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HH ExpressenHärHdenHmestHengage
randeHledarsidanHiHSverige.HH
DetHharHsajtenHIdagora,HsomH
HrankarHochHHsammanställerHtexterH
påHHborgerligaHledarsidor,HkommitH
framHtillHefterHattHhaHsynatHstatisti
kenHunderHettHårsHtid.H

PåHtisdagskvällenHfickHledarsi
danHmottaHdetHprestigefylldaHpri

setHunderHenHceremoniHiHAlme
dalen.

ViHärHgivetvisHväldigtHstoltaHöverH
dennaHutmärkelse.HDenHvisarHattH
hårtHarbeteHochHmodHlönarHsig.H

FörHExpressensHledarsidaHskri
kerHinteHhögstHiHdebatten,HutanH
sätterHenHäraHiHattHgräva,HfördjupaH
ochHpåHdetHsättetHliggaHstegetHföreH

iHopinionsbildningen.HDetHmärk
tesHinteHminstHunderHhöstenH2015H
dåHflyktingkrisenHfickHmångaHattH
krängaHochHgöraHtväraHlappkastHH
iHdebatten.H

ViHtänkerHgöraHvårtHytterstaHförH
väckaHläsarnasHintresseHochHenga
gemangHävenHunderHdetHkom
mandeHåret.HH

Expressen  är bäst i klassen

Löfven missar 
sina jobbmål
VISBY.HStefanHLöfvenHskjuterH
uppHmycketHtillHenHovissH
framtid.HGärnaHtillHlångtHefterH
riksdagsvaletH2018.

ALMEDALEN
Hans omtalade jobbmål om EU:s 
lägsta arbetslöshet ska nås 2020. 
Inte kan väl ens Löfven tro på 
detta längre när hundratusen-
tals nyanlända flyktingar 
 skriver in sig på Arbetsförmed-
lingen?

En statsminister kan inte 
komma tomhänt till Almedalen. 
Sålunda lanserar Löfven en plan 
med rubriken ”Långsiktigt 
reformprogram för minskad 
segregation år 2017–2025. Vid 
2025 har det till och med hunnit 
hållas två riksdagsval.

Nyckeln till att mildra segre-
gationen är förstås jobb. Arbets-
förmedlingen ska därför ”få  
i uppdrag” att öka sysselsätt-
ningen bland utrikes födda 
kvinnor. Hur ”uppdraget” ska 
kunna bidra till att skapa jobb 
och förbättra matchningen 
framgår inte av Löfvens tunna 
promemoria.

Den framtunga finansieringen 
ger också ett oseriöst intryck. 
2017 ska ”reformprogrammet” 
få en budget på 110 miljoner, 
medan det år 2020 tilldelas 250 
miljoner. Om nu detta program 
är så viktigt, varför satsas då 
inte de där 250 miljonerna redan 
nästa år? 

Svaret finns sannolikt på 

finansdepartementet. Varje ny 
utgift i form av ”reform” inne-
bär ju att statsbudgeten närmar 
sig utgiftstaket.

SettHtillHdeHenormaHproblemHsomH
finnsHiHdeHsvenskaHutanför
skapsområdenaHärHbeloppenH
kaffepengar.HMenHLöfvenHtyckerH
inteHattHviHskaHresoneraHpåHdetH
härHsättet,HtyHhanHharHjuHlovatH10H
miljarderHiHextraHstatsbidragHtillH
kommunernaHnästaHår.H
Det är välkommet, men helt 

otillräckligt.

Enligt SKL:s senaste larmrap-
port varnas det för kommunala 
skattehöjningar på närmare två 
kronor de närmsta åren. Fram 
till 2019 väntas antalet 
invånare i Sverige öka med 
590 000 personer. Det 
innebär ett enormt 
utgiftstryck på skola, vård 
och omsorg. 

Plus att den totala 
socialbidragsnotan kom-
mer att nå nya hisnande 
nivåer, eftersom lite talar 
för att det plötsligt skulle 
uppstå hundratusentals 
nya jobb som matchar de 
arbetslösas kompetens. 

DetHärHoerhörtHtragiskt,H
menHjagHtrorHattHmanH
måsteHvaraHrealist.

Det skulle ta ett par år, 
men så började partile-
dare Löfven att prata 
om behovet av ”enkla 
jobb”. Det är inte 

klarlagt vilka slags jobb han 
menar, mer än att han lovat 
minst 5 000 statliga beredskaps-
jobb. 

OchHnej,HinteHnuHellerHensHnästaH
årHutanHberedskapsjobbmåletH
skaHnåsHförstHår,HjustHdet,H2020.
Sedan har vi regeringens 

omskrutna snabbspår för flyk-
tingar in på arbetsmarknaden. 
Det är dock inte mycket snabb-
trafik på snabbspåren. Efter ett 
år från starten deltar blott  
1 735 personer i projektet.

Vad hände då med Stefan Löf-
vens andra stora jobbplan, de  
32 000 traineejobben som också 
var Socialdemokraternas ”vikti-

gaste” vallöfte? I maj var det 
135 stycken. Men om vi bara 
väntar till år 2020 ska väl 
vallöftet från 2014 ha infriats.

Valrörelsen 2018 lär 
handla om den skenande 

arbetslösheten bland 
utrikes födda. Då syns 
de i dag osynliga 
flyktingarna i arbets-
löshetsstatistiken. 
Socialdemokraterna 
och LO-facken måste 
slakta ett antal heliga 

kor om flyktingarna 
ska få riktiga jobb. Som 
sänkta skatter på jobb 
och sänkta ingångs-

löner.
MenHdetHlärHvälHLöfvenH
skjutaHuppHbetydligtH
längreHänHtillHefterH
riksdagsvalet.

MISSAR M˚LET.HHurH”uppdraget”HskaHkunnaHbidraHtillHattHskapaHjobbHochHförbättraHmatchningenHfram
gårHinteHavHLöfvensHtunnaHpromemoria.H Foto:  ANNA KARIN NILSSON

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

LEDARSKRIBENT

LÆGG INTE 
LOCKET P˚
NU, POLISEN
VågenHavHsexuellaHofredandenHochHanmäldaH
våldtäkterHharHlettHtillHenHinfekteradHdebattHomH
orsakerna.HDärförHärHbehovetHavHkunskapHochH
öppenhetHstörreHänHnågonsin.

1234	 LIBERAL	 1607

Polisens facit efter helgens musikfestivaler är nattsvart:  
5 anmälda våldtäkter under Bråvallafestivalen, 35 anmälda 
fall av ofredanden under Putte i Parken i Karlstad och en 
anmäld våldtäkt på Säljerydsfestivalen utanför Växjö.

Med tanke på hur lite vi vet är det förbluffande många som 
uttalar sig tvärsäkert om vad det är som händer. I det ena lägret 
slår man fast att det bara är anmäl-
ningsbenägenheten som har ökat. Att 
våldtäkter sker och att tjejer får hän-
der innanför kläderna framställs som 
en närmast given ingrediens på musik-
festivaler. Därför ser exempelvis 
inrikesminister Anders Ygeman (S) 
det stora antalet anmälningar som något positivt.

IHsammaHandaHskrivsHdenHenaHdebattartikelnHefterHdenHandraH
somHintygarHattHdettaHärHenHmansfråga.HDetHärHmänHsomHkollek
tivHsomHskaHmisstänkliggöras.HArmbandenHmedHtextenHH
#tafsainteHgerHuttryckHförHsammaHgrundsyn.HVilkenHkilleHsomH
helstHkanHnärHsomHhelstHförvandlasHtillHenHgärningsmanHsomH
antastarHkvinnor.HBlirHnästaHstegHattHdelaHutHarmbandHmedH
textenH#slåssinteHtillHallaHmänHsomHpasserarHStureplan?
På den andra barrikaden i debatten står de som är lika 

övertygade om att sexövergreppen är en invandringsfråga. Det 
är nyårsnatten i Köln som upprepar sig gång på gång. Ofre-
dandena är mer än något annat en kulturell import som har 
följt i spåren av flyktingvågen.

Den förklaringsmodellen fick ett 
uppsving efter Karlstadspolisens 
första uttalanden om att det var 
ensamkommande ungdomar som låg 
bakom vågen av ofredanden under 
Putte i Parken. När polisen sedan 
backade från den versionen slog 
pendeln raskt tillbaka åt motsatt håll.
SåHvadHliggerHegentligenHbakomHvågenHavH

anmälningar?HSanningenHärHvälHattHingenHriktigtHvetHiHdagsläget.H
KanskeHärHdetHsåHattHuppmärksamhetenHkringHsexuellaHofredan
denHefterHhändelsernaHiHKölnHochHWeHAreHSthlmHharHgjortHattH
tröskelnHförHattHanmälaHharHsänkts.HMenHdetHgårHhellerHinteHattH
blundaHförHattHKölnHochHettHantalHhändelserHdärefter,HblandHannatH
påHäventyrsbad,HharHblottlagtHenHdelvisHnyHproblematik.H
Det bekräftas av polisens lägesbild över sexuella ofredanden, 

där det bland annat slås fast att ”de misstänkta i brott som 
utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var 
främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten 
som anmälts i simhallar har de misstänkta gärningsmännen 
främst varit asylsökande pojkar.”

Vad som behövs är inte mer av tvärsäkra påståenden, utan mer 
av kunskap. Därför är det viktigt att Karlstadpolisens missvis-
ande uttalanden inte leder till att locket läggs på framöver. 
Fakta ska självfallet vara korrekta, men den ökande öppenhe-
ten från polishåll och i medierapporteringen är något att väl-
komna. Att få veta så mycket som möjligt om förövarna är 
relevant i det upptrissade läge som råder – både för att bringa 
klarhet och för att hitta strategier för att öka tryggheten. 

Alternativet är gissningar och ryktesspridning, vilket skulle 
leda till ännu mer oro.

’’ 
Med tanke  
på hur lite  

vi vet är det för- 
bluffande många 
som uttalar sig  
tvärsäkert.

