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Adda oss 
på snap!

12.15:
Sara 
Skyttedal

14.30:
Carin 
Jämtin

SUCCE FØR
GETINGT˚GET
– delar ut glass till barnen 15.00

MAGDALENA  
Andersson 
OM SIN 
KRIS

SIDAN 12SIDORNA 6–7

K-G:s
DOM
över Stefan

LØFVEN

LO 
SL˚R
TILLBAKA
mot Annie Lööfs tal

I DAG: HØJD-
PUNKTER 
I VALSTUGAN

Programledare Hannes Nelander.

NATTENS
HETASTE
VIMLARE

4 Smarta besluten i vår
4 Kraven i Visby & i höst

SOCIALDEMOKRATERNAS DAG

SIDORNA 20, 21, 22, 23, 24, 25 & 26

MITTEN SIDORNA 10–11

Lööf.

Thorwaldsson.

Löfven.

Bergström.
Andersson.

Thand Ringqvist & Svensson.

Hadzialic.

Schelin Seide-
gård & Raji.
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Försvarets personalbrist. Vad gör 
Hultqvist? Foto: SVEN LINDWALL

’’ Populister är 
väldigt duktiga på 

att söndra, men att ta 
ansvar är de inte 
intresserade av. 

Anna Dahlberg kommenterar 
Ukip-ledaren Nigel Farages avgång 

(SVT Forum i Almedalen).

C bör slakta 
sin käpphäst
Annie Lööfs avgiftsrea på förstajobb 
är lika tokig som den tidigare ungdoms-
rabatten. Varje nytt jobb kostade då 
mer än en miljon kronor.

1234 LIBERAL 160705

Utbildning handlar inte bara om att lära sig saker 
utantill och kunna rabbla dem för evigt. Det hand-
lar också om att alltid vara beredd att ta till sig ny 
kunskap, att lära om när rabbelramsan visar sig 
bygga på felaktiga antaganden.

I regeringen Reinfeldt drev Centern igenom att 
arbetsgivaravgifterna för unga skulle sänkas. När 
Ifau, Inspektionen för arbetsmark-
nads- och utbildningspolitisk utvär-
dering, analyserade effekten visade 
det sig att det kostat mer än en mil-
jon kronor för varje ny anställning.

Ändå vill Annie Lööf göra samma sak 
en gång till. 
Nu föreslår C att alla som får sitt 

första jobb ska förses med en rabatt-
lapp. För lönedelen under 16 000 
kronor i månaden ska inte någon arbetsgivare 
avgift tas ut de första två åren. Är lönen lägre 
räcker rabatterbjudande ännu längre. 

Det är sällan kostnaden som avskräcker arbetsgi-
vare för att anställa människor utan tidigare jobb 
i CV:et och dålig utbildningsbakgrund. 
Det är oron för att den nye, ung eller invandrad, 

ska kräva så mycket handledning att det vore en 
förlustaffär ens om hen gratisarbetade. 

Centerns ingångsavdrag motsvarar en fjärdedel 
av lönekostnaden. De flesta av Arbetsförmedling-
ens existerande stöd är betydligt generösare än så. 

Ta nystartsjobben. Om vi utgår från 
bruttolönen på 16 000 kronor så betalar staten 
nästan hälften av lönekostnaden för dem som fyllt 
26 år, i upp till fem år. För 55+are kan bidraget 
vara till pensionen.

Den som anställer en långtidsarbetslös genom 
särskilt anställningsstöd får 85 procent av löne-
kostnaden i ett år. Arbete för nyanlända ger 80 
procent i åtgärden instegsjobb.

Inget av detta har givit vidare resultat. Utom för en 
del skrupellösa företag som i praktiken driver sin 
verksamhet genom en gigantisk rotation av 
bidragsanställda.
Varför skulle då Lööf-rean lyckas bättre? Det blir 

enklare och rakare, säger C-ledaren. Nja, nya på 
arbetsmarknaden tenderar att ha 
flera, korta anställningar. Då uppstår 
en viss byråkrati när arbetsgivaren 
ska ta reda på hur länge rabatten 
varar för varje person.

Resultatet skulle bli detsamma för 
ungdomsrabatten. Ett hyggligt till-
skott för företagen som anställer folk 
de skulle givit jobb ändå.

Annie Lööf  har förstås rätt i att det krävs refor-
mer för att lågutbildade vuxna invandrare ska få 
möjlighet att försörja sig själva. Men det fordrar 
svårare beslut. 

En statlig jobbkommission måste tillsättas för 
att vrida och vända och räkna på vad till exempel 
statliga minimilöner och minijobb som i Tyskland 
skulle innebära. De höga svenska ingångslönerna 
är ohållbara.

Sverige har inte råd att låta bli att agera. Och inte 
heller råd att vidta vråldyra och meningslösa, 
rabattförslag bara för att politikerna ska kunna 
säga att de gjort något. 

’’ Sverige har 
inte råd med 

vråldyra rabatter 
för att politikerna 
ska kunna säga att 
de gjort något. 

HAR INTE LÄRT LÄXAN. Centerledaren Annie Lööf talade i Almedalen i går. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Förortsfeminister 
sviks en gång till
Trots åratal av debatter 
fortsätter problemen 
i utanförskapsområdena 
att sopas under mattan.

VÄRDERINGAR
Husbybon Zeliha Dagli visste 
nog inte vad hon skulle 
komma att sätta i rullning 
när hon skrev den där arti-
keln i maj förra året. 

I Aftonbladet beskrev hon 
sin längtan efter att ta en öl 
med sina vänner, gå i bikini 
i badhuset och dansa twist 
utan att mötas av stirrande 
och fördömande män. Borde 
inte svenska regler gälla 
även i Husby, undrade hon?
Gensvaret 

blev enormt. 
Vänsterpar-
tisten Dagli 
fick både 
medhåll och 
kritik, exem-
pelvis ankla-
gade högt 
uppsatta 
partikamra-
ter henne för 
ryktessprid-
ning. Men 
under året 
som gått har 
Daglis ord 
legat som ett 
grundackord 
i den svenska 
debatten om massattackerna 
mot kvinnor i Köln och 
övergreppen på badhus. Hon 
bidrog till att politiker bör-
jade tala om värderingskon-
flikter.

När organisationen  ”Varken 
hora eller kuvad” på månda-
gen höll seminarium 
i Almedalen på temat ”När 
blir förortsfeminismen reger-
ingspolitik” lät politiker på 
båda sidor blocken förvå-
nansvärt samstämmiga.

”Jag håller med om att det 
har skett en backlash på det 
här området”, sa exempelvis 
miljöpartisten Ewa Larsson 
och berömde Liberalernas 
engagemang i frågan.
Zozan Inci, ordförande för 

Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer 
i Sverige, påpekade att det 
inte bara är hedersvåld som 
plågar kvinnor i vissa utan-
förskapsområden. Själv 
vågade hon inte gå till tunnel-
banan efter sju på kvällen när 
hon bodde i Husby. Om till 
och med ordfö-
randen för 
Roks vittnar 
om problemen 
kan de väl 
knappast 
avfärdas som 
ryktessprid-
ning länge till? 
Trots bristen 
på konkreta 
framsteg det 

senaste året ingav seminariet 
en hoppfull känsla.

Men så läste jag Expressens 
artikelserie ”Utanförskapet 
inifrån” och blev modfälld 
igen. Det bestående minnet 
från serien är inte främst de 
homosexuella som är rädda 
för att visa sin kärlek öppet, 
den muslimska tjejen som 
uppmanas att inte spela 
fotboll eller shiamuslimerna 
i Vivalla som inte vågar 
berätta vad de tror på. Det är 
alla de svenska organisations-
företrädare och politiker som 
gör allt för att tona ned de 
problem som invånarna 

vittnar om.
RFSL Göte-
borg menar att 
”det finns 
diskriminering 
och homofobi 
i alla gruppe-
ringar i sam-
hället” och att 
de inte ser 
någon ”större 
skillnad 
utifrån var 
personen bor”.

Och apropå 
att den shia-
muslimska 
församlingen 
känner sig 
tvingad att 

anlita vakter svarar Agneta 
Blom, kommunfullmäktiges 
ordförande i Örebro, att 
”indikationerna jag får från 
våra källor är att vi inte har 
ökade spänningar mellan 
grupper. I stället har oron 
minskat”.

Senare förklarar  Magnus 
Kolsjö, RFSL:s vice ordfö-
rande, att problemet är att 
invandringskritiska debattö-
rer använder HBTQ-personer 
för sin agenda. Samma tanke-
gång verkar finnas hos Öre-
bros kommunalråd som två 
gånger under intervjun med 
Expressens reporter under-
stryker hur viktigt det är att 
”inte underblåsa någonting”.

Det synsättet är inte bara 
kontraproduktivt, i ett debatt-
klimat där Sverigedemokra-
terna plötsligt ser en lucka 
att framställa sig som HBTQ-
vänner är något allvarligt fel.

Framförallt allt är det ett slag 
mot alla de människor som 
får sina friheter trampade på 
i förorten. I stället för en 

diskussion om 
lösningar får vi 
ytterligare en 
debatt om 
huruvida det 
ens finns 
något pro-
blem.

Så sviks 
förortsfemi-
nismen på 
nytt.

Husbybon Zeliha Dagli drog i gång 
debatten om förortsfundamenta-
lismen i fjol. ”Jag kan inte längre 
vara mig själv här” löd rubriken på 
hennes debattartikel.
 Foto: CHRISTOFFER HJALMARSSON

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

VISBY

 H Sex av tio officerare har över-
vägt att sluta, enligt facket Offi-
cersförbundet. Och var fjärde per-
son som utexaminerats från offi-
cersprogrammet mellan 2010 och 
2015 har slutat.

Vad gör försvarsminister Hult-
qvist? Lite verbala lösa skott, kan-
ske?

Nedrustning pågår
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Debatt om bostadskrisen 
mellan bostadsminister 
Peter Eriksson (MP) och 
partiledare Jan Björklund 
(L) klockan 11.00 i Express-
ens valstuga. 

Fler debatter i dag: 
15.00: Är den svenska 

modellen död? Carola 
Lemne, vd Svenskt Närings-
liv och Karl-Petter Thorwalds-
son, ord förande LO. 

16.30: Hur räddas den 

svenska skolan? Utbildningsmi-
nister Gustav Fridolin (MP), 
partiledare och tidigare utbild-
ningsminister Jan Björklund 

(L) och Jessica Sched-
vin, lärarstudent.
Vilken är den enskilt 
viktigaste åtgärden 
för att snabba på 
bostadsbyggandet?

PETER ERIKSSON 
(MP): Att vi klarar av att 
lösa kompetensbehovet. Att 
det finns arbetskraft till 

byggindustrin. 
JAN BJÖRKLUND (L): Vi 

behöver minska regelkrånglet, 

bland annat införa fri hyres-
sättning i nyproduktion.

Vad är det för typ av bostäder 
vi behöver nu?

PETER ERIKSSON 
(MP): Det största beho-
vet är relativt små 
bostäder till rimliga 

priser. Vi behöver öka 
det industriella byg-

gandet i  Sverige. 
JAN BJÖRKLUND (L): Alla 

typer av bostäder. Ska vi lös-
göra fler billiga bostäder är det 
viktigaste att få i gång flyttked-
jorna.

HUR LØSER VI BOSTADSKRISEN? 

11.00 Debatt om bostads-
krisen mellan bostads-

minister Peter Eriksson (MP) och 
partiledare Jan Björklund (L) klockan 
11.00 i Expressens valstuga. 

En av dagens dueller i Almedalen

KAROLINA SKOGLUND, 
debattredaktör

VISBY

INFØR ETT AKTIVT  
SKOLVAL I SVERIGE
mm Elever som inte väljer skola själva blir 
placerade i en skola i enlighet med närhets-
principen. 

mm Det innebär att de som inte känner till 
det fria skolvalet inte ges möjligheten att 
själv få välja, skriver alliansledarna. 

Skolan är vägen in 
i  det svenska samhäll-
et, oavsett om man är 
född i Sverige eller 
inte. Den är också 
avgörande för att 
bryta utanförskapet, 
vilket om några år 
väntas omfatta mot-
svarande en miljon människor.

Samtidigt sätter det stora antalet 
nyanlända barn som kommit till Sverige 
på kort tid press på skolan. Endast under 
2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sve-
rige. Barnen är i olika åldrar, kommer 
från olika länder och talar olika språk. 
Under åren framöver kommer det att 
krävas särskilda ansträngningar för att 
alla barn i Sverige, oavsett 
bakgrund, ska få en bra start 
i livet och en rivstart i vårt 
skolsystem.

Ingen ska behöva känna 
oro för att det kompromis-
sas med kunskapskraven 
och ambitionerna i skolan 
när det är krävande tider 
med många nya elever. 

Tvärtom. Kunskaperna 
i  svensk skola får inte 
urholkas, de ska 
stärkas. 

Därför föreslår 
alliansen nu 
gemensamt 
reformer för att 
stärka skolans 
roll för att 
bryta utanför-
skapet och 
förbättra 
integratio-
nen:
W Högre 

lön till 
skickliga 
lärare i de 
skolor som 
har störst 
utma-
ningar. 
Duktiga och 
engagerade 
lärare lägger 
grunden för 

att skapa en bättre 
skola. Skickliga 
lärare ska ha bra 
betalt och för att göra 
läraryrket mer att-
raktivt behövs även 
möjligheter att göra 
karriär och utvecklas 
i yrket. Alliansreger-

ingen införde därför karriärlärartjäns-
ter, men regeringen har nu stoppat den 
planerade utbyggnaden. Det är beklag-
ligt och allvarligt. I stället behöver detta 
system fortsatt byggas ut och framför allt 
behöver satsningen på fler förstelärare 
i  utanförskapsområden utökas så att fler 
av de skickligaste lärarna söker sig till 
de skolor som har störst utmaningar.
W Inför ett aktivt skolval. Elever som 
inte väljer skola 

själva blir 

placerade i en skola i enlighet med när-
hetsprincipen. Det innebär att de som 
inte känner till det fria skolvalet inte ges 
möjligheten att själv få välja. 
Vi värnar det fria skolvalet och 
möjligheten att välja mellan 
olika skolor. Valfriheten är en 
rättighet som alla elever ska 
garanteras. För att säkerställa 
att alla elever ges möjlighet att 
använda denna rättighet vill vi 
att ett aktivt skolval införs i Sveriges 
samtliga kommuner. 
W Prioriterad timplan för nyan-

lända. För nyanlända elever i tonåren 
blir den totala skolgången ofta för kort 
för att hinna uppnå målen i grund-

skolans alla 17 ämnen. 
Rektorerna ska 

därför ges 
långtgå-

ende befogenheter att för dessa elever 
prioritera om i timplanen så att målen 
i  första hand nås i de viktigaste bas-

ämnena.
W Ökat utbildningsfokus 

under sommaren för nyan-
lända elever. De nyanlända 
elever som kommer till Sve-
rige i sen ålder och precis 
inlett sina studier i svenska 
i  grundskolan riskerar att få 

svårt att upprätthålla sina svenskakun-
skaper under ett långt sommarlov utan 
kontakt med skolan och klasskamra-
terna. Det finns därför goda skäl att göra 
riktade insatser för mer lärande under 
sommarlovet, såväl för nyanlända elever 
som för elever som annars riskerar att 
inte klara målen. Möjliga reformer för 

att nå ökat utbildningsfokus under som-
maren är utökade insatser gäl-

lande lovskola eller förkortat, 
exempelvis halverat, sommar-
lov för nyanlända elever.

För de unga som nu kommit 
till Sverige är skolan avgö-
rande. De behöver ges möjlig-
het att lära sig det de behöver 
för att både komma ikapp och 

komma vidare. Det behövs 
därför fler reformer för 

att stärka skolan. 
Därför kommer allian-

sen att gemensamt 
lägga dessa förslag 
i  riksdagen i höst.

Sverige ska vara 
ett land där alla, 
oavsett varifrån man 
kommer och vilken 
bakgrund man har, 
kan växa och komma 
till sin rätt. Det 
svenska samhället 
ska hålla ihop och 
därför vill vi stärka 
integrationsarbetet 
i skolan.

ANNIE LÖÖF,  
JAN BJÖRKLUND, 

ANNA KINBERG 
BATRA,  

EBBA BUSCH  
THOR 

ANNA KINBERG BATRA, 
partiledare för Moderaterna
ANNIE LØØF,
partiledare för Centerpartiet
JAN BJØRKLUND, 
partiledare för Liberalerna
EBBA BUSCH THOR, 
partiledare för Kristdemokraterna ’’ Det 

behövs 
fler reformer 
för att stärka 
skolan.

Mer skola 
debatteras

i dagSKOLAN. Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med 
kunskapskraven och ambitionerna i skolan, skriver alliansledarna. 

Peter Eriksson.
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Stopp för drönare 
över Almedalen
Det är drönarstopp! Inte 
bara över Almedalen utan 
från Visby och söderut.

”Det är första gången vi 
har ett så här omfattande 
förbud”, säger flygledare på 
Visby 

Förbudet gäller till 10 juli.

– Det är första gången vi har ett 
så här omfattande förbud. Tidi-
gare har stoppet endast gällt 
drönare över Almedalen och det 
är även det primära målet i år – 
men polisen ville utöka förbudet 
nu då det är ett stort antal perso-
ner att skydda på liten yta. Och 
det gick transportstyrelsen med 
på. Dock fick vi gehör för att för-
budet undantar flygplatsen och 
norrut, så att privatflygare kan 
starta och landa utan restriktio-
ner, säger flygledare Lars Öster-
holm, LFV, till Hela Gotland.

Anledningen uppges vara inte-
griteten, hotbilden, risk för per-
sonskador och skador av egen-
dom, skriver Hela Gotland, och 
tillägger: ”och att ljudet kan 
störa talare och publik”.

HELAGOTLAND.SE

Flygförbud.

Fler journalister 
hotade under året
Hoten mot journalister ökar 
igen, rapporterar Dagens 
Media.

På uppdrag av bransch- 
och intresseorganisationen 
Utgivarna har TNS Sifo 
genomfört en undersökning.

Dagens Media rapporterar:
 M42 av de 94 svarande redaktio-

nerna uppger att de hotats under 
de senaste tolv 
månaderna. Den 
siffran har ökat 
jämfört med fjol-
årets undersökning (jämför 33 
av 101).

 MEnkäten dokumenterar  147 
hottillfällen under det senaste 
året. I fjol var motsvarande 
siffra 99.

 MHoten riktades till stor del mot 
enskilda medarbetare.

– Utvecklingen är oaccepta-
bel och måste bromsas. Risken 
för självcensur bland journalis-
terna är stor liksom att ämnen 
undviks eller områden inte beva-
kas. Om det sker har vi ett stort 
demokratiskt problem, säger 
Utgivarnas vd Per-Anders Bro-
berg

Konstverk göms 
undan på bakgård
Konstverket ”Balladen om 
vaktchefen” är värt att se.

Men under Almedals-
veckan står den färgstarka 
snäckan undanskuffad på 
en bakgård i Visby, upp-
ger P4 Gotland.

Orsaken till att den inte står 
kvar på sin vanliga plats är att  
ett tillfälligt 
tvåvånings-
tält slogs upp för extra semina-
rieyta under Almedalsveckan. 
Den enes bröd...

– Ingen har frågat mig, säger 
till P4 Berit Ångman Svedjemo, 
som är Gotlands intendent för 
offentlig konst.

”Balladen om vaktchefen” är 
ett verk skapat av konstnären 
Katarina Norling. Dess vanliga 
placering är vid kongresshallen 
Wisby Strand.

P4 GOTLAND

Välkänt konstverk.

42 av 94 tillfrågade redaktioner hotades.

DAGENS 
MEDIA

VISBY

Alex Schulmans  
Gotlandstips
Gotland är fullt av kalkstensbrott 
och alla turister älskar idén att 
bada i smaragdgrönt vatten. De 
flesta åker till Blå lagunen på 
norra Gotland. Hit kommer hund-
ratals varje dag. Det flyter Piggelin-
papper och människobajs i vattnet. 

Det är vedervärdigt. Det finns ett 
litet antal mindre kalkstensbrott på 
ön, som är gömda och fantastiska. Jag 
har de exakta koordinaterna till dessa. 
Men sånt delar jag inte med mig av hur 
som helst. Vi som lever och verkar på ön 
under längre tid än just denna vecka 

vill faktiskt inte ha er 
där.

Alex
Schulman
alex.schulman 
@expressen.se
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Margot Wallström var nyligen 
i New York i samband med att 
Sverige valdes in i FN:s säker-
hetsråd. Foto: AXEL ÖBERG

Tidigare 
FN-chefens 
krav på 
Margot 
Wallström
VISBY. Förre FN-anställde 
visselblåsaren Anders 
Kompass har höga för-
väntningar på Margot 
Wallström, S: 

Sverige måste se till att 
få inflytande i säkerhets-
rådet och få bort de 
 sexuella övergreppen en 
gång för alla. 

