle vara irriterad 
på mig om inte jag var jag”

NAMN: Jessika Gedin
ÅLDER: 45 år. 
FAMILJ: Sambon Pål Hollender, dottern 
Isa, 11 och bonussonen Victor Hollender, 
26.
BOR: I Vasastan.
YRKE: Programledare.

När tänkte du senast ”nu skiter jag i allt, 
flyttar till Indien, börjar med yoga och 
gifter mig med en hajfiskare”?

– Aldrig. Jag behöver inte fly så långt. 
Jag behöver bara vara själv en liten 
stund, sen är jag på banan igen.
Vilket samtalsämne snöar du in på lite för 
ofta när du är berusad?

– Överanvändningen av kursiv text 
i samtidslitteraturen samt hur annorlunda 
världen skulle se ut om det fanns en 
kvinnlig motsvarighet till att göra helikop-
tern.
Vem är det kändaste person du träffat?

– Astrid Lindgren. 
Vilket är det konstigaste telefonsamtal du 
fått?

– Jag har ganska ofta telefonsamtal med 
säljare. Det blev så tråkigt att vara otrevlig. 
De vill bara göra sitt jobb och möts av 
otrevliga människor. Istället har jag börjat 
fråga hur de mår och hur de känner för sina 
arbetsuppgifter. Jag brukar, numera, vara 

den som 
får 
säljarna 
att vilja 
avsluta 
samtalet.

JESSIKA GEDIN

FYRA FR˚GOR

PASCAL ENGMAN möter Jessika Gedin
”Babels” programledare Jessika 
Gedin känner sig alltid smutsig efter 
att ha gett intervjuer.

För Expressen berättar hon om 
dödsångesten, mötena med Kultur-
mannen, varför hon vägrar fysisk 
aktivitet i grupp och sin självkänsla.

– Jag sätter en stor del i mitt 
människovärde i andra människors 
bedömning av mig, säger Jessica 
Gedin.

Om dig sägs det att du var hetast 
 Stockholm på 90-talet. Stämmer det?
– Ja. 
Du har sagt att alla unga känner sig 
ensamma. Känner du dig fortfarande 
ensam?
– Jo, klart jag känner mig ensam. Men 

jag har inte så mycket emot att göra det. 
Den tonåriga ensamheten handlar om att 
man är ensam i världen, att ingen någon
sin känt likadant som man själv har gjort. 
Det är en utvecklingsfas. Jag tror det är 
oerhört viktigt för att bli människa. Sen 
får man tagga ner lite. Man kan inte vara 
så  självömkande  som  äldre.  Det  är  inte 
snyggt längre. 

På tal om självömkan. Har du träffat 
Kulturmannen?
– Jag har träffat honom. Kulturmannen 

en självömkande man i maktposition som 
använder sin självömkan till att förtrycka 
andra människor runtomkring sig. 

Medvetet?

– Omedvetet, förstås. Kulturmannen är 
inte ond, han är bara dum. 

Vad säger du om Kulturmansdebatten?
– Att vi undersöker makt för lite. Och 

folk som har makt är för omedvetna om 
det. Det gäller alla maktpositioner. Oav
sett om maktpositionen utgår från att du 
är  man  eller  yrkesmänniska.  Eller  i  en 
relation.  Man  har  närmare 
till  självömkan  än  till  att  se 
sitt eget överläge. Det gäller 
inte bara Kulturmannen utan 
även mig. Ibland är man kvar 
i sitt underläge, där ens läng
tan någonstans började. 

Du känns som den sista mohikanen i din 
kamp mot hälsosamhället. Det hedrar 
dig. Hur stor är egentligen din nikotin-
konsumtion?
– Det  är  fruktansvärt  mycket  nikotin. 

Snus, cigaretter och nikotintuggummi. Sen 
drabbas jag av dödsångest med jämna mel
lanrum, då tuggar jag bara nikotintuggum
min. Men jag är rastlös. Jag behöver saker 
att  syssla  med,  göra  med  händerna.  En 
annan människa hade sagt ”gå och träna”, 
men att göra saker i grupp verkar så dumt. 

Dödsångest?
– Ja, jag röker ju. Så det är rimligt. Jag 

tycker det verkar otroligt mycket  tråki
gare att inte finnas än att finnas. 

Är det viktigt för dig att vara omtyckt?
– Ja,  oerhört.  Jätteviktigt.  Jag  sätter 

en stor del i mitt människovärde i andra 
människors bedömning av mig. Jag har 

funderat på det. Det är väldigt ovärdigt, 
osnyggt, att säga. Men det är så. Jag har 
ingen annan skala riktigt. Att jag älskade 
mig själv? Vad är det egentligen för männ
iskor som sysslar med sånt? 

Älskar du dig själv? 
– Jag tolererar mig själv. Tycker att jag 

är  rimlig.  Men  jag  går  mig  lite  på  ner
verna.  Jag  har  ingen  annan 
skala.  Om  jag  inte  värde
rar mig själv från mina med
människor vet jag inte vilken 
skala jag ska använda. 
Det är märkligt. För du verkar 

trygg i dig själv.
– Tycker du? Efter allt det här? Jag kän

ner mig inte säker på saker jag säger. Men 
jag tycker inte att det kostar så mycket att 
ha fel. Det handlar inte om att vara säker på 
vem man är, eller att man gör rätt, utan att 
det inte är hela världen om 
man säger fel och framstår 
som lite dum någon gång. 

Har du några fiender?
– Det har  jag  förmodli

gen. Jag har inte en lista 
med  deras  namn  upp
skrivna. Däremot kan jag 
tänka mig att  jag står på 
andra människors fiende
listor.  Jag  tar  stor  plats, 
det  är  irriterande.  Jag 
skulle  vara  irriterad  på 
mig  om  inte  jag  var  jag. 
Gillar du mig Pascal? 

Jadå, Jessika.
– Bättre eller sämre efter din research? 
Det är nog samma. 
– Jag har researchat dig också. 
Även det hedrar dig. Gillar du att bli 
intervjuad?
– Nja. Nej. Jag känner mig lite som att 

jag blir förhörd. Egentligen vill jag bara 
uppge,  grad,  namn  och  personnummer. 
Det är också för att skriven text inte går 
att ta tillbaka. Den ligger i någon annans 
händer. Man förlitar sig väldigt mycket på 
en skribent, jag har ju varit det själv. Och 
det  handlar  inte  bara  om  citaten.  Utan 
också om man blir omtyckt eller inte, det 
går  att  göra  en  människa  väldigt  dum 
genom ordagranna citat. Det finns enkla 
knep att använda utan att ljuga. 

Har du själv använt dig av de knepen?
– Nej.  Jag  har  inte  gjort  så  många 

skrivna  intervjuer. Däre
mot är jag förtjust i att få 
folk att prata. Ibland har 
den egenskapen gjort att 
jag,  tvärtom,  fått  stryka 
när jag känner att jag fått 
folk  att  säga  för  mycket. 
Och jag vet att de kommer 
att sitta efter publicering 
och känna sig smutsiga. 
Kommer du känna dig 
smutsig efter det här?

– Absolut.  Jag  gör  all
tid  det.  Det  handlar  inte 
om dig.

Man kan 
inte vara så 

självömkande 
som äldre.

GILLAR INTE INTERVJUER. Jessika Gedin sitter ofta i ”Babel” och intervjuar författare, men själv gillar hon inte att ge 
intervjuer. ” Egentligen vill jag bara uppge, grad, namn och personnummer”, säger hon.

 I ALMEDALEN

Pascal
Engman
pascal.engman 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Jessika Gedin är programledare för 
”Babel” i SVT. Foto: CARL-JOHAN SÖDER/SVT



CERTIFIERADE PROFILKLÄDER

VÄLJ ATT 
SYNAS 
OCH GÖRA 
SKILLNAD
Våra kläder är effektiva budbärare och 
säger något om vilka vi är därför ska du 
välja profilkläder med omsorg. Det du väljer 
att ha närmast kroppen har en avgörande 
betydelse för miljön och din hälsa, men 
också för människors arbetsvillkor.

Ditt budskap blir ännu tydligare när du 
väljer att ta ansvar. Välj CottoVer för 
en god sak. Tillsammans gör vi skillnad!