PRISAD.H
AnnaHDahlH
bergHtarHemotH
prisetHförHdenH
mestHengage
radeHledar
sidanHavH
sajtenHIdagora.H
H Foto: CHRISTIAN 
 ÖRNBERG

ZaraHLarssonHuppträddeHpåH
Bråvallafestivalen.
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Hur ser hotbilden ut mot 
Sverige?
MORGAN JOHANSSON (S): 

Det är Säpo som gör den 
bedömningen. Sedan 2010 
har vi haft en förhöjd hot
bild mot Sverige vilket 
innebär att vi måste våga 
tänka tanken att ett terror
dåd kan inträffa här. Där
med måste vi också göra vad vi 
kan för att förbereda oss.

MAGNUS RANSTORP: Hot
bilden är komplex. Sverige är 

uttalat ett legitimt mål för IS, 
men inte prioriterat. Att vi har 
haft tre terrorister som varit 
inblandade i terrordåd i Brys

sel, Paris och Turkiet 
visar på att Sverige 
varit en fristad för 
jihadistisk terror 
under lång period.
Flygplatser, nattklub-
bar och tunnelbanor i väst 
har varit typiska mål för 
terrorister. Vad blir 
deras nästa drag för att 

sätta skräck i oss?
MORGAN JOHANSSON 

(S): Det går inte att förutsäga 
och därför måste vi ha en 

beredskap som bygger på en 
bred, flexibel förmåga. 

MAGNUS RANSTORP: IS har 
hittat en perfekt formel för 
terrorutövning – slår man 
till mot flygplatser lamslår 
man landet. De kommer 
fortsätta att ha samma 

typ av måltavlor (flygplatser, 
tunnelbanor, nattklubbar, 
judiska måltavlor), men 
kommer säkert att rikta in 
sig mot turistmål (Turkiet, 
och på populära turist

orter). Terrorn kommer bli 
värre än vad vi sett.

VAD ÆR TERRORISTERNAS NÆSTA STEG?

11:00 Debatt mellan justitie-
minister Morgan 

Johansson (S) och terrorforskaren 
Magnus Ranstorp klockan 11.00 
i Expressens valstuga. 

En av dagens dueller i Almedalen

KAROLINA SKOGLUND, 
debattredaktör

VISBY

Dags för ett slut på 
godhetshyckleriet

I tider av politisk turbulens är 
det många som ser sig om efter 
ledare som är beredda att ta 
ansvar för de tuffa vägvalen vi 
står inför. Runt om i väst
världen har etablerade partier 
svårt att vinna förtroende hos 
väljarna. Befolkningarna 
förenas kring missnöje med 
konsekvenserna av den omfat
tande migrationen. Länge har parti
erna famlat i blindo om hur de ska 

hantera situationen. Det som stått till 
buds har främst varit ogenomtänkta 

och populistiska förslag eller att helt för
neka att migrationsströmmarna och 
invandringen kommer med en ekonomisk 

och kulturell kostnad. Än saknas förslag 
på långsiktiga lösningar som 

gör upp med den 
hycklande och 

dysfunktio
nella 

asylpoli
tiken.

Uppenbart  är att migrations
politiken och vårt asylsystem 
har havererat. Nuvarande 
status är att riksdagen röstat 
igenom en lång rad föränd
ringar som hanterar den akuta 
situationen kortsiktigt. Tillfäl
liga uppehållstillstånd, avskaf
fad rätt till bidrag för männ
iskor som befinner sig illegalt 

i landet och krav på försörjning för 
anhörig invandring är åtgärder som 
tillfälligt har minskat söktrycket till vårt 
land. Det är reformer som visaserligen 
varit nödvändiga, men de hanterar bara 
symptomen av ett i grunden felkonstrue
rat system.

Den del av befintlig asylrätt som skapar 
störst problem är kravet att befinna sig på 
svensk mark för att söka asyl. I praktiken 
betyder det att den som vill få sina skydds
skäl prövade är förvisad till de kriminella 
smuggelnätverken som använ
der de illegala och farliga 
vägarna in i Europa. De som 
mot alla odds lyckas ta sig hit 
och kan visa upp trovärdiga 
skäl till asyl får stanna. Kvar 
i krisområdena blir de som 
saknar fysisk kapacitet att 
klara den prövande resan eller ekonomisk 
möjlighet att betala smugglarna. Mot 
bakgrund av det är det inte förvånande 
med den demografiskt skeva struktur hos 
de asylsökande med en överrepresenta
tion av unga män.

Ingen tycks ha modet att göra upp med 
de grundläggande problemen i asyl
systemet. I stället påstås med moraliskt 
högtravande stämmor att asylrätten ska 
värnas, när det är just asylrätten som är 
del av problemet. Kristdemokraterna 
borde ta initiativ till att förespråka en 
i grunden reformerad asylrätt med 
övergång till ett omfattande kvotflyk
tingssystem. Självklart är det en reform 
som på sikt kräver nya internationella 
överenskommelser och omförhandling 
av FN:s flyktingkonvention. Men redan 
nu kan vi rejält justera upp vår flykting
kvot via UNHCR sam tidigt som vi 
avvecklar nuvarande sättet att söka asyl 
och sätter stopp för de illegala vägarna 

till Sverige. Med hänvisning till Dublin
förord ningens princip om att asyl ska 
sökas i första säkra land kan vi redan 
i dag hänvisa migranter tillbaka till de 
länder de passerat. Med ett kvot system 
kan vi säkerställa att vi hjälper de med 
störst skyddsbehov samtidigt som nivån 
anpassas till vår mottagningskapacitet.

Nuvarande system saknar både folkligt 
stöd och politisk förankring. Med insatser 
som minskar invandringen genom att 
göra det svårare att ta sig till Sverige och 
mindre generöst för den som tagit sig hit 
har vi skjutit problemen in i framtiden. 
Men tyvärr ser inte antalet människor på 
flykt ut att minska. Inbördeskriget 
i Syrien tycks inte stå inför en nära upp
lösning och det finns gott om andra kon
flikthärdar. Paradoxalt nog innebär 
dessutom den minskade fattigdomen fler 
migranter då det är fler som har råd att 

bekosta flyktingsmugglarnas 
resor till väst.

Det kommer vara ohållbart 
att inte fastställa ett tak för 
migrationen. Vår mottag
ningskapacitet har en 
begränsning. Det framgick 
efter förra höstens kaos. Vårt 

system kommer utsättas för prövningar 
igen om vi inte tar kontroll över asylpoli
tikens grundsammansättning. Med ett 
kvotsystem som fastställs politiskt får 
partierna avkrävas besked om vad de 
anser är en rimlig nivå. Vår uppfattning 
är att Sverige fortsatt ska ta ansvar, både 
för insatser som syftar till att minska 
orsakerna till migrationskrisen, men 
också för att ge en fristad till de som flyr.

Kristdemokraterna borde ta initiativ till 
att fullt ta ansvar för migrationspolitiken 
och våga erkänna, en gång för alla, att det 
finns en gräns för hur många Sverige ska 
ta emot på kort sikt. Erkännandet kom
mer dels göra att vi återtar kontrollen 
över våra gränser och vårt mottagande, 
men också sätta stopp för flyktingsmugg
larna och dödsfallen på Medelhavet. Det 
är dags för ett slut på godhetshyckleriet 
och vurmandet av en förlegad asylrätt.

SARA SKYTTEDAL

Länge har 
partierna 

famlat i blindo 
om hur de ska 
hantera situa-
tionen.

SARA 
 SKYTTEDAL
Förbunds-
ordförande
Kristdemokra-
tiska Ung-
domsförbun-
det (KDU).

mm Än saknas förslag på långsiktiga 
lösningar som gör upp med den hyck-
lande och dys funktionella asylpoliti-
ken. 

mm KD borde ta initiativ till en 
 reformerad asylrätt med övergång till 
ett omfattande kvotflyktingssystem, 
skriver Sara Skyttedal (KDU). 

Johansson.

Ranstorp.

FLYKTINGAR. Ingen tycks ha modet att göra upp med de grundläggande pro-
blemen i asylsystemet, skriver Sara Skyttedal (KDU). Foto: LISA MATTISSON
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MEDIESVEPET OM ALMEDALEN

Hela Almedalen 
vimlar av Anders

Alternativa 
medier  
i Almedalen

Almedalens vanligaste namn 
bland paneldeltagarna? Inte 
helt oväntat är det Anders  
– för fjärde året i följd dess
utom. Det skriver hela
gotland.se.

Det är kommunikationsföretaget 
Intellecta Corporate som gjord 
undersökningen. Trots Anders
överskottet är årets upplaga av 
Almedalsveckan mer jämställd 
än tidigare. 48 procent kvinnor 
deltar i panelsamtalet och 52 
procent män.

Kvinnor är oftast med i debat
ter om barn, jämställdhet, mat 
och mänskliga rättigheter, 
medan män helst deltar i debat
ter om försvar, energi och kom
munikationer. 

Borg – en av många Andersar.

Var varsam  
med vattnet
Att det är ont om vatten på 
både Gotland och Öland har 
väl ingen missat. Därför blev 
det en del gnissel när regio
nen uppmanade Almedals
besökare att dricka och 
tvätta sig med ”riktigt gott 
Gotlandsvatten”.

Skylten väckte ont blod och kri
tiserades i sociala medier, och 
därefter ersatte vattenenheten 
den med en ny, mer anpassad till 
2016.

Nu hakar även Aftonbladet på, 
rapporterar helagotland.se. I tid
ningens monter pryds vattenpos
ten numera av ett informations
blad med texten: ”Tänk på att det 
råder vattenbrist på Gotland. Ta 
inte mer vatten än du behöver.”

Svårt att hitta 
parkeringsplats
Almedalsveckan ska vara 
bilfri. Därför har trafikplane
rarna på Region Gotland 
fällt ner spärrbommarna 
runt stan, vilket innebär att 
många har svårt med både 
parkering och transporter 
i Visby. Det rapporterar Sve
riges radio P4 Gotland.

Trafikplaneraren Anna Wik
ström konstaterar att det i år 
är färre 
pplatser 
vid hamnen eftersom Gotlands
båten kräver utrymme, och att 
även mcparkering tagits bort.

I Slottsbacken har man infört 
stoppförbud men där står ändå 
många bilar.

– Det kostar 1000 kronor 
i avgift att felparkera där, säger 
Anna Wikström till P4 Gotland.