– Se till att rådet inte 
glömmer bort det, lyder 
hans uppmaning till 
 utrikesministern. 

Den tidigare 
FN-chefen 
Anders Kom-
pass stängdes 
av och ifråga-
sattes efter att 
ha larmat om 
våldtäkter och 
andra sexuella 
övergrepp på barn. 

Övergreppen utfördes 
i Centralafrikanska republi-
ken av fredsbevarande solda-
ter under FN-flagg. 

Men övergreppen pågår 
fortfarande, varnar han och 
uppmanar Margot Wallström.

Fortsätta driva frågan
Nu förväntar sig Anders 

Kompass att regeringen tar 
möjligheten att fortsätta driva 
frågan genom platsen i FN:s 
säkerhetsråd.

– Jag tror Sverige skulle 
kunna göra en insats och se 
till att få bort övergreppen en 
gång för alla, säger han. 

FN:s vice generalsekre-
terare Dan Eliasson sa till 
Expressen tidigare i våras att 
man inte klarar av att före-
bygga krig och konflikter. 

Anders Kompass väljer att 
gå längre än så. 

– Det värsta är att man kan 
inte ens stifta fred och man 
kan inte förhindra att länder 
totalt nonchalerar säkerhets-
rådets mandat. 

VISBY. Här är Moderaternas ”bevis” för att Stefan Löfven 
förlorar nästa val:

Fyra av tio SD-väljare har M som näst bästa parti, enligt 
siffror från SCB:s stora partisympatiundersökning. 

– Det är så klart skräcksiffror för Stefan Löfven. Väldigt 
lite talar för honom framöver, hävdar M-partisekreteraren 
Tomas Tobé – samma dag som Löfven anländer till Visby 
med regeringsflygplanet.

Siffrorna som visar att Social-
demokraterna har liten poten-
tial utanför det egna blocket 
har tagits fram av Moderaterna 
inför Stefan Löfvens snabbvi-
sit i Almedalen i dag, men de är 
hämtade från Statistiska cen-
tralbyråns stora partisympati-
undersökning i maj i år.

Enligt undersökningen sva-
rade 42 procent av Sverigede-
mokraternas sympatisörer att 

de ansåg Moderaterna vara näst 
bästa parti. Bara 14 procent 
ansåg att Socialdemokraterna 
är det näst bästa partiet. 

Stor utmaning för Löfven
Enligt SCB säger samtidigt 11 

procent av Socialdemokraternas 
sympatisörer att de har Modera-
terna som näst bästa parti. Den 
omvända siffran är 8 procent. 

– Stefan Löfven leder inte 

bara en svag socialdemokrati 
utan har också den sämsta möj-
ligheten att kunna växa i opi-
nionen. Det här innebär stora 
utmaningar för Socialdemokra-
terna, men också stora möjlig-
heter för Moderaterna, hävdar 
partisekreteraren Tomas Tobé.

”M har större möjligheter”
– I någon mening är detta så 

klart skräcksiffror för Stefan 
Löfven. Han kan absolut vinna 
väljare inom det rödgröna 
blocket, men det är uppenbart 
att Moderaterna har större möj-
ligheter att vinna från Social-
demokraterna än tvärtom. Och 
när vi tittar på de stora väljar-
förflyttningarna som har gått 
till Sverigedemokraterna så lig-

ger den potentialen hos Modera-
terna. 

”Långt till nästa val”
Så Socialdemokraterna har 
redan förlorat valet 2018?
– Det är långt till nästa val, 

men mycket tyder på att nästa 
statsminister heter Anna Kin-
berg Batra. 

På frågan om siffrorna inte 
samtidigt visar att Moderaterna 
närmat sig Sverigedemokra-
terna politiskt svarar Tomas 
Tobé:

– Jag tror att väldigt många 
väljare lämnade Moderaterna 
för Sverigedemokraterna för 
att de inte tyckte att vi tog tag 
i invandringsfrågan. Nu ser 
väljarna att vi har omprövat 

M redovisar ”bevis” att regeringen förlorar     nästa val – lagom inför Löfvens tal

SD:s SYMPATISÖRER OM  
VILKET PARTI SOM ÄR  
NÄST BÄST
MODERATERNA .................................................42% 
SOCIALDEMOKRATERNA ....................14%
FLER SYMPATISERAR MED 
MODERATERNA 
S-SYMPATISÖRER som har  
Moderaterna som näst  
bästa parti .........................................................................11%
M-SYMPATISÖRER som har  
Socialdemokraterna som  
näst bästa parti .........................................................8% 
FYRA ANDRA FAKTORER SOM 
TALAR EMOT STEFAN LÖFVEN
Enligt Moderaterna – som i dag redovisar siffror 
från SOM-institutet och Ipsos.

 W  57 procent av väljarna upplever att 
Sverige är på väg åt fel håll. 
 W  Allt fler väljare ser sig som höger. 
 W  Rekordlågt förtroende för regeringen. 
 W  Bara 23 procent av väljarna tycker 
regeringen gör ett bra jobb.

MODERATERNAS BEVIS MOT LØFVEN

TALAR FÖR M. Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé, som i går var och 
lyssnade på Annie Lööfs tal, tycker att väldigt lite talar för statsminister Stefan 
Löfven fram över, och att det talar för Moderaterna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

HEMLIGA  
M-SIFFROR:
LØFVEN
FØRLORAR

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY

Anders 
 Kompass.
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M redovisar ”bevis” att regeringen förlorar     nästa val – lagom inför Löfvens tal

K-G Bergström:  
Löfven har ljusår  
till Göran Perssons 
intervjuskicklighet
VISBY. Stefan Löfven är den partiledare som 
i år ägnar Almedalen minst tid. 

Han stannar bara ett knappt dygn, sen drar 
han till Italien för att träffa sin italienske 
 kollega. Det betyder att han ställer upp i långt 
färre intervjuer än övriga partiledare. 

Jag tror inte att Löfven ser det som någon 
uppoffring. 

Det är intervjuer som tar fram hans sämsta 
sidor som politiker. Han gör inte bort sig. 
Men har politiska ljusår till Göran Perssons 
intervju skicklighet.

Jag gjorde en lång intervju med honom när han var 
Metall-ordförande. Han klarade den så galant att jag 
tillhörde de få som nämnde hans namn som tänkbar 
efterträdare till Håkan Juholt. 

Tyvärr uppträder han annorlunda som politiskt 
intervjuobjekt. När han som Metallboss svarade kort 
och rakt på sak på frågorna, slingrar han sig som 
statsminister och försöker inte sällan svara på något 
annat. Förklaringen är förstås att han behärskade de 
fackliga frågorna till 100 procent. Han kände sig 
trygg och säker med dem. I politiken är han fortfa-
rande relativt oerfaren. Har aldrig varit aktiv på hög 
nivå i ungdomsförbund, kommunalråd eller riks-
dagsledamot.

Som talare är han bättre. Han utstrålar pondus. Det 
är viktigt för en ledare. 
Tyvärr har han en olycklig svaghet för abstrakt 

retorik. Han tycks gilla ord som huvuddelen av hans 
väljare knappt förstår. I fjol i Almedalen lanserade 
han begreppet utvecklingsmoral. Jag minns det som 
det mer begripliga arbetarmoral. Men inte ens jag är 
säker på vad han exakt menade. I alla händelser har 
ordet försvunnit ur den politiska vokabulären. Han 
har ju också på sitt verbala konto ord som innova-
tionsråd och industrikansler. Båda så abstrakta att 
de är värdelösa inslag i den politiska vardagen.

Så ett råd inför talet: Tala vanlig svenska utan en 
massa påhittade ord.

Stefan Löfvens favorituttryck under det första halv-
året i år har annars varit den svenska modellen. Det 
är ju mer etablerat och de flesta tror sig nog förstå 
innebörden. Problemet är att det är så generellt att 
även politiska motståndare kan hävda att deras poli-
tik utgör en del av den. 

Annars är nog Stefan Löfvens utgångsläge bättre än 
i fjol. Ekonomin är i klass med Frankrikes fotbolls-
landslag. Arbetslösheten minskar. Regeringen har 
väljarnas stöd för migrationspolitiken. Den har 
dessutom desarmerat potentiella politiska minor 
som energipolitiken, överskottsmålet, migration, 
terrorism och försvaret genom uppgörelser med 
borgerliga partier. Brunkolsbeslutet är förstås ingen 
tillgång för de rödgröna just nu. Men Stefan Löfven 
och Socialdemokraterna behöver inte oroa sig. De 
borgerliga vill också låta Vattenfall sälja. Det är 
snarare relationen till MP som borde vara en risk. 
Men med de Grönas 
nyproklamerade reger-
ingslojalitet, tycks S inte 
ens behöva bekymra sig 
för något maskrosornas 
krig.

Att sen hans egna för-
troendesiffror och parti-
ets är usla, är naturligtvis 
ett elände. Men det har 
Löfven levt med så pass 
länge att han nog tills 
vidare kan ruska av sig 
det. 

Han kan dessutom 
trösta sig med att opposi-
tionen är svagare än 
brukligt mitt i en mandat-
period. 

Den skulle kunna avsätta 
både enskilda statsråd 
och hela regeringen. Men 
Anna Kinberg har före-
dragit harmlösa så kall-
lade tillkännagivanden.

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

POLITIK

vår politik. Nu kommer 
diskussionen framåt att 
handla om integrationen 
och då säger Sverigedemo-
kraterna att de inte vill ha 
någon integrationspolitik. 
Det ger stora möjligheter 
för Moderaterna.

Tar väljare från SD
Enligt Tobé är Modera-

terna i dag det enda partiet 
som vinner väljare från 
Sverigedemokraterna. 

– Vi har hittat ett 
utrymme som är efterläng-
tat av många väljare. Vi 
vet att många som röstat 
på SD inte har SD som sitt 
favoritparti och där kan vi 
erbjuda ett alternativ. 

Socialdemokraternas 
partisekreterare Carin 
Jämtin slår tillbaka och 
hävdar att oppositionen 
brukar ha större stöd 
i mitten av en mandatpe-
riod än vad de borgerliga 
partierna har nu. 

– Det som påverkar opi-
nionen är när politik gör 
skillnad i människors var-
dag. På valdagen kommer 
regeringens prioriteringar 
med samhällsbygge före 
skattesänkningar ha gett 
resultat, hävdar hon, och 
fortsätter: 

– Vi ser redan hur 
arbetslösheten pressas ner, 
skolorna anställer tusen-
tals fler, antalet anställda 

i välfärden ökar. Vi ser 
också hur förtroendet för 
socialdemokraternas poli-
tik ökar kraftigt på viktiga 
politikområden som en 
följd av det.

M-partisekreteraren 
Tomas Tobé igen:

– Man har tidigare talat 
om att Soci-
aldemokra-
terna inte 
längre är 
ett 40-pro-
centsparti. 
De är nog 
inte heller 
ett 35-pro-
centsparti 
längre. Jag 
skulle inte 

vilja byta jobb med Carin 
Jämtin. 

Anländer till Visby i dag
Statsminister Stefan 

Löfven anländer till Visby 
med regeringsplanet vid 
lunchtid i dag. Han läm-
nar ön redan i morgon för 

att flyga till 
Italien för 
ett möte med 
landets pre-
miärminis-
ter. Dagen 
därpå reser 
han vidare 
till Wars-
zawa för det 
stora Nato-
toppmötet.

 
SIFFROR:

I DAG LANDAR  
LØFVEN I VISBY  

OCH MØTS AV M:s 
SKRÆCKSIFFROR

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY

BLIXTVISIT I ALMEDALEN. Statsminister Stefan Löfven 
anländer i dag till Visby för att i kväll hålla talet i Almedalen. 
Han lämnar Gotland redan i morgon för att flyga vidare till Ita-
lien för att träffa landets premiärminister. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Stefan Löfven möts av siffror som talar emot soci-
aldemokratisk framgång i nästa val. Men Carin 
Jämtin, partisekreterare, slår tillbaka mot siff-
rorna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
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3 Gunilla 
 Kindstrand, 58
Kulturchef Mittmedia

 MDet är ont om kultur-
chefer i Alme dalen, 
men rutinerade och 
vassa Gunilla Kind-
strand basar inte bara 
över en stor del av landsbygdspres-
sens kultur redaktörer. Hon är också 
en Almedalen-veteran, som både 
modererar och deltar själv.

HETA
LISTAN
med kulturchef
Karin Olsson Kultur

1 Alexandra Pascalidou, 45
Författare och journalist

 MAlmedalen har tur som får ta del av Pascali-
dous stjärnglans. Hon arbetar som en myra, 
men är inte den som bangar ett härligt mingel. 
Springer vi in i varandra tänker jag fråga om den 
pjäs om Grekland och eurokrisen hon skriver för 
Göteborgs stads teater och där hon själv ska 
debutera som skådespelare på scen.

 9.30  Fokuserat om hållbarhet och  
shared value
Med Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, Lena Ander, gener-
alsekreterare NMC och Lin Lerpold chef MISUM vid Han-
delshögskolan. Moderator: Fredrik Sjöshult. Samtalet görs 
i samarbete med Skandia.

 10.00 Gröning möter – Är vi för kränkta?
Med Johan Hakelius, chefredaktör Fokus och krönikör 
Expressen och Mattias Lundberg, docent i psykologi. Program-
ledare: Lotta Gröning.

 10.20 Raka svar med  Gustav Fridolin (MP)
Utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör. Programledare: 
Niklas Svensson.

 10.30 Bakfickan: Hur ser framtidens  
public service ut?
Med Jimmy Ahlstrand, SVT och Cecilia Roos, SR. Moderator: 
Thomas Mattsson.

 10.45 Analys med K-G Bergström
Politisk kommentator Expressen. Programledare: Hannes 
Nelander.

 11.00 Debatt: Så tar vi oss ur bostadskrisen
Duell mellan Peter Eriksson (MP), bostads- och digitalisering-
sminister och Jan Björklund (L), partiledare. Programledare: 
Karolina Skoglund.

 11.30 Raka svar med Ardalan Shekarabi (S)
Civilminister, Socialdemokraterna. Programledare: Hannes 
Nelander.

 12.00 Raka svar med Rossana Dinamarca (V)
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Programledare: Hannes 
Nelander.

 12.00 Bakfickan: Gullberg  
& Nordström poddar
Sveriges mest jämställda mediepodd med Anna Gullberg, chef-
redaktör för Gefle Dagblad, och Daniel Nordström, chefredak-
tör för Vestmanlands Läns Tidning, gästpoddar hos Expressen.

 12.15 Raka svar med Sara Skyttedal (KDU)
Ordförande KDU. Programledare: Hannes Nelander.

 12.30 Debatt: Åsiktskorridoren  
som sprängdes?
Med Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen, Johan 
 Hakelius, chefredaktör Fokus och krönikör Expressen och 
 Daniel Suhonen, S-debattör. Programledare: Karin Olsson.

 13.00 Raka svar med Johan Forssell (M)
Socialförsäkringsutskottet, Moderaterna. Programledare: 
Hannes Nelander.

 13.15 Raka svar med Anders Thornberg, säpo
Chef säkerhetspolisen. Programledare: Hannes Nelander.

 13.30 Fokuserat – ett panel  samtal  
om snus och snuspolitik
Med Anders Milton, Snuskommissionen, Kristina Nilsson (S), 
ledamot Socialutskottet, Cecilia Widegren (M), ledamot Social-
utskottet och Henrik Edin, ordförande Liberala ungdomsför-
bundet. Moderator: Fredrik Sjöshult. Samtalet görs i samarbete 
med Skruf snus.

 14.00 Raka svar med Magdalena Andersson (S)
Finansminster, Socialdemokraterna. Programledare: Hannes 
Nelander.

 14.00  Bakfickan: De granskar granskarna
Hur bra är branschpressen på att bevaka nyhetsmedierna? Och 
hur bra är de stora redaktionerna på att tåla granskningen? 
Lars Truedson, producent för radions Medierna, Malin Ekman, 
medierepresentanter på SvD Näringsliv, och Johan Såthe, 
chef redaktör för Resumé, frågas ut av Thomas Mattsson.

 14.15 Raka svar med Birgitte  
Bonnesen, vd Swedbank
Programledare: Fredrik Sjöshult.

 14.30 Raka svar med Carin Jämtin (S)
Partisekreterare, Socialdemokraterna. Programledare: Hannes 
Nelander. 

 14.45 Raka svar med Dan  Eliasson, 
rikspolischef
Programledare: Hannes Nelander.

 15.00 Debatt: Är den svenska modellen död?
Med Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv och Karl-Petter Thor-
waldsson, ordförande LO. Programledare: Karolina  Skog lund.

 15.30 Samtal om utrikesjournalistik
Med Magnus Falkehed, Expressens korrespondent i Frankrike. 
Programledare: Hannes Nelander. 

 16.00 Raka svar med Morgan Johansson (S)
Justitie- och migrationsminister, Socialdemokraterna. 
 Programledare: Hannes Nelander.

 16.15 Raka svar med Acko  
Ankarberg Johansson (KD)
Partisekreterare, Kristdemokraterna. Programledare: Hannes 
Nelander.

 16.30 Debatt: Hur räddas svenska skolan? 
Med Jessica Schedvin, chefredaktör Makthavare, Jan 
Björklund, partiledare Liberalerna, Gustav Fridolin, språkrör 
Miljöpartiet. Programledare: Karolina Skoglund.

DAGENS PROGR AM
TISDAG 5 JULI

GUSTAV 
 FRIDOLIN, MP

2 Makode  
Linde, 35 
Konstnär

 MÄntligen en konstnär i Alme dalen! 
Makode Linde är alltid i den identi-
tetspolitiska hetluften och alltid lika 
stringent i debatten för konstens 
frihet. I går medverkade han i SVT:s 
Visbystudio i just detta ämne. Måtte 
han också ha tid i veckan för ett 
”svårartat performancevrål”, som ju 
Göran Hägglund häcklade i sitt 
legendariska ”verklighetens folk”-
tal i Almedalen 2009.

GOTLAND 

LÅGA PRISER TILL DYRBARA SEMESTERMINNEN

59kr
 1 vuxen

Enkel resa från:

RESEPERIOD LÅGSÄSONG
21 aug - 4 sep

HÖGSÄSONG
20 juni - 18 aug

1 VUXEN 59kr 89kr

1 BIL
2 VUXNA 263kr 545kr

1 BIL
2 VUXNA
2 BARN

299kr 599kr

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från: Enkel resa från:

Gotlandsbåten trafikerar Visby, Nynäshamn och 
Västervik.

Lågsäsongspriserna gäller mellan 21 aug och 4 sept.

Högsäsongspriserna finns på utvalda avgångar tisdag till 
torsdag mellan 21 juni och 18 aug. Begränsat antal platser.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Först till kvarn...

Boka nu!



Efterfrågan på förnybara drivmedel är större 
än någonsin. Och det går att tillverka gröna 
bränslen av många olika råvaror. Men bara för 
att de är förnybara betyder det inte alltid att 
de är hållbara på riktigt.

Ett sätt att göra diesel grönare är genom HVO. 
HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en 
förnybar diesel som fungerar i alla dieselmotorer. 
Den säljs idag via många aktörer och stationer. Som 

den är, eller blandad i den vanliga dieseln. 
Men vilken typ av förnybar råvara som 

används vid tillverkningen spelar stor roll. 

Råvaror som kan användas i HVO-diesel 
är palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid 

Distillate), en biprodukt från palmolje-
produktionen. Tyvärr är framställningen 

av dessa långt ifrån bra för miljö, djur eller 
människor. När palmoljeplantager anläggs skövlas 
enorma arealer av världens mest artrika regnskogar.

Många känner till att palmolja är en ifrågasatt produkt 
som ¿ nns i vissa livsmedel. Och här ¿ nns tydliga 
regler – om en produkt innehåller palmolja ska 
det synas i varudeklarationen. Det gör att du som 
konsument aktivt kan ta ställning till om du vill
köpa produkter med palmolja i eller inte. Detta 
gäller dessvärre inte för drivmedel. Det är få som 
ens vet om att palmoljebaserade produkter kan 
finnas i drivmedlet de tankar.  

Initiativ för hållbar palmolja finns, men kryphålen i 
reglementet är många och all ökad efterfrågan leder 
i slutändan till ökad skövling av regnskogen. 

Vi på Preem säger nej till palmolja och PFAD i våra driv -
medel. Det är bland annat därför vår Preem Evolution 
Diesel+, som första À ytande drivmedel någonsin, får 
bära den prestigefulla Svanen – Nordens  offi  ciella miljö-
märke. Det ¿ nns sätt att producera hållbara drivmedel 
och göra hållbara vägval. Och vi vet hur.

Vi utvecklar och producerar våra egna bräns-
len här i Sverige. Istället för palmolja 
använder vi bland annat tall  olja, en 
restprodukt från svensk skogs industri. 