CERES-0201

Alingsås Almedahls | Anderstorp Lopus | Anderstorp Freemax | Arlandastad De Facto | Arvika workdesign | ARVIKA Keltox | Bollnäs Skoglund Reklam | Borlänge Sven Fröberg | Borlänge Tryck Till Screen
Borås Wackes | Borås SOSAB Ocay | Broby Jerå Agentur | Bromma Daylight | Bromma Twice Promotion | Båstad Brand New | Ceba Ceba | Dvärsätt Mediaform  | Eskilstuna Clijo Fashion | Eskilstuna Profeel
FaGersta Indoor sports & print | Falköping Winlöfs | Falun Protex i falun | Falun Ett fyrfaldigt leve | Farsta Brand Factory Farsta | Farsta Olsson & Co | Gnosjö J son  | Gällivare KE Reklamtryck | Gävle IP Hjelte
Gävle Deltab | Gävle 4sign Ko Lars | Göteborg Marc | Habo Ergon | Hallsberg LPT Reklam | Halmstad HaCo | Halmstad Steff es profi lreklam | HEDEMORA CJ:S SCREEN  | HEDEMORA ENOCKSSON YRKESBUTIK 
Helsingborg United Driva Lehmanns | Helsingborg Holmer o Holmer | Hemse Gotland Bild Ram Tryck Peter Dahlgren | Hisings Backa Wallex | Hisings Backa Grolls | Hjo Bengtstorps Reklam | Hjälteby tjörns reklam
Huddinge Gewe | Hudiksvall HOUSE OF MARTENS | Härnösand Y Profi l Panorama | Hässleholm Peneton | Jönköping Mr Profi l | Jönköping Prevox | Jönköping Alpist  | Kalmar Kstinfoservice win2win | Kalmar Nöjab
Karlshamn Top Score | Karlskoga Arena Reklam | Karlskrona Fabriksboden | Karlskrona Nya RC Gruppen RC Reklam | Karlstad Myshkin | Karlstad millrock | Klippan A Tec Grafi ska | Kristianstad Fast Promotion
Kristianstad Waypoint | Kristinehamn MT Trading | Kungsbacka Broderiet | Laholm Ronex | Landskrona Magnidotter | Laxå Jareco | Lidköping New Promotion | Lidköping Göran Ryden Fsg  | Limhamn Broderiet
LIMHAMN CONNECT MARKETING AB | Linköping Profi lservice | Linköping Marknadsbyrån | Linköping Profi lpartner | Ljusdal Hultmans Profi l & Reklam | Ludvika Creative | Luleå Company Line | Lund Wackes
Lund EK PRINT | Löddeköpinge Felestad | Löddeköpinge Mediadisplay Malmö | Malmö MM Konfektion | Malmö Mickes reklam | Malmö Edde Reklam | Malmö Nordtrend | Mantorp Jerns Reklam | Mariestad 
Reklambolaget | Mora SÅ Kontorsprodukter | Motala Anders Wennberg | Motala CCH Reklam | Mölndal Brandpartner | Mölndal Olsson & Co | Mölndal Hamton | Mölndal / Malmö Flink  | Mölnlycke Lennart Nilsson
Nacka Rodenreklam | Norrköping TM Kontor | Norrköping Seombris | Norrköping Rich-Port | Norrköping Tools | Nyköping Pirat Reklam | Oxelösund Påhlssons Reklam | Partille Goodprint | PITEÅ Ulf Andersson Fsg
Ramlösa Bravo Profi l | Rosersberg Handelsfi rman Andersson | Sala ÖP Yrkesbutik | Saltsjö Boo Exakt Tex | Sandared Topline | Skurup Extra Tex | Skärhamn fi rst trade | Skövde Josab | Sollefteå Anders thor annonsmäklare
Sollentuna Westman o Co | Stockholm Ultra Screen | Stockholm FF PROFILREKL | Stockholm Nordea Masters | Stockholm Wackes | Stockholm Företagsprofi len LK | Stockholm A-One | Stängnäs Safe Strängnäs
Sundbyberg T & B KONSULT PROFIL&PRES. | Svanesund Jessicas Reklamtjänst | Sveg Härjedalens telemarketing | Sävedalen Mera Profi l | Söderhamn SBS Reklam | Södertälje q corner | Tierp PT Reklam 
Torsby Brand Factory | Tranås Goodwill | Trollhättan PH profi l | Trollhättan telbos | Täby Profi lkompaniet | Uddevalla Olympus | Umeå Svenska Reklamlagret Tupp Reklam | Upplands Väsby Mastino | Uppsala Wefi xit
Uppsala KN kontor | Uppsala textiltema | Vallentuna Profi l & Souvenir | Vimmerby Profi l & Kontor | Vinslöv Magnusson | Visby Visby Screen | Visby Visby Screen | Visby Väskinde Screentryckeri | Västberga Safe Västberga
Västerås Noble Art | Västerås Tack presentreklam | Västerås HMK | Västerås Azzcon Grp Profi lgiganten | Västra frölunda Cape Production | växjö 1:st Prom | Växjö Pr Active  | Växjö Seb Lins | Ystad Anderzson
Älmhult Fanhultstvätten | Ängelholm promotion o reklam | Ängelholm Dinos tryck | Örebro Rak Reklam | Örebro Reklamproff sen | Örnsköldsvik Procurator | Östersund Gabriel | Östersund Redema | Östersund Meri

Vänd dig till oss när du bestämt dig för att göra skillnad:
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När jag 
har  

förmånen 
att träffa 
Ingvar  
lyssnar jag  
väldigt, väldigt noga

Ekvationen lönsamhet kontra 
hållbarhet i allt från val av bom-
ull, schysta arbetsvillkor och mil-
jöpåverkan i tillverkningen brot-
tas alla företag med – och fokus 
på att få den att gå ihop ökar.

– På lite längre sikt tror jag 
att våra konsumenter kommer 
välja var de handlar sina grejer 
baserat på om man kan lita på 
det företaget, säger Håkan Sved-
man, Sverigechef  på Ikea sedan 
två år tillbaka.

Ikea pressar prisarna till max 
på varje produkt – finns det 

inte risk att ni tar genvägar 
i  produktionen utan att ta 
hänsyn till hållbarhet?
– Det får vi inte göra för då 

tappar vi det förtroende som 
vi måste ha för att kunderna 
inte ska överge oss.

Energifrågan viktig
På Ikeas hållbarhetsa-

genda finns också ener-
gifrågan och för att 
vara självförsörjande 
på el har 46 vindkraft-
verk byggts 

i Sverige. På varuhusfronten 
invigs snart Ikeas 20:e varuhus 
i  Umeå. Sedan finns det inga 
konkreta expansionsbeslut efter 
att planerna på ett stort varuhus 
i södra Stockholm grusades nyli-
gen till Ikeas besvikelse. 

Storstäderna i allmänhet och 
Stockholm i synnerhet ligger 
dock överst på listan över fram-
tida expansion.

Nya tänk och koncept
En nyhet i Sverige kan bli 

centrala upphämtningsstäl-
len för varor där man också 

kan få inspiration, alter-
nativt göra digitala 
beställningar. Det kon-
ceptet har Ikea testat 
i  Finland.

– Vi måste bli mer 
tillgängliga och i  fram-

tiden kan vi 

inte bara bygga stora blå varu-
hus så vi söker nya möjligheter 
att möta kunderna, säger Ikeas 
Sverigechef  Håkan Svedman.

”Ingvar betyder allt”
Han avslöjar också att Ikea 

kommer förändra sitt tänk kring 
vad som säljs i  varuhusen.

– Vi har sett 
och lärt av H & M 
och modeindu-
strin när det 
handlar om 
snabba föränd-
ringar och kol-
lektioner. Vi 
kommer ha fler 
kollektioner som 
kommer in och 
ersätter andra 
för att öka intres-
set för design.

På senare år 

har Ikea i Sverige haft glädjen att 
välkomna hem Ingvar Kamprad 
till Småland och hans ikonstatus 
märks hos Sverigechefen.

– Ingvar betyder allt för Ikea 
och jag är stolt över att jobba 
i  ett företag som han har grun-
dat. Han är en enorm inspira-
tionskälla, sedan har han inte 

en operativ roll 
på Ikea i dag.

– Får jag en 
möjlighet lyss-
nar jag gärna 
på honom så 
när jag har för-
månen att träffa 
honom lyss-
nar jag väldigt, 
väldigt noga 
för han har så 
mycket klok-
skap att dela 
med sig av.

Hållbarhet har varit en röd tråd under årets Almedals
vecka och därför är Ikea – ett av världens mest påpassade 
företag – på plats. 

I en Expressenintervju berättar Sverigechefen Håkan 
Svedman om pressen från kunderna att göra rätt.

Han avslöjar också tankar kring ett nytt koncept vid 
sidan av de stora varuhusen, hur Ikea sneglar på H & M 
och vad Kamprad betyder för dagens Ikea.

:s Sverigechef Håkan Svedman om 4 hållbarhet 4 relationen med kunden

SPIRANDE KONCEPT. Ikea satsar på att bli mer tillgängliga och förändra sitt tänk kring vad de säljer: ”Vi har sett och lärt av H & M och modeindustrin”, säger Sverige
chefen Håkan Svedman. Foto: LISA MATTISSON

Ingvar Kamprad – en självklar förebild.
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HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

Närings-
liv

1 Stefan Stern, 45
Kommunikationschef 
Investor

MMHanMvarMMonaMSahlinsM
närmasteMmanMunderMfleraM
årM–MnuMharMhanMlyckatsM
medMkonststycketMattM
öppnaMuppMfamiljenMWallenbergMmotMpoliti
kernaMunderMAlmedalsveckan.MSternMharM
blivitMenMmästareMpåMattMnavigeraMiMgräns
landetMmellanMpolitikMochMnäringsliv.