Om jag bara skulle ge ETT enda Got
landstips till alla nyanlända stock
holmare under Almedalsveckan, så 
är det detta: Undvik till varje pris 
att kalla Gotland för ”öjn”. Jag vet 
inte hur många statusrapporter på 
Facebook jag sett under de senaste 
dagarna, där Almedalspeppade 
lobbyister skickar en hälsning från 
Visby färjeterminal: ”Äntligen på 
Öjn!” 

Det är så olidligt att ta del av. Så 
 obeskrivligt sorgligt. För att citera ett 
gammalt talesätt: Varje gång någon 
kallar Gotland för ”Öjn” så spricker en 
rauk.

Även representanter 
från så kallade alterna
tivmedier frekventerar 
Almedalen. En av dem 
är skribenten Roger 
Sahlström med bak

grund på bland annat 
Avpixlat och Dispatch 
International. Sahl
ström är enligt sajten 
makthavare.se tidigare 
dömd för misshandel 

och hot, men har kun
nat hämta ut sin ackre
ditering i Almedalens 
presscenter. Inte helt 
okontroversiellt, menar 
makt havare.se.

HELAGOTLAND.SE

HELAGOTLAND.SE

VISBY

Alex Schulmans 
Gotlandstips

Alex
Schulman
alex.schulman 
@expressen.se

P4 GOTLAND

Bilister göre sig icke besvär.

Det råder vattenbrist på ön.

SMART NOG ATT 
BLI NÄSTA
STATSMINISTER?
GÖR VÅRT QUIZ
PÅ EXPRESSEN
bnbs.se/freeno
freeno - SODA FOR SMART PEOPLE

@njiesverige | www.njie.se

GRATIS
FREENO I

EXPRESSENS
BAKFICKA
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SD-TAKTIKEN: 
ØVERVAKA 
SINA EGNA 
MEDLEMMAR

Martin Kinnunen ville kartlägga ”varningsflaggade      företrädare”: ”Ska hitta tokiga tweets före Expo”

I morgon samlas Sverige
demokraterna i Visby för parti
ets dag under Almedalsveckan. 
Under förra årets Almedals
vecka avslöjade Expressen 
flera konkreta fall där Sverige
demokraternas ledning vittjat 
medlemmars mejlboxar i stri
den mot den interna opposi
tionen och för att spåra parti
kamrater som pratar med jour
nalister. Partiets ITavdelning 
hade också byggt upp en auto

matisk trålningstjänst som 
söker igenom mejl i jakt på ord 
som ”Expo” och ”Inte rasist 
men...”.

Förra årets avslöjande ledde 
till ett infekterat internt bråk 
där partiledningen – partisekre
teraren Richard Jomshof  och 
gruppledaren i riksdagen Mat
tias Karlsson – lade över ansva
ret på den tidigare partisekre
teraren Björn Söder. Söder sva
rade att anklagelsen från Joms

hof  och Karlsson var ”riktigt 
låg”.

Fick nog i februari
Expressen har nu tagit del av 

hundratals träffar som den hem
liga trålningstjänsten gett varje 
gång en partiföreträdare med 
SDmejladress skickade eller 
fick mejl med de specifika sök
orden. Den som fick mejl varje 
gång det skedde var Edward 
Plainview, då ITansvarig för 
partiet och den som byggt upp 
trålningstjänsten. Men i febru
ari förra året hade han fått nog 
– på grund av det stora antalet 
träffar.

I ett mejl till partiets säker
hetsavdelning skrev han då: 

”Jag har ingen lust att samla 

på sådana mails längre 
(det dyker upp ett 2–3 
tal falsklarm varje dag) 
så jag undrar om någon 
annan vill få de istället.”

Resultatet blev att 
säkerhetsavdelningen 
tog på sig att ta emot 
alla varningsmejl om 
partikamrater som skri
ver något om eller till Expo och 
”Inte rasist men...”.

Men Expressen kan nu också 
berätta att det internt inom 
 Sverigedemokraternas parti
ledning fanns planer på en ännu 
mer omfattande övervakning av 
de egna partiföreträdarnas age
rande på nätet.

Martin Kinnunen, som sedan 
valet 2014 är riksdagsledamot 

men som då var press  
ansvarig för partiet, 
föreslog redan som
maren 2012 att partiet 
i stor skala skulle över
vaka partikamraterna 
i sociala medier. Då hade 
det gått nästan två år 
sedan riksdags inträdet 
och gång på gång hade 

SDpolitiker uppmärksammats 
för rasism och andra olämplig
heter i sociala medier.

”Vill ha ett register”
I mejlet till ITavdelningen 

och dåvarande personalchefen 
i partiet skrev Kinnunen:

”Vi har en situation som 
inte alls är tillfredsställande 
där politiska motståndare har 

VISBY. SD:s partiledning – med då pressansvarige Martin 
 Kinnunen – ville i hemlighet övervaka de egna politikernas 
agerande i sociala medier. 

Expressen kan nu avslöja nya detaljer om hur partiet 
skulle kartlägga ”varningsflaggade företrädare”.

”Det här luktar Stasi”, skrev partiets IT-ansvarige Edward 
Plainview om övervakningen.

Richard Jomshof.

              

AKTION HOTADE STØRA LØFVEN

Statsminister Stefan Löfven 
höll sitt tal på Almedalensce

nen klockan 19.00 på tisdagen. 
Enligt uppgifter till Expressen 

var både Säkerhetspolisen och 
den lokala polisen förberedd på 
att något då kunde hända. 

Expressen talade vid 18tiden 
med Gotlandspolisens press
talesperson Towe Hägg. Hon 
kände då inte till några andra 
protestaktioner än en miljöpro

test inför eller under Stefan Löf
vens tal.

– Nej, inget annat som har nått 
mig. 

David Baas
david.baas@expressen.se

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Här är aktionen som hotade att störa statsminister 
Stefan Löfven i Almedalen. Säkerhetspolisens livvakts-
styrka var beredd att slå till direkt.

– Jag har respekt för deras engagemang och deras åsik-
ter, säger Löfven om aktionen.

En miljöprotest hölls i Visby under 
gårdagen. Foto: HANNES NELANDER

2012. Martin Kinnunen efterlyser ett register över 
alla företrädare som är aktiva på sociala medier.

IT-ANSVARIGE REAGERAR. Edward Plainview 
svarar med ett eget förslag på övervakning.
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SD-TAKTIKEN: 
ØVERVAKA 
SINA EGNA 
MEDLEMMAR

Martin Kinnunen ville kartlägga ”varningsflaggade      företrädare”: ”Ska hitta tokiga tweets före Expo”

FLER AVSLØJANDEN OM
SVERIGEDEMOKRATERNAS
INTERNA ØVERVAKNING

ALMEDALEN 2015: Vittjade medlemmars mejlboxar 
m Expressen avslöjade under förra årets Almedalsvecka att 
Sverigedemokraterna i flera fall gått in och vittjat medlemmars 
mejlboxar i jakt på läckor och personer som har kontakt med 
journalister. Partiets IT-ansvarige Edward Plainview listade då 
flera exempel där mejlövervakning använts. Det gällde förra 
vårens uteslutningsstrid mot SDU, mot en kvinnlig tjänsteman på 
riksdagskansliet, personer som haft kontakt med den anti- 
rasistiska tidningen Expo och mot partiets ekonomiavdelning. 

ALMEDALEN 2015: Automatisk trålningstjänst
m Partiets IT-avdelning hade, som Expressen också kunde 
avslöja förra Almedalsveckan, byggt upp en automatisk 
trålningstjänst som söker igenom medlemmarnas mejl i jakt på 
ord som Expo och bloggen ”Inte rasist men …”. Expressen har 
nu tagit del av flera av träffarna från trålningstjänsten och kan 
berätta att partiets säkerhetsavdelning tog över ansvaret för 
resultatet förra våren.

bättre koll på sd-företrädares 
förehavanden på sociala medier 
än vad vi själva har. Jag vill 
därför ha ett register över samt-
liga företrädare som är aktiva 
på facebook, twitter samt har 
egna bloggar.” 

Därefter gav Kinnunen 
instruktioner om exakt vilka 
uppgifter som skulle tas från 
SD-företrädarna och vem som 
skulle hantera resultatet av 
övervakningen.

När Edward Plainview tog del 
av Kinnunens begäran svarade 
han:

”Jag må inte vara mycket till 
människokännare men det här 
luktar Stasi. Det är ren över-
vakeri att tvinga folk att uppge 
vilka sociala medier de hänger 

på (speciellt som fritidspoliti-
ker) och samtidigt finns ingen 
garanti att folk gör det. Endast 
de som sköter sig bäst lär vilja 
frivilligt uppge de uppgifterna.” 

Plainview kom i stället med 
ett eget förslag på hur övervak-
ningen skulle gå till. Partiet 
skulle använda det egna med-
lemsforumet SD-net där med-
lemmarna skulle lockas att 
själva fylla i sina användar-
namn på Facebook och Twitter:

”På så sätt har man vinklat 
det som att man egentligen låter 
personen ´göra reklam´ för sig 
själv, samtidigt som Die Partei 
samlar in uppgifterna.” 

Kinnunen svarade då på kriti-
ken att syftet är att partiet ”upp-
täcker och i bästa fall förhin-

drar skandalerna innan de bri-
serar”. Han tillade också:

”Idag så har vi avlönade 
politiska motståndare som sit-
ter och lusläser och säkerligen 
byggt upp egna register över sve-
rigedemokratiska  företrädares 
förehavanden på nätet. Man har 
skapat fakeprofiler med syfte att 
få kontakt med så många SD:are 
som möjligt på facebook. Det 
vore dumt att vi inte i alla fall 
försökte ligga steget före.”

Minns inte planen
Martin Kinnunen säger nu 

att han inte minns planen på 
att övervaka partikamraterna 
i sociala medier:

– Jag har inget minne av det. 
Däremot är det gärna så att man 

vill ha koll på vad människor 
i partiet kommunicerar utåt.

Gjorde ni något för att få den 
där kollen?
– Det kommer jag faktiskt inte 

ihåg. Jag vet faktiskt inte … Vad 
jag känner till så har vi aldrig 
fått någon fullständig överblick 
över företrädares konton på 
sociala medier 
men jag kan 
säkert tänka mig 
att det hade varit 
bra i det arbete 
som jag hade 
då, att ha bättre 
koll på hur före-
trädare kommu-
nicerar runtom 
i partiet så att 
man fick den 

informationen snabbt, säger 
Kinnunen.