Samtidigt forskar vi tillsammans med 
Lantmännen, Sveaskog, Chalmers, Ragnsells 
och många À er kring nya gröna och hållbara 
råvaror. Några exempel är lignin, cellulosa och 
avfall från restaurangkök.

Sveriges riksdag har slagit fast att målet för miljö-
politiken är att lämna över ett samhälle med miljöpro-
blemen lösta, utan att orsaka ökade problem utanför 
Sveriges gränser. Trots alla negativa miljöeffekter 

har palmolje- och PFAD-baserade driv medel 
samma skatte lättnader som de riktigt 

hållbara. Därför är det hög tid att göra 
skillnad på grönt och grönt. Det du 
som konsument kan göra är att 
fråga leverantören om innehållet 
och ställa krav på palmolje- och 
PFAD-fritt drivmedel.

Vi berättar gärna mer om hur vi 
arbetar för att Sverige ska nå målen 

om en fossilfri fordonsflotta. Kampen för 
gröna och hållbara drivmedel går vidare. 

Läs mer på preem.se/palmoljefritt

100% PALMOLJEFRITT
 OCH SVANENMÄRKT. 

3099 0003

Preem Evolution Diesel+ är världens första Svanenmärkta diesel. 
Precis som våra andra drivmedel är den helt fri från palmolja och PFAD, 

ett kriterium vi delar med Svanen.



10 TISDAG 5 JULI 2016

Uppvärmningen
 MRejäl. Och troligtvis kostsam. 

Melodifestivalen-favoriterna 
Panetoz rockade loss med pu- 
bliken en bra stund innan talet. 
Annie Lööf presenterades av 
Gotlands distriktsordförande Eva 
Nepelius, C. 

Publiken
 MAnnie Lööf drog mer publik än 

allianskollegan Jan Björklund, L, 
under söndagen. Men det kan  
också bero på att veckan nu kom-
mit i gång ordentligt. Det gjorde 
däremot inte publiken, Lööfs tal 

resulterade i ganska ljumma perioder. 

Attackerna
 MFlera stycken mot fram-

för allt statsminister Stefan 
Löfven, S, om än något 
mildare än de brukar vara. 
Ett exempel: ”statsministern 
har kommit på fler nya ord 
än konkreta jobbreformer”.

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

Annie Lööf var 
nära patetikens 
gräns när hon 
beskrev 
förorten som 

en plats för ”ensamma 
maskrosor i betongens 
sprickor”. Talskrivaren måste ha 
lyssnat för mycket på svensk 

hiphop. Och när hon vill låta 
extra engagerad ligger 
slitna metaforer i vägen, 
till exempel vid beskriv-
ningen av en barnkropp 
som könsstympas. Det 

måste formuleras på något 
annat sätt än att den är 

”spänd som en båge”. Viss jobb-

frossa blir det också med ”vardags-
jobb”, ”ingångsjobb” och ”enkla 
jobb”. Framförandet är godkänt, 
men röstläget blir tidvis  
enahanda.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: 123412341234
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

”ANNIE LØØF 
VAR NÆRA

PATETIKENS
GRÆNS”

”VISS JOBBFROSSA  
ÆR DET OCKS˚”

”EN TIA!”. Förre centerpartistiske jordbruks-
ministen Eskil Erlandsson tyckte om talet. 
”Utmärkt, excellent, en tia!” säger han. Dock 
hade han velat höra mer om skolan.

GLAD. ”Jag blev glad över att hon så starkt 
betonade alliansarbetet”, säger moderata politi-
kern Tomas Tobé.

HYLLADE. Tidigare centerledaren Maud 
Olofsson hyllar Annie Lööf för hennes tal. ”Jag 
tycker att hon var duktig och jag tycker att hon 
tar upp problem som jag tror att människor 
känner är väldigt angelägna”

VILL SKAPA FLER ENKLA JOBB. Annie 
Lööf och Centerpartiet vill se fler enkla jobb till 
lägre ingångslöner för att nyanlända invand-
rare med låg utbildning ska kunna få jobb. 
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Annie Lööf får tre getingar för sitt tal.

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet
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Humorn
 MNästintill obefintlig. Det mesta var på blodigt 

– bokstavligt talat – allvar om till exempel 
könsstympningar, otrygghet och arbetslöshet. 
Ett skämt fick plats: ”Att Stefan Löfven skulle 
ge upp sitt korståg mot företagen – det verkar 
lika troligt som att Jonas Sjöstedt skulle söka 

jobb på en friskola.” 

Øverraskning
 MSin stora Almedals-nyhet; ingångs- 

avdrag, att slopa arbetsgivaravgifterna 
för så kallade enkla jobb de första två 
åren, presenterade C-ledaren tidigare. 
Något överraskande i kontrast till Jan 
Björklund, L, hyllade Annie Lööf energi-
överenskommelsen. 

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

TISDAG: 
Stefan Löfven.

ONSDAG: 
Ebba Busch Thor.

TORSDAG: 
Jimmie Åkesson.

FREDAG: 
Isabella Lövin

LÖRDAG: 
Anna Kinberg Batra.

SÖNDAG: 
Jonas Sjöstedt.

K-G Bergström:  
Annie Lööf försökte  
inte ens vara rolig
VISBY. Annie Lööf är ingen stor folktalare. Det var rela-
tivt få applåder. Hon är definitivt ingen stand up come-
dian. Hon försökte inte ens vara rolig.

Men det gjorde inget.
Hennes allvarliga budskap passade inte för elaka, 

lättsamma skämt.

Hennes beskrivning av den könsstympning som flickor  
i Sverige utsätts för var hjärtskärande. Berättelsen om brand-
männens villkor när de utsätts för stenkastning bara för att de 
försöker hjälpa människor var visserligen inte något nytt, 
men lika fullt gripande.

Det är nog ingen tvekan om varför hon nämner de här 
två beteendena som framför allt finns i förorter med många 
invandrare. Centern är det näst invandrarvänligaste partiet 
just nu. Jag utgår från att hon vill balansera den bilden med 
ett ifrågasättande och kraftigt fördömande av oacceptabla 
beteenden hos vissa invandrare.

”Hedersförtryck, det har ingen plats i vårt samhälle”, slog hon 
fast.

Talets nyhet, även om vi som var på hennes presskonferens 
fick höra det redan då, var att Sverige måste få fler enkla jobb. 
I talet sa hon rakt ut att dessa kommer att vara Centerpartiets 
högsta prioritet när alliansens valmanifest ska utarbetas.

För att nå dit lanserade Lööf ett 12 miljarderspaket. Slopad 
arbetsgivaravgift för alla de första två åren upp till 16 000 
kronor i månaden. Och helt slopad för personer under 18 år. 
Dessutom en ny anställningsform för nyanlända. I stället för att 
leva på bidrag ska de få jobb till lägre ingångslön.
Hon poängterade att det inte innebär sänkt lön. Det behövs 

nog eftersom Stefan Löfven säger 
precis det. Och han hän visar till 
att den lägre ingångslönen  
kommer att smitta av sig på övrig 
arbetsmarknad. Han påstår sig 
ha forskningsstöd för det, vilket 
ibland ifrågasätts. Men fakta är 
att Sverige har ovanligt få  
enkla jobb. Enligt Lööf  minst 
antal i EU och bara hälften så 
många som Danmark. Stats- 
ministern har också i varje fall 
en gång talat om att det kanske 
behövs ett antal tusen enkla jobb, 
som att märka ut vandringsleder.

Centerns utspel kan inte till fullo 
bedömas förrän vi sett hur refor-
men ska finansieras. Om de 12 
miljarderna minskar folks köp-
kraft kan det ju i andra änden 
minska antalet jobb. Dessutom 
prövades sänkta arbetsgivar- 

avgifter under alliansåren med diskutabelt resultat i förhål-
lande till kostnaden. Det finns också stödformer där arbets-
givarna nästan inte betalar något 
av kostnaderna för den anställde. 
Ändå har inte de anställningarna 
blivit några storsuccéer.

De borgerliga partierna har olika 
ingångar i frågan. Men en gemen-
sam nämnare tycks vara att göra 
det billigare att få det första job-
bet. Däremot tycks kritiken mot att 
politikerna ska sätta lönerna ha 
haft viss effekt. Annie Lööf  sa i dag 
att ”vi vill inte lagstifta om löner”. 
Anna Kinberg Batra har ju  
tidigare i närmast ultimativa orda-
lag tagit avstånd från sådana för-
slag.

Talet innehöll också en indirekt 
släng mot Jan Björklund. Lööf 
tyckte att den nyss ingångna 
energiöverenskommelsen var 
”historisk”. Samma överens- 
kommelse som L-ledaren inte ville 
delta i. Den striden i kommande 
valmanifest kommer Björklund att 
förlora.

Annie Lööf  lovade tidigt under 
måndagen att hennes Almedals-
tal skulle fokusera på temat ”Alla 
jobb behövs” och inte minst beho-
vet av fler enkla jobb till lägre 
ingångslöner för att framför allt 
nyanlända invandrare med låg 
utbildningsnivå ska kunna få ett 
jobb.

– Jag kan inte stå vid sidan 
om och se på när Sverige slits 
isär. Jag är inte beredd att offra  
hundratusentals människor till 
arbetslöshet, sade Lööf  i sitt 
Almedalstal där hon också tillade 
att snart kan en miljon människor 
i Sverige befinna sig i utanförskap.

Föreslår ingångsavdrag
Lööf  och Centerpartiet före-

slår därför ett ”ingångsavdrag”  
– en reform för drygt 12 miljarder 
kronor som bland annat går ut på 
slopad arbetsgivaravgift de första 
två åren när en person får jobb, 
och helt slopad arbetsgivaravgift 
för anställda under 18 år.

– En reform som har potential 
att leda till 45000 nya enkla jobb 
för unga och nyanlända, sade Lööf  
i sitt tal.

Men Lööf  vill också se fler 
enkla jobb – som enligt defi-
nitionen är jobb som inte krä-
ver någon formell utbildning 
– till lägre ingångslöner för att 
ny anlända invandrare med låg 
utbildning ska kunna få jobb. 

Helst vill C-ledaren att arbets-
marknadens parter – fack och 
arbetsgivare – ska ta fram sådana 
jobb själva, men om inte det sker 
är hon beredd att införa en ny 
anställningsform genom lagstift-
ning. Även om det blir lagstift-
ning är det fack och arbetsgivare 
som ska komma fram till de lägre 
lönerna, enligt Lööf. 

När Expressen träffade C-leda-
ren var hon starkt 
kritisk till fackets 
negativa inställ-
ning till att sänka 
ingångslönerna för 
enkla jobb:

– I dag dömer 
fackföreningarna 
och Socialdemo-
kraterna dem till 
livslångt utanför-
skap.

Karl-Petter Thor-

waldsson ställer sig frågande till 
både Lööfs förslag och angreppet:

– Jag har svårt att förstå det 
här: Om inte vi gör som de vill så 
ska de lagstifta men de vill inte 
bestämma vad lagstiftningen ska 
innehålla. Det går faktiskt inte 
ens att försöka förstå hur det ska 
gå till, säger han och tillägger:

– Redan nu finns en stor möjlig-
het för arbetsgivare att anställa 
invandrare på sina företag med 
upp till 85 procent av lönen sub-
ventionerad av staten.

Skräder inte orden
Arbetsmarknads- och etable-

ringsminister Ylva Johansson, 
S, skräder inte orden när hon får 
höra att Lööf  sagt att facket och 
S dömer nyanlända till livslångt 
utanförskap.

– Hon vet inte vad hon pratar 
om. Fackföreningarna och arbets-
givarsidan gör i dag upp om snabb-

spår som just hjäl-
per nyanlända in 
på arbetsmarkna-
den. Vi ska fort-
sätta på det spå-
ret, säger Johans-
son och tillägger:

– Det är inte 
aktuellt att vi ska 
lagstifta om något 
som ger lägre 
löner på arbets-
marknaden.

VISBY. Annie Lööf vill skapa fler enkla jobb med lägre 
ingångslöner – med hjälp av facket.

Trots det passade hon på att mucka gräl med LO under 
partiets dag i Almedalen.

– Jag blir rätt så förbryllad av Centerpartiet, säger Karl-
Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, till Expressen.

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

POLITIK

MÅNDAG:
Annie Lööf.

m I samarbete med Samsung, som 
nyligen släppt kameran 360 
Gear, skildrar Expressen i år 
Almedalsveckan på ett 
unikt sätt. På expressen.
se/almedalen kan du se 
video och bilder i  360 grader 
från partiledartal, intervjuer och 
Niklas Svenssons middagar.
m Du kan titta genom att 
vrida och luta på din 
mobil/surfplatta eller dra 
dig runt i bilden om du 
kollar på en dator. Filmerna går också att se med hjälp av VR-glasögon.

Efter partiledarens kritik: ”Jag blir 
rätt så förbryllad av Centerpartiet”

LO SL˚R 
TILLBAKA
MOT LØØF

Anna Kinberg Batra har tagit 
avstånd från förslag om att 
lagstifta om löner.

David
Baas
david.baas 
@expressen.se

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

VISBY

TEXT FOTO

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Expressens David Baas 
träffade Annie Lööf i Almedalen.
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VISBY. Magdalena Andersson (S) är 
Sveriges finansminister.

För Expressen berättar hon om 
terapin, relationen till Anders Borg, 
sitt svåraste beslut som finans-
minister och sin fars död.

– Det var en väldigt, väldigt smärt-
sam process, säger Magdalena 
Andersson.

Politiker avskyr, enligt SVT:s Mats 
Knutson, att erkänna misstag. Har du 
gjort några misstag?
– Självklart. 
Vilka då?
– Jag får återkomma till det. 
Haha. Okej. I Stockholm måste man ha 
bankkonto som en rysk oligark för att 
kunna köpa en lägenhet. Samtidigt har  
vi en hög ungdomsarbetslöshet. Vad är 
grejen?
– Det behöver byggas mer. Råder det 

akut brist på bostäder finns en det uppen-
bar sak att göra – bygga. 

Och ungdomsarbetslösheten?
– Den sjunker stadigt. Före valet dömde 

många av de borgerliga partierna ut oss 
och sa att när vi höjde ungdomsarbets-
givaravgiften och i stället satsade pengar 
på ungdomar som har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden så skulle det leda 
till att tusentals ungdomar blev arbets-
lösa. Nu ser vi att arbetslösheten sjunker 
snabbt och är lägst sedan krisen 2008–
2009. Men vi är inte nöjda.

Enligt Ekonomifakta, som hänvisar till 
SCB, så var 200 stycken fler ungdomar 
arbetslösa i maj i år än under samma 
månad i fjol. 
– Då beror det på att befolkningen ökat. 

Procentuellt har arbetslösheten sjunkit. 
Ungdomsarbetslösheten kan sjunka även 
om det är fler antal arbetslösa så länge 
arbetskraften och sysselsättningen ökar. 
Tar man hänsyn till säsongsvariation 
så är den relevanta siffran 8 000 färre 
arbetslösa ungdomar i maj i år jämfört 
med maj föregående år.

Är det roligt att vara finansminister?
– Det är både roligt, tungt och svårt. 

Men jag har fantastiska möjligheter 
att träffa människor, lära mig saker, se 
mycket. Sen tycker jag om att vara med 
och bestämma. Jag tycker det är roligt att 
bestämma.

När har det varit som svårast?
– Under migrationskrisen i höstas. 
Varför?
– Det var helt nödvändigt att vi gjorde 

någonting åt det, samtidigt som det fanns 
många människor som flydde. Det är 
svåra beslut att fatta, beslut som leder 
till sämre möjligheter till familjeåter-

förening. Men det var 
helt nödvändigt. Sitter 
man i regeringen måste 
man fatta nödvändiga 
beslut.

Har du dåligt samvete 
för det?
– Nej. Däremot var det 

inte ett enkelt beslut. 
Det finns ett utbrett politikerförakt. Vad 
beror det på?
– Det har blivit en skiktning. Eliten 

mot folket. Brexit 
är ett perspektiv på 
det. Trumps fram-
gångar ett annat. Det 
vi sett sedan globali-
seringen är att kakan 
har vuxit. Ekono-
mierna har vuxit. 
Men globaliseringen 

gör inte att kakan förde-
las på ett rimligt sätt. Poli-
tiken har inte levererat en 
tillräckligt bra fördelning. 
Vi har sett ökade inkomst-
klyftor i stora delar av 
västvärlden. Även i Sve-
rige. Då skapas en misstro. 
Vi måste visa att politiken 
kan leverera bättre.

Det låter ju enkelt. Varför 
har ni inte gjort det 
tidigare?
– Sverige har tidigare 

haft en regering som velat 
öka klyftorna under åtta 

år. Nu har vi en regering som gör mycket 
för att minska klyftorna. Dels genom att 
låta mer skattepengar gå till dem som har 
det allra svårast. Vi har höjt stödet för 
ensamstående föräldrar, sänkt skatt en 
för de pensionärer med lägst pension, höjt 
taket till a-kassan. Viktigt för jämlikheten 
är också att det finns hög kvalitet i våra 
välfärdstjänster. För alla. Inte minst hög 
kvalitet i skolan så att man kan få bra 
skolresultat oavsett vilka föräldrar man 
har. Vi har satsat åtta miljarder extra på 
skolan bara under de här ett och ett halvt 
åren. 

Googlar du dig själv?
– Nej. 
Men läser du det som skrivs om dig?
– Inte allt. Men om jag gjort någon 

större intervju läser jag den för att se hur 
det blivit. Det är ett sätt att utvecklas.

Vad skulle du göra om du fick vara man 
för en dag?
– Haha. Förhoppningsvis samma sak 

som nu.
På tal om män. Under valrörelsen hade 
du och Anders Borg ett antal hårda 
duster. Hur är er relation i dag?
– Han var senast i förra veckan på ett 

möte i regeringskansliet där vi kallat in 
många från näringslivet för att berätta 
vad regeringen gör med anledning av 
Brexit och lyssna in näringslivets syn-
punkter. Det är en sak att vi hade heta 
politiska debatter. Det fanns ingen per-
sonlig motsättning. 

Har du några fiender?
– Nej, jag går inte och känner så.
Du har inga namn på en svart lista?
– Nej.
När har du krisat?
– När min pappa dog i Alzheimers. 

Eller, inte så mycket när han dog som när 
det började märkas att han var sjuk. Det 
var en väldigt, väldigt smärtsam process.

Har du gått i terapi?
– Ja. 
Varför?
– Det var när pappa dog. 
Det var 2002. Hur påverkar de tio åren, 
då han var sjuk, dig i dag?
– Jag uppskattar livet mer. Är mer tack-

sam över det. I varje stund. Och en insikt 
om att man ska göra saker här och nu. 
Man vet aldrig vad som händer sen. Inte 
vänta. Varje dag man får leva, och vara 
frisk, är en fantastisk gåva. 

Hur nära står du och Stefan Löfven 
varandra privat?
– Det är inte så att vi umgås privat. 

Däremot är en väldigt stor del av våra liv 
jobb. Vi träffas mycket och 
har lärt känna varandra 
nära.
Men skickar ni liksom 
roliga Youtube-klipp till 
varandras mobiler?

– Haha, nej. Jag ska inte 
svära på att det inte hänt, 
men det händer inte dag-
ligdags. 
Om Stefan Löfven skulle 
avgå skulle du tacka nej till 
att bli partiledare för 
Socialdemokraterna?

– Ja. Jag är finansminis-
ter. Det är min grej.

”Jag tycker det är 
roligt att bestämma”
PASCAL ENGMAN möter Magdalena Andersson

POLITIKERFØRAKT. Magdalena Andersson tycker att det har blivit en skiktning  
i samhället. ”Politiken har inte levererat en tillräckligt bra fördelning”. Foto: LISA MATTISSON

Pascal Engman i faceswap  
med Magdalena Andersson
pascal.engman@expressen.se

VISBY

Vad ska du göra i Almedalen?
– Prata. 
När skäms du?
– När jag sagt något dumt. 
Vilken tvångstanke lever du med?
– Jag går inte på A-brunnar. 
När ljög du senast?
– Det brukar jag inte göra. Jag försöker 

att inte medvetet ljuga. 
Vilket ämne snöar du in på efter att ha 

druckit några glas vin?

– Gamla minnen. 
När tänkte du  

senast att ”nu skiter  
jag i det här, tar mitt  
pick och pack och drar  
till Nya Zeeland, skaffar  
dreadlocks och gifter  
mig med en  hajfiskare”?

– Jag har ingen önskan om det. Men 
skulle jag dra så skulle det vara till Nya 
Zeeland.

SEX FR˚GOR

NAMN: Magdalena Andersson.
ÅLDER: 49 år. 
BOR: Nacka utanför Stockholm.
FAMILJ: Maken Richard Friberg.  
Två barn. 
YRKE: Finansminister. 