2 Cecilia Giertta, 56
vd Sveriges Bryggerier

MMEfterMlarmrapporterMomM
alkoholsmugglingMhöjerMnuM
bryggeriernaMröstenMförMattM
stoppaMölkarusellenMvidM
SverigesMgränser.MGierttaMtarM
stridenMförMSpendrups,MCarlsbergMochMdeM
andraMbryggeriernaMochMkräverMattMpolitikernaM
skaMtillsättaMenMsmugglingskommissionMförMattM
kartläggaMproblemetMochMgöraMnågotMåtMdet.

3 Dan Olofsson, 64
ITmiljardär

MMHanMharMskapatMenM
förmögenhetMgenomM
framgångsriktMentrepre
nörskapMiMbolagMsomM
SigmaMochMEpsilonM–M
pengarMsomMhanManväntMförMattMstödjaM
välgörenhetMinomMorganisationenMStarMforM
life.MIMVisbyMharMhanMhöjtMröstenMförMungdo
marsMutbildning.
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VIMMEL

MMDetMfortsätterMattMsurrarMruntMExpres-
sensMvalstugaMävenMnärMAlmedalsveckanM
liderM motM sittM slut.M ViM träffadeM CeciliaM
Wikström,M49,MEuropaMparlamentarikerM
(FP).

Vad tar du med dig från Almedalen i år?
–MEnMsolbrändMnäsa,MtröttaMfötterMochM

enMkänslaMavMattMdemokratinMharMettMfan-
tastisktMförsprångMiMSverigeMiMförhållandeM
tillMjämförbaraMEU-länder.M

–MDetM kanM inteM händaM iM någotM annatM
EU-landM attM manM kanM kommaM tillM enM
barMochMståMsidaMvidMsidaMmedMstatsmi-
nisternMochMtaMenMöl.MDenMkänslanMskaM

viMspridaMtillMandraMländerMiMEUMsåMgottM
viMkan

Vad tror du om andra EU-länders 
möjlighet att kopiera konceptet med 
Almedalen?
–MDetM kanM aldrigM bliM såM här.M MenM detM

kanM bliM annorlundaM ochM detM kanM bliM
någontingMpåMsammaMspår.MAllaMkollegerM
jagMpratatMmedMomMdetMhärMundrarM”hurM
kanMdetMhända?”MMinMkänslaMärMattMjagMärM
jättestoltMattMjagMärMsvensk,MattMviMgörMdetM
härMochMattMdetMinteMfinnsMtrösklarMmellanM
medborgarnaMochMpolitikerna.

ELISABETH LIDÉN

STOLT. Cecilia Wikström är stolt över att Almedalen kan finnas. Foto: LISA MATTISSON

       Det kan 
inte hända 
i något annat 
EU-land att 
man kan 
komma till en 
bar och stå sida 
vid sida med 
statsministern 
och ta en öl

i valstugan

Margita Hultin, 62, 
guide på Gotland:

’’ Jag har lärt 
mig mycket 

på seminarier. Jag 
har lärt mig om 
natur och allt 
möjligt.

NATTMAT
med Getingen!

Felicia Margineanu, 22, förelä-
sare, entreprenör och förfat-
tare och Gül Alci, 21, inspira-
tör

’’ Att man behöver 
möjliggöra för fler 

unga att komma hit. Jag tän-
ker på hur mycket det 
kostar att åka till Almedalen. 
Det pratas mycket om 
ungdomar, men de är inte 

här.När det kommer stora 
organisationer med kända 
ansikten hit undrar man: vart 
är era ungdomar? säger Gül 
Alc.

Robert Dimmlich, 41, vd Svensk 
bensinhandel:

’’ Vi avslutar en lång dag med en 
korv, det blir ett perfekt slut. Vi 

har varit på en massa mingel i dag.
Johan Andersson, 36, vd Lajour AB:
Hur smakar korven?

’’ Utsökt!

Isak Nygren, 25, student:

’’ Jag är mest intresserad av politik, 
men det är trevligt med korv! Den 

här var absolut god.

Lisa Laurin, 
i  min bästa 
ålder, boende-
assistent och 
Anette Olsson, 
i min bästa 
ålder, boende-
assistent:

’’ Det var 
en 

läcker geting! 
Det är ett 
jättebra 
koncept att 
bjuda på korv. 
vi har legat på 
stranden i dag 
och lyssnat på 
Elvis. Det är 
gott med en 
korv efter det, 
säger Lisa.

Marijke Malm-
quist,60,  auktori-
serad smakbedö-
mare, Markku 
Räivärinta, 59, 
neurolog och Tuija 
Räivärinta, 59, 
söker sitt första 
jobb i Sverige:

’’ Det var ett 
bra tal av 

Anna Kinberg 
Batra! säger 
Markku.

’’ Jag är 
auktorise-

rad smakbedö-
mare för mejeri-
produkter, så jag 
är van vid att 
bedöma smaker. 
Den här korven 
var god! säger 
Marijke.

Varje dag 
från 10.00

Julia, 12, och Nova, 
9, Älvenstrand: 

’’ Bäst är 
getingen. Hen 

är söt och rolig och 
mysig att krama på.

VAD TAR DU 
MED DIG FRÅN 

ALMEDALEN I ÅR?
Enkät: ELISABETH LIDÉN 

Foto: LISA MATTISSON

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

1 Ulrika Westerlund, 42,
Förbundsordförande RFSL

 MDriver hbtq-frågorna 
i Almedalen. RFSL syns på 
17 punkter i programmet 
och ordnade på fredagen 
ett välbesökt sexualpoli-
tiskt mingel i sällskap med tidningen Ottar.

Tidigare bland annat chefredaktör för 
feministiska tidningen Bang och ordförande 
för Stockholm Pride.

2 Kattis Ahlström, 49
Generalsekreterare för Bris

 MTidigare SVT-stjärna som 
för tre år sedan lämnade 
glamouren för Bris. Har satt 
Bris på kartan igen och 
drivit igenom stora föränd-
ringar. Till exempel ska professionellt utbil-
dad personal nu tar emot alla telefonsamtal 
för barn. Nu på väg vidare – kanske mot en 
comeback i tv- och radiobranschen.

3 Marcus Oscarsson, 39
Politisk kommentator i TV4

 MPopularitetskurva som 
stigit kraftigt sedan val-
rörelsen förra året. Har 
egen fantråd på Flashback 
vars röst får tittarna att 
lyssna. Undervisar i politik vid University of 
Denver och är smått besatt av amerikansk 
politik. Gillas även av politikerna – hyrdes in 
till KD:s lands- och kommundagar i vintras.

Getingen 
delar ut 
korv in i det sista. Efter Anna 
Kinberg Batras tal var det 
många som sökte sig till 
Expressens valstuga för att  
äta korv och diskutera talet.

Varje kväll 
från 21.30

 Enkät: ELISABETH LIDÉN 
 Foto: SVEN LINDWALL
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MMExpressensMpolitiskeMkom-
mentatorMK-GMBergströmMväl-
jerMglassMtillMlunchMiMvärmeböl-

jan.M
–M OchM tillM mid-

dagM skaM jagM ätaM
saffranspann-
kaka,MsägerMhan.M

Glass = lunch menar 
K-G Bergström

LenaMgrillarMAnnaMKinbergM
BatraMefterMattMhonMhållitMsittM
förstaMAlmedalen-tal.MBraM
jobbat,MLena!

Dagens LENA
MELLIN

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

IMgårMsjönkMA-aktienM
medM0,75M%,M
samtidigtMsomM

B-aktienMföllMmedM2,65M%.M
MenMdetMärMinteMbaraMpåM
OslobörsenMsomMdetMhänderM
saker.M
MMMSchibstedMharMsåltMsinM
andelMiMsvenskaMMetroMochM
läggerMSvenskaMDagbladetMiM
ettMnyttMbolagMmedMMittMe-
dia,MdärMSchibstedMbaraM
ägerM30Mprocent.M
MMVadMhänderMmedMAftonbla-
det?MViMsäger:MavvaktaMliteM
till,MsnartMvetMviMnogMmer.

� -
� KURSEN

WivecaMBohman,M
35,MprojektledareM
SNS:

’’ Sol, kunskap, 
politik.

EFTERSNACK
i samarbete med

”Småhett och 
spännande”

”Utmattande”

˚T E R VÄ N DA R E . M PughM
RogefeltMkördeMförMandraMåretM
iM radM enM succespelningM påM
efterfestenMtillMUlfMAdelsohnsM
ochM MatsM HultsM torsdags-
mingel.M

 I ALMEDALEN

Elisabeth
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se
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Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

OlaMSten,M30+,M
konsult,MmedM
IrmeliMKrans,M
hemligMålder,MvdM
kransfröken:

’’ Sol, värme, 
kärlek.

BirgittaMOhlsson,M
39,Mutrikespoli-
tiskMtalespersonM
(Fp):

’’ Oemotstån-
digt, utmat-

tande, intensivt.