Sverigedemokraternas parti-
sekreterare Richard Jomshof:

– Just den här diskussio-
nen är inget jag minns. Det 
jag gör när jag åker runt som 
 parti sekreterare är att säga 
att man ska tänka sig för hur 

man uttrycker 
sig på nätet. 
Att alltid vara 
öppen med vem 
man är och 
reko mot andra 
i debatten och 
a l d r i g  va r a 
oförskämd.

Expressen har 
sökt Edward 
Plainview.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY

M: REGERINGEN HOTAR SNUSET

I Expressens bakficka möttes 
Non smoking generation, poli-

tiker och Anders Milton från 
Snuskommissionen i en debatt 

om snusets framtid. Widegren 
menade att den nya tobakslagen 
gör eftergifter till EU och att det 
på sikt hotar snuset.

– 12 000 dör varje år i tobaks-
relaterade sjukdomar, uppgav 
Helen Stjerna från A Non Smo-
king Generation.

Snuskommissionens Anders 
Milton, svarade: 

– Om man har ett missbruk är 
det bättre att använda en pro-
dukt man inte dör av. Man får 
inte cancer av snus.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

VISBY. Den nya tobakslagen är bara början – Moderaterna 
gör bedömningen att en miljon snusare snart kan få problem.

– Snuset är hotat om den här regeringen får sitta kvar, 
säger Cecilia Widegren, riksdagsledamot och ledamot 
i socialutskottet.

Snusdebatt i Expressens bakficka 
i går. Foto: LISA MATTISSON

Expressens Almedalstidning 2/7 2015.

Expressens Almedalstidning 1/7 2015.

ANSVARIG. Edward 
Plainview, dåvarande IT-
ansvarig på SD, byggde 
upp trålningstjänsten som 
sökte igenom medlemmar-
nas mejl. Foto: ROGER VIKSTRÖM

RIKSDAGSLEDAMOT. 
Martin Kinnunen var tidi-
gare pressansvarig för SD. 
 Foto: SVEN LINDWALL

STOPPA SKANDALER. Kinnunen svarade på Edward Plainviews kritik 
att syftet är att partiet ”upptäcker och i bästa fall förhindrar skandalerna 
innan de briserar”.

FICK NOG. I februari 
förra året hade Plainview 
tröttnat på att ansvara för 
trålningen – på grund av 
det stora antalet träffar.

SVARET. Björn Sand-
bergs svar till Plainview.



8 ONSDAG 6 JULI 2016S OCI A LDEMOKR ATER N A S DAG

Uppvärmningen
m Få kan slå det stormrika 
Centerpartiets resurser när det 
gäller att kosta på en bra upp-
värmning inför partiledartalet 
men Socialdemokraterna hade 
också levande musik från scenen 
och publiken tycktes trivas.

Publiken
m 6 100 personer hade, enligt arran-
görerna, samlats i Almedalsparken för 
att lyssna på statsministern. Betydligt 
fler än de som lyssnade på Jan Björk-
lund och Annie Lööf. Löfven tackade 

också en speciell person i publiken  
– Lisbet Palme.

Attackerna
m Pliktskyldiga attacker mot 
alliansen – främst Moderaterna. 
Löfven återkom också till ett av 
sina favoritföremål för angrepp, 
Sverigedemokraterna, när han 
pratade om SD-ledningens 
hatsvans på nätet.

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

Jösses, Löfven! 
Han börjar med 
att elegant 
referera till 
teologen och 

författaren John Donne och 
rockpoeten PJ Harvey. Det här är ett 
av de bästa tal jag har hört statsminis-
tern hålla. Bra energi och högt tempo.

Löften bäddar för integrations-
debatten snyggt med Zlatan 
(även om han hade fel om 
vilken del av Rosengård 
han kommer från) och 

andra förortshjältar, för 
att sedan komma in på de 

allvarliga samhällsproblemen 
som också finns. Betydligt 

smartare upplägg än Annie Lööf som 
pratade oproportionerligt länge om 

könsstympning.
Löfven mjölkar också 

Islands EM-framgångar till 
max. Ingen man är en ö. 
Och till det här talet måste 
Löfven ha fått bra retorik-

hjälp.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: 1234123412341234
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

ETT AV DE  
BÆSTA TAL 

JAG HAR 
HØRT

LØFVEN 
MJØLKAR 

ISLANDS EM-
FRAMG˚NGAR

6 100 var på 
plats i publiken.

”JÆTTEBRA”. 
”Jag tyckte att det 
var ett jättebra 
tal. Mycket ideo-
logi och mycket 
framtidshopp, en 
tro på Sverige 
men även att vi 
måste hjälpa till 
allihopa”, säger 
Ulla Löfven som 
var stolt över sin 
man. 

VIKTIGA ÆMNEN. ”För min del kändes 

det väldigt tillfredsställande att höra en 

genomgång av de här politiska områ-

dena som är så viktiga”, säger Lisbet 

Palme.

Stefan Löfven 
fick fyra getingar 
för sitt tal.
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Humorn
m Stefan Löfven är 
ingen lustigkurre och 
gör inte anspråk på att 
vara det heller. Ett halvt 
försök till att skoja om 

Zlatan lockade fram 
leenden, på sin höjd.

Øverraskningarna
m Utrikespolitik, Brexit, förorter, 
värderingar och jobb. Det verkar vara 
ingredienserna i alla Almedalstal i år 
och Stefan Löfven bockade av dem 
alla. Dagens utspel – satsningar på 
förorten – tog han självklart också 
med.

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:  
Löfven framträdde 
närmast som en 
nationalist i sitt tal
VISBY. Stefan Löfven är en utmärkt agitator. 

Han talar med auktoritet och säger vad den social
demokratiska publiken vill höra. 

Han kunde dessutom glädja sig åt ett nytt publik
rekord.

I talet på tisdagskvällen framträdde han dessutom närmast 
som nationalist. Det var en hyllning till Sverige utan dess like. 
Nu ska Sverige vara med och styra världen via platsen i säker-
hetsrådet. EU behöver också Sveriges ledarskap, lät han 
meddela.

Den svenska industrin verkade i det närmaste världsledande 
den också. Han nämnde exportsuccéer som Spotify och Skype. 
I år kan fler tillverkningsföretag komma att flytta till Sverige än 
bort.
Vad han däremot inte nämnde är att grundarna av Spotify 

så sent som för några månader sen hotade att flytta företaget 
utomlands på grund av hinder för företagets expansion. Inte 
bara brist på bostäder utan också missnöje med skattesyste-
met.

Stefan Löfvens nyhet i Almedalen var en satsning för att få 
bort segregationen. En delegation ska tillsättas för att undan-
röja de allvarliga problem som finns i åtskilliga förorter där 

det i en del fall råder laglös-
het. Men satsningen är 
oväntat blygsam. 110 miljo-
ner kronor nästa år och 250 
miljoner 2020.
Det är rätt uppenbart att 
utspelet är ett svar på 
 alliansens allt större engage
mang i problemförorterna. 
Regeringen tycks inte ha tagit 
krisen på allvar. Nu har den 
insett att den inte kan bli helt 
akterseglad av de borgerliga  
i den frågan.

En och annan på sociala 
medier har upprörts över 
att statsministern sa att ”det 
sticker i ögonen, när man ser 
moderatledare från Djurs-
holm åka till Husby och span-

kulera runt och posera framför kamerorna, medan de som bor 
där bara får titta på”.

Visst fanns det svagheter i formuleringen. Anna Kinberg 
Batra är född i Skärholmen, uppväxt i Djursholm och  
Holland. Men nu bor hon i Nacka, en kommun där också 
åtskilliga S-höjdare bott. Men det är inte värre än att en stats-
ministerkandidat får tåla sådana formuleringar.

Stefan Löfven gör rena blixtvisiten till Visby i år. Det är 
uppenbart att man i S-ledningen tycker att det här är ett 
mellanår, då man inte behöver satsa 
så mycket på Almedalen. Då är det 
viktigare att framhäva statsminis-
terns internationella roll. Löfven 
åker i morgon till Italien för att 
träffa sin italienske kollega och 
senare i veckan till Natos topp- 
möte.

Bortsett från förortssatsningen var 
talet tunt på nyheter. Möjligen 
fanns det en mening som kan 
varsla om framtida nyheter. Han 
talade om att undervisningen ska 
hållas fri från både konfessionella 
inslag och rovdriftig vinstjakt. Det 
första skulle kunna tolkas som ett 
stopp för religiösa friskolor. Det 
andra är svårare att tyda. Det låter 
inte direkt som något totalförbud 
mot vinster i välfärden. 
Dessutom röjde statsministern 

sitt fotbollsintresse och beundran 
av Island. Vi fick till och med veta 
vad bicykleta heter på isländska  
– hjólhestaspyrna.

Omkring 6 100 åskådare hade 
samlats för att lyssna på stats- 
ministerns Almedalstal. 

Stefan Löfven ägnade en stor 
del av talet till att prata om utan-
förskap och regeringens nya 
åtgärdsprogram som presente-
rades av S-ledaren själv tidigare 
på dagen. 

– Segregationen måste brytas 
innan den bryter sönder Sverige. 
Den svenska modellen måste 
fungera för alla, sa Löfven. 

”Det sticker i ögonen”
S-ledaren tog i ordentligt mot 

oppositionsledaren Anna Kin-
berg Batra och valde att peka 
på hennes bakgrund från Djurs-
holm, en förmögen kommundel 
i Danderyds kommun utanför 
Stockholm. 

– Det sticker i ögonen när man 
ser moderatledare från Djurs-
holm åka till Husby och span-

kulera runt och posera framför 
kamerorna medan de som bor 
där bara får titta på, sa han och 
fortsatte: 

– Det sticker lite extra när man 
vet att Moderaternas alternativ 
är att lagstifta om sänkta löner 
med 25 till 40 procent och nya 
skattesänkningar med pengar 
som tas från skolorna, sjukvår-
den och den sociala tryggheten, 
sa S-ledaren i talet.

Löfven ankla-
gade Moderaterna 
för att cementera 
segregationen. 

– Att de ens 
vågar. 

När statsmi-
nister n mötte 
pressen efteråt 
utvecklade han 
angreppet mot M- 
ledarens bak-
grund. 