MAGDALENA ANDERSSON

Andersson.



 

RIKSTEATERN.SE/ALMEDALENVi ses!

tis 5/7
Hur påverkar  
Donald Trump 
svensk scenkonst?
kl 14-15–15.00 
Lila Shala, Södertorg 17

Vissa menar att konsten har en skyldig- 
het att bidra till politisk förändring, andra 
anser att konsten ska vara ett rum som 
är fritt från yttre påverkan. Vad är egentli-
gen konstens syfte? Ska och kan scen-
konsten vara politisk och obunden?

MEDVERKANDE: Baker Karim – filmkonsulent 
SFI, Måns Lagerlöf – teaterchef Riksteatern, 
Gustav Deinoff – konstnärlig ledare Unga 
Klara, Stina Oscarson – regissör och  
debattör, Makode Linde – konstnär,  
Lars Anders Johansson –Timbro.  

MODERATOR: Linda Zachrison – kulturråd 
Washington

 

tis 5/7
Hur påverkas  
kulturen av den 
urbana normen?
kl 15.30–16.15 
Lila Shala, Södertorg 17

Om staden är normen hur påverkas 
kulturen? Välkommen till ett samtal om 
hur vi kan skapa förutsättningar för att 
landsbygdens perspektiv också får en 
given roll i scenkonsten.

MEDVERKANDE: Po Tidholm – journalist, 
Maxida Märak – artist, Måns Lagerlöf – 
teaterchef Riksteatern.  

MODERATOR: Zinat Pirzadeh

ons 6/7
En kväll med 
Riksteatern 
– hur skapar vi scenkonst för  
alla överallt?

Scenkonst
för alla 
överallt

RIKSTEATERN
PRESENTERAR

kl 20.00–22.00 
Länsteatern, Bredgatan 10

Med en scenshow lyfter och ifrågasätter 
Riksteatern normer om kön, sexualitet, 
funktionalitet och urbanitet. Under 
kvällen bjuds på lättare förtäring. 

I PROGRAMMET: Nina Simone – Josette  
Bushell-Mingo och Shapor Bastansiar,  
Landet inuti – Mårten Andersson och Joakim 
Rindå, Visual Vernacular – The Ouahid Twins, 
Dagbrott – Sarakka Gaup, David Lenneman 
och Mårten Andersson, Beauty and the Beast 
– Halla Olafsdottir och Amanda Apetrea,  
Riksteaterns VD Magnus Aspegren och 
teaterchef Måns Lagerlöf.  

KONFERENCIER: Anna-Lena Efverman

Foto: M
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Dubbel-attack mot  Löfven

mM Varje dag möter 
du ministrar, parti-
ledare, generaldirektö-
rer och debattörer 
i Extpressens val-
stuga.  

mM Här tär några av 
gårdagens deltagare  
och debatter.

LO-ordföranden KARL- 
PETTER THORWALDSSON, 
51, trodde först inte att det 
var sant att Kommunal bedrev 
egen restaurangverksamhet.

SANNA LUNDELL, 37, 
journalist, ger inte mycket 
för den populära sov-
metoden för barn.

Det kändes 
väldigt  
gammaldags.

SNACK
från valstugan

Barn-, äldre- och 
jämställdhetsminister 
ÅSA REGNER, S, 51, 

Centerpartiets partiledare 
ANNIE LÖÖF från Expres-
sens valscen.

Jag försöker 
jobba varje 
morgon - men 
det är inte 
alltid jag 
hinner. Moderaternas partisekrete-

rare TOMAS TOBÉ om M:s 
vändning i flyktingfrågan 
sedan Fredrik Reinfeldt bad 
oss att öppna våra hjärtan.

Här blev Schyman och 
Teodorescu överens

Gudrun Schyman och Alice 
Teodorescu debatterade i går 
tillsammans med ex-minis-
tern Thomas Bodström på 
Expressens scen på Hamn-
gatan i Visby. Ämnet: ”Vad 
kommer vara hetast denna 
vecka?”

Men debatten kom snart 
att handla om bristen på poli-
tiska idéer och ideologisk dis-
kussion. 

– Man kan fråga sig vad syf-
tet med Almedalen är när inte 
längre poli-
tiken står 
i centrum. 
Jag har varit 
här i sju år 
och jag kän-
ner igen både 
ämnena och 
paneldelta-
garna. Vad är 
då syftet med 
att vara här, 
mer än nät-
verkandet? 
frågade sig 
Alice Teodorescu. 

”Saknar idédebatten”
Gudrun Schyman efterlyste 

detsamma. 
– Vi är helt överens i den 

frågan, jag och Alice. Jag sak-
nar idédebatten och det är 
uppenbart att politiken tap-
par mark här. När flyktingpo-
litiken ska diskuteras så är 
det Migrationsverket som gör 
det, inte de 
politiska par-
tierna.

Enligt Schy-
man inne-
bär bristen 
på idépolitisk 
diskussion att 
partiledarna 
göder natio-
nalismen. 

– Det finns 
en massa 
intressanta 

saker att diskutera, och det 
borde man göra. 

”Almedalen för dyrt”
Gudrun Schyman och Alice 

Teodorescu menar också att 
det blivit för dyrt att medverka 
i Almedalen.  

– Det är alldeles för dyrt för 
mindre organisationer och 
folkrörelser. Det kostar ofant-
liga summor att hyra en plats 
och att bo här under veckan, 
och det gör att det bara är 

någon form 
av elit som är 
här, hävdar 
Schyman.

Samtidigt 
ifrågasätter 
de det faktum 
att statsmi-
nister Stefan 
Löfven i år 
är i Almeda-
len mindre än 
ett dygn. Han 
kommer med 
regerings-

flygplanet vid lunchtid i dag 
och lämnar redan tidigt i mor-
gon bitti.

Löfven har på förhand med-
delat att han inte ställer upp 
på några offentliga utfråg-
ningar vid sidan av Sveri-
ges Television och Sveriges 
radio. 

– Väldigt, väldigt olyckligt, 
menar Gudrun Schyman. 

– Jag tycker att han ska 
förklara för 
svenska folket 
hur det kommer 
sig att reger-
ingen gör en 
helt annan tolk-
ning av Paris-
samtalen än vad 
vi andra gör, 
när det handlar 
om Vattenfalls 
försäljning av 
brunkolen till 
exempel. 

VISBY. Höger och vänster mot Löfven. 
Gudrun Schyman (Fi) och Göteborgs-Postens chef 

för ledarredaktionen, Alice Teodorescu, ifrågasätter det 
faktum att statsministern inte pratar om ideologi och 
kommer med nya politiska idéer.

– Det är också väldigt, väldigt olyckligt att Stefan 
Löfven inte svarar på kritiska frågor, säger Fi-parti-
ledaren. 

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Mis-
sade du debatten? Se den på på 
webben.

 Regeringspartierna 
måste ta ansvar för 
att vi får en idé debatt 
här i Almedalen. De 
måste visa var kon-
fliktlinjerna går.

GUDRUN SCHYMAN, partiledare Fi

Som politiker är 
det viktigt att 
ha öppna ögon 

5-minutersmetoden 
kommer att betrak-
tas som barnaga om 
några år.

Jag är väldigt 
oroad för att vi ser 
att vi går mot en 
miljon människor 
i utanförskap.
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Jordaniens nya 
ambassadör 
ERIK ULLEN-
HAG (L). 

Ärkebiskopen ANTJE JACKELÉN 
om den nya asyllagstiftningen. 

Överbefälhavaren MICAEL BYDÉN 
om relationen till Ryssland. 

Dubbel-attack mot  Löfven

Liberalernas partiledare JAN 
BJÖRKLUND om energiöverens-
kommelsen. 

Inrikesminister ANDERS YGEMAN, 
S, 46, om att han inte skulle ha 
tackat ja till vilken ministerpost som 
helst.

Jag 
skulle 
nog bli 
en dålig 
skol- 
minister

Det är så mycket 
pengar som slösas 
bort på något vi 
inte behöver

 9.30  Fokuserat om hållbarhet  
och shared value
Med Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, Lena 
Ander, generalsekreterare NMC och Lin Lerpold chef 
MISUM vid Handelshögskolan. Moderator: Fredrik 
Sjöshult. Samtalet görs i samarbete med Skandia.

 10.00 Gröning möter –  
Är vi för kränkta?
Med Johan Hakelius, chefredaktör Fokus och 
krönikör Expressen och Mattias Lundberg, docent 
i psykologi. Programledare: Lotta Gröning.

 10.20 Raka svar med  
Gustav Fridolin (MP)
Utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör.  
Programledare: Niklas Svensson.

 10.30 Bakfickan: Hur ser  
framtidens public service ut?
Med Jimmy Ahlstrand, SVT och Cecilia Roos, SR. 
Moderator: Thomas Mattsson.

 10.45 Analys med K-G Bergström
Politisk kommentator Expressen. Programledare: 
Hannes Nelander.

 11.00 Debatt: Så tar vi oss  
ur bostadskrisen
Duell mellan Peter Eriksson (MP), bostads- och  
digitaliseringsminister och Jan Björklund (L),  
partiledare. Programledare: Karolina Skoglund.

 11.30 Raka svar med  
Ardalan Shekarabi (S)
Civilminister, Socialdemokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander.

 12.00 Raka svar med  
Rossana Dinamarca (V)
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Programledare: 
Hannes Nelander.

 12.00 Bakfickan: Gullberg  
& Nordström poddar
Sveriges mest jämställda mediepodd med Anna  
Gullberg, chef redaktör för Gefle Dagblad, och Daniel 
Nordström, chefredaktör för Vestmanlands Läns  
Tidning, gästpoddar hos Expressen.

 12.15 Raka svar med Sara  
Skyttedal (KDU)
Ordförande KDU. Programledare: Hannes Nelander.

 12.30 Debatt: Åsiktskorridoren  
som sprängdes?
Med Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen, 
Johan  Hakelius, chefredaktör Fokus och krönikör 
Expressen och  Daniel Suhonen, S-debattör.  
Programledare: Karin Olsson.

 13.00 Raka svar med  
Johan Forssell (M)
Socialförsäkringsutskottet, Moderaterna.  
Program ledare: Hannes Nelander.

 13.15 Raka svar med  
Anders Thornberg, säpo
Chef säkerhetspolisen. Programledare: Hannes 
Nelander.

 13.30 Fokuserat – ett panel  samtal  
om snus och snuspolitik
Med Anders Milton, Snuskommissionen, Kristina Nils-
son (S), ledamot Socialutskottet, Cecilia Widegren (M), 
ledamot Socialutskottet och Henrik Edin, ordförande 
Liberala ungdomsförbundet. Moderator: Fredrik 
Sjöshult. Samtalet görs i samarbete med Skruf snus.

 14.00 Raka svar med  
Magdalena Andersson (S)
Finansminster, Socialdemokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander.

 14.00  Bakfickan: De  
granskar granskarna
Hur bra är branschpressen på att bevaka nyhetsme-
dierna? Och hur bra är de stora redaktionerna på att 
tåla granskningen? Lars Truedson, producent för 
radions Medierna, Malin Ekman, medierepresentan-
ter på SvD Näringsliv, och Johan Såthe, chef-
redaktör för Resumé, frågas ut av Thomas Mattsson.

 14.15 Raka svar med Birgitte  
Bonnesen, vd Swedbank
Programledare: Fredrik Sjöshult.

 14.30 Raka svar med  
Carin Jämtin (S)
Partisekreterare, Socialdemokraterna.  
Programledare: Hannes Nelander. 

 14.45 Raka svar med  
Dan  Eliasson, rikspolischef
Programledare: Hannes Nelander.

 15.00 Debatt: Är den svenska 
modellen död?
Med Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv och 
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO. P 
rogramledare: Karolina  Skog lund.

 15.30 Samtal om utrikesjournalistik
Med Magnus Falkehed, Expressens korrespondent i 
Frankrike. Programledare: Hannes Nelander. 

 16.00 Raka svar med  
Morgan Johansson (S)
Justitie- och migrationsminister, Socialdemokra-
terna.  Programledare: Hannes Nelander.

 16.15 Raka svar med Acko  
Ankarberg Johansson (KD)
Partisekreterare, Kristdemokraterna.  
Programledare: Hannes Nelander.

 16.30 Debatt: Hur räddas  
svenska skolan? 
Med Jessica Schedvin, chefredaktör Makthavare, 
Jan Björklund, partiledare Liberalerna, Gustav Frido-
lin, språkrör Miljöpartiet. Programledare: Karolina 
Skoglund.

DAGENS PROGR AM
TISDAG 5 JULI

GUSTAV  FRIDOLIN, MP

       Ur ett politiskt idé-
perspektiv skulle 
peng arna kunna 
använ das bättre än 
under Almedalsveckan. 

ALICE TEODORESCU, 
chef ledarredaktionen,  Göteborgs-Posten

Beslutet fattades 
och det är sorgligt. 
Men engagemanget 
går inte över.

Att vara 
oroad 
ligger 
inte för 
mig. 
Läget är 
emel-
lanåt 
spänt.

Hotellmagnaten 
PETTER STOR-
DALEN.

ANDERS W JONS- 
 SON, gruppledare 
för Centerpartiet.

Vi behöver fler 
allierade mot IS  
i arabvärlden.

Vi var 
också där
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Agentchefen 
om hoten mot 
Sverige
VISBY. Flera statsaktörer 
bygger just nu upp förmå-
gan att via it-attacker 
skada eller slå ut viktiga 
samhällsfunktioner – som 
el- och telefonnät – i 
andra länder. 

– Det handlar om att 
åstadkomma så mycket 
skada som möjligt med 
angrepp som kanske inte 
går att klarlägga var de 
kommer i från, säger che-
fen för den militära under-
rättelse- och säkerhets-
tjänsten, Gunnar Karlson. 

I en stor – och ovanligt öppen-
hjärtig – intervju talar Gun-
nar Karlson, chefen för Sve-
riges hemliga agenter, ut om 
hoten mot Sverige

Anser du att Ryssland beter 
sig hotfullt eller aggressivt?
– Jag brukar undvika båda 

de orden. Aggressivt är ett ord 
som jag tycker tyder på någon 
slags psykologisk insikt som 
vi som underrättelsetjänst i 
alla fall inte har, att veta vilka 
känslor som ligger bakom 
någons agerande. Vad vi kan 
konstatera är att det har ju 
hänt att Ryssland har använt 
sina stridskrafter på ett sätt 
som har medfört tydliga ris-
ker, illustrerat i våras till 
exempel när man med flyg flög 
över en amerikansk robotja-
gare på väldigt låg höjd. 

Ni arbetar också med att 
identifiera risken för terro-
ristattacker här på hemma-
plan. Vad kan du säga om 
det arbetet?
– När det gäller terro-

rismhotet mot Sverige handlar 
vår roll om att som utrikesun-
derrättelsetjänst ge underlag i 
första hand till Säkerhetspoli-
sen, om de organisationer som 
har avsikt och förmåga att 
skada Sverige, och om indivi-
der som kan ha avsikt och för-
måga att skada Sverige. 

Vad är det för förmågor du 
har sett när det gäller just 
cyberhot då?
– Det är principiellt två för-

mågor som finns. Den ena är 
att gå in i it-nätverk och, enkelt 
uttryckt, stjäla information 
– alltså bedriva kvalificerad 
underrättelsetjänst på cybera-
renan. Det är många aktörer 
som kan det och vi vet att vi är 
utsatta för den typen av under-
rättelseinhämtning här och nu. 
Det andra hotet handlar om att 
kunna angripa någons it-system 
och skada dem på olika sätt. 

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

OLOF LUNDH SMYGINVIGDE 
 EXPRESSENS BAKFICKA

 MOlof  Lundh, TV4-profilen 
som är bokaktuell, smygin-
vigde Expressens bakficka i 
går.

– Bottenfruset, sa han om 
relationen till fotbollslands-
lagets förre förbundskapte-

nen Erik Hamrén.
Thomas Mattsson, Expres-

sens chefredaktör, frågade 
bland annat vad man tjänar 
som fotbollsexpert?

– Mellan 75 000 och 80 000 
kronor, sa Lundh.

4 Getingpromenaden succé redan första dagen   

Direkt efter att Centerleda-
ren Annie Lööf  frågats ut vid 
Expressens valscen tog de ton 
– Getingpromenaden!

Getingarna invaderade Vis-
bys gator och det bjöds på tid-
ningar och glass.

Längst fram i promenad tåget 
gick Philip Botström, för-
bundsordförande SSU, 
och Rasmus Törnblom, 

förbundsord förande 
MUF, som båda två 
hjälptes åt att förse 
solheta Almedalen-
besökare med glass.

– Det var roligt 
att träffa och 
snacka med folk 

mellan alla seminarier. Och det 
kändes bra att kunna svalka 

de som stekte i solen med lite 
glass, säger Philip Botström.

Rasmus Törnblom var 
snabb med att dela ut alla 

glassar, vilket tyvärr 
kom med en bitter 

eftersmak…
– Jag delade ut 

så många glas-
sar att det inte 
fanns någon 
kvar till 
mig.

Harry, 8, 
och Svea 

Nilsson, 6, var två av de som, 
hänförda, följde Getingens pro-
menad.

– Det är gott med glass, säger 
Harry.

Getingpromenaden kommer 
att återkomma varje dag fram 
tills på torsdag under Almedals-
veckan. Glada överraskningar 
utlovas – varje dag.

”Getingarna är roliga”
Promenaden startar klockan 

15.00 från Expressens valscen.
– Getingarna är roliga, sa 

barn-, äldre- och jämställdhets-
minister Åsa Regnér (S) som var 

GETINGARNAS PROMENADSEGER
SUCCÉ. Det var fullt av 
nyfikna och glada Alme-
dalen-besökare som såg 
den dagliga Getingprome-
naden vandra genom 
Visbys gator och gränder.

Petronella Wadle, 25, Stockholm, 
var nöjd med sin svalkande glass.

VISBY. Getingar, musik – och glass.
Det var som upplagt för succé när den dagliga 

Getingpromenaden gick runt i Almedalen.
– Vad snälla de är, sa barn-, äldre- och 

jämställdhets minister Åsa Regnér (S).

 HVarje dag klockan 15.00, 
fram tills på 
torsdag, 
går 
Geting-
prome-
naden 
runt i Almedalen.

 HGetingarna bjuder alltid 
på något som förgyller din 
dag.

 HSjälvklart får du ditt 
gratisexemplar av 
Almedalstidningen också.

GETINGPROMENADEN

Varje dag
kl. 15.00!

SE P˚ EXPRESSEN.TV. 

Läs hela  
intervjun på 

Olof Lundh pratade med Thomas Mattson bland annat 
om relationen till Erik Hamrén. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
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2 Birgitta 
 Ohlsson (L), 40
Riksdagsledamot

 MDen tidigare EU-ministern ses 
av många i partiet som Jan Björk-
lunds efterträdare som partiledare 
för Liberalerna. En stark föresprå-
kare för införandet av republik, 
som alltid säger vad hon tycker 
– även om det går emot partilinjen. 
Röstade tillsammans med 
Vänster partiet och Centerpartiet 
nej till de nya tuffare asylreglerna 
för ett par veckor sedan.

3 Alice Bah 
Kuhnke (MP), 44
Kultur- och demokratiminister 

 MEna dagen sitter hon med 
påven, nästa dag totalsågar hon 
kulturvärldens chefer som ägnat 
sig åt vilt festande i Cannes, och 
sedan varnar hon för radikalise-
ring och terroristattentat på 
hemmaplan. På fredag deltar 
kulturministern i mitt Eftersnack 
från Skandias trädgård, när 
veckan så långt ska samman-
fattas. Det vill ni inte missa.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1 Aida Hadzialic (S), 29
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

 MAida Hadzialic är inte rädd för att bråka med vare sig oppositionen 
eller identitetsvänstern. När Stefan Löfven flyr fältet står regeringens 
yngsta minister kvar och är beredd att debattera med vem som helst, 
även på områden som inte är i närheten av hennes ministerportfölj. 
Hon har dessutom en av regeringens skickligaste pressekreterare, 
Gösta Brunnander, som gör allt för att ministern ska synas och höras 
så mycket som möjligt.  

HADZIALICS HEMLIGA DJ-HYLLNING

På onsdag hålls det traditions-
enliga DJ Battle på Kallis i Visby 
där regeringen och oppositionen 
möts. Gymnasie- och kunskaps-

minister Aida Hadzialic (S) avslö-
jar att hon och de övriga reger-
ingsföreträdarna kommer att 
kuppa in en politisk kampanj.

– Den svenska musikscenen 
är fantastisk. Statsrådet Aida 
Hadzialic kommer att hylla den,  
säger pressekreteraren Gösta 
Brunnander.

Men hur Hadzialic, ska hylla 
den svenska modellen är fortfa-
rande hemligt.

Kort efter intervjun skickar 
dock Brunnander ett sms till 
Expressens reporter:

”Statsrådet låter hälsa att: 
I’ve got my moves, I need no prac-
tice.”