AlmedalsveckanM
börjarMlidaMmotM
sittMslut.MNyaM
möten,MinsikterM
ochMlärdomarM
harMsomMvanligtM
ståttMiMfokus.MM
IMSkandiasMträd-
gårdMställdeMviM
frågan:

MedMvilkaMtreM
ordMskulleMduM
beskrivaMåretsM
politikerveckaMM
iMAlmedalen?

Brita-KajsaMLindström,M
försäljningsansvarigMLind-
ström:

’’ Inspirerande, trevligt, 
nätverkande.

JonasMJonasson,M53,Mförfattare,MBengtM
Bengtzon,M67,MtidigareMjournalistMpåM
Expressen,MAryanMArya,M38,Mekonomian-
svarigMpåMMadeMinMGotland,MTorbjörnM
Selander,M52,MExpressensMAfrikakor-
respondentMochMTonyMStern,M49,Mentrepre-
nörMSydafrika:

’’ Varmt, småhett och spännande 
(Jonas).

– Spännande och varmt (Bengt).
– Spännande, intressant, roligt (Aryan).
– Något för Sydafrika (Torbjörn).
– Fantastiskt, vackert och jag ser fram 
emot att uppleva det (Tony).Glassigt.

”Varmt, varmt &   jättevarmt”

PerMSchlingmann,M
44,Mförfattare:

’’ Varm, rolig 
och väldigt 

mycket fler före-
tagsledare.

SofiaMArkelsten,Mriks-
dagsledamotM(M),MsyntesM
tillMblandMminglarna.

”Viktigt”
CeciliaMWikström,M49,MEuropaMparlamentarikerM(Fp),MochMLindaM
Aziz,M27,Mpressekreterare:

’’ Intensivt, överlastat och väldigt viktigt ur demokratisk 
synpunkt, säger Cecilia. 

– Ökad populism, soligt och bra medial bevakning, säger Linda.
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Veckans MEDIEMINGLARE
Sista 
Visbybil
den på 
medie
mingla
ren nr 1, 
ThomasM
Peters-
sohn 
från 
MittMe
dia, togs 
förstås 
på Kallis. 

…sitter på 
JanMBjörk-
lund, 53, 
som låtit det 
växa lagom 
till Alme
dalen och 
sommaren. 
– Jag 
glömde raka 
mig i  morse, 
avslöjar 
FPledaren.

Foodtruck? Nej, 
det här är en 
nageltruck. 
Under Almedals
veckan har 
Nagelbussen 
varit i Visby och 
bland de som 
besökt bussen 
finns Sodexos vd 
Azita Shariati 
som målade sina 
naglar i regn
bågsfärger.

Dagens SKÆGG Dagens BUSS

KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
FREDAG

MMPåMmingletMiMSkandiasMträdgårdMkanMduMvarjeMkvällM
följaMEftersnackM–MantingenMpåMplatsMellerMliveMpåM
ExpressenMTVM–MmedMblandMandraMExpressensMpolitikMreporterM
NiklasMSvenssonMochMExpressensMpolitiskaMkommentatorMK–GM
Bergström.

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

LenaMMorinMLind-
ström,M44,Mgeneral-
direktörMpåMNXTME:

’’ Varmt, bra, 
givande.

MariaMStockhaus,M52,M
riksdagsledamotM(M):

’’ Lite mindre 
folk, spän

nande kontakter, fint 
väder.

K-GMBergströmMomMAnnaM
KinbergMBatrasMsynMpåM
Nato:

’’ Till skillnad från Fredrik 
Reinfeldt slog hon  

tydligt fast att det inte handlar 
om ifall vi ska gå med i Nato, 
utan när.

ElisabethMSvantesson,M47,Mtidi-
gareMarbetsmarknadsministerM
(M)MomMmoderaterMsomMvillMsam-
arbetaMpåMSD:

’’ Det är viktigt att vi formulerar 
vår egen poltik. Sen ser situatio

nen olika ut runt om i landet. Jag kan 
aldrig diktera vad andra ska göra, men 
jag rekommenderar ingen att samar
beta med Sverigedemokraterna.

BirgittaMOhlsson,M39,M
utrikespolitiskMtalesper-
sonM(Fp)MomMattMsamar-
betaMmedMSD:

’’ Det finns inget allians
parti som vill bygga en 

framtida regering med SD. Det 
är stor skillnad i vår politk. Det 
är viktigt att se att det finns 
en avgrund emellan.

VeronicaMPalm,M43Mriks-
dagsledamotM(S),MomMsam-
arbeteMmellanMpartier:

’’ Anna var tydlig med att 
det är viktigt med samar

bete hemma och utomlands.Vi 
har ett fruktansvärt komplicerat 
parlamentariskt läge. Då krävs 
ett stort ansvarstagande från de 
största politiska partierna. 
Alternativet är kaos eller att ge 
ett nyfascistiskt  parti än större 
inflytande.

RasmusMTörnblom,M25,MordförandeM
MUFMomMtillfälligaMuppehållstill-
stånd:

’’  En enkel princip borde vara gällande 
när människor kommer till Sverige 

på flykt och söker asyl här. Välkommen hit, 
välkommen hem men ta nu ett eget ansvar 
för din integration. Jag tror att det bara 
går att göra tillräckligt kraftfullt i läget när 
man säger ”här får du stanna”.

(O)raka(de) svar 
med Björklund

GunnarMHåkansson,M
52,MgeneraldirektörM
golfförbundet:

’’ Magiskt, 
inspirerande, 

glädje.

PerMBill,M57,MtillträdandeM
landshövdingMGävleborgM
ochMGunnarMAxén,M47,M
tidigareMriksdagsledamotM
(M):

’’ Varm, 
intensiv, 

engagerande, 
säger Gunnar.
–MLugn, varm, 
intressant, säger 
Per.

ThereseMLilja,M33,MstrategiskMkommunikatör,MAnnM
Heberlein,M45,MförfattareMochMprofessorMiMetikMochM
SofiaMBennet,M40,MpressansvarigMRegionMSkåne:

’’ Öresundshuset, rosé och Sverigeförhand
lingen.

– Intensiv, varm, spännande.
– Kortare än vanligt.

MargaretaMWinberg,M67,MtidigareM
jämställdhetsministerM(S):

’’ Varmt, peppande och 
lärorikt.

”Varmt, varmt &   jättevarmt”

VeronicaMPalm,M42,MriksdagsdagsledamotM(S),MmedMIsabelleMEkvall,M23,Mpressekrete-rareMåtMVeronicaMPalm:

’’ Soligt, trevligt, intensivt, säger 
Veronica.

”Peppande”

”Soligt, trevligt 
och intensivt”
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MONA SAHLIN, tidigare S-ledare 
och regeringens nationella 
samordnare mot våldsbejakande 
extremism får bara ner det allra 
viktigaste i sin lilla svarta: 

’’ Jag har smink, mobil och 
hörlurar, så jag kan lyssna 

på musik. I dag lyssnade jag på 
ADL och Jocke Berg från Kent. 

KRISTINA PERSSON, S, 
framtids minister, säger att hon 
får plats med minst tio kilo i sin 
stora skinnväska:

’’ Jag har alltid med mig 
sminkväska, två mobiler 

och ett anteckningsblock där  
jag kan skriva ner råd och idéer. 

CHRISTER FUGLESANG, 58, 
 astronaut:

’’ Jag har en iPad, laddare 
och en bok om sannolikhet 

och statistik för gemene man.

JAKOB FORSSMED, KD, 40, 
ekonomisk-politisk talesperson:

’’ Jag har kläder för alla 
tillfällen, många skjortor, 

och så underlag för jobb. Till 
DJ-battlet behövde jag skor som 
man kan studsa i. Och så det 
viktigaste: Tuggummi mot åksjuka!

ALI ESBATI, V, riksdagsledamot:

’’ Jag har flera mappar 
i väskan för olika debat-

ter och framträdande som jag 
ska ha. Sen har jag skrivit ut 
lite papper som jag kan ha 
med mig för säkerhets skull 
som man kan hänga upp sig 
på. Lite förberedelser helt 
enkelt. 

VERONICA PALM (S), riksdagsledamot:
– Jag har en massa saker, mobil laddare, 
läppstift, handlingar, 
kalender och puder 
eftersom det är så 
varmt.

Vad är det vikti-
gaste?
– Mobilen. För 

jag kan kommuni-
cera med den 
och kan 
använda 
kartan så att 
jag hittar 
i Almedalen.

Vad är det 
för väska?
–  En 

tygkasse från 
Indiska med 
fack, super-
bra. När 
riksdagen 
stänger, 
då 
övergår 
jag till 
tyg-
kasse 
och så 
kör jag 
det hela 
sommaren.

Visbyvimlarnas väskvisning

DAGS ATT TRØJA P˚ 
 KLÆDBUDGETEN, ULF?

MMUlf MKristerssonM(M)Meko-
nomiskpolitiskMtalespersonM
harM hittatM stilenM iMExpres-
sensMvalstuga.M

HanM valdeM enM beprövadM
outfitMiMAlmedalenMiMgår.