– Man kan inte göra som de 
gjorde, åka ut till en förort och 
spankulera omkring där och  
inte ens prata med dem som bor 
där.

– Att vi i den politiska debat-
ten ibland har den typen av reto-
rik är inget märkligt, det ska vi 
ha, det tillhör demokratin.

”Försöka förminska”
Moderaterna var inte sena 

med att kontra. 
– Det är inte värdigt en stats-

minister att försöka förminska 
en politisk motståndare genom 
att raljera om någons bakgrund, 
säger Elisabeth Svantesson, M, 
arbetsmarknadspolitisk tales-
person och tillägger att Kinberg 
Batra är född i Skärholmen, och 
även bott i Salem utanför Stock-
holm samt Holland. 

– Social- 
demokraternas  
partiordförande 
borde vara mer 
intresserad av 
vart människor 
är på väg, än 
var de kommer 
ifrån. Men den 
värderingen ver-
kar Stefan Löf-
ven tyvärr ha 
tappat bort.

VISBY. Statsminister Stefan Löfven, S, häcklade Anna Kin
berg Batra, M, för hennes bakgrund. 

– Det sticker i ögonen när man ser moderatledare från 
Djursholm åka till Husby och spankulera runt och posera 
framför kamerorna medan de som bor där bara får titta på, 
sa han i sitt tal. 

Moderaterna var inte sena att smasha tillbaka: 
– Det är inte värdigt en statsminister att försöka förmin

ska en politisk motståndare genom att raljera om någons 
bakgrund, säger Elisabeth Svantesson, M. 

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.

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

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

VISBY

TEXT FOTO

Stefan Löfven kunde glädja sig åt 
ett nytt publikrekord.

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Expressens Hanna 
Jakobson intervjuar Stefan Löfven.

Stefan Löfven 
med fru Ulla 
Löfven.

M-svaret
på Löfvens
angrepp
Stefan Löfven häcklade Kinberg Batra  
för hennes bakgrund: ”Det är inte värdigt”
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Andersson: Fel att 
straffa britterna

Jämtin: Löfven 
måste prioritera

MMFinansminis
terM MagdalenaM
Andersson,M S,M ärM
fortsattMoroadMöverM
konsekvensernaM
avMBrexit.M

–MNuMkommerMdetM
enM periodM avM eko
nomiskM osäkerhetM
ochMdetMärMklartMattM
detMkanMpåverka,MsaM
honMnärMhonMfråga
desMutMpåMExpressensMvalscen.

–MPåMlångMsiktMberorMdetMpåMvilkaMförut
sättningarMviMkommerMattMhaMattMfortsättaM
handlaMmedMStorbritannien.MDetMärMblandM
annatMdetMsomMStorbritannienMochMEUMnuM
kommerMattMförhandlaMom.M

EnligtM AnderssonM ärM detM förM mångaM
medlemsländerM somM villM straffaM brit
ternaM förM hurM deM röstadeM iM folkomröst
ningen.MMenMfinansministernMtyckerMattM
detMärMfelMvägMattMgå.M

–MManMfårMlåtaMkänslornaMlugnaMnerMsigM
liteMsåMattMviMkanMfattaMrationellaMbeslut.M

–MSamtidigtMkanMmanMnaturligtvisMinteM
plockaMrussinenMurMkakanMochMbaraMväljaM
vilkaMreglerMmanMvillMfölja.

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

MMSocialdemokra
ternasMpartisekre
terareMbeklagarMattM
statsministerM Ste
fanMLöfvenMlämnarM
GotlandM redanM nuM
påMförmiddagen.M

–MDetM ärM beklag
ligtM attM hanM inteM
hinnerM taM allM
media,M menM viM
ärM mångaM social
demokraterMhärMochMviMskaMförsökaMsvaraM
påMeraMfrågor,MsaMhonMiMgårMvidMettMbesökM
påMExpressensMscen.M

UnderMbesöketMhosMExpressensMHannesM
NelanderMkonstateradeMJämtinMiMgårMattM
detMtillhörMenMstatsministersMvardagMattM
behövaMprioritera.MOchMdenMhärMgångenM
varMdetMviktigtMförMhonomMattMredanMiMdagM
resaMvidareMtillMItalienMförMettMmöteMmedM
landetsMpremiärminister.M

CarinMJämtinMsvaradeMocksåMpåMfrågorM
omMpartietsMochMregeringensMuslaMopini
onssiffror.M

–MViMharMhaftMtvåMutmanandeMårMiMreger
ingsställning,MkonstateradeMhon,MmenMslogM
samtidigtMfastMattMarbetslöshetenMnuMgårMner.M

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Wallström  
ska ställa 
krav på FN

UnderM tisdagenM presenteradeM
StefanM LöfvenM ettM tiopunkts
programM förM utsattaM områden.M
BlandMpunkternaMfinnsMenMöver
synMavMstraffenMförMbrottMmotMblå
ljuspersonal,M ökatM stödM tillM för
skolorM ochM skolorM ochM störreM
insatserM förM attM ökaM sysselsätt
ningenM blandM kvinnorM somM ärM
föddaMutomlands.

”En regering som är svarslös”
CledarenM –M somM underM mån

dagenMvilleMskapaMflerMenklaMjobbM
medMlägreMlönerMförMattMnyManländaM
invandrareMlättareMskaMkommaMinM
påMarbetsmarknadenM–MkritiserarM
nuMLöfvensMprogram:

–MJagMärMbedrövad.MHärMharMviM
enM regeringM somM ärM heltM svars
lösM införM deM utmaningarM somM
finns.M DetM ärM enM
storM tudelningM iM
samhället.MEnligtM
regeringensMegnaM
prognoserM gårM
viM motM enM mil
jonM människorM
iMutanförskapM
ochM regeringenM
presenterarM enM
samtalsgrupp.MEnM
delegationMnärMviM
behöverMkonkretaM

handlingskraftigaMreformerM förM
flerMjobb.M

–MAlliansenMpresenteradeMkon
kretaM satsningarM förM baraM enM
månadMsedanMpåM2M000MflerMpoli
ser.M VIM saM ocksåM exaktM hurM viM
skulleMviljaMförstärkaMskyddetMförM
blåljuspersonal.

Svarar på kritiken
StefanMLöfvenMsvararMpåMAnnieM

LööfsMkritik:
–MHonMharMfel.MDetMhärMblirMpåM

riktigt.MManMkanMinteMåka,MsomMdeM
gjorde,MutMtillMenMförortMochMspan
kuleraM omkringM därM ochM inteM
ensMprataMmedMdemMsomMborMdär.M
MenM senM behöverM deM flerM resur
ser.MDetMviMpratarMomMärM60Mmil
jarderM iMinvesteringarM runtomM
iMhelaMSverige:MIMbostäder,MiMsko

lor,M iMutbildning,M
iM välfärd.M DetM ärM
detM somM ärM denM
storaM plåten.M NuM
skaM viM dessutomM
haMenMsatsningMpåM
samarbeteM såM attM
deM utsattaM områ
denaM självaM kanM
definieraM vilkaM
problemM deM har.M
DåM skaM viM stödjaM
detMarbetet.

VISBY. Stefan Löfven vill satsa på utsatta områden för att 
minska segregationen.

Förslagen – som på sikt väntas kosta en kvarts miljard 
kronor per år – totalsågas av C-ledaren Annie Lööf.

– Jag är bedrövad. Här har vi en regering som är helt 
svarslös inför de utmaningar som finns. Det är en stor 
tudelning i samhället, säger hon till Expressen.

C-ledaren: ”Jag är bedrövad”

David 
Baas
david.baas 
@expressen.se

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

VISBY

Annie Lööfs hårda 
attack på Löfven

15.04

Stefan Löfven håller pressträff tillsammans med Ibrahim 
Baylan om regeringens satsning mot segregation.

GENOM STAN. 
Stefan Löfven 
visade upp sig 
på Visbys gator. 
Statsministern 
gör bara ett kort 
besök i Alme-
dalen och reser 
redan i dag på 
förmiddagen.

VISBY. Margot Wallström lovar att uppfylla 
vissel blåsaren Anders Kompass krav att FN:s 
säkerhetsråd ska kämpa för att stoppa de sexu-
ella övergrepp som begås av soldater under FN-
flagg.

– Vi ska göra allt vi kan, säger hon.
Nu anställer regeringen Kompass.

MargotM WallströmM besö
kerM AlmedalenM underM
tvåM dagarM ochM lovadeM attM
lyssnaM påM tidigareM FN
chefenM ochM visselblåsa
renMAndersMKompassMkrav.M
HanMlarmadeMsjälvMomMsex
uellaMövergreppMmotMbarnM

somMhadeMbegåttsMavMsolda
terMunderMFNflagg.M

Anställer Kompass
–MViM skaM seM tillM attM viM

görM alltM viM kanM förM attM
bådeM seM tillM attM denM noll
toleransMsomMfinnsMiMFN:sM

policyMimplementerasMochM
attM deM somM nuM ärM trupp
bidragandeM länderM vetM
vadMdetMärMförMpolicyMsomM
gällerMochMattMdeMförberettM
sinaMsoldater,MsägerMhon.M

NuManställerMregeringenM
Kompass.MM

–MViM anställerM AndersM
förMattMjobbaMmedMvårMnyaM
Latinamerikastrategi.M
HanM harM erfarenhetM ochM
kunskapM frånM denM regio
nen,MsägerMhon.

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

16.50

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson�
@expressen.se
FOTO

KRITKEN. Annie Lööf, C, kriti-
serar Stefan Löfven för att inte 
komma med konkreta förslag.

Statsministern gästar Belinda Olsson i SVT:s ”Opinion 

Almedalen” efter sitt partiledartal.

20.12

Carin Jämtin, S, 
beklagar att stats-
ministern inte kunde 
stanna längre.

Magdalena Anders-
son, S, oroas över 
Brexit. 
�Foto:�ANNA-KARIN�NILSSON

14.3414.01

Anders Kompass.

INGA ØVERGREPP. Utri-
kesminister Margot Wall-
ström, S, ska jobba för noll-
tolerans inom FN. 
� Foto:�CHRISTIAN�ÖRNBERG

16.24



Björn Rosengren signerar sin bok 
”Mitt i steget” hos bokhandeln 
Wessman och Pettersson på 
Adelsgatan 5 i Visby idag kl. 14.00.