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY. Regeringen planerar att kuppa in en politisk kampanj 
under DJ Battle på onsdag. I ett kaxigt sms avslöjar gym-
nasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S) sin plan.

Aida Hadzialic och hennes hälsning 
till Expressen. Foto: SVEN LINDWALL

Getingpromenaden succé redan första dagen   4 Ministern: ”Getingarna är roliga”
en av de som njöt av 
Getingarnas när-
varo i Almedalen.
Och generöst av 
dem att bjuda på 

glass?
– Ja, vad 

snälla de 
är.

Rasmus Törnblom och Phi-
lip Botström fick äran att 
medverka under premiä-
ren av Geting-
promenaden – 
men de var båda 
eniga om att 
det kommer att 
vara en av veck-
ans höjdpunk-
ter.

”Svettigt”
Vad tycker ni 
om Almedalen 
hittills?
– Svettigt, 

intensivt och roligt! Jag har 
pratat om alltifrån bostäder 
och industrin till hur trygghe-

ten kan öka för 
min generation, 
säger Philip 
Botström.

Rasmus Törn-
blom såg dock, 
Getingpromena-
dens succé till 
trots, mest fram 
emot en annan 
sak.

– Lördag! Då 
är det Modera-
ternas dag.

GETINGARNAS PROMENADSEGER
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér ville också vara 

med och ställde sig först i promenadtåget.

Getingarna hade kända ansikten som hjälpte till med att dela ut glass 

till åskådarna. Dels av av SSU-ordföranden Philip Botström…

…och dels av MUF-ordföranden Rasmus Törnblom. Men tyvärr gick 
glassen så fort åt i Visby-värmen att han själv blev utan glass.

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Christian 
Ørnberg
christian.ornberg 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO
Camilla Brodin, 37, Täby, kunde 
också glädjas åt Geting-glassen.
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Skandia-vd:n Frans  
Lindelöw samlar gräddan 
av näringslivet och andra 
makthavare på trädgårds-
mingel varje dag i Almedalen. 
 Foto: ROGER VIKSTRÖM

HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Cecilia Skingsley
vice riksbankschef

 MTvå vice riksbankschefer – Skingsley och 
Martin Flodén – kommer till Visby för att 
förklara onsdagens räntebeslut. Imponerande! 
Extra kul att Skingsley, som har en unik förmåga 
att prata ränta så att alla förstår, framträder 
hos Dagens industri där vi båda jobbade 
för tio år sen.

2 Frans Lindelöw
vd, Skandia

 MSkandias trädgård samlar som 
vanligt gräddan av det svenska 
närings livet och andra makt havare på 
plats i Visby under talen. Skandia har 
dessutom ett ambitiöst seminariepro-
gram med blytunga talare.

3 Rune  Andersson
ordförande, Mellby gård

 MNestor i svenskt näringsliv som 
är på plats för att prata om skatter 
som skadar företagande. Leta efter 
Rune Andersson från Mellby gård i 
programmet om du vill lyssna till en 
intressant företagarröst.

Närings-
liv

På måndagen var det återigen 
dags för Expressens återkom-
mande inslag – emoji-intervju-
erna! Med hjälp av Facebooks 
reaktionsknappar får parti-
ledarna bemöta påstå-
enden från Expressens 
politikreporter Niklas 
Svensson.

Ett av påståendena: 
Centerpartiet bestäm-
mer sig för att köpa till-
baka Centertidningar 
från Stampen, beta-
lar 1,8 miljarder kro-
nor och räddar därmed 
Göteborgs-Posten.

– Den där var ju svår. 
Jag läser Göteborgs-
Posten, sa Annie Lööf  
innan hon sträckte upp 

en ledsen Facebook-knapp i luf-
ten. Då såg hon nästan lite skam-
sen ut.

Momentet är en del av de van-
liga partiledarutfrågningarna 

som hålls på Expressens valscen 
och sänds också live på Expres-
sen TV:s Facebooksida.

Seriösa frågor
Även seriösa politiska frågor 

avhandlas i momentet – som när 
Annie Lööf  fick frågan om hur 
hon skulle reagera på om Vat-
tenfalls ledning bestämde sig för 

att bygga fem nya kärn-
kraftsreaktorer.

Då blev hon också led-
sen.

– Framtiden är det för-
nybara.

I slutet av utfråg-
ningen bjöd Annie 
Lööf  på skönsång när 
hon utmanades att ta 
refrängen på Carolas 
”Främling”. Publiken 
jublade när Annie tog 
ton.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY. Centerledaren Annie Lööf tänker inte rädda 
 Stampen och Göteborgs-Posten.

Det gjorde hon klart i Expressens återkommande emoji-
intervjuer.

SKAMSEN. Det är med rynkad näsa som Annie Lööf (C) svarar med en ledsen emoji på påståendet 
om att köpa tillbaka Centertidningar från Stampen.  Foto:  ANNA-KARIN NILSSON

C-ledarens svar med emojiskyltarna

Hur mår du?

C bestämmer sig för att köpa till-
baka Centertidningar från Stampen 
och betalar 1,8 miljarder kronor.

Anna Kinberg Batra och allians-
ledarna utser dig till oppositions-
ledare och statsministerkandidat.

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Annie Lööf (C) svarar på 
påståendet om att starta nya kärnkraftsreaktorer 
med en ledsen emoji. ”Förnybart är framtiden”. 

Vattenfalls 
ledning 
bestämmer 
sig, trots 
dålig lön-
samhet, för 
att bygga 
fem nya 
kärnkrafts-
reaktorer.

Lööf säger  
till ny kärnkraft

Fridolin slår tillbaka mot Björklund

Liberalernas partiledare snå-
lade inte med attackerna mot 
regeringen under söndagens 
Almedalstal. 

”Fridolin påminner faktiskt 
om veckans huvudperson; att lova 
allt före valet, vinna valet och sen 
gå under jorden. Sveriges svar på 

Boris Johnson”, sa Björklund. 
När språkröret anlände till 

Visby på måndagen drämde han 
tillbaka.

– Är det frisyren? Jag kan 
lova Janne att klippa mig så fort 
Almedalsveckan är över, säger 
han och fortsätter: 

– Det kommer från en man 
som hade ett vallöfte och det var 
att förstatliga skolan och efter 
åtta år som utbildningsminister 
så har han fortfarande ett löfte 
och det är att förstatliga skolan. 

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY. Jan Björklund jämförde Gustav Fridolin, MP, med 
Brexit sidans företrädare Boris Johnson i sitt tal.

Men nu slår språkröret tillbaka. 

Jan Björklund (L). 
 Foto: LISA MATTISSON

Fridolin.

Johnson.
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 MKid Severin började skriva i Expressen redan vid starten 1944 och var 
fram till sin död 2000 hela Sveriges kändisreporter. Nu är det andra som 
skriver, men ämnet är det samma: små och stora nyheter om känt folk.

 MTipsa oss: bekantas.bekanta@expressen.se

TISDAG 5 JULI 2016

FYRFALDIGT 
FIRANDE

Bildtext.

…artisten JASON  
”TIMBUKTU” DIAKITÉ 
tillsammans med LOVISA 
FHAGER HAVDELIN, verk-
samhetschef på Teskeds-
orden, i Wisby Hotells lobby. 
De var mycket ledsna över 
att Expressen inte valt ut 
deras evenemang ”Alla borde 
vara feminister” klockan  
17 på måndag som tips  
i Almedalstidningen. ”Vi 
bläddrade och bläddrade 
men hittade det aldrig!”, 
sade Jason Diakité.

 Mejla tips och bilder till

almedalen@
expressen.se

 Mms:a bilder till

71717
Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

.

I korsningen Hästgatan-S:t 
Pers gränd var det trångt när 
en lastbil och en parkerad 
personbil trängdes -bredvid- 
varandra. En backspegel 
skrapades upp mot en sten-
mur och folk var märkbart 
stressade av den blockad 
som fordonen utgjorde.

ADDA OSS 
P˚ SNAP!

 MFå senaste  
nytt från Alme- 
dalen – stort  
som smått!

 MFota av spök-bilden 
till vänster inuti appen 
Snapchat eller lägg till 
ExpressenSE.

SNAPCHAT

VI S˚G…

Edward Blom, gastronom och 
kulturhistoriker, med hustrun 
Gunilla och sonen Melchior:

’’ Hillary är väl bättre än 
Bernie Sanders i alla 

fall, konstaterar han utan 
någon som helst entusiasm för 
Clinton.

Kerstin Lundgren, försvarspoli-
tisk talesperson (C) och Lena Ek, 
före detta miljöminister (C):

’’ Jag har haft en del busi-
ness med Hillary och vet 

att hon är superkompetent och 
väldigt påläst, säger Lena.

’’ Låt mig sätta på mig min 
Hillary-knapp innan vi tar 

bilden, säger Kerstin.

Micael Bydén, överbefälhavare:

’’ Jag följer kampanjen nära, 
säger ÖB innan han håller 

en lång diplomatisk utläggning 
utan att välja namn.

’’ Om de lyssnar noga på 
budskapen kommer de 

välja rätt kandidat, avslutar han.

Carin Götblad, regionpolischef 
för Polisregion Mitt:

’’ Jag tror att det blir 
Hillary (Clinton) så klart, 

och att förnuftet segrar – annars 
blir jag jätteorolig för mänsklig-
heten.

Olle Wästberg, 
före detta general-
konsul i New  
York:

’’ Min dröm-
president är 

Barack Obama, 
stämningen 2008 
var fantastisk. 
Han kommer gå till 
historien som 
något stort, såsom 
Bill Clinton.
Ibrahim Baylan, 
samordnings- 
minister:

’’ Utan tvekan 
tror jag på 

Hillary Clinton, det 
vore bra för USA 
och bra för Sve-
rige. Trump är en 
djupt, djupt osäker 
person.

Johan Hakelius och Susanna Popova, 

journalist och författare:

’’ Båda är illa omtyckta, om jag 

måste gissa så säger jag Hillary 

Clinton. Donald Trump har överraskat 

förr, men har gjort för många misstag, 

säger Johan och har svårt att samla 

engagemang för någon.
m Säg något annat namn då:

’’ Boris Johnson. Han är född i 

USA och behöver en reträtt-

post, säger Johan med ett leende.

Cecilia Schelin 
Seidegård, 
landshövding 
på Gotland:

’’ Jag 
hoppas 

på en kvinnlig 
president den 
här gången. 
Jag hoppas 
VERKLIGEN 
det.

        ”4th of july” firas tradi-
tionsenligt i Almedalen när 
amerikanska ambassaden 
tillsammans med landshöv-
dingen bjuder på ett av de 
mest exklusiva minglen.

Amerikanska abassadö-
ren Azita Raji hälsade väl-
komna tillsammans med 

landshövdning Cecilia  
Schelin Seidegård.

Bekantas Bekanta  
frågade självklart USA-
drömmande gäster: Vem 
vinner presidentvalet?
Ingen hoppades på Trump 
– men alla var inte alls 
sugna på Clinton.

Magnus 
Alselind
magnus.alselind 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO
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Supernätverkaren Felix 
Marquardt och Lisbeth 
Hedberg:

’’ Jag hade hoppats att 
Bernie Sanders skulle 

klarat sig längre, men nu får 
vi vid Gud hoppas att det 
inte blir Donald Trump. 

Dagens BLING
Antje Jackelén, ärkebiskop. 
BÄR: Ärkebiskopens kors som 
utmärks av strålarna.
SYMBOLISERAR: ”Det är en 
påminnelse om kristen-
domens viktigaste symbol, 
Jesu kors, som är segern  
över döden så är det en 
kombination av det  
vertikala och det horison-
tella. Det är relationen 
mellan Gud och männis-
kan och människor 
emellan.” 

m Näringsminister Mikael 
Damberg (S) skulle ju inte 
vara i Almedalen 
i år, ändå hittade 
Expressen honom 
på industriom-
rådet och fick en 
öppenhjärtig inter-
vju! Eller ja, det var ju hans 
stand in för veckan, roboten 
”M Damberg”. På frågan hur 
han skulle beskriva sig själv 
svarade han självsäkert.

– Jag är nog hellre en svär-
morsdröm än en byråkrat. 
Sån är jag.

Hela intervjun finns att se 
på Expressen TV. 

Näringsministern 
dök upp – som robot

Damberg.

...M-riksdagsledamoten 
HANIF BALI berömma civil-
minister ARDALAN SHEKA-
RABI, S, i folkvimlet utanför  
Campus Gotland. ”Du ser 
stilig ut som vanligt”, sa Bali 
till statsrådet som var iförd 
beige kostym.

Lena Mellin medverkade i 
Aftonbladets tv-program 
från Almedalen. Centerpar-
tiets partiledare var också 
med i studion.

Dagens LENA
MELLIN

ÖB Micael Bydén 
– Det är fyra stycken  
generalsstjärnor, det har 
graden general. Det har 
överbefälhavaren och Sveri-
ges statschef konungen. Det 
jag har ovanför bröstfickan är 
ett flygförarmärke modell 37, 
det är för att jag 
genomfört en flyg- 
utbildning inom 
flygvapnet och är 
per definition pilot, 
stridspilot. 

m Riksdagsleda-
möterna Christina 
Höj Larsen, V, och 
Nooshi Dadgos-
tar, V, har två 
matmotton i 
Almedalen:

1  Skjut inte  
 upp ätan- 

det.

2   Inget  
 rosévin  

innan klockan  
12. 

Dagens BLING Dagens MOTTO X 2

VI S˚G…

1 2

Damberg i robotform.

Morgan Johansson, 
migrationsminister (S):

’’ Jag tror att 
Hillary Clinton 

vinner stort. Om 
(Donald) Trump vinner 
väntar en mer osäker 
värld.

Azita Raji, USA:s  
ambassadör, är över- 
förtjust i Almedalen:

’’ Om vi har nåt 
liknande i 

USA? Nej! Men jag 
önskar att vi hade 
det.  Jag har en 
härlig tid här i Visby.
m Om presidentvalet  
i USA, säger hon:
Jag är demokrat...
m Hur tror du att  
det går i valet?

’’ Jag har inte 
kunnat följa 

det så nära på grund 
av mitt uppdrag här  
i Sverige, men jag 
litar på att det 
amerikanska folket 
tar rätt beslut.

Alice Teodorescu, 
politisk redaktör på 
Göteborgs-Posten, 
och Hanna Spangen-
berg, läkare i psykia-
tri:

’’ Jag tror det blir 
Hillary Clinton 

till slut, men jag tycker 
att båda är lika olämp-
liga. Det var en gan-
ska svag uppställning 
kandidater denna 
gång, ingen självklar 
kandidat, säger Alice.

Hanif Bali.

m Leif Pagrotsky berättar strax efter 
22 att han under måndagskvällen varit 
på ”sossemingel” och att han åker hem 
redan i morgon (i dag).

Du som är ett Almedalenproffs, vilket 
är ditt bästa tips?
– Att bada på Wisby Hotell, nere  

i källarvalvet. 

Almedalsproffset: Jag  
har  varit på ”sossemingel”

Pagrotsky badar gärna.

Emil Lingmert Creo, Linda Bernström Creo, Sara Perers,  
marknadschef TT, Lotta Lindborg, försäljningschef TT, och Gunnar  
Gidefeldt, kommunikationsdirektör Arla.

Lina Hedenström vice vd TT Nyhets- 
byrån och Susanna Mörner, Ung Före-
tagsamhet i Sverige.

Jonas Eriksson, vd och 
chefredaktör TT Nyhets-
byrån och Antje Jackelén. 

MINGEL MED
NYHETSVÆRDE
”Vilka är agendasättare – medier eller människor?”. 
Det var temat för TT Nyhetsbyrån och Retrievers sam-
tal i Almedalen.

Därefter bjöds det in till mingel, något som lockade 
många i solskenet.  

 Foto: JAN ERIK HENRICSSON/TT, SARA PERERS/TT

Inrikesminister  
Anders Ygeman.

Kajsa Eldin, Sveriges hamnar, Jenny Strömstedt, 

programledare TV4, Lennart Foss, NTM. 
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 MBekantas Bekanta träffade 
Gulan Avci, L, ord förande 
för Liberala kvinnor. Hon 
hade praktiskt taget tappat 
rösten – och var orolig inför 
debatten med Gudrun Schy-
man (Fi) som hon ska ha vid 
Expressens valscen på tors-
dag. ”Gudrun ska inte komma 
undan”, sa hon.

Rösthot mot Gulan 
vs Gudrun-fajt 

Besökarna flockades i Skan-
dias trädgård när Annie Lööf 
(C) talade i Almedalsparken 
intill. 

Bland besökarna fanns till 
exempel Lars Leijonborg och 
Aida Hadzialic. 

Dag två på Almedalsveckan 
var vi förstås nyfikna på: Vad 
glömmer du inte att packa mer 
i resväskan inför Almedals-
veckan?

Lars Leijonborg, 66, 
senior advisor, 
Diplomat Communi-
cations:

’’ Någon 
enstaka 

gång händer det 
att det regnar, så 
man måste ha med 
sig en jacka. 

Sara Skyttedal, 29, förbunds-
ordförande, KDU, med Linus Rehn, 
24, ordförande KDU Stockholm:

’’ Jag glömde rakhyveln i år, den 
ska jag aldrig glömma igen.

Anders Eriksson, vd, Bonnier News, med Eva Stoppel, CFO Bonnier 
News och Charlotte Svensson, it-ansvarig Bonnier News:

’’ Löpardojjorna.

Thomas Bodström, 54, advokat, 
f.d. justitieminister:

’’ Mobiltelefonen är svår att 
klara sig utan.

Anna-Karin Hatt, 43, vd, Almega:

’’ Ett paraply. Bästa sättet att se till att det inte 
kommer att börja regna.

Carina Lemne, 58, vd, Svenskt näringsliv:

’’ En sjal för det ombytliga vädret.

Frans Lindelöw, 54, vd, 
Skandia:

’’ Rena skjortor.

Hanif Bali, 29, riksdagsledamot, 
Moderaterna:

’’ Många par chinos. Man 
får alltid så mycket vin 

spillda på dem.

EFTERSNACK
i samarbete med

RINGER IN. Nasdaq öppnar  

i Almedalen på måndagen.

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

Elisabeth Thand Ringqvist, 
44, ordförande, SVCA:

’’ Ska jag vara ärlig? 
Resorb.

Katarina Svensson, 43, vd, 
Jun:

’’ Skavsårsplåster.

Andra festkvällen   

     Många par 
 chinos.”

Gulan Avci. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
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KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
M˚NDAG

 MPå minglet i Skandias trädgård kan du varje kväll 
följa Eftersnack – antingen på plats eller live på 
Expressen TV – med bland andra Expressens politik reporter 
Niklas Svensson och Expressens politiska kommentator K–G 
Bergström.

 MHär är höjdpunkerna från gårdagens Eftersnack.

Heinz Jackelén, 71, teolog med Antje Jackelén, 61, ärkebiskop:

’’ Litteratur som har med Alme dalen att göra.

Cissi Elwin, 51, vd och chefredaktör, tidningen Chef:

’’ Mina nya bekväma korkskor. Passar perfekt de här 

dagarna.
Lotta Edling, 45, chefredaktör, Dagens industri:

’’ Extra batteri till mobilen. Jag köpte ett extra inför 

Almedalsresan, det är ett måste.

Förre FP-ledaren Lars 
Leijonborg, numera ord-
förande för Friskolornas 
riksförbund: 

’’ Visst skulle det 
vara fantastiskt 

om våra politiker ena-
des mer och verkligen 
levererade.

Ärkebiskopen Antje 
Jackelén om sitt bästa 
Almedalen-minne: 

’’ Varje gång jag 
hör en fördom 

trilla till marken.

Juristen, författaren och 
tidigare justitieministern 
Tomas Bodström, S, blev 
positivt överraskad av 
Annie Lööfs tal: 

’’ Hon brukar låta 
som någon som 

har blivit biten av en 
sosse som barn.

Riksdagsledamoten 
Eskil Erlandsson, C, 
om splittringen i alli-
ansen: 

’’ När det blir 
allvar måste 

man tala sig sam-
man.

Magnus Ek, CUF-ord-
förande, om vad han 
önskar från sitt parti:  

’’ Vi vill att vi flyttar 
fram positionerna 

ännu mer när det gäller 
miljö och klimat. 

Gymnasie- och kun-
skapslyftsminister Aida 
Hadzialic, S, om religiösa 
friskolor: 

’’ Vi behöver vara 
extremt tydliga 

med att skolundervis-
ningen inte ska präglas 
av religion.

Inger Wästberg, 
70, smyckes-
expert:

’’ Smycken.

Olle Wästberg, 
71, publicist:

’’ Visitkort.

Aida Hadzialic, 
29, gymnasie- och 
kunskapslyfts-
minister (S:):

’’ Vi gick så 
mycket så 

skorna slets itu. 
Extra skor.