–MJagMfårMköpaMmigMenMnyM
tröjaMserMjag,MsägerMUlf MKris-
terssonMochMskrattar.M

Expressens valstuga 5 september förra året

Almedalen i går
Senare samma dag – ny t-shirt, men 
på axlarna går ränderna aldrig ur

Tony ger röst åt 
kämpande knallar

MMTonyMNilssonMsäljerMnormaltM
godisMpåMmarknaderM iMHudiks-
vall,MRättvikMosv.

NuMkämparMhanMförMknallarnaM
iMAlmedalen.

–MHurMviMänMharMgjort,MharMdetM
blivitMfel,MsägerMTony,M58.

IMfjolMtogsMstraffavgifterMpåMtioM
miljonerMutMavMknallare.

ProblemetMärMkassaregistren.
–MDetMärMkravMpåMossMattMviMskaM

haM dem,M samtidigtM finnsM ingaM
godkändaM förM utomhusbrukM
såM försäkringarnaM gällerM inte,M
sägerMTony.

EttMärendeMärMuppeMiMkammar-
rätten.

–MPåMfinansministernMlåterMdetM
somM omM attM lagenM baraM gällerM
vidM vackertM väder,M sägerM Tony,M
somM trorM sigM haM MiljöpartietM
medMsig.M MAGNUS ALSELIND

FR˚N GODIS TILL GOTLAND. Tony Nilsson är i Almedalen för 
att föra knallarnas talan.

Åksjuketabletter, läppstift – och 
mobilen.

Vad bär egentligen profilerna 
i Almedalen omkring på?

Bekantas bekanta tog en titt i den 
kanske viktigaste accessoaren. 
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON OCH SVEN LINDWALL
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Ännu en varm dag  och egenföretagande har stått på agen
dan. Jag mötte en glad Sofia Arkelsten, hon var vid gott mod 
trots DÖ  – det var många glada moderater i Almedalen i går 

– och såg hellre ett samarbete med Social
demokraterna än med SD. Sedan träffade 

jag Sofia Kacim och Per Schlingmann och 
vi pratade politisk retorik.

Det är många glada moderater i Almedalen 

denna dag och Tomas Tobé (M), riksdags

ledamot, var en av dem.

Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot på 

 promenad i Almedalen, var hoppfull inför fram

tiden. ”Vi har politiken”, sa hon.

Siw Öberg, styrelseledamot i Småföretagarnas 
Riksförbund, och Mats Eriksson, egenföreta
gare, som kämpar för att företagare ska få 
bättre villkor.

Livrädd för både akupunktur och massage 
fann jag till min lättnad att akupunkturfolket tagit en välförtjänt paus när jag väl tog mig dit.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

Sofia Kacim och Per Schlingmann jobbar ihop med politisk kommunikation. Vi funderade 
över ord som utvecklingsmoral, grön liberalism och förstajobbavdraget. Vi kom fram till att det sistnämnda har 18 bokstäver. 

Muntra  
moderater

BRIT STAKSTON PRISAD 
FØR DIGITALSÆNDNINGAR

DROG SØDERUT. Robbin Grönstedt, vd för prbyrån Pro
gress som bland annat har haft framgångar med kampan
jer för Mini och IPOnly under Almedalsveckan, lämnade 
Visby  snabbt på torsdagen. På Arlanda dumpade han sin 
jobbväska i bilen på långtidsparkeringen och plockade 
upp semesterväskan. Någon timme senare satt han på 
planet mot Ibiza. DJbattle på Kallis på onsdagen – Ibizas 
klubbliv på torsdagen.

SPILLEVINKER. Dagen Nyheters politiska krönikörer 
Viktor BarthKron och Ewa Stenberg drabbades av en 
olycka under redaktionsmiddagen på Surfers när de 
spillde dryck över hela bordet. DN vägrade svara på frågor 
om vilken dryck det var. 

MMBritM StakstonM ochM hennesM
AlmedalskonceptM #HejDigi-
talt,M somM gjortM 54M programM
frånMVisby,MprisadesMförM”ÅretsM
medie Mgenomslag”M underM
AlmedalsveckanM avM PR-byrånM
SpringtimeMochMmedieanalysfö-
retagatM Opoint.M HonM harM gjortM
sändningarnaM ihopMmedMBeataM
WickbomMochMEmmaMEgnell.

MotiveringenMtillMprisetMlyder:
”UtmärkelsenM ÅretsM Medie-

genomslagM iM AlmedalenM 2015M
tilldelasM enM organisationM somM
genomM sinM innovativaM digitalaM
ochMfysiskaMnärvaroMharMutnytt-
jatMAlmedalensMmöjligheterM tillM
fullo,MgenomMattMtaMfastaMpåMvär-
detMavMmöten,MdialogMochMsamtal”,M
heterMdetMiMjurynsMmotivering.”

FöretagarnasM vdM GüntherM
MårderM prisadesM somM ”ÅretsM
digitalaMkommunikatör”:

”FörMattMnåMutMunderMAlmedals-
veckanM iM alltM somM sändsM iM allaM
olikaM kanalerM krävsM smartM ochM
frekventMnärvaroM iMdetMdigitalaM
flödet.MDetMharMvårMvinnare.MMedM
ettMfokusMpåMattMageraMpåMandrasM
arenorMochMdärigenomMvisaMsinM
relevansMharMÅretsMdigitalaMkom-
munikatörMiMAlmedalenMskapatM
infografik,M livesäntM viaM peris-
cope,ManalyseratMpartiledartalenM
medMegenperspektiv,MlivepoddatM
ochM twittratM almedalsveckansM
mestMretweetadeMtweet”,MskriverM
jurynMiMsinMmotivering.

INNOVATØRER. Brit Stakston och kollegerna Emma Egnell och 
Beata Wickblom firar utmärkelsen för ”Årets mediegenomslag” 
i Almedalen. Foto: FOTO: ANNA-KARIN NILSSON
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Konst – eller bara konstigt?
MmM En seriefigur, en streckgubbe och en 

 sensuell Mona Lisa. Våra svenska topp
politiker har målat självporträtt i samband 
med att de intervjuats av Expressens politik
reporter Niklas Svensson. Men vad säger 
porträtten egentligen om dem själva?
MmM Vi lät psykoanalytikern och idéhistorikern 

Per Magnus Johansson analysera porträtten. 
Konstkännaren och galleristen Christer 
 Pettersson satte betyg på politikernas konst
närliga förmågor.

Psykonanalytiker & konstkännare
kommenterar politikernas porträtt

EBBA BUSCH 
THOR (KD)

PARTILEDARE
12341234123412341234

’’ Bilden har en kvinnlig 
touch med läpparna 

och ögonen. Hon lyckas 
framställa kvinnligheten som 
berörande och bilden har en 
sensualism. Hon visar även 
att hon vill säga någonting 
med sitt plakat. 

JIMMIE 
˚KESSON (SD)

PARTILEDARE
1234

’’ Det totalt omöjligt 
att avgöra att det 

är han. Han tar inte 
uppgiften på allvar utan 
tecknar sig själv som en 
seriefigur.

GUSTAV FRIDOLIN (MP) 
SPRÅKRÖR OCH UTBILD
NINGSMINISTER
12341234

’’ Han har pratat med en 
försonande attityd gente-

mot Moderaterna, det visar sig 
i  och med att bilden är röd, grön 
och blå. Den lite stela bilden av 
honom som en ganska strikt person 
vid vissa framträdande finns 
närvarande i  hans självporträtt.

MONA SAHLIN (S) 
TIDIGARE 
SLEDARE
1234

’’ Mona 
Sahlins 

väsen finns 
närvarande 
i  bilden. 
Hon lyckas 
framställa 
någon-
ting av 
sig 
själv, 
även 
om det 
är i en mindre 
estetisk form än verklighe-
ten. 

ANDERS 
YGEMAN (S)

INRIKES
MINISTER
1234

’’ Den är oper-
sonlig. Är 

han själv operson-
lig? Det finns ett 
opersonligt drag 
han visar i den här 
bilden. Han har inte 
ens hår. Det kan 
också vara så att 
han känner sig 
hämmad inför att 
teckna överhuvud-
taget.

SAMMA 
PROSÉDUR 
NÄSTA ÅR?

Niklas Nordström, 47, kommunalråd Luleå (S):

’’ Åk för de viktiga och bra samtalen som 
sker under öppna former.

Erik Rosenberg, 38, ansvarig för minglet på 

Prime, och Hanna Hellquist, 37, chef för 

public affairs på Prime:

’’ Förena nytta med nöje. Almedalen är 

fortfarande en helt unik mötesplats för 

alla som är intresserade av politik och sam-

hällsfrågor, säger Hanna.

Anders Flanking, 
före detta stats
sekreterare (C):

’’ Man får mer 
kunskap.

Prime bjöd på fredagen på en sval 
trädgård, signaturdrycken rosé och 
Guterutan, en lokal pizza gjord på 
smördeg. Många av besökarna åter
kommer till den vackra ön nästa år 
igen. 

Vilket är ditt bästa argument för att 
åka till Almedalen?