Välkomna!

Boksignering



D 
en svenska yrkesut-
bildningen ska hålla 
världsklass. Idag är 
kvaliteten skiftande 
och det råder en 

utbredd enighet om att en kvali-
tetshöjning är nödvändig. 

Yrkesprogram ska betraktas 
som en möjlighet. Det finns en 
uppfattning bland unga och för-
äldrar att yrkesutbildningar är 
ett smalt val som stänger dör-
rar i stället för att öppna dem. 
Att läsa en yrkesutbildning 
ger goda chanser att få jobb, 
att driva eget företag, att jobba 
utomlands och att komma ut i 
arbetslivet direkt. 

”Ändra attityder”
Pontus Slättman är själv ett 
lysande exempel, När han var 
ung var han med och tävlade i 
yrkes-SM som elektriker. Han 
blev sedan yrkeslärare på el- 
och energiprogrammet för att 
i dag vara vd för WorldSkills 
Sweden.

– I grunden handlar det om 
att försöka ändra attityder. Det 
finns en allmän uppfattning 
om att ett yrkesprogram leder 
till en sorts inlåsning i syste-
met – men så är det inte alls. 
Forskningen visar också att 
80-och 90-taliserna kommer att 
ha cirka åtta olika yrken under 
sitt liv och därför tycker jag 
att det är viktigt att avdrama-
tisera valet. Visst, man väljer 
en inriktning och utbildning, 
men man är inte låst för det. 
Tvärtom.

Genom arrangemang som 
yrkes-SM och andra yrkestäv-
lingar försöker WorldSkills 
aktivt möta ungdomar som står 
inför gymnasievalet. Svenska 
mästerskapet hölls i maj i år, 
och i december står Sverige som 
värd för Europamästerskapet. 

– De tävlingarna har egent-
ligen tre delar. Det är en sorts 
uppvisning av olika yrken, det 
finns en prova-på-del och utö-
ver det information om yrken 
och yrkesutbildning. En genom-
snittlig niondeklassare kan för-
klara någonstans mellan 20 och 
25 yrken, vad de innebär och så. 

När vi har våra yrkestävlingar 
får de möta så många fler olika 
yrken.

Den negativa trenden måste 
brytas. Att bara 26 procent nu 
väljer en yrkesutbildning är läg-
sta siffran genom tiderna – och 
tio procentenheter lägre än så 
sent som 2011. 

– Vi har räknat på det där och 
kommit fram till att en siffra 
mellan 35 och 40 procent vore 
önskvärt. Finland är bäst av 
våra nordiska grannar – de lig-
ger på 40-50 procent. Ser man 
det ur ett ännu större perspek-
tiv så är det här ett internatio-
nellt problem. Det ligger i allas 
intresse att höja statusen och 
kvaliteten på yrkesutbildning-
arna. Skolorna, näringslivet 
och individerna själva skulle 
alla tjäna på det, säger Pontus 
Slättman. 

Öronmärkta pengar
Redan i slutet av förra året 
öronmärkte regeringen 100 mil-
joner kronor till 2 000 platser 
för nyanlända som ska utbildas 
i bristyrken. Det ska genom den 
satsningen bli möjligt att kom-
binera studier i svenska med 
utbildning till yrken som exem-
pelvis elektriker och underskö-
terskor. 

Och gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister Aida Hadžialic (s) 
tar statistiska centralbyråns 
senaste siffror på stort allvar, en 
kartläggning som visar att  
26 000 industriutbildade och 

över 74 000 personer med vård- 
och omsorgsutbildning på gym-
nasial nivå kommer att saknas 
på arbetsmarknaden 2025 om 
ingenting drastiskt görs. 

– Bristen på kvalificerad 
arbetskraft kan bli en katastrof  
för både välfärden och närings-
livet om vi inte tar ett krafttag 
kring detta nu. Fler behöver 
utbilda sig på yrkesprogram 
och i yrkesvux; utbildningar 
där sju av tio får jobb året efter 
avslutad utbildning, säger Aida 
Hadžialic.

Yrkesutbildningens år
Regeringen har därför tillsam-
mans med bland annat WorldS-
kills, LO och Svenskt Näringsliv 
utropat 2016 till Yrkesutbild-
ningens år. 

– Vi vet att unga som har läst 
ett yrkesprogram snabbt kan 
ta de jobb som finns där ute. 
Därför är det viktigt att de ses 
som ett huvudalternativ för alla 
och inte som ett säralternativ 
för vissa. Vi behöver hjälpas åt 
att stärka bilden och statusen 
kring yrkesutbildningarna. Vi 
måste berätta att de här elev-
erna och de här programmen är 
helt avgörande för den svenska 
välfärden, näringslivet, indu-
strin och exporten, säger Aida 
Hadžialic, och fortsätter:

– Svårigheterna för svenska 
företag att hitta rätt arbetskraft 
riskerar att få långsiktiga kon-
sekvenser eftersom de tvingas 
tacka nej till inkommande order 
och stoppa planerad expansion. 
I förlängningen riskerar Sve-
rige att helt förlora viktig pro-
duktion. Det vore förödande för 
tillväxten och därmed för finan-
sieringen av välfärden – och 
kommer alltså drabba oss alla. 

Tobias Baudin, ny ordförande 
för Kommunal, säger i en inter-
vju med tidningen Skolvärlden:

– Yrkes-SM och yrkes-EM, 
som arrangeras i Sverige, är en 
viktig del av satsningen. Där 
visar vi med starka förebilder 
att yrken som undersköterska, 
rörmokare och lastbilschauf-
för har så hög status att man till 
och med kan bli världsmästare.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Enorm brist på   yrkesutbildade
Allt färre ungdomar väljer i dag en yrkesutbildning, vilket 
kan få förödande konsekvenser.

Därför görs nu en storsatsning.
– Vi måste hjälpas åt att stärka bilden och statusen kring 

yrkesutbildningarna, säger gymnasie- och kunskapslyftsmi-
nister Aida Hadžialić.

Ministern: ”Det här kan bli en katastrof  
för både välfärden och näringslivet”

Arrangemang som yrkes-SM ska få 
fler ungdomar att välja yrkesut-
bildningar. Sofia Hedman var en 
av deltagarna i årets tävling.

”Det ligger i allas intressen att höja 
statusen på yrkesutbildningarna”, säger 
Pontus Slättman, vd för WorldSkills 
Sweden.



D 
en svenska yrkesut-
bildningen ska hålla 
världsklass. Idag är 
kvaliteten skiftande 
och det råder en 

utbredd enighet om att en kvali-
tetshöjning är nödvändig. 

Yrkesprogram ska betraktas 
som en möjlighet. Det finns en 
uppfattning bland unga och för-
äldrar att yrkesutbildningar är 
ett smalt val som stänger dör-
rar i stället för att öppna dem. 
Att läsa en yrkesutbildning 
ger goda chanser att få jobb, 
att driva eget företag, att jobba 
utomlands och att komma ut i 
arbetslivet direkt. 

”Ändra attityder”
Pontus Slättman är själv ett 
lysande exempel, När han var 
ung var han med och tävlade i 
yrkes-SM som elektriker. Han 
blev sedan yrkeslärare på el- 
och energiprogrammet för att 
i dag vara vd för WorldSkills 
Sweden.

– I grunden handlar det om 
att försöka ändra attityder. Det 
finns en allmän uppfattning 
om att ett yrkesprogram leder 
till en sorts inlåsning i syste-
met – men så är det inte alls. 
Forskningen visar också att 
80-och 90-taliserna kommer att 
ha cirka åtta olika yrken under 
sitt liv och därför tycker jag 
att det är viktigt att avdrama-
tisera valet. Visst, man väljer 
en inriktning och utbildning, 
men man är inte låst för det. 
Tvärtom.

Genom arrangemang som 
yrkes-SM och andra yrkestäv-
lingar försöker WorldSkills 
aktivt möta ungdomar som står 
inför gymnasievalet. Svenska 
mästerskapet hölls i maj i år, 
och i december står Sverige som 
värd för Europamästerskapet. 

– De tävlingarna har egent-
ligen tre delar. Det är en sorts 
uppvisning av olika yrken, det 
finns en prova-på-del och utö-
ver det information om yrken 
och yrkesutbildning. En genom-
snittlig niondeklassare kan för-
klara någonstans mellan 20 och 
25 yrken, vad de innebär och så. 

När vi har våra yrkestävlingar 
får de möta så många fler olika 
yrken.

Den negativa trenden måste 
brytas. Att bara 26 procent nu 
väljer en yrkesutbildning är läg-
sta siffran genom tiderna – och 
tio procentenheter lägre än så 
sent som 2011. 

– Vi har räknat på det där och 
kommit fram till att en siffra 
mellan 35 och 40 procent vore 
önskvärt. Finland är bäst av 
våra nordiska grannar – de lig-
ger på 40-50 procent. Ser man 
det ur ett ännu större perspek-
tiv så är det här ett internatio-
nellt problem. Det ligger i allas 
intresse att höja statusen och 
kvaliteten på yrkesutbildning-
arna. Skolorna, näringslivet 
och individerna själva skulle 
alla tjäna på det, säger Pontus 
Slättman. 

Öronmärkta pengar
Redan i slutet av förra året 
öronmärkte regeringen 100 mil-
joner kronor till 2 000 platser 
för nyanlända som ska utbildas 
i bristyrken. Det ska genom den 
satsningen bli möjligt att kom-
binera studier i svenska med 
utbildning till yrken som exem-
pelvis elektriker och underskö-
terskor. 

Och gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister Aida Hadžialic (s) 
tar statistiska centralbyråns 
senaste siffror på stort allvar, en 
kartläggning som visar att  
26 000 industriutbildade och 

över 74 000 personer med vård- 
och omsorgsutbildning på gym-
nasial nivå kommer att saknas 
på arbetsmarknaden 2025 om 
ingenting drastiskt görs. 

– Bristen på kvalificerad 
arbetskraft kan bli en katastrof  
för både välfärden och närings-
livet om vi inte tar ett krafttag 
kring detta nu. Fler behöver 
utbilda sig på yrkesprogram 
och i yrkesvux; utbildningar 
där sju av tio får jobb året efter 
avslutad utbildning, säger Aida 
Hadžialic.