Andra festkvällen   i trädgården 

     Jag går 15 000   
steg om dagen  

här i Almedalen, 
så extraskor är 

ett måste.
”
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Mingelråd med  -melo

ANDERS ERIKSSON, 
vd Bonnier News:

’’ Mycket träning. 
Det blir ut och 

springa. Jag får se 
hur långt jag orkar 
springa när veckan är 
slut.

LOTTA EDLING, chefredaktör 
Dagens industri och P-M NILSSON, 
politisk redaktör Dagens industri:

’’ Se till att gå på frukost-
seminarier. Då kan man 

inte vara ute hela nätterna, 
säger Lotta Edling.

’’ Var nykter. Max ett 
glas champagne, 

säger P-M Nilsson.

STEFAN LARSSON, partner på BCG och 
JOHAN ÖBERG, Sverigechef BCG:

’’ En genomtänkt strategi för vilka 
möten man tänker gå på, säger 

Stefan Larsson.

’’ Ta pauser, säger Johan Öberg. 

Spana in
USA-smycket!

NIKLAS SVENSSON SÆNDER DIREKT 
FR˚N ALMEDALEN P˚ 

21.30 LIVE VARJE DAG

ÅSA SANDBERG, vd A Win 
Win World, THERESE 
KÄRRMAN, public affairs 
Swedbank och AURORE 
BELFRAGE, head of 
together EQT Ventures.

JONAS LUNDGREN, 
skribent Makthavare och 
JESSICA SCHEDVIN, 
chefredaktör Makthavare:

’’ Sova på nätterna, 
säger Jonas Lund-

gren.

’’ Dricka mycket 
Almedalsdrink, säger 

Jessics Schedvin.

Estrid Kjellman, (@estridkjellman)

Sommaren är igång och jag å Guldis tar Alme-

dalen med storm. Nu vill vi på DJ-battle så 

LAJKA BILDEN för då kan vi vinna biljetter!! 

#minibattle#Almedalen#flerunga

Desperationen är total 
inför onsdagens DJ Battle 
på Kallis: Pernilla Wahl-
gren och Björn Kjellman 
har kallats in i kampen 
om de sista biljetterna.

Estrid Kjellmans högsta 
önskan är en biljett till ons-
dagens DJ Battle där Expres-
sens Anna Herdenstam och 
Alex Schulman möter Afton-
bladet och regeringen möter 
oppositionen.

Biljetterna till festen tog slut 
direkt. Men en av sponsorerna 
– bilmärket Mini – har biljetter 
som kommer gå till de som får 
flest likes på Instagram under 
hashtaggen #MINIBATTLE.

Estrid ligger i topp tack 
vare pappa Björn och famil-
jens vän Pernilla Wahlgren 
som uppmanat sina följare att 
gilla bilden.

Björn Kjellman: ”Hon vill att 
jag gör en typ shoutout. Så då 
gör jag det. Låt ungen få festa 
loss!” FREDRIK SJÖSHULT

 -kampen 
om DJ Battle

Näringslivsprofiler och 
mediefolk samlades 
i  Dagens industris tält för 
mingel.

Vi undrade: Hur gör man 
för att orka med hela 
Almedalsveckan?

 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG   
 Enkät: ELIAS GIERTZ 

TOBIAS BAUDIN, Kommunals nya ordförande, var med på 
midd agen och berättade att han bjudit in samtliga av Allian-
sens partiledare till samtal.

JAN BJÖRKLUND dök upp mitt i sändningen – och tackade ja till att vara med!

SARA SKYTTEDAL, förbundsordförande KDU, 
var med i sändningen – som sent på måndag-
kvällen hade setts av över 5 000 personer.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Mejla din bästa  
faceswap till  

almedalen@expressen.se

Ser ni vilka som bytt ansikte med varan-
dra? (NIKLAS SVENSSON och SARA 
SKYTTEDAL)
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Vilken dag! Först hade jag sönder ett glas, sedan välte jag fem 
cyklar och sedan träffade jag Petter Stordalen! En norsk kapi-
talist, hotellägare och miljöaktivist som engagerar sig för ett 
bättre samhälle. Han utmanade hela svenska näringslivet att 

anställa asylsökande och flyktingar. Själv 
skulle han anställa 800.

Carl Bildt hittade jag vid SR:s monter. Jag frå-

gade om han saknade att vara utrikesminister, 

men han tyckte att åtta år på posten räckte.

Petter Stordalen drog storpublik i Expressens valstuga och på ett seminarium presenterade han regering 2.0 med frivilligarbetare som gjort storverk i sitt arbete med flyktingar. 

ÖB Micael Bydén sa att han inte var rädd för 

Ryssland och att han trivdes väldigt bra med 

sitt arbete. Nu får äntligen försvarsmakten 

bygga försvar.  

Tjejmöte i vimlet med Annika Creutzer, privat-
ekonom och expert på pensioner, och Ulrika 
Knutson, välbekant kulturjournalist. 

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson deltog i ett seminarium på Tidningsutgivarna. Han pra-tade om knepiga ärenden i tryckfrihetens namn.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

Stora drömmar  
hos Stordalen

Välkommen till vårt lunchseminarium i Almedalen
med samtal om individanpassat brandskydd

När? Onsdag 6 juli, 11.30-13.00

Var? Södra Kyrkogatan 13, Westanders trädgård

Moderator: Pernilla Ström

Vi berättar mer på www.brandskyddsforeningen.se

Äldre personer är kraftigt överrepresentera de bland dem som dör eller 

skadas svårt i bränder. Med ett individanpassat brandskydd i hemmet kan 

kommuner rädda liv. Ändå är det bara ett fåtal kommuner som erbjuder

det nödvändiga brandskyddet. Ska det bero på var i Sverige man bor om 

man ska kunna överleva en brand?
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2 Gullberg  
& Nordström
Podd

 MKlockan 12 i dag poddar 
Anna Gullberg, chefredaktör 
för Gefle Dagblad, och Daniel 
Nordström, chefredaktör för 
Vestmanlands Läns Tidning, 
inne på Expressens bakficka. 
Jag introducerar!

3 Jan 
Scherman,  66
Före detta affärsområdes-
chef för  Aftonbladet TV

 M  I dag smäller det i 
Afton bladets tält när förre 
tv-chefen ska debattera 
tv-utvecklingen med 
SVT:s programdirek-
tör, tillika Afton-
bladets förre 
chefredaktör, Jan 
Helin. Ingen vågad 
gissning att 
Helin får stå 
till svars 
för sin 
uppfatt-
ning om 
att SVT 
egentligen 
inte borde 
sprida sitt 
innehåll 
på sociala 
medier. 

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

1 Olof Lundh, 49
Fotbollsjournalist

 MTV4-profilen pratade fotbollsjournalistik med mig när vi i går 
smyginvigde Expressens bakficka. Han berättade om relatio-
nen till Zlatan och i publiken lyssnade landslagsspelaren Albin 
Ekdals pappa Lennart Ekdal. Efteråt sålde Olof sin nya bok till 
rabattpriset 140 kronor.

CHRISTOPHER 
HOLM, 32, affärs-
utvecklare och ERIKA 
ORNSTEIN, 30, 
programmerare:

 ”  Det är fint väder, 
det är Gotland. Det är 
här man ska vara på 
kvällarna i Almedalen. 
Det har varit intensivt 
hittills och vi ser fram 
emot mer drag. 

MOA THYSELL, 18, studerar på gymnasiet, och HANNES AHL-
VIN, 21, vice ordförande för Europeiska ungdomsparlamentet:

 ”  Vi ska träffa samarbetspartners. Det har varit jättetrevligt 
hittills. Vi stannar så länge vi kan. Vi festar med måttlig 
mängd alkohol men omåttlig mängd fest.

PONTUS DE GEER, 38, och 
MIKAEL WENNERROS, 35, 
grundare av Out of office:

 ”  Det är tredje året vi är 
här. Kallis har bokat in oss. 
Vi började i Stockholm men 
har expanderat. Förra året 
hade vi 2 000 besökare, 
det kanske blir fler i år. Vi 
har ju vädret med oss.

SARAH ULLMARK, 20, aktiv 
i Muf och AMANDA THO-
NANDER, 19, aktiv i Muf:

 ”  Det är trevligt att träffa 
folk och mingla. Out of 
office finns även i Göteborg 
och jag har varit där en 
gång. Jag hade jättekul när 
jag var där senast. Det blir 
garanterat Almedalsveck-
ans bästa fest, vi är ju här.

After politik blir det after work
VISBY. Populära after work-konceptet 
Out of office intog Kallis – för tredje 
året i rad. 

Housemusiken ekade ut över stran-
den när festsugna Almedalenbesö-
kare dansade loss och minglade.   
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG   
 Enkät: PASCAL ENGMAN

MARIA HED-
LUND, 37, 

hälsoforum 
sjukvård Gävle-
borg region
SHIDA KINUKA, 50, 

regionfullmäktige 
Gävleborg.

AMINEH KAKABAVEH, 
ordförande för Varken Hora 
eller Kuvad och CARINA 
OHLSSON, ordförande för 
S-kvinnor.

IRENE HAGSTRÖM, 
pensionär, 68
JAN KARLSSON, 74, 
pensionär.

ZOZAN INCI, 28, ord-
förande ROKS.

Råder bot på feministbrist
VISBY. Förortsfeminismen är efterlängtad 
inom regeringspolitiken. I dag sammanslöt 
bland annat ROKS och Varken Hora eller 
Kuvad på ett seminarium i detta ämne.
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG 

Med fokus på sjöfarten, transportsystemet  
och den maritima näringen

Maritim näring skapar samhällsnytta, jobb och tillväxt. Den påverkar alla i samhället 

4‐7 juli, Maritim Mötesplats, Hamngatan 1      www.maritimeforum.se/almedalen
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HETA LISTAN

Ett stort pressuppbåd 
och hundratalet åhörare 
mötte prins Daniel i S:t 
Hansskolans gympasal 
i Visby. Prinsen var på 
plats för att lansera Gene-
ration Pep.

Gillar att vara ute
– Gen pep är ett hälso-

initiativ, Generation Pep, 
som handlar om att vi 
ska försöka peppa alla 
barn och ungdomar i Sve-
rige att röra sig mer, sitta 
mindre stilla, få en balans 
mellan stillasittande och 
fysisk aktivitet, säger han.

Själv är prinsen noga 
med att vara fysiskt aktiv.

– Jag har alltid hållit 
på med idrott och så där. 
Jag försöker jogga lite, 
gå på gym. Jag gillar att 
vara ute, säger han.

”Chockerande”
Prins Daniel tycker att 

det är viktigt att prinses-
san Estelle rör på sig.

– På förskolan rör de sig 
hela dagarna. De är utom-
hus nästan hela tiden. Vi 
gillar att vara ute i sko-
gen, gillar att göra aktivi-
teter. Det är mycket pulka-

åkning på vintern, säger 
prins Daniel.

Samtidigt är prinsen 
förfärad över att svensk-
arna är bland de sämsta 
i Europa när det kommer 
till fysisk aktivitet.

– Det är otroligt chock-
erande och oroväckande 
att vi blivit så fysiskt 
inaktiva. Vi är ett av 
Europas mest stillasit-
tande folk. Jag tror att det 
finns många stigman och 
många som känner press 
kring det här. Det gäller 
att addera goda vanor 
och prata på ett sätt så 
att man inte känner sig 
dålig och misslyckad. 
Små, små steg. Går man 
20 minuter varje dag har 
det extrema hälsoeffek-
ter, säger prins Daniel.

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

VISBY. Prins Daniel har landat i Almedalen  
– för att få svenska folket att aktivera sig 
fysiskt med Generation Pep.

Prinsen passade dessutom på att berätta hur 
han själv håller sig i form.

– Jag försöker jogga lite, gå på gym. Jag 
 gillar att vara ute, säger prins Daniel.

Prins Daniel: Viktigt 
att Estelle rör på sig

HÆLSA. Prins Daniel är förfärad 
över hur stillasittande svenska 
folket är. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Prinsessan Estelle på national-
dagen.  Foto: SVEN LINDWALL

2 Anders 
Thorn-
berg, 56
Säkerhetspolischef

 MTung men ödmjuk makt-
spelare och med tanke på 
den senaste tidens 
terrordåd en självklar gäst 
på många scener i Visby. 

Han, hans personal och 
polisen ser till att vi är 
säkra under en av årets 
mest maktkoncentrerade 
veckor. 

Utbildad till polis som 
klättrat hela vägen upp för 
karriärstegen och välkom-
nades som en i gänget. Har 
dock beskrivits av med-
arbetare som en chef som 
har svårt att 
släppa kontrol-
len – men det 
är kanske inte 
rakt igenom 
dåligt. 

3 Elisabeth 
Dahlin, 59
Generalsekreterare  
Rädda Barnen

 MOasvett åsikt om den nya asyl-
lagstiftningen som riksdagen röstade 
igenom i juni måste Dahlin ges kredd 
för att hon lyckats tränga fram i en 
högljudd och bråkig debatt. 

Har under migrationskrisen varit en 
jättesten i regeringens sko genom 
kampanjer, intervjuer och sylvassa 

remissvar. Satte senast i går press på 
statsminister Stefan Löfven och 

regeringen med nya kampanjen 
#orädd. 

1 Anna 
Ekström, 57
Generaldirektör  
Skolverket

 MKänd för den breda 
allmänheten från SVT:s 
frågeprogram ”På spåret” 
där hon 2015-2016 
slutade som tvåa tillsam-
mans med förre KD-leda-
ren Göran Hägglund. 

Men till vardags är hon 
populär generaldirektör 
för Skolverket. 

Gillad av båda 
sidor – under 
gårdagens 
debatt lät hon sig 

fotas ihop med 
utbildningsminis-

ter Gustav Fridolin, MP, och 
hans föregångare Jan 
Björklund, L. Ryktet går att 
Fredrik Reinfeldt försökte 
värva henne som arbets-
marknadsminister men det 
har aldrig bekräftats. 

med politikreporter Hanna Jakobson

Thornberg.

Ekström.

Dahlin.

Makt-
havare Vi är en kamratförening som hjälper människor som friges från fängelse att 

hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, 
hederligt och drogfritt socialt nätverk. För att hjälpa dessa gör vi nästan 2000 
besök på anstalter och häkten runt om i landet. Det är där inne som många 

bestämmer sig för att göra en livsförändring, och med vår hjälp har dem 
mycket större chans att klara av den resan tillbaka in i samhället. 

BLI STÖDMEDLEM OCH HJÄLP OSS I VÅRT ARBETE!

BESÖK OSS I ALMEDALEN DAGLIGEN - HAMNPLAN, TÄLTPLATS 207

Skicka ett SMS till 71120 och skriv
KRIS namn, epost, mobilnummer

Swisha 100:- till 123 33 66 044

Gå in på http://kris.a.se/registrera
och följ anvisningarna.

Betala med Kontokort, Bank, 
SMS eller Swish. 

KRIS - Kriminellas Revasch I Samhället 
http://kris.a.se

(KRIS johan johansson, johan@epost.se, 0123-4567890)

Digitaliseringen i 

arbetslivet – vilka är  

framtidens färdigheter?

TCO-parken, Strandg 1  

Onsdag 6 juli, 08.30 – 09.30
Frukost serveras fr 08.00

ALMEDALEN 2016

FRUKOSTSEMINARIUM

Vi befinner oss i början av en robotrevolution. En second machine 
age, där den snabba digitaliseringen förändrar arbetslivet. 
Stämmer det? Eller ser utmaningarna ut som de alltid har gjort? 
Och hur möter vi digitaliseringens utmaningar och möjligheter?
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Ann-Therese 

Enarsson

VD, 

Futurion

Carl 

Benedikt Frey

Forskare,  

Oxford  

University

Elin 

Bäcklund  

Årets IT-tjej 2016

Amanda 

Lundeteg  

VD, 

stiftelsen 

AllBright 

Anton 

Landehag

Expert, 

Ungdoms - 

 baro metern

TCO:s och TCO-förbundens  

tankesmedja för framtidens arbetsliv.
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

ALME-
DALEN
TISDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

08.00–09.30 10.00–11.30
08.00–09.30 Efter HQ – vem har råd att  

sitta i styrelser för finansiella bolag?
Arr: Max Matthiessen. Med: Björn Kristiansson, 
partner, Hannes Snellman, Per Håkansson, chefsjurist, 
Finansinspektionen, Claes Ekström, partner, Altor, 
Christoffer Folkebo, VD och Koncernchef, Max 
Matthiessen, m.fl. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6 Æ

08.00–08.45 Etablering och  
karriärvägar för utrikes födda
Arr: Rådet för integration i arbetslivet, Ria. Med: Ylva 
Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Peter 
Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv, Eva Liedström 
Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket, m.fl. Plats: 
Bolaget, restaurang, Stora Torget 20 Æ

08.00–08.45 Är sport och träning farligt?  
Om ätstörningar inom idrotten
Arr: Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, 
Sensus studieförbund. Med: Elina Johansson, ansva-
rig för certifieringspartners, Frisk & Fri - Riksfören-
ingen mot ätstörningar, Thor Rutgersson, projektle-
dare, idrott, Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstör-
ningar. Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång 
från Almedalen Æ

08.00–09.00 Nakenbilder, kränkningar  
och övergrepp på nätet
Arr: Brottsoffermyndigheten. Med: Annika Öster, gene-
raldirektör, Brottsoffermyndigheten, Gudrun Antemar, 
lagman/utredare, Förvaltningsrätten i Stockholm, 
Linda Jonsson, forskare, Barnafrid - Nationellt kun-
skapscentrum, Zandra Kanakaris, ordförande, Unizon, 
Ängla Eklund, verksamhetschef, Institutet för juridik 
och internet. Plats: S:t Hansgatan 21 Æ

09.00–09.45 FN:s framtid – ny  
generalsekreterare, förändrad värld
Arr: Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, 
UNDP, UNICEF Sverige, UN Women nationell kommitté 
Sverige. Med: Anders Kompass, field operations 
director, UN OHCHR, Annika Söder, kabinettsekrete-
rare, Utrikesdepartementet, Linda Nordin, generalse-
kreterare, FN-förbundet, Camilla Brückner, director, 
UNDP Nordic Office, Henrik Hammargren, moderator, 
executive director, Dag Hammarskjöld Foundation. 
Plats: Donnersgatan 6 Æ

9.30  Fokuserat om hållbarhet 
 och shared value

Med Lena Hök, hållbarhetschef 
Skandia, Lena Ander, general-
sekreterare NMC och Lin 
Lerpold chef MISUM vid 
Handelshögskolan. Moderator: Fredrik Sjöshult. Plats: 
Expressens valstuga. Samtalet görs i samarbete med 
Skandia.

09.30–10.30 Du sköna nya digitala värld
Arr: EU-kommissionen. Med: Per Schlingmann, 
PR-konsult & författare, Ulf Pehrsson, vice vd för 
telekom & handelsfrågor, Ericsson, Peter Händel, 
professor i digitalisering, KTH, Johan Wullt, chef för 
press, media & kommunikation, EU-kommissionen i 
Sverige. Plats: Strandvägen, H526 

09.30–11.00 Vägen till villa, vovve och bil –  
hur kan nyanlända snabbare bli etablerade?
Arr: Swedbank. Med: Aida Hadzialic, gymnasie- och 
kunskapslyftsminister, Anna Breman, Swedbank, 
Anna-Karin Hatt, Almega, Boel Godner, Södertälje, Erik 
Ullenhag, Liberalerna, Fraser Nelson, The Spectator, 
Heidi Avellan, SDS & HD, Håkan Samuelsson, Volvo 
Cars, Jonas Nygren, Sundbyberg, Lars Forseth, 
Manpower Gr Nordic, Lisa Pelling, Arena Idé, Maria 
Rankka, Sthlm Handelskammare, Mikael Sjöberg, 
Arbetsförmedlingen, Nils Karlson, Ratio, Petra Albu-
schus, ICA, Therese Jönmark, E.ON, Ylva Johansson, 
arbetsmarknads-och etableringsminister, Anders 
Ferbe, IF Metall, Stig Henriksson, Vänsterpartiet. 
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 
2 Æ

Hållbarhet och 
samhällsnytta

 MShared value är ett internationellt buzzword som 
Skandia nu ska sätta på den svenska agendan – både 
i Expressens bakficka och med ett eget seminarium 
på tisdagen. I Skandias trädgård ska cheferna för 
Skanska, Axel Johnson, Skandia och Ikea i Sverige 
ska berätta mer om hur de ser på samhällsnytta och 
hållbarhet i sina affärer. Tage Cervins Gata 3, kl 11.00

Brexitkrock
 MBrexit fortsätter att dominera programmet och 

vid samma tid under förmiddagen kan intresserade 
välja mellan att lyssna på EU-ministern Ann Linde 
och Storbritanniens ambassadör David Cairns hos 
Swedbank alternativt gå till Borgerligt Europaforum 
som har Carl Bildt i sin brexit-panel. Strandgatan 35, 
kl 11.30 (Swedbank), Syskongatan 1, kl 11.30 (Europa-
forum) 

Fridolingrill
 MMiljöpartiets språkrör Gustav Fridolin kommer 

till Expressens valstuga för att bli grillad av Niklas 
Svensson i en högaktuell intervju. Hur ser han på 
kritiken efter brunkolsförsäljningen? Hur är rela-
tionen till Stefan Löfven? Hur ser han på att parti-
kamraten Carl Schlyter varnat för att MP kan åka ur 
riksdagen på grund av regeringssamarbetet?
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 10.20

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

Æ

= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

10.00 Gröning möter – Är vi för 
 kränkta?

Arr: Expressen. Med Johan 
Hakelius, chefredaktör Fokus 
och krönikör Expressen och 
Mattias Lundberg, docent i 
Psykologi. Programledare: Lotta Gröning.