Johan Petré, 33, event 
manager på Petré 
Event och PR:

’’ Man får träffa 
otroligt mycket 

folk på många olika 
sätt, vilket är bra om 
man jobbar med en 
verksamhet som går ut 
på att nätverka.

”Man  
får mer 

kunskap”
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Konst – eller bara konstigt?
STEFAN 
LØFVEN (S) 

STATSMINISTER
123456

’’ Allting är 
i  rött, 

vilket visar att han 
är trogen sin 
politiska ideologi. 
Det finns en snygg 
namn teckning parat 
med det angelägna 
plakatet. Det finns 
ett allvar i denna 
streckgubbe. 

GUDRUN SCHYMAN (FI)
PARTILEDARE
12341234

’’ Hon 
framställer 

sig själv som en 
intelligent och 
klok människa och 
hon visar att hon 
inte identifierar 
sig med könsste
reotyper. Det är 
ett stort, listigt 
ansikte hon ritat. 
Könsfrågan är närvarande i hennes framställ
ning av sig själv.

JAN BJØRKLUND (FP)
PARTILEDARE
12341234

’’ Tänderna får mig att 
tänka på att han 

uppfattar att han själv har ett 
icke estetisk leende. Det är 
inte en person som tycker 
väldigt mycket om sig själv.

ANNIE 
LØØF (C)

PARTI
LEDARE
123412341234

’’ Det finns 
någon en 

form av flick
aktighet parat 
med ungdomlig 
glädje och 
entusiasm. Hon 
vill nog gärna se 
sig själv på det 
sättet. Hon har 
en positiv och 
okomplicerad 
självbild. 

ANNA KINBERG 
BATRA (M)

PARTILEDARE
123412341234

’’ Hon fram
ställer sig 

som glad, folklig och 
lite elegant. Hon är 
mest blå, men även 
lite röd. 

JONAS SJØSTEDT (V)
PARTILEDARE
1234

’’ Jag har en känsla av att 
han inte gillar att måla. 

Det är någonting undvikande i 
den här bilden. Ögonen har lite 
uttryck, men det känns inte 
som att han varit  entusiastisk 
inför uppgiften.

Malou von Sivers, 63, 
programledare: 

’’ Jag får mycket 
komplimanger för 

mina solglasögon. Jag 
tänkte att jag inte skulle 
köpa vanliga, svarta 
solglasögon. De kommer 
från Calvin Klein.

Susanna Popova, 58, 
journalist:

’’  Det här är likadana 
glasögon som 

Audrey Hepburn hade 
i ”Breakfast at Tiffanys”. 
Jag såg dem för två år 
sedan och var tvungen att 
slå till.

Med 
solen 
i ögonen

Almedalentidningen 
i tisdags. Petter Stor
dalen gick hårt åt ett par 
fejkbrillor som tillhörde 
Expressens Pascal 
Engman.
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INGER WÄSTBERG, 69, 
smyckesexpert har ett 
armband gjort av lock från 
snusdosor. Ett (åter)vin
nande koncept i Almedalen.

ULRICA SCHENSTRÖM, 43, 
kommunikationsrådgivare och 
politisk kommentator: 

’’ Jag drar på semester på 
tisdag. Då åker jag och 

min man till norra Skottland. 
Jag har lärt mig efter alla 
Almedalsveckor att man inte 
bara kan åka till sommarstället 
eller stanna kvar i stan. Man 
måste verkligen byta miljö. 

ELISABETH SVANTES
SON, 47, andre vice 
ordförande i  Moderaterna:

’’ Jag ska på 
semester i några 

veckor. Första tiden har 
jag ingenting inbokat. 
Det är en del av tjus-
ningen. Att titta i alma-
nackan och se att det är 
helt tomt, det är semes-
ter för mig. En vecka har 
vi hyrt ett fritidshus 
i  Skåne, vid havet. 

TOMAS TOBÉ, 37, parti
sekreterare för Moderaterna:

’’ Jag kommer att åka 
på semester till 

Grekland. Jag spenderar 
tid med familjen och 
försöker njuta lite av solen.

JAN SCHERMAN, 65, 
affärsområdeschef för 
Aftonbladet tv:

’’ Jag ska jobba 
vidare ett tag. 

Sen ska jag vara ledig 
en vecka. Sen ska jag 
till Båstad, för att leda 
ett medieseminarium 
och titta på tennis. 
Sen ska jag vara ledig 
några dagar. Sen ska 
jag jobba igen. Och så 
där pågår livet.

ALEXANDRA 
CHARLES, 68, 
prkonsult:

’’ Jag ska vila 
upp mig. Det blir 

semester. Först på torpet i 
Roslagen, då badar, ror och 
fiskar man. Sen blir det en 
sväng till Västkusten. 

ULF KRISTERSSON, M, 
skuggfinansminister:

’’ Jag ska åka ut till en 
liten kobbe i Mälaren.  

JOHANNA SCHREI
BER, 29, pressekre
terare Moderaterna:

’’ Jag ska åka till 
Santa Barbara 

och prova vin tillsam-
mans med min kille. 

MUSSE HASSELVALL, 
42, kampsportsprofil 
och programledare:

’’ Jag ska ha 
semester men 

småjobba med ett 
projekt för UR om läsför-
ståelse. Men när jag är 
ledig ska jag försöka 
rida. Min flickvän, Åse, 
är jockey så jag ska följa 
med henne till banan 
varje dag. 

GUSTAF REINFELDT, 22, 
kommunfullmäktigeledamot 
för Moderaterna i Solna:

’’ Jag ska åka hem och 
läsa böcker. Jag har 

köpt en massa spännande 
biografier. Den mest spän-
nande är nog Hillary Clin-
tons, hon är ju aktuell inför 
nästa års presidentval. Det 
blir semester hela somma-
ren. Jag blir i Stockholm 

men eventuellt besöker 
jag också lite släktingar 
på Västkusten. 

JESSIKA GEDIN, 45, 
programledare:

’’ Jag ska ha semester 
och försöka baka 

den perfekta Pretzeln. Det 
ska jag göra i Stockholms 
skärgård, sen ska jag ner 
till Västkusten och baka 
lite där. Sen börjar jag 
jobba igen i slutet av juli. 

MMUnderM
Almedals-
veckanM harM
Expressenpod-
darnaM Annika 
Jankell ochMSamantha 
Coard spelatM inMsinMpoddMförM
HälsolivMdärMdeMhyllarMmod.

OchM deM valdeM attM hyllaM
Agnes Bondelid medMmotive-
ringen:M

”För att hon i stället för 
att se på vågar göra skillnad 
i  den mänskliga misär som 
tvingar EU-migranter  att 
tigga på våra gator och torg. 
Hennes initiativ till nätverket 
Hopkok påverkar inte bara de 
som kämpar för sin överlev-
nad utan även även oss andra 
till att bli  modigare när vi vill 
hjälpa men inte vet hur vi ska 
göra.”

Annika Jankell, 
Agnes Bondelid och 
Samantha Coard. 

Agnes Bondelid 
hyllas i Expressens
podd Hälsoliv

ROSSANA DINAMARCA, 
41, riksdagsledamot för  
Vänsterpartiet:

’’ Jag ska åka hem 
till Trollhättan. Det 

blir lugnt. Jag vet aldrig 
vad det blir av somrarna. 

Men ni journalister går ju 
på semester nu, så jag 
räknar med att kunna vara i 
fred i  två veckor. 

JAN BJÖRKLUND, 
53, Fp, parti
ledare:

’’ Jag ska 
vara med 

familjen. För att 
få vara i fred 
som politiker 
måste jag lämna 

Sverige. Vi åker till 
Medelhavet, Italien, 
några veckor. 

MARCUS OSCARSSON, 39, 
journalist och politisk 
kommentator:

’’ Jag ska ha en under-
bar semester, leka 

med mina föräldrars två 
Basset-hundar. Umgås med 
vänner och bada, äta glass. 
Dessutom ska jag hitta en 
ny tavla till min lägenhet, 
det tar tid att verkligen hitta 
en som passar. 

Tack och adjö – nu blir det 
sol, bad och kast med spö!

PETER ERIKSSON, 56, EUparla
mentledamot för Miljöpartiet:

’’ Jag ska åka ner till Stras-
bourg och ha omröstningar 

som är ganska viktiga i diskussio-
ner om utsläppssystemet och 
handelsavtalet TTIP. Det är jobb nu 
i flera veckor innan jag får semes-
ter. Då åker jag hem till Norrbotten.

Vad ska du 
göra efter  

Almedalen?

Dagens 
˚TERVINNARE

MMDetM ärM inteM baraM stekhettM
påM VisbysM gator.M DetM hettadeM
ävenMtillMiMExpressensMvalstugaM
underM jämställdhetsdebattenM
mellanMVeronica Palm,MS,MochM
Annicka Engblom,M ordfö-
randeMförMModeratkvinnorna.

PalmM ifrågasatteM varförM
EngblomM blevM såM argM underM
duellen.MM

–MDetMärMväldigtMvarmtMochM
detMkanskeMärMdärförMjagMärM
väldigtM arg,M svaradeM Eng-
blom.