Yrkesutbildningens år
Regeringen har därför tillsam-
mans med bland annat WorldS-
kills, LO och Svenskt Näringsliv 
utropat 2016 till Yrkesutbild-
ningens år. 

– Vi vet att unga som har läst 
ett yrkesprogram snabbt kan 
ta de jobb som finns där ute. 
Därför är det viktigt att de ses 
som ett huvudalternativ för alla 
och inte som ett säralternativ 
för vissa. Vi behöver hjälpas åt 
att stärka bilden och statusen 
kring yrkesutbildningarna. Vi 
måste berätta att de här elev-
erna och de här programmen är 
helt avgörande för den svenska 
välfärden, näringslivet, indu-
strin och exporten, säger Aida 
Hadžialic, och fortsätter:

– Svårigheterna för svenska 
företag att hitta rätt arbetskraft 
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och stoppa planerad expansion. 
I förlängningen riskerar Sve-
rige att helt förlora viktig pro-
duktion. Det vore förödande för 
tillväxten och därmed för finan-
sieringen av välfärden – och 
kommer alltså drabba oss alla. 

Tobias Baudin, ny ordförande 
för Kommunal, säger i en inter-
vju med tidningen Skolvärlden:

– Yrkes-SM och yrkes-EM, 
som arrangeras i Sverige, är en 
viktig del av satsningen. Där 
visar vi med starka förebilder 
att yrken som undersköterska, 
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för har så hög status att man till 
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Allt färre ungdomar väljer i dag en yrkesutbildning, vilket 
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Därför görs nu en storsatsning.
– Vi måste hjälpas åt att stärka bilden och statusen kring 
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nister Aida Hadžialić.

Ministern: ”Det här kan bli en katastrof  
för både välfärden och näringslivet”

Arrangemang som yrkes-SM ska få 
fler ungdomar att välja yrkesut-
bildningar. Sofia Hedman var en 
av deltagarna i årets tävling.

”Det ligger i allas intressen att höja 
statusen på yrkesutbildningarna”, säger 
Pontus Slättman, vd för WorldSkills 
Sweden.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Enorm brist på   yrkesutbildade
Det finns idag ett stort rekryte-
ringsbehov inom ett flertal yrken. 
Här är de yrkesutbildningar där 
det råder störst brist på arbets-
kraft under 2016:
• Vård och omsorg
• IT
•  Mjukvaru- och  

systemutvecklare
•  Elektronik, elkraft och  

teleteknik
•  Kockar
•  Bilmekaniker
•  Lastbilsmekaniker
•  Betongarbetare
•  Byggnadsplåtslagare
•  Glasmästare
•  VVS-montörer
•  Kranförare
•  Golvläggare
•  Styr- och reglertekniker
•  Murare
•  Träarbetare/snickare
•  Plattsättare
•  Installationstekniker
•  Målare

Här är
behovet
som störst

DET HÄR ÄR WORLDSKILLS
•  Ett samarbete mellan Svenskt 

Näringsliv, LO och staten genom 
Skolverket, Utbildningsdeparte-
mentet och Myndigheten för 
yrkeshögskolan. En rad branschor-
ganisationer, yrkesnämnder, 
skolor och företag medverkar 
också.

•  Målet är ett höja kvaliteten på 
Sveriges yrkesinriktade utbild-
ningar, väcka intresset hos dem 
som är på väg att välja gymnasie-
utbildning samt höja statusen för 
modern yrkesutbildning inom 
bland annat bygg, industri, teknik, 
it och service. 

•  En väg att nå målet är att för-
ändra bilden av yrkesutbildningar 
och informera om den framtida 
arbetsmarknaden.

•  Genom att arrangera och driva 
yrkestävlingar som yrkes-SM samt 
ansvara för det svenska yrkes-
landslagets internationella 
deltaganden är tanken att höja 
statusen, intresset och kvaliteten 
på yrkesutbildningar.
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	 Dan	Eliasson	är		
	 en	katastrof	för	
poliskåren.

Rikspolischef  Dan Eliasson har 
tidigare kritiserat Sverigedemo-
kraterna och mötts av kritik.

Som generaldirektör för För-
säkringskassan skrev Dan Eli-
asson på Twitter att han ”kräks” 
på SD-ledaren Jimmie Åkesson 
2014.

”Ser det som en merit”
Under Expressens utfrågning 

i Almedalen gav sig rikspolische-
fen återigen på Sverigedemokra-

terna och partiledaren Jimmie 
Åkesson.

Under våren har både KDU:s 
förbundsordförande Sara Skytte-
dal och Sverigedemokraternas 
Jimmie Åkesson uppmanat riks-
polischefen att avgå.

– Om Jimmie Åkesson kräver 
min avgång så ser jag det som en 
merit. Jag gillar inte hans poli-
tik, sa Dan Eliasson.

På frågan om det ligger på en 
myndighetschefs bord att ha 

åsikter om politik svarade Dan 
Eliasson:

– Myndighetschefer har också 
åsikter.

Mot slutet av utfrågningen fick 
rikspolischefen svara på frågan 
om han avgår om Jimmie Åkes-
son, efter valet 2018, blir stats-
minister.

– Med största sannolikhet, sva-
rade Dan Eliasson.

Armbanden ett hån
Senare gick SD-ledaren Jim-

mie Åkesson till motangrepp. 
Han säger till Expressen:

– Otaliga poliser vittnar om 
samma sak. Dan Eliasson är en 
katastrof  för poliskåren och en 
avgörande orsak till att vi inte 

lyckas få kontroll över brotts-
utvecklingen i Sverige.

– Dan Eliasson borde inte ägna 
sig åt politik, utan lösa brott. 
Helst av allt borde han avgå 
och lämna plats för någon med 
potential att faktiskt få kontroll 
över brottsutvecklingen i Sve-
rige.

Enligt Jimmie Åkesson sit-
ter Dan Eliasson ”i tv:s morgon-
soffa och känner sympati med 
mördare” i stället för att skapa 
trygghet.

– Och hans tafsa-inte-armband 
är närmast ett hån mot offren.

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Rikspolischef Dan Eliasson avgår ”med största 
 sannolikhet” om Jimmie Åkesson blir statsminister.

– Myndighetschefer har också åsikter, säger rikspolis-
chefen Dan Eliasson.

SD-ledaren svarar:
– Dan Eliasson är en katastrof för poliskåren.

Kängan efter polischefens uttalande  
på Expressens valscen: ”En katastrof”

˚KESSONS	
SVAR	TILL		
ELIASSON

MATTIAS LUNDBERG, docent 
i psykologi.

Kränkthet är ett 
lätt sätt att fly 
debatten. Det har 
passat bra i mig-
rationsdebatten.

Det är nya dog-
men inom Libera-
lerna: Lexit.

SE P˚ EXPRESSEN.TV.  Rikspolischefen svarade på frågor i Expressens valstuga.

Liberalernas parti
ledare JAN BJÖRK-
LUND, 54, i 
bostadsdebatt med 
Peter Eriksson.

Expressens politiska redaktör 
ANNA DAHLBERG om hur 
medierna har hanterat flyk
tingfrågan.

KDU:s ordförande SARA 
SKYTTEDAL om allianssam
arbetet.

MmM Varje dag möter 
du ministrar, parti-
ledare, generaldirektö-
rer och debattörer 
i Expressens valstuga.  

MmM Här är några av 
gårdagens deltagare  
och debatter.

SNACK
från	valstugan

PETER ERIKSSON, bostads
minister, MP, 57, kritiserar 
Jan Björklund för att L lämnar 
så många förhandlingar.

Jag tycker att mitt 
parti kan kosta på sig 
att bråka lite mer.

Så fort ett gräs-
strå hotas vid ett 
bygge så protes-
terar miljöpartis-
ter.

Jag tror vi måste 
erkänna att vi inte gjorde 
ett tillräckligt bra jobb.

HAR ˚SIKTER. Rikspolischefen Dan Eliasson har tidigare fått kritik när 
han sagt att han ”kräks” på SD-ledaren Jimmie Åkesson. Nu säger Elias-
son så här: ”Jag gillar inte hans politik.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

SVAR DIREKT. SD:s 
partiledare Jimmie 
Åkesson tycker inte att 
Dan Eliasson gör ett bra 
jobb. Foto: ALEX LJUNGDAHL

	 Jag	gillar		
	 inte	hans		
politik.
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Jag tycker att det 
är trist. Europa 
behöver samarbete.

Statsfinanserna är, 
trots migrationskrisen, 
betydligt starkare än 
när vi tog över.

Så där har Birger Schlaug 
låtit om alla språkrör som 
har kommit efter honom.

Skälet till 
att SD nått 
framgångar 
är att alla 
andra aktö-
rer ägnat 
sig åt dum-
heter.

Det är nöd-
vändigt att vi 
delar informa-
tion och job-
bar tillsam-
mans för att 
förebygga.

Jag tror det tillhör en 
statsministers vardag 
att behöva prioritera.

SE P˚ EXPRESSEN.TV.  Rikspolischefen svarade på frågor i Expressens valstuga.

Swedbanks vd BIR-
GITTE BONNESEN 
beklagar resultatet 
i Storbritanniens 
folkomröstning om EU.

GUSTAV FRIDOLIN, 33, 
MP-språkrör och utbildnings-
minister, spelar ned kritiken 
mot honom från Birger 
Schlaug.

Säpochefen ANDERS THORN-
BERG.

Finansminister MAGDALENA 
ANDERSSON, S, om det 
ekonomiska läget.

JOHAN HAKELIUS, kolumnist 
i Expressen och chefredaktör 
för Fokus, om Sverigedemo-
kraternas framfart.

CARIN JÄMTIN, (S), parti-
sekreterare i valstugan.

	 10.00	 Raka	svar	med		
Seher	Yilmaz
Ordförande Rättviseförmedlningen.  
Programledare: Hannes Nelander. 

	 10.15	 Raka	svar	med		
Paula	Bieler	(SD)
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. 
Programledare: Hannes Nelander.

	 10.30	 Raka	svar	med		
Sven-Erik	Bucht	(S)
Landsbygdsminister, Socialdemo
kraterna. Programledare: Hannes 
Nelander.

	 10.45	 Raka	svar	med	Helene	
Hellmark	Knutsson	(S)
Minister för högre utbildning och  
forskning, Socialdemokraterna.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 11.00	 Debatt:	Hur	stort	är	
terrorhotet	egentligen?
Med Morgan Johansson, justitieminister 
och Magnus  Ranstorp, terrorismforskare.