10.00–10.15 Har vi fått en bra strategi  
mot våldsbejakande extremism?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Magnus Ranstorp, leder 
terrorforskning vid försvarshögskolan och ett EU-cen-
ter mot radikalisering, Cecilia Granestrand, reporter, 
Dagens Samhälle. Plats:  
Cramérgatan, H305 

10.20 Raka svar med 
 Gustav Fridolin, (MP)

Utbildningsminister och Miljö-
partiets språkrör. Programle-
dare: Niklas Svensson. Plats: 
Expressens valstuga.

10.30 Vad är public service’s
 framtid?

Dagstidningarna rasar mot 
Sveriges Televisions och 
Sveriges Radios innehåll på 
Facebook och Youtube. Statens medieutredare är 
öppen för en ny finansiering av public service. Nu 
kommer strategicheferna Jimmy Ahlstrand, SVT, och 
Cecilia Roos, SR, för att diskutera public service med 
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.
Plats: Expressens bakficka

10.45 Analys med K-G Bergström
Arr: Expressen. Politisk kom-
mentator Expressen. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

11.00 Debatt: Så tar vi oss 
 ur bostadskrisen

Duell mellan Peter Eriksson 
(MP), bostads- och digitalise-
ringsminister och Jan Björk-
lund (L), partiledare. Program-
ledare: Karolina Skoglund. Plats: Expressens valstuga.

11.00–12.20 Hur stoppar vi brott inom  
assistansersättningen?
Arr: Försäkringskassan. Med: Astrid Eklund, vice 
överåklagare, Åklagarmyndigheten, Inga-Kari Fryk-
lund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna, Bengt 
Westerberg, f d socialminister, Pia Bergman, rikssam-
ordnare för grov ekonomisk brottslighet, Skatteverket, 
m.fl. Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donners-
gatan 2 Æ

11.00–12.00 Hur finansieras en likvärdig skola?
Arr: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, LO. Med: 
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Magdalena 
Andersson, finansminister, Socialdemokraterna, Lars 
Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Socialde-
mokraterna, Norrköping, Johanna Jaara Åstrand, 
ordförande, Lärarförbundet, Anna Ekström, generaldi-
rektör, Skolverket, Åsa Juhlin, moderator, m.fl. Plats: 
Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8 

11.00–12.00 Gör lön efter kön kvinnor  
till fattigpensionärer?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
partiledare, Feministiskt initiativ, Annelie Nordström, 
f.d. ordförande, Fackförbundet K ommunal, Renée 
Andersson, Pensionsexpert, LO, m.fl. Plats: Talarplats, 
Donners plats 

11.30–11.55 Vart tar transporterna vägen?
Arr: BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund MRF. 
Med: Anna Johansson, infrastrukturminister, Reger-
ingen. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3 Æ

11.30 Raka svar med
  Ardalan Shekarabi, (S)

Civilminister, Socialdemokra-
terna. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

11.30–13.00 Europa bortom Brexit/Bremain
Arr: Borgerligt Europaforum. Med: Karl Sigfrid, mode-
rator, Borgerligt Europaforum, Nils Lundgren, tidigare 
partiledare och europaparlamentariker (junilistan), 
Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister (m), 
Fredrik Erixon, director, ECIPE, Olle Wästberg, diplo-
mat och publicist. Plats: S:t Drotten, kyrkoruin, Sys-
kongatan 1 Æ
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12.00–14.00 14.15–15.15 15.30–21.00
15.30 Samtal om 
 utrikesjournalistik

Med Magnus Falkehed, journa-
list Expressen. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

16.00 Raka svar med Morgan 
 Johansson (S)

Justitie- och migrationsminis-
ter, Socialdemokraterna. 
Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

16.15 Raka svar med Acko 
 Ankarberg Johansson (KD)

Partisekreterare, Kristdemokra-
terna. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens valstuga.

16.15–17.00 Vad behöver kommunerna  
för att skapa bra livsmiljöer? Dags  
för en ny arkitekturpolitik
Arr: Sveriges Arkitekter. Med: Janna Valik, generaldi-
rektör, Boverket, Björn Sundin (S), kommunalråd, 
ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, 
Örebro, Karolina Skog (MP), miljöminister, Reger-
ingen, Olof Lavesson (M), ordf. kulturutskottet, 
Sveriges Riksdag, Caroline Szyber (KD), ordf. civilut-
skottet & bostadspolitisk talesperson, Sveriges 
Riksdag, m.fl. Plats: Strandgatan 16A 

16.30 Debatt: Hur räddas 
 svenska skolan? 

Med Jessica Schedvin, chefre-
daktör Makthavare och lärare, 
Jan Björklund, partiledare 
Liberalerna, Gustav Fridolin, 
utbildningsminister språkrör Miljöpartiet. Programle-
dare: Karolina Skoglund. Plats: Expressens valstuga.

16.30–16.45 Hur ska flyktingar kunna lära  
sig svenska när det inte finns lärare?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Aida Hadzialic (S), 
gymnasie- och kunskapslyftsminister, Cecilia Grane-
strand, Reporter, Dagens Samhälle. Plats: Cramér-
gatan, H305 

16.30–17.15 Jämställda bolag är mer  
framgångsrika. Men hur ser  
ledarskapet ut som främjar jämställdhet?
Arr: KPMG. Med: Helene Hasselskog, vd, Antenn 
Consulting, Marie Wiksborg, personaldirektör, Sweda-
via, Torborg Chetkovich, board professional and 
industrial advisor, George Pettersson, vd, KPMG. Plats: 
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 

16.30–17.30 Missbruk i familjen – så ger vi 
nästa generation bättre förutsättningar
Arr: Ersta diakoni, Ersta Vändpunkten. Med: Gudrun 
Schyman, partiledare feministiskt initiativ, Sanna 
Lundell, journalist och författare, Magnus Jägerskog, 
generalsekreterare, BRIS, Mia Sundelin, CAN, Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Bo 
Blåvarg, verksamhetschef, Ersta Vändpunkten, m.fl. 
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellanga-
tan 21 

17.00–19.00 Integration för nyanlända  
och inkludering för HBTQ personer  
i föreningslivet
Arr: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Med: 
Peter Kanth, projektledare, Korpen, Henrik Teljfors, 
idrottskonsulten, Korpen Stockholm. Plats: Annan 
plats Æ

19.00–20.00 Stefan Löfven talar i Almedalen
Arr: Socialdemokraterna. Med: Stefan Löfven, parti-
ordförande, Socialdemokraterna. Plats: Almedalen

19.45 Eftersnack med 
 Niklas Svensson

Expressens politiska kommen-
tator K-G Bergström snabbana-
lyserar Stefan Löfvens tal. 
Gästar gör bland andra Anders 
Ygeman (S), Gudrun Schyman (Fi) och Maud Olofsson 
(C). Plats: Skandias trädgård.

20.00–21.00 Hur kan man arbeta  
antirasistiskt och feministiskt 2016?
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur. Med: Fanna 
Ndow Norrby, frilansskribent och aktivist som startade 
kontot @svartkvinna, redaktör för boken ”Svart 
kvinna”, Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur. 
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

21.30 Niklas 21.30 
Niklas Svensson äter middag med gäster.  
Livesändning på Expressen TV:s Facebooksida.

Adda  Expressen på Snapchat 
S˚ HÆR GØR DU FØR ATT ADDA 
EXPRESSEN P˚ SNAPCHAT:
m På Snapchat finns Expressen under 
användarnamnet ”ExpressenSE”. Appen är 
gratis och finns i App Store och på Google Play. 
M Lägg till Expressen: Öppna applikationen. 
Tryck på det spöket högst upp. Välj ”Lägg till 
vänner” och välj ”Lägg till med användarnamn”. 
Sök på ”ExpressenSE”. 
m Du kan också ta en bild i Snapchat på den 
spökikon som finns i artikeln för att adda oss. 

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Användarnamn:  
ExpressenSE

12.00 Raka svar med Rossana 
 Dinamarca (V)

Riksdagsledamot, Vänsterpar-
tiet. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

12.00 Bakfickan: Gullberg  & Nordström poddar
Sveriges mest jämställda mediepodd med Anna 
Gullberg, chef redaktör för Gefle Dagblad, och Daniel 
Nordström, chefredaktör för Vestmanlands Läns 
Tidning, gästpoddar hos Expressen.

12.15 Raka svar med Sara 
 Skyttedal (KDU)

Ordförande Kristdemokratiska 
ungdomsförbundet. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

12.15–13.15 ”Din jävla hora du ska dö!” – om 
hot mot kvinnor som arbetar mot mäns våld
Arr: Unizon. Med bland annat Carin Götblad, regionpo-
lischef, Polisregion Mitt, Anna Giotas-Sandquist, 
ordförande, Sveriges Kvinnolobby. Plats: Uppsala 
universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Æ

12.30 Debatt: Åsiktskorridoren
 som sprängdes?

Med Anna Dahlberg, politisk 
redaktör Expressen, Johan 
Hakelius, hefredaktör Fokus 
och krönikör Expressen och 
Daniel Suhonen, S-debattör. Programledare: Karin 
Olsson. Plats: Expressens valstuga.

13.00 Raka svar med Johan 
 Forssell (M)

Socialförsäkringsutskottet, 
Moderaterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

13.15 Raka svar med Anders 
 Thornberg, säpo

Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

13.30 Fokuserat – ett panel-
 samtal om snus och 
 snuspolitik

Med Anders Milton, Snuskom-
missionen, Kristina Nilsson (S), 
ledamot Socialutskottet, Cecilia 
Widegren (M), ledamot Socialutskottet och Henrik 
Edin, ordförande Liberala ungdomsförbundet. Mode-
rator: Fredrik Sjöshult. Plats: Expressens valstuga. 
Samtalet görs i samarbete med Skruf snus.

13.30–15.00 Ett modernt totalförsvar  
– hur säkrar vi helheten?
Arr: Folk och Försvar, FOI, Totalförsvarets forsknings-
institut, MSB, Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap. Med: Peter Hultqvist, försvarsminister, 
Anders Ygeman, inrikesminister, Micael Bydén, 
överbefälhavare, Helena Lindberg, generaldirektör, 
MSB, Anna Dahlberg, Expressen, m.fl. Plats: Björkan-
derska, Skeppsbron 24

14.00 De granskar granskarna
Hur bra är branschpressen på 
att bevaka nyhetsmedierna? 
Och hur bra är de stora redak-
tionerna på att tåla gransk-
ningen? Med Lars Truedson, producent för radions 
Medierna, Malin Ekman, medierepresentanter på SvD 
Näringsliv, och Johan Såthe, chefredaktör för Resumé, 
frågas ut av Expressens chefredaktör Thomas Matts-
son. Plats: Expressens Bakficka.

14.00–14.45 Tryck- och yttrandefrihet  
i det nya medielandskapet
Arr: Journalistförbundet, Journalisten. Med: Björn 
Häger, ordförande, Publicistklubben, Helena Giertta, 
chefredaktör, Journalisten, Ola Sigvardsson, allmän-
hetens pressombudsman, Martin Schori, journalist, 
Jeanette Gustafsdotter, vd, Tidningsutgivarna. Plats: 
Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 

14.00 Raka svar Magdalena 
 Andersson, (S)

Finansminster, Socialdemokra-
terna. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

14.00–14.30 Män med makt talar ut om jämställdhet
Arr: Unizon, Män för jämställdhet. Med: Morgan 
Johansson, justitieminister, Regeringen, Sasja Beslik, 
investeringschef, Nordea, Stefan Bergh, generalsekre-
terare, Riksidrottsförbundet, Olga Persson, generalse-
kreterare, Unizon. Plats: Uppsala universitet, Campus 
Gotland, Cramérgatan 3 Æ

14.00–14.45 Peace in Syria – Mission Impossible?
Arr: Folke Bernadotteakademin (FBA). Med: Staffan 
de Mistura, special envoy of the secretary-general for 
syria, UN, Ann Dismorr, head of the middle east and 
north africa department, Swedish Ministry of Foreign 
Affairs, Marika Griehsel, moderator, journalist, writer 
and filmmaker. Plats: Donnersgatan 6

14.15–15.00 Hur påverkar  
Donald Trump svensk scenkonst?
Arr: Riksteatern. Med: Stina Oscarsson, regissör och 
debattör, Baker Karim, filmkonsulent, Svenska Filmin-
stitutet, Makode Linde, konstnär, Gustav Deinoff, 
konstnärlig ledare, Unga Klara, Måns Lagerlöf, teater-
chef, Riksteatern, Linda Zachrisson, kulturråd i 
washington, moderator. Plats: Södertorg 17 

14.15 Raka svar med Birgitte 
 Bonnesen, vd Swedbank

Programledare: Fredrik 
 Sjöshult. Plats: Expressens 
valstuga.

14.30 Raka svar med Carin 
 Jämtin (S)

Partisekreterare, Socialdemo-
kraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.45 Raka svar med Dan 
 Eliasson, rikspolischef

Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

14.45–15.30 Vi som flytt
Arr: Svenska Dagbladet. Med: Negra Efendic, journa-
list, SvD, Aida Hadzialic, gymnasieminister, Reger-
ingen, Ardalan Shekarabi, civilminister, Regeringen, 
Sasja Beslik, head of responsible investments, Nordea, 
Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna. Plats: 
Hamnplan, H225 

15.00 Debatt: Är den svenska 
 modellen död?

Med Carola Lemne, vd Svenskt 
Näringsliv och Karl-Petter 
Thorwaldsson, ordförande LO. 
Programledare: Karolina 
Skoglund. Plats: Expressens valstuga.

15.00–16.00 Halvtid eller 
framtid för svenska medier?
Arr: TV4. Med: Casten Almqvist, vd, TV4. Plats: 
Cramérgatan, H323 

15.00–16.00 Bredda kompetensen  
– öka affärsnyttan genom mångfald
Arr: Försvarsmakten. Med: Peter Sandwall, generaldi-
rektör, Försvarsmakten, Raymond Mankowitz, kom-
munikationsdirektör, McDonalds, Alexandra Pascali-
dou, moderator/samtalsledare, Eva Östling, vd, Visita, 
Clas Olsson, bitr. generaldirektör, Arbetsförmedlingen. 
Plats: HMS Carlskrona, fartyg 

15.00–15.45 Östersjön kan inte försäkras!
Arr: Länsförsäkringar Stockholm, Hållbara Hav, 
Kemikalieinspektionen, Trossa AB, Baltic Eye vid 
Stockholms universitets Östersjöcentrum. Med: Pär 
Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB, 
Göran Lindstedt, generalsekreterare, Hållbara Hav, 
Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm. 
Plats: Briggen Tre Kronor, fartyg 

15.15–16.00 Vad är bra mat för små barn?  
– hur maten de första åren påverkar  
hälsan senare i livet
Arr: Semper. Med: Agnes Wold, läkare och professor i i 
klinisk bakteriologi, Sahlgrenska sjukhuset/Göteborgs 
universitet, Catharina Tennefors, fou- och kvalitetsdi-
rektör, Semper. Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Æ

15.15–15.45 Betydelsen av läslust, läsning och 
läsförståelse hos barn och ungdomar
Arr: En läsande klass. Med: Amelia Adamo, publisher 
och journalist, Håkan Nesser, författare, Martin 
Widmark, författare och lärare. Plats: Almedalsbiblio-
teket, Cramérgatan 5
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ALME-
DALEN
ONSDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

07.45–09.45 10.00–11.00
07.45–08.45 Svenska miljömålen i praktiken

Arr: Social Venture Network, SVN, Hallvarsson & 
Halvarsson. Med: Annika Helker Lundström, nationell 
miljömålssamordnare för näringslivet, Regeringskans-
liet, Günther Mårder, vd, Företagarna, Mariana Gran-
ström, Senior CR specialist, Fazer Group, Åsa Domeij, 
hållbarhetschef, Axfood, m.fl. Plats: Donnerska huset, 
Donners plats 1 Æ

08.00–09.30 När smart-TV-köpet  
får mer tid än pensionsvalet
Arr: Max Matthiessen. Med: Ingvar Skeberg, vd, 
Clearly Strategi & kommunikation, Peter Jeppsson, 
vice vd, Svenskt Näringsliv, Niklas Hjert, förhandlings-
chef, Unionen, Johan Sidenmark, vd, AMF, Johanna 
Kull, sparanalytiker, Avanza, Glenn Nilsson, vice vd, 
Max Matthiessen. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6 Æ

08.30–09.30 Lärarmorgon: Hur  
får vi en skola i världsklass?
Arr: Lärarförbundet. Med: Behrang Miri, artist och 
samhällsdebattör, Matilda Gustafsson, vice ordfö-
rande, Lärarförbundet Student, Robert Fahlgren, 
andre vice ordförande, Lärarförbundet, Petter Ådahl, 
ordförande, Lärarförbundet Student, m.fl. Plats: 
Hamnplan, H203 Æ

09.00–10.00 Fyra generationer på  
arbetsmarknaden – hur formar 
 vi ett framtida hållbart arbetsliv?
Arr: Dagens industri, Previa. Med: Ylva Johansson, 
arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna, Mikal 
Björkström, Previa, Johan Söderström, Vd, ABB 
Sverige, Tuva Palm, IT-chef, Nordnet, Karin Zingmark, 
marknadschef, Microsoft. Plats: Donners plats 2 Æ

09.30–11.00 Energiöverenskommelsen  
– vad innebär den och hur går vi vidare?
Arr: Energikommissionen. Med: Ibrahim Baylan, 
ordförande, Energikommissionen, Energikommissio-
nens ledamöter, Eva Hamilton, moderator, Magnus 
Hall, vd, Vattenfall, Carola Lemne, vd, Svenskt 
Näringsliv, m.fl. Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 
4 Æ

09.45–09.55 Public service och innovation
Arr: SVT. Med: Hanna Stjärne, vd, SVT, Camilla Kvar-
toft, moderator, SVT. Plats: Tage Cervins gata, H415
10.00–10.45 Digital demokrati – demokratiutred-
ningen i Sverige och erfarenheter från Estland
Arr: Open Source Sweden, imCode Partner AB. Med: 
Olle Wästberg, ordf demokratiutredning, Statens 
Offentliga Utredningar, Henri Pook, verksamhetsle-
dare, Estlands center för kommunal IT-samverkan, 
Björn Lundell, ordförande, Open Source Sweden, 
Hillar Loor, moderator, imCode Partner AB. Plats: 
Björkanderska, Skeppsbron 24

10.00 Raka svar med Seher 
 Yilmaz

Ordförande, Rättviseförmedl-
ningen. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens valstuga.

10.00–10.20 Hur ska bankerna återupprätta 
förtroendet?
Arr: Privata Affärer/Placeringsguiden. Med: Stojko 
Gjurovski, chef Personal Banking Sverige, Danske 
Bank, Fredrik Lindberg, chefredaktör, Privata Affärer/
Placeringsguiden. Plats: Kilgränd 1 

10.00–11.00 Hur öppnar vi upp samhället  
för 35 000 ensamkommande unga?
Arr: Hela Människan, Studieförbundet Bilda, Göte-
borgs Räddningsmission. Med: Alice Bah Kuhnke, 
kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet, Kazem Ali 
Heydari, Ensamkommande kille, Reza Nazari, Ensam-
kommande kille, Jenny Axebrink, projektledare för 
nyanlända, Göteborgs Räddningsmission, m.fl. Plats: 
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 

10.15 Raka svar med 
 Paula Bieler (SD)

Riksdagsledamot, Sverigede-
mokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

10.30 Raka svar med 
 Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister, Socialde-
mokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

10.30–11.15 Bland pekpinnar och kepsförbud 
– spelar lärarnas roll någon roll?
Arr: Lärarförbundet. Med: Anna Ekström, generaldi-
rektör, Skolverket, Vesna Prekopic, rektor, Fryshuset 
Grundskola Västra, Karin Berg, gymnasielärare, 
Schillerska gymnasiet, Pernilla Nilsson, professor 
naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad, 
m.fl. Plats: Hamnplan, H203

10.45 Helene Hellmark 
 Knutsson (S)

Minister för högre utblidning 
och forskning, Socialdemokra-
terna. Programledare: Hannes 
Nelander Plats: Expressens valstuga. 