Värme – en orsak  
till ilska för Engblom

Annicka Engblom och Veronica 
Palm i Expressens valstuga.
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON



Vi har sagt det förut, men vi kan inte låta 
bli att säga det igen: skogen är Sveriges 
oljereserv. Fantastiskt. För av den kan 
vi utveckla drivmedel för dagens 
och morgondagens fordon. 2011 
lanserade vi Evolution Diesel med 
tallolja, en förnybar restprodukt 
från skogsindustrin framtagen 
i samarbete med Sveaskog och 
Södra. Och nu presenterar vi nästa 
stora genombrott – Evolution 
Bensin med tallolja och förnybar 
råvara från Lantmännen.

Inte nog med det, i år fördubblar vi vår 
produktion av Evolution Diesel och har 

inlett ett samarbete med Ragn-Sells för 
att säkra vår hållbara råvarubas med 
matfettsrester från restauranger.

De är alla steg i rätt riktning. Men vi 
vill hellre ta enorma kliv. För att det 
ska kunna hända behöver vi och 
våra samarbetspartners långsiktiga 
spelregler från beslutsfattarna. 

Kampen för grönare drivmedel går vidare!

Läs mer på preem.se/evolution

97�% av dagens bilar är 
bensin- och dieselbilar. Det 
vi gör är att skapa grönare 

bränslen för alla dem.

PREEM PRESENTERAR EVOLUTION BENSIN.

I SAMARBETE MED:

Preem Evolution Diesel (32% förnybar råvara) och Preem Evolution Bensin (10% förnybar råvara) sänker utsläppen av fossil koldioxid jämfört med fossil diesel och bensin.
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(V)ÆRLDSARTIST P˚ SCEN
m Uppvärmningen inför partiledarnas tal i Alme
dalen säger en del om partierna. Sverigedemokra
terna hade slagsida mot dansband och nu väljer 
Vänsterpartiet att flyga in Ramy Essam som blev 
världskänd efter att han sjöng sin låt ”Irhal” på 
Tahrirtorget under den egyptiska revolutionen 2011. 
� ALMEDALEN,�KL�17.45

ASYLSKOLA
m Migrationsverket har visat en unik öppenhet 
under Almedalsveckan där riktiga handläggare har 
bedömt fiktiva fall. På lördagen har du chans att 
lyssna på om ”Anisa från Afghanistan, en ensam
stående mot utan manligt nätverk” skulle få stanna 
i  Sverige. STRANDVÄGEN,�KL�11.00

K-G BERGSTRØM
m Expressen har under hela veckan bjudit på 
 blytung analys av Sveriges främste politiska 
 kommentator på valstugans scen. På lördagen har du 
chansen att lyssna när KG Bergström sammanfattar 
veckan. 
� EXPRESSENS�VALSTUGA�PÅ�HAMNGATAN,�KL�12.30
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= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

ALME-
DALEN
LØRDAG
& SØNDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

LØRDAG
07:55–09:30 Moderaternas roll för demokratin

Arr: Initiativ samutveckling. Med: Marina Hammer, 
Initiativ samutveckling. Elin Boklund, Initiativ samut
veckling. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

09:20–10:20 Nya vägar att nå sexuellt utsatta barn
Arr: Stiftelsen allmänna barnhuset. Med: Åsa Land
berg, handläggare, Stiftelsen allmänna barnhuset. Carl 
Göran Svedin, professor, Linköpings universitet. Linda 
Jonsson, socionom och doktorand, Linköpings univer
sitet. Plats: S:t Hansgatan 21.

10:00–10:30 Vilka frågor vill FP driva på EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor. Med: 
Cecilia Wikström, europaparlamentariker, Folkpartiet. 
Lennart Persson, utfrågare. Plats: Strandvägen, H526.

10:00–10:30 Vad kan vi säga retoriskt  
om Anna Kinberg Batras tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige.  
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1.

10:00–10:45 Vad innebär ett  
barnvänligt mottagande?
Arr: Migrationsverket. Med: Helene Torstensson, 
Migrationsverket. Inger Ashing, ordförande, Rädda 
barnen. Marie Lundin, lokal barnombudsman, 
 Simrishamns kommun. Plats: Strandvägen, H524. 

10:00–11:00 Presskonferens med Jonas Sjöstedt
Arr: Vänsterpartiet. Med: Jonas Sjöstedt, Vänster
partiet. Plats: Almedalen.

10:00–11:30 Hur präglad är du av samhället?  
Hur påverkas du av andra?  
Vem är du och vem vill du vara?
Arr: Mullingstorp kursgård. Med: Karin Persson Haas, 
coach, Mullingstorp kursgård.  
Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32. 

10:30–11:00 Duell 
om Rut och Rot

Arr:�Expressen.�Med: Niklas 
Wykman (M), och Ali Esbati (V). 
Utfrågare: Hanna Jakobson. 
Plats: Hamngatan.

11:30–12:00 Duell – hur ska 
Stockholm hantera tiggeriet?

Arr: Expressen. Med: Gita 
Nabavi (Fi), vikarierande 
gruppledare Stockholm stad 
och Andrea Ström (M), ledamot 
kommunfullmäktige Stockholm 
stad. Plats: Hamngatan.

11:30–12:30 Vad är vänsterns svar  
på fattigdomen i Europa?
Arr: Vänsterpartiet. Med: Christina Höj Larsen (V), 
migrationspolitisk talesperson. Malin Björk (V), 
EUparlamentariker. Thomas Hammarberg, ordf 
i  kommissionen mot antiziganism. Åsa Mattsson, 
pressansvarig/moderator, Vänsterpartiet. Plats: 
Almedalen.

12:00–12:30 Duell 
om jämställdhet

Arr: Expressen. Med: Gudrun 
Schyman (Fi) och Maria Arn
holm (FP). Utfrågare: Hanna 
Jakobson. Plats: Hamngatan.

12:00–13:30 Hur ser ett jämlikt samhälle ut?
Arr: Initiativ samutveckling. Med: Padma Schrewelius, 
samutvecklare, Initiativ samutveckling. Jonas Anders
son, samutvecklare, Initiativ samutveckling. Plats: S:t 
Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

12:30–13:15 Vem lyssnar på barnen och  
hur? Om barnet i asylprocessen
Arr:�Migrationsverket. Med: Sandra Jansson, Migra
tionsverket. Rädda barnen. Barnombudsmannen. 
Plats: Strandvägen, H524. 

12:30–13:00 Utfrågning: 
Jonas Sjöstedt, V

Arr:�Expressen. Med: Jonas 
Sjöstedt (V), partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

13:00–14:00 Hur tolkar barn rasism? 
Arr: Dockteater Amusé; Rädda barnen, Gotland. Med: 
Ellinor Nordlund, konstnärlig ledare, Dockteater 
Amusé. Peter Herthelius, ordförande, Rädda barnen 
Gotland. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

ANNAT

BARN/
UNGDOM

EU

UTBILD-
NING

BARN/
UNGDOM

ANNAT

ANNAT

ANNAT

ANNAT

MÆNSK. 
RÆTTIG-
HETER

JÆM-
STÆLLDHET

ANNAT

BARN/
UNGDOM

ANNAT

BARN/
UNGDOM

13:00–14:00 Låt oss tala om klass  
– den ojämlika vården
Arr: Vänsterpartiet. Med: Karin Rågsjö, vårdpolitisk 
talesperson, Vänsterpartiet. Mathias Sylwan, specialist 
på upphandlingar med över 15 års erfarenhet bla som 
förbundsjurist på SKL. Theo Bodin, läkare, Socialistiska 
läkare. Linda Fleetwood, kommunalråd Kalmar, Vän
sterpartiet. Jennie Jarve, boendestödjare, ledamot 
HSN Gotland, Vänsterpartiet. Åsa Mattsson, press
ansvarig moderator, Vänsterpartiet. Plats: Almedalen.

13:00–13:30 K-G Bergström 
analyserar

Arr: Expressen. Med: K–G 
Bergström. Utfrågare: Fredrik 
Sjöshult. Plats: Hamngatan.

13:00–15:00 Intervju med Jonas Sjöstedt
Arr: P4 Extra; Sveriges Radio. Med: Erik Blix, program
ledare, Sveriges Radio. Jonas Sjöstedt, partiledare, 
Vänsterpartiet. Plats: Donnersgatan.

13:45–14:15 Vilka frågor vill  
Vänsterpartiet driva på EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor. Med: 
Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Malin 
Björk, europaparlamentariker, Vänsterpartiet. Lennart 
Persson, utfrågare. Plats: Strandvägen, H526.

14:00–14:30 Utfrågning: 
Rossana Dinamarca, V

Arr:�Expressen. Med: Rossana 
Dinamarca (V), kulturpolitisk 
talesperson. Plats: Hamngatan.

14:00–14:30 I full fart – mitt  
liv med personlig assistans
Arr: Föreningen JAG. Med: Ronny Larsson, 
 assistansanvändare, Föreningen JAG. Plats: 
 Hamnplan, H223.

14:00–14:45 En barnrättsutbildning på  
Migrationsverket – så här går det till
Arr: Migrationsverket. Med: Helene Torstensson, 
teamledare/barnhandläggare i Vänersborg, Migra
tionsverket. Johanna Aurell Wiklund, barnhandläg
gare i Sundbyberg, Migrationsverket. Sandra Jansson, 
teamledare/barnhandläggare i Mariestad, Migrations
verket. Hessam Marjaie, barnhandläggare i Malmö, 
Migrationsverket. Plats: Strandvägen, H524. 

14:00–15:30 Vad är ditt ansvar i mötet  
med oliktänkande i samhället?
Arr: Mindfulnessgruppen; Minds unlimited. Med: Ann 
Nilsson Ahnstedt, mindfulnessinstruktör. Gunnar 
Michanek, mindfulnessinstruktör. Rosario Rojas, 
mindfulnessinstruktör. Plats: S:t Hansskolan, S:t 
Hansgatan 32.

14:30–15:30 Framtidsjobben är de trygga jobben
Arr:�Vänsterpartiet. Med: Ali Esbati (V), arbetsmark
nadspolitisk talesperson. Pim van Dorpel, vice ordfö
rande, Hotell och restaurangfacket. Lise Donovan, tf 
chefsjurist, TCO. Magnus Thelander, Svenska trans
portarbetareförbundet. Jan Rehn, Svenska kommu
nalarbetareförbundet. Gösta Karlsson, senior ekonom 
fd chefsekonom, Unionen. Plats: Almedalen.

16:00–16:30 Vad händer när feminister  
kommer in i maktens rum?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman (Fi), 
samtalsledare. Victoria Kawesa (Fi). Gita Nabavi (Fi). 
Elin Bååth (Fi). Lisa Palm, Unga feminister. Stina 
Svensson (Fi). Plats: Talarplats, Donners plats.

17:00–18:00 Nikodemussamtal  
med företrädare för Folkpartiet
Arr: Visby domkyrkoförsamling; Sensus studieförbund; 
Svenska kyrkan. Med: Partiföreträdare, partiledning, 
Folkpartiet. Lisbeth Gustafsson, journalist. Mats 
Hermansson, domprost, Visby domkyrkoförsamling. 
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.

17:45–19:00 Allsång i Almedalen  
med världsartisten Ramy Essam
Arr: Vänsterpartiet. Med: Sanna Carlstedt, artist och 
allsångsledare. Ramy Essam, artist. Hanna Cederin, 
ordförande, Ung vänster. Plats: Almedalen.

19:00–19:45 Jonas Sjöstedts tal
Arr: Vänsterpartiet. Med: Jonas Sjöstedt.  
Plats: Almedalen.

22:00–23:00 Nikodemussamtal  
med företrädare för Vänsterpartiet
Arr: Visby domkyrkoförsamling; Sensus studieförbund; 
Svenska kyrkan. Med: Jonas Sjöstedt, partiordfö
rande, Vänsterpartiet. Lisbeth Gustafsson, journalist. 
Mats Hermansson, domprost, Visby domkyrkoförsam
ling. Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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Gudrun�Schyman.

Rossana�Dinamarca.

PROGRAMMET�ÄR�ETT�URVAL�AV�DAGENS�AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.
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SØNDAG
07:55–09:30 Vänsterpartiets roll för demokratin

Arr: Initiativ samutveckling. Med: Marina Hammer, 
Initiativ samutveckling. Elin Boklund, Initiativ samut-
veckling. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

10:00–10:30 Vad kan vi säga  
retoriskt om Jonas Sjöstedts tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige. Plats: Sjumastaren, restaur-
ang, Skeppsbron 1.

10:00–11:00 Skapa effektiv offentlig  
sektor med agila kontrakt
Arr: Crisp. Med: Mattias Skarin, IT-expert, Crisp. Mia 
Kolmodin, användarvänlighetsexpert, Crisp. Plats: 
Talarplats, Hamngatan/Korsgatan.

10:00–11:00 Tro som politisk kraft
Arr: Vårdklockans kyrkan; Equmeniakyrkan; Försam-
lingar på Gotland. Med: Britta Hermansson, pastor, 
Equmeniakyrkan. Börje Ring, trubadur. Tomas 
Boström, pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian Edman, 
diakon, Vårdklockans kyrka. Inga Johansson, sam-
orndnare Kyrka-Samhälle, Equmeniakyrkan. Plats: 
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43.

12:00–13:00 Folkpartiets partiledare  
Jan Björklund talar i Almedalen
Arr: Folkpartiet liberalerna. Med: Jan Björklund, 
partiledare, Folkpartiet liberalerna. Plats: Almedalen.

13:00–15:00 Direktsänd intervju  
med Jan Björklund
Arr: P4 Extra; Sveriges Radio. Med: Erik Blix, program-
ledare, Sveriges Radio. Jan Björklund, partiledare, 
Folkpartiet. Plats: Donnersgatan.

13:30–14:00 Vad kan vi säga  
retoriskt om Jan Björklunds tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige. Södertörns högskola.  
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1.

16:00–16:30 Behövs det ett feministiskt parti?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
samtalsledare, Feministiskt initiativ. Linnéa Bruno, 
styrelseledamot, Feministiskt initiativ. Lawen Redar, 
Socialdemokraterna. Anna-Klara Bratt, redaktör, 
Feministiskt perspektiv. Plats: Talarplats, Donners 
plats.
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Se årets höjd-
punkter från 
Almedalen på
Expressen TV

Mia Kolmodin.

Jan Björklund.

UPPLEV ALMEDALENS 
HØJDPUNKTER IGEN

MAKTHAVARNA – SOM DU ALDRIG SETT DEM FØRUT. I publiken på DJ-battlet i onsdags blev det stage-
dive – och på mediescenen kämpade Expressens Niklas Svensson och Anna Dahlberg i medie-battlet mot SVT.

UNGDOMSDEBATT. Företrädare för de politiska ungdomsförbunden, på bilden Ellinor Eriksson, SSU, Sara Skyttedal, 
KDU, Jessica Ohlson, SDU, Lorentz Tovatt, GU och Rasmus Törnblom, MUF, möttes i en debatt i Expressens valstuga.

S˚ VAR TALEN. Expressens K-G Bergström analyserar 
Ebba Busch Thors och de andra partiledares tal.

UTFR˚GNINGAR. Centerledaren Annie Lööf är en av 
många som avkrävts på raka svar i Expressens valstuga.



VÆDRET

Frågor om väder: 
fragameteorologen 
@stormgeom.com

Vädret på webben
GRATIS LÄNK: sms:a
EXP SAJT till 72 200

Vädret i din mobil1234

LÖRDAG
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MISSA INTE! 
EXPRESSENS
ALMEDALEN-APP

Ladda ned eller uppda-
tera Expressen-appen. 
Du hittar den genom att 

gå in på expressen.se/iphone 
eller expressen.se/android 
i din telefon. 

1
Öppna appen och 
gå in på valfri 
artikel om Alme-

dalen. Tryck på knappen 
i toppmenyn för att gå in 
på Almedalen.

2

Tryck på knappen ”Välj 
Almedalen som startsida”.
Du har nu Expressens 

Almedalen-sajt som startsida. Du 
kommer fortfarande åt resten av 
Expressens innehåll i länkarna 
i toppmenyn.

3

Umeå

Kiruna

Östersund

StockholmKarlstad

Malmö

Göteborg
Visby

Gävle

2

3

4
5

6

7

8

9
10 11

12

I morgon
+30

+25

+20

+15

+10

+5

-5

-10

-15

-20

0

1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sverige
i morgon

I dag kl 19 I morgon kl 13

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

I morgon kl 19 kl 13

+30

+25

+20

+15

+10

+5

-5

-10

-15

-2

0

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

22

19

20

19

24

24

25

21

25

22

24

20

22

22

23

20

17

17

19

17

18

17

23

19

18

17

21

18

17

17

21

19

1-5 m/s

3-7 m/s

2-6 m/s

4-8 m/s

1-4 m/s

2-6 m/s

2-6 m/s

4-8 m/s

3-7 m/s

1-5 m/s

1-4 m/s

5-9 m/s

2-6 m/s

1-5 m/s

2-5 m/s

7-11 m/s

Måndag Må Ti On To Fr Lö

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2

www.europahuset.eu
Twitter #euialmedalen

Lördag 4/7

Vägval Europa: Samtal om Folkpartiets 
Europapolitik
Kl. 10.00 – 10.30
Cecilia Wikström Europaparlamentariker (FP). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Vägval Europa: Samtal om Vänsterpartiets 
Europapolitik
Kl. 13.45 – 14.15
Jonas Sjöstedt partiledare (V) och Malin Björk Europaparlamentariker (V). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Öppet Europahus!
Välkommen till Europahuset i Almedalen.

Träffa oss som jobbar på Europaparlamentets informationskontor i Sverige och på 
EU-kommissionens representation i Sverige.

Ställ dina frågor, ta en kopp kaffe och testa dina kunskaper i vår EU-quiz.
 

Lördag 9 – 17

Söndag 10 – 12

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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