11.00 Debatt: Hur stort är 
 terrorhotet egentligen?

Morgan Johansson, justitiemi-
nister, Socialdemokraterna och 
Magnus Ranstorp, terrorismforskare. Programledare: 
Karolina Skoglund.
Plats: Expressens valstuga.

11.00–12.00 De frivilliga – en alltför avgörande 
resurs i den svenska krisberedskapen?
Arr: Upplands-Bro kommun. Med: Maria Johansson, 
Kommundirektör, Upplands-Bro kommun, Ida Texell, 
2:e vice förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet, 
Paula Holmqvist, Ledamot, Försvarsutskottet, m.fl. 
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Æ

11.00–12.00 Hur får vi pensioner  
som går att leva på?
Arr: Min Pension i Sverige AB, Svensk Försäkring. Med: 
Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring, Katrin 
Westling Palm, gd, Pensionsmyndigheten, Anders 
Lundström, vd, Min Pension, Bengt-Åke Fagerman, 
opartisk styrelseordf, Svensk Försäkring, m.fl. Plats: 
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Idrottsdag
 MOnsdag är ”Idrottens dag” under Almedalsveckan 

med flera spännande aktiviteter. Ministrarna Anders 
Ygeman och Ibrahim Baylan (S) spelar tillsammans 
med flera andra toppolitiker fotboll med Special 
Olympics, en idrottsorganisation för personer med 
en utvecklingsstörning vid lunch. Och tidigare på 
morgonen arrangeras Almedalsloppet av Skandia 
med många kända och peppade löpare. 
Tage Cervins gata 3, 08.00 (Almedalsloppet)
Paviljongplan, 12.00 (fotboll)

Räntefokus
 MPå onsdagsmorgonen kommer riksbankens ränte-

besked och efter att Stefan Ingves haft presskonferens 
i Stockholm kommer två vice riksbankschefer – Mar-
tin Flodén och Cecilia Skingsley – svara på frågor 
om minusräntan på olika seminarier i Visby. Skings-
ley sitter i heta stolen hos Dagens industri och Flo-
dén medverkar hos Almega tillsammans med ekono-
merna Lena Hagman och Anna Breman. 
Donners plats 2, kl 12.30 (Dagens industri) Restaurang 
Amarillo, kl 13.00 (Almega)

Partiledargrill
 MExpressens politikreporter Niklas Svensson gril-

lar på onsdagen Kristdemokraternas partiledare 
Ebba Busch Thor på scen vid Expressens valstuga. 
Hur ska hon klara riksdagsspärren i nästa val? 
Kommer det bli svårt att ena alliansen igen? Vilka 
frågor blir viktigast för henne framöver? 
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 12.30

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

Æ

= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ADDA
 EXPRESSEN PÅ SNAPCHAT:
På Snapchat finns Expressen under 
användarnamnet ”ExpressenSE”. Har du 
inte använt Snapchat förut behöver du 
ladda ner applikationen till din telefon. 
Du hittar den i App Store eller på Google 
Play.
1 Öppna applika-
tionen.
2 Tryck på det 
lilla spöket högst 
upp.
3 Klicka på ”Lägg 
till vänner” och 
välj ”Lägg till med 
användarnamn”.
4 Skriv in 
”ExpressenSE”, 
som är vårt använ-
darnamn.  
Du kan också ta en 
bild i Snapchat på 
den spökikon som 
finns i artikeln för 
att börja följa oss.

Adda Expressen på Snapchat

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Sök efter vårt 
användarnamn:  

ExpressenSE

Hannes Nelander är programledare och utfrågare på 
Expressens scen i Almedalen. Här frågar han barn-, äldre- 
och jämställdhetsministern Åsa Regnér.  Foto: LISA MATTISSON



31TISDAG 5 JULI 2016

11.00–13.15 13.30–15.00 15.00–21.30
11.00–12.00 Bankmarknad i förändring – så 

formar kundbeteenden och digitaliseringen 
framtidens bankmarknad
Arr: Dagens industri, Nordea. Med: Caspar von 
Koskull, koncernchef, Nordea, Darja Isaksson, grun-
dare, Ziggy Creative Colony, Lauri Rosendahl, vd, 
Nasdaq Stockholm. Plats: Donners plats 2 Æ

11.00–11.25 Vad görs för att rädda  
assistansen för oss med de största  
funktionsnedsättningarna?
Arr: Föreningen JAG. Med: Ann-Marie Begler, general-
direktör, Försäkringskassan, Cecilia Blanck, verksam-
hetsansvarig, Föreningen JAG. Plats: Hamnplan, 
H223

11.15–11.25 Paralympics breddar  
bilden av svensk idrott
Arr: SVT Nyheter. Med: Johan Strid, generalsekrete-
rare, Parasportförbundet, Niclas Rodhborn, förbunds-
kapten, Tennisrullstol, Camilla Kvartoft, moderator, 
SVT. Plats: Tage Cervins gata, H415 

11.25 Raka svar med Gabriel 
 Wikström (S)

Folkhälso-, sjukvårds - och 
idrottsminister. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

11.30–11.45 Varför hatar kommunalrådet  
lagen om eget boende för asylsökande?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Boel Godner (S), Kom-
munstyrelsens ordförande, Södertälje kommun, Johan 
Delby, Reporter, Dagens Samhälle. Plats: Cramérga-
tan, H305 

11.45 Samtal: Hotad 
 – men inte tystad

Anna Gullberg, chefredaktör 
Gefle Dagblad. Programledare: 
Karin Olsson. Plats: Expressens 
valstuga.

12.00 Raka svar med Carl 
 Schlyter (MP)

Riksdagsledamot, Miljöpar-
tiet. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

12.00–12.20 Har journalisterna trampat snett 
när de granskat och bevakat flyktingkrisen 
och Sverigedemokraterna?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Paula Bieler (SD), integra-
tionspolitisk talesperson/politisk redaktör, Sverigede-
mokraterna/SD-Kuriren, Lars Nord, professor och 
medieforskare, Mittuniversitetet, Sanna Rayman, 
debattchef, Dagens Samhälle. Plats: Cramérgatan, 
H305 

12.15  Raka svar med 
 Ann Linde (S)

EU- och handelsminister, 
Socialdemokraterna. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

12.30 Raka svar med 
 Ebba Busch Thor (KD)

Partiledare, Kristdemokraterna. 
Programledare: Niklas Svens-
son. Plats: Expressens val-
stuga.

12.30–12.55 Räntan, konjunkturen  
och den ekonomiska utsikten  
nationellt och internationellt
Arr: Dagens industri. Med: Cecilia Skingsley, vice 
riksbankschef, Riksbanken, Lotta Edling, chefredaktör, 
Dagens industri. Plats: Donners plats 2 Æ

13.00 Analys med K-G 
 Bergström

Expressens politiske kommen-
tator analyserar utfrågningen. 
Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

13.15 Raka svar med 
 Anna Johansson (S)

Infrastrukturminister, Socialde-
mokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

13.30 Raka svar med Christina 
 Heilborn och Jenny 
 Strömstedt

Christina Heilborn, program-
chef Unicef, och Jenny Ström-
stedt, Unicef-ambassadör, 
tv-profil och Expressen-kröni-
kör. Programledare: Hannes Nelander  Plats: Expres-
sens valstuga.

13.30–14.30 Hur mycket kostar  
ett kontor i Rosenbad?
Arr: Natur & Kultur. Med bland annat Maggie Ström-
berg, journalist och författare, Amanda Lind, partise-
kreterare, Miljöpartiet. Moderator: Karin Olsson, 
Expressen. Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsar-
mén, Mellangatan 21 

13.30–14.30 Ska vi spela våldsmonopol?
Arr: Svenska Transportarbetareförbundet. Med: 
Anders Ygeman, inrikesminister, Socialdemokraterna, 
Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet, Lars 
Lindgren, förbundsordförande, Transportarbetareför-
bundet, Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten, 
Annie Reuterskiöld, moderator, m.fl. Plats: SCORE Bar 
& Restaurant, Hamnplan 5 Æ

13.45 Raka svar med 
 Max Foster, CNN

Programledare på CNN Interna-
tional. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens valstuga.

14.00 Raka svar med 
 Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister, 
Socialdemokraterna. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.00–14.50 Oberoende journalistik i Sverige
Arr: Reportrar utan gränser, Arkitektkopia AB. Med: 
Lars Truedson, moderator, Thomas Mattsson, chefre-
daktör och ansvarig utgivare, Expressen, Brit Stak-
ston, mediestrateg och vd, Blank Spot Project, Cilla 
Benkö, vd, Sveriges Radio, Jonathan Lundqvist, 
ordförande, Reportrar utan gränser. Plats: Wallers 
terrass, Wallersplats 2 Æ

14.00–14.45 Ledarskap för fred
Arr: Folke Bernadotteakademin (FBA). Med: Anders 
Kompass, tidigare chef inom fn:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, Marika Griehsel, moderator, 
journalist, utrikeskorrespondent och dokumentärfil-
mare, Lena Lid Falkman, forskare vid handelshögsko-
lan i stockholm, Kai Eide, norges ambassadör till 
sverige. Plats: Donnersgatan 6 

14.15 Raka svar med 
 Gudrun Schyman (Fi)

Partiledare, Feministiskt 
intiativ. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

14.45–15.30 Låt välfärdens proffs  
vara just proffs – om tillit
Arr: Vision. Med: Ardalan Shekarabi, civilminister, 
Regeringen, Veronica Magnusson, förbundsordför-
ande, Vision, Dalia Eid, socialsekreterare, Nyköping 
kommun, Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå 
kommun. Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strand-
gatan 1 

14.45–15.45 Barndomstolen  
– har makthavare ett barnperspektiv?
Arr: Unga Örnar, LO. Med: Aida Hadzialic, gymnasie- 
och kunskapslyftsminister, (S), Antje Jackelén, 
ärkebiskop, Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndig-
heten. Plats: SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5 Æ

15.00 Ungdomförbundsdebatt
Representanter från samtliga 
ungdomsförbund. Program-
ledare: Niklas Svensson och 
Karolina Skoglund. Plats: 
Expressens valstuga.

15.00–15.45 I deckarens tjänst  
– kriminalromanen som politisk plattform
Arr: Gotlands Media, Crimetime Gotland. Med: Carina 
Nunstedt, festivalchef, Crimetime Gotland, Joakim 
Zander, författare, Viveca Sten, författare, Annika 
Rembe, generaldirektör, Svenska Institutet. Plats: 
Cramérgatan, H321

15.00–16.00 Vem vinner på spelandet  
– och vem förlorar?
Arr: (G) som i Gud. Med: Thomas Mattsson, chefre-
daktör, Expressen, Peter Johnsson, riksdagsledamot, 
Socialdemokraterna, Gustaf Hoffstedt, generalsekre-
terare, Onlinespelens branschförening, Kim Grahn, 
ordförande, Spelberoendes riksförbund. Plats: Kruk-
makarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 

15.00–16.10 Alkoholreklam  
– för en starkare alkoholnorm
Arr: IOGT-NTO. Med: Gabriel Wikström (S), Folkhälso-
minister, Socialdepartementet, Simon Holmesson, 
Politisk sekreterare, IOGT-NTO, Fredrik Toreberger, 
Framtidstrateg, Michelle Cecchini, Health analyst, 
OECD. Plats: Kilgränd 1

15.00–16.00 Är föräldraförsäkringen  
anpassad för verklighetens familjer?
Arr: RFSU. Med: Annika Strandhäll, socialförsäkrings-
minister, Socialdemokraterna, Tina Ghasemi, familje-
politisk talesperson, Moderaterna, Tobias Baudin, 
förbundsordförande, Kommunal, Gudrun Schyman, 
partiledare, F!, Frida Sandegård, förbundsordförande, 
RFSL, Kristina Ljungros, förbundsordförande, RFSU. 
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 

15.20–16.00 Sista podden  
för kvällstidningsdrakarna
Arr: SVT. Med: Thomas Mattsson, chefredaktör, 
Expressen, Jan Helin, programdirektör, SVT. Plats: 
Tage Cervins gata, H415 

15.45–16.15 Efter avslaget – hur  
ordnar man ett värdigt återvändande?
Arr: Migrationsverket. Med: Fredrik Bengtsson, 
presschef, Migrationsverket, Sverker Spaak, pro-
cessägare, Migrationsverket, Cecilia Borin, kvalitéts-
chef, Migrationsverket, Kjell Terje-Torvik, expert, 
Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, oc, Migrations-
verket. Plats: Strandvägen, H524

16.30 Samtal om medierna 
 som vinner – och 
 försvinner

Med Sofia Olsson Olsén, 
chefredaktör Aftonbladet och 
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen. Modera-
tor: Karin Olsson. Plats: Expressens valstuga.

16.30–16.45 Hur ska fler elever  
klara grundskolan?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Johanna Jaara Åstrand, 
ordförande, Lärarförbundet, Cecilia Granestrand, 
reporter, Dagens Samhälle. Plats: Cramérgatan, H305

17.00–18.00 Vilka politiska reformer  
krävs enligt högern och vänstern?
Arr: Moderata Ungdomsförbundet. Med: Rebecca 
Weidmo Uvell, borgerlig debattör, Hanif Bali (M), 
riksdagsledamot, Göran Greider, författare och journa-
list, Daniel Suhonen, debattör och författare. Plats: 
Annan plats 

17.00–17.45 Mörkar medierna? – om  
migration, misstro och mörkning
Arr: TU - Medier i Sverige, Institutet för mediestudier. 
Med: Lars Truedson, föreståndare, Institutet för 
mediestudier, Rouzbeh Djalaie, agendaredaktör, P4 
och P5 Stockholm, Anna Gullberg, chefredaktör och 
ansvarig utgivare, Gefle Dagblad, Kristoffer Holt, 
medieforskare, Björn Häger, journalist och ordförande 
Publicistklubben. Plats: Almedalens Hotell, Strandvä-
gen 8 

19.00–20.00 Kristdemokraternas  
partiledare Ebba Busch Thor talar
Arr: Kristdemokraterna. Med: Ebba Busch Thor, 
partiledare, Kristdemokraterna. Plats: Almedalen

19.45 Eftersnack med 
 Niklas Svensson

Expressens politiska kommen-
tator K-G Bergström snabbana-
lyserar Ebba Busch Thors tal. 
Plats: Skandias trädgård.

20.00–21.00 Opinion Almedalen  
– live om dagens hetaste frågor
Arr: SVT. Med: Ebba Busch Thor (KD), partiledare, KD, 
Belinda Olsson, programledare, SVT, Axel Gordh 
Humlesjö, programledare, SVT. Plats: Tage Cervins 
gata, H415 

20.30–21.30 Hur kan IS folkmord  
mot kristna i Syrien och Irak stoppas?
Arr: (G) som i Gud. Med: Lars Adaktusson, Europa-
parlamentariker (KD). Plats: Krukmakarens hus, 
Frälsningsarmén, Mellangatan 21 

20.30–21.30 Att bli sams med  
och acceptera sitt inre väsen
Arr: Svenska kyrkan, Visby domkyrkoförsamling, 
Sensus studieförbund. Med: Lina Axelsson Kihlblom, 
jurist, skolledare och ”superrektor”, Fredrik Hedlund, 
verksamhetsutvecklare, samtalsledare, Ulrika Jons-
son, verksamhetsutvecklare, samtalsledare. Plats: S:ta 
Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

21.30 Niklas 21.30 
Niklas Svensson äter middag med gäster.  
Livesändning på Expressen TV:s Facebooksida.
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Dagens program
i Expressens Lounge
9.30 

 M ”Shared value” har blivit lite av ett 
buzz-ord – vad innebär det egentligen? 
Vi diskuterar begreppet ur olika per-
spektiv. Med Lena Hök, hållbarhetschef 
Skandia, Lena Ander, generalsekreterare NMC och 
Lin Lerpold, chef MISUM vid Handelshögskolan. 
 Moderator: Fredrik Sjöshult. Samtalet görs i sam arbete 
med Skandia. 
4 Var & när: Expressens bakficka, kl 9.30.
4 Livesänds på Expressen.se

10.30 
 MDagstidningarna rasar mot SVT:s och SR:s innehåll på 

Facebook och Youtube. Statens medieutredare är öppen 
för en ny finansiering av public service. Nu kommer stra-
tegicheferna Jimmy Ahlstrand, SVT, och Cecilia Roos, 
SR, för att diskutera public service med Expressens 
 Thomas Mattsson. 
4 Var & när: Expressens bakficka, kl 10.30.

12.00
 MSveriges mest jämställda mediepodd med Anna 

Gullberg, chef redaktör för Gefle Dagblad, och Daniel 
Nordström, chefredaktör för Vestmanlands Läns Tid-
ning, gästpoddar hos Expressen.

13.30 

 MDiskution om snus och snuspolitiken. 
Med Anders Milton, Snuskommissionen 
och tidigare ordförande Läkarförbundet, 
Kristina Nilsson (S), ledamot Socialut-
skottet, Cecilia Widegren (M), ledamot Socialutskottet 
och Henrik Edin, ordförande Liberala ungdomsförbun-
det. Moderator: Fredrik Sjö shult. Samtalet görs i sam-
arbete med Skruf snus. 
4 Var & när: Expressens bakficka, kl 13.30.
4 Livesänds på Expressen.se

14.00 
 MHur bra är branschpressen på att bevaka nyhetsmedi-

erna? Och hur bra är de stora redaktionerna på att tåla 
granskningen? Med Lars Truedson, producent för 
radions Medierna, Malin Ekman, medie representanter 
på SvD Näringsliv, och Johan Såthe, chefredaktör för 
Resumé, frågas ut av Expressens chefredaktör Thomas 
Mattsson. 
4 Var & när: Expressens bakficka, kl 14.00.

Lena Hök.

Widegren.

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2
 

#EUiAlmedalen

www.europahuset.eu

Tisdag 5/7 hos #EUiAlmedalen

Kl. 08.15–09.15
Hur ska Europa ta sig ur krisen?
Katarina Areskoug Mascarenhas chef 
EU-kommissionen Sverige, Birgitta Englin senior 
rådgivare Global Utmaning, Håkan Jonsson tidigare 
EU-statssekreterare 
Moderator: Alexander Crawford Global Utmaning

Kl. 09.30–10.30
Du sköna nya digitala värld
Per Schlingmann PR-konsult och författare, 
Ulf Pehrsson vice VD Ericsson, Peter Händel 
professor i digitalisering KTH, 
AnnSofie Persson-Stenborg kanslichef 
Digitaliseringskommissionen  
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen 

Kl. 11.00–12.00
EU:s klimatpolitik – Hur en halv grad 
ställer allt på sin spets!
Pierre Schellekens vice kabinettschef för  
EU-kommissionär Cañete, Erik Ljungberg  
kommunikationsdirektör Scania, Linnéa Engström 
Europaparlamentariker (MP), Beatrice Rindevall  
redaktör Supermiljöbloggen, Carina Lundberg  
Markow hållbarhetschef Folksam 
Moderator: Annika Korzinek EU-kommissionen

Kl. 12.15–13.15
Hur gynnas småföretag av 
handelsavtalet mellan EU och USA?                                                   
Christina Sevilla USA:s chefsförhandlare för  
SME TTIP, Maria Åsenius kabinettschef för  
EU-kommissionär Malmström, Andreas  
Hatzigeorgiou chefekonom Stockholms  
Handelskammare, Maud Spencer VD Svalson 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen 
På engelska 

Kl. 13.30–14.00 
Vilka frågor vill Socialdemokraterna 
driva på EU-nivå? 
Carin Jämtin partisekreterare (S) 
Utfrågare: Herman Melzer journalist

Kl. 14.10–14.50
Sverige, USA och EU: 
Möjligheter och utmaningar i det 
ekonomiska samarbetet 
Ann Linde Sveriges EU- och handelsminister, 
Azita Raji USA:s ambassadör till Sverige 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen 
På engelska 

Kl. 15.00–16.00
Vilken ekonomi för ett hållbart 
samhälle?
Sasja Beslik chef för ansvarsfulla investeringar Nordea, 
Eva Alfredsson senioranalytiker och forskare Tillväxt-
analys/KTH, Hanna Lidström språkrör Grön Ungdom, 
Maria Eriksson projektledare 366DaysofSharing.com, 
Olle Olsson forskare SEI, Annika Korzinek 
EU-kommissionen 
Moderator: Johan Kuylenstierna chef SEI

Kl. 16.00–17.00
Hur kan samarbetet mellan EU:s 
säkerhetstjänster fördjupas?
Anders Thornberg chef SÄPO, 
Roger Haddad riksdagsledamot (L), 
Magnus Ranstorp terrorexpert Försvarshögskolan 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen 

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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