	 11.25	 	Raka	svar	med		
Gabriel	Wikström	(S)
Folkhälso, sjukvårds och idrotts 
minister, Socialdemokraterna.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 11.45	 Samtal:	Hotad		
–	men	inte	tystad
Med Anna Gullberg, chefredaktör Gefle 
Dagblad. Programledare: Karin Olsson.

	 12.00	 Raka	svar	med		
Carl	Schlyter	(MP)
Riksdagsledamot, Miljöpartiet.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 12.15		 Raka	svar	med		
Ann	Linde	(S)
EU och handelsminister, 
Socialdemokraterna. Programledare: 
Hannes Nelander.

	 12.30	 Raka	svar	med		
Ebba	Busch	Thor	(KD)
Partiledare, Kristdemokraterna.  
Programledare: Niklas Svensson.

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

	 13.15	 Raka	svar	med		
Anna	Johansson	(S)
Infrastrukturminister, Socialdemokra
terna. Programledare: Hannes Nelander.

	 13.30	 Raka	svar	med	Christina	
Heilborn	och	Jenny	
Strömstedt
Christina Heilborn, programchef Unicef, 
och Jenny Strömstedt, Unicefambas
sadör, tvprofil och Expressenkrönikör. 
Programledare: Hannes Nelander.

	 13.45	 Raka	svar	med	Max	
Foster,	CNN
Programledare på CNN International. 
Programledare: Hannes Nelander.

	 14.00	 Raka	svar	med	Annika	
Strandhäll	(S)
Socialförsäkringsminister.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 14.15	 Raka	svar	med	Gudrun	
Schyman	(FI)
Partiledare, Feministiskt initiativ.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 15.00	 Ungdomförbundsdebatt
Representanter från samtliga  
ungdomsförbund. Programledare: Niklas 
Svensson och Karolina Skoglund.

	 16.30	 Samtal	om	medierna	
som	vinner	–	och	
försvinner
Med Sofia Olsson Olsén, chefredaktör 
Aftonbladet och Thomas Mattsson, chef
redaktör Expressen. Moderator: Karin 
Olsson.

DAGENS PROGR AM
ONSDAG 6 JULI

EBBA BUSCH 
THOR, KD
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HETA
LISTAN
med kulturchef
Karin Olsson Kultur

2 Alex 
Schulman
40, författare och 
journalist
Nyblivna Expressen-
kolumnisten tillbringar 
somrarna på Gotland, 
men har hittills undgått 
att bli en Almedalen- 
profil. I år syns han 
däremot en hel del under 
veckan och jag hoppas 
få höra mycket om hans 
kommande bok ”Glöm 
mig”, som handlar om 
hans såriga moders-
relation. 

3 Andreas 
Ekström
40, kulturjournalist  
i Sydsvenskan och 
föreläsare
Sveriges mest energiske 
twittrare och kulturjour-
nalist har tagit med sig 
hela familjen från Lund 
till Almedalen. Framfö-
rallt ska han passa barn 
och laga mat (har till och 
med tagit med sig sin 
egen skärbräda och 
favoritkniv hemifrån), 
medan frun Lisa Kirse-
bom modererar. Men 
Ekström hinner själv-
klart med en och annan 
debatt också.

1 Eva  
Beckman

52, kulturchef SVT
Förr om åren var 
Almedalen tomt på 
kulturpersonligheter, 
så icke längre. Till 
exempel skickar  
SVT i år sin promi-
nenta kulturchef till 
Visby, som leder samtal 

med Makode Linde och 
med sin blotta närvaro 
gör folkvimlet lite 
hetare.

Hoppas få höra om 
hans kommande bok

Gör folkvimlet
lite hetare

I dag är det Krist
demokraternas dag 
och Ebba Busch 
Thor kommer att 
spinna vidare på 
ämnet värderingar. 

– Vi behöver en 
värderingsrevansch 
för jämlikhet, alla 
människors lika 
värde och frihet. 

Men kvällens KD
tal kommer också att handla en hel 
del om EU efter det brittiska utträdet. 

– Det är en ödesfråga om EUsam
arbetet ska överleva. Det handlar om 

ett EU som ska göra 
mindre, och det man 
gör behöver man 
göra bättre. 

Raka motsatsen
Det är raka mot

satsen till Jan Björk
lunds budskap om ett 
utökat EUsamarbete. 

– Jag tror att det 
måste vara medbor

garna som blir vinnarna. Lyssnar 
man till dem säger de att man är för 
EU men man är inte för ett EU som 
sväller i inflytande, säger hon. 

Det är inte den enda frågan som 
splittrar alliansen. Jan Björklund 
lovade i sitt tal i Almedalen i sön
dags att han inte går med på den 
försvarsuppgörelse som de andra 
allianspartierna enades med reger
ingen om, om alliansen vinner 
valet.

Hoppade av överenskommelse
Samtidigt hoppade Liberalerna 

även av energiöverenskommelsen 
som nyligen slöts mellan S, MP, C, KD 
och M. 

Dessutom är migrationsfrågan 
ytterligare ett problem. Centerpartiet 
står långt ifrån de andra partierna 
och röstade nej till den nya, sträng
are asyllagstiftning som träder i kraft 
senare i sommar. 

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY. Nu fördjupas EU-sprickan inom alliansen ännu mer. 
Ebba Busch Thor tänker ägna en tredjedel av sitt tal åt att före-

språka ett mindre EU – tvärtemot allianskollegan Jan Björklund, L. 
– Det handlar om ett EU som ska göra mindre, och det man gör 

behöver man göra bättre. säger KD-ledaren. 

ØDESFR˚GA. Ebba Busch Thor har anlänt till Almedalen. En tredjedel av hennes tal i dag kommer Kristdemokrater-
nas partiledare att ägna åt att förespråka ett mindre EU. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Busch Thor: EU 
ska göra mindre

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Se 
intervju med Ebba Busch Thor.

KD-ledare går emot allianskollegan Björklund i sitt tal

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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I Expressens bakficka i Visby 
sattes fokus på företagens håll
barhetsarbete.

– Bolag som har mognat i sitt 
hållbarhetsarbete kan också 
skapa möjligheter genom att se 
vilka samhällsutmaning som 
ligger nära och förena samhälls
nytta med affärsnytta, konstate
rade Skandias hållbarhetschef  
Lena Hök.

Lönsamt förebygga ohälsa
Hon hade med dig ett konkret 

exempel från sitt eget företag 
som valde att tänka om för tio år 
sen.

– Vi valde att investera i att 
förebygga ohälsa och det kan 
man tro var olönsamt eftersom 
vi gav bort exempelvis psykolog
hjälp eller sjukgymnastik, men 
vi gjorde vinst på det, uppgav 
Hök på seminariet.

– I reda siffror minskade vi 
sjukskrivningarna med 56 pro
cent under tio års tid.

Skandias arbete, som även 
resulterat i mindre kostnader 

för det offentliga, har nu upp
märksammats av Harvard och 
även Handelshögskolan i Sverige 
har ögonen på Skandia.

– Det är ett oerhört bra exem
pel på just hur shared value kan 
fungera, konstaterade professor 
Lin Lerpold som också deltog på 
seminariet.

Hållbarhetsfokus
Även Lena Ander, general

sekreterare för Nätverket för 
hållbart näringsliv, pekade på 
trenden mot hållbarhetsfokus 
i svenskt näringsliv:

– Det blir alltmer viktigt för 
företagen att mäta hur man 
kan tjäna pengar på att jobba 
med hållbarhet. Och det är inte 
dåligt att tjäna pengar på att 
göra bra.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

 

VISBY. I näringslivet ökar nu fokus på buzzwordet ”Shared 
value” – hållbarhet.

– Det är inte längre dåligt att tjäna pengar på att göra bra, 
säger Lena Ander, generalsekreterare på NMC.

Hållbarhet 
nya ledordet  
i näringslivet

DISKUSSION. Lin Lerpold, Lena Ander och Lena Hök på semina-
rium med Fredrik Sjöshult i Expressens bakficka. Foto: LISA MATTISSON

Solen sken och värmen brände 
tidvis i Almedalen under tis
dagen – och då uppskattades 
Getingpromenadens dagliga 
glassutdelning.

– Det är så varmt, så det här 
svalkar, sa Sigrid Hjortsberg, 
11, från Karlskrona. Tillsam
mans med syskonen Folke, 13, 
Inga, 9, och Harald, 14, tog hon 
med glädje emot isglassarna 
som Getingpromenaden bjöd på.

”Älskar getingarna!”
Längst fram i tåget gick Lou

ise Meijer, vice ordförande för 
Muf, Gustaf  Göthberg, interna
tionell sekreterare i Muf, Asal 

Gohari, ordförande för SSU 
Uppsala och Gustaf  Silenstam, 
vice ordförande SSU Uppsala.

– Jag älskar getingarna! Jag 
kommer att vara 
här varje dag 
för promena
den, säger Alice 
Josephson, 16.

En som dock 
inte tycktes upp
skatta promena
dens utdelning 
av glass var den 
moderate riks
dagsledamoten 
Hanif  Bali.

– Jag hatar 

glass, sa han surt när han fick 
en glass.

I morgon går promenaden 
återigen från Expressens val
scen. Den startar klockan 15.00 
och det bjuds givetvis på glass – 
igen.

Då får vi hoppas att Afton
bladets bil inte ska ut och åka. 

Den blev stående 
i flera minu
ter, och lycka
des inte komma 
fram till Afton
bladets tält, för 
att Getingpro
menaden var 
i vägen.

Det är inte 
lätt att vara 
jycke när alla 
vill surra med 
Getingarna.

VISBY. Getingpromenad! Glass! Glädje!
Tisdagens Getingpromenad gjorde succé igen.
– Jag kommer att vara här varje dag för promenaden, 

säger Alice Josephson, 16.

UPPSKATTAD UTDELNING AV GLASS. ”Den är härlig. Ovanligt snälla getingar. Jag älskar dem! 
Jag kommer vara här varje dag för promenaden”, säger Alice Josephson, 16, från Uppsala. 

Alla ville ha glass – utom Hanif Bali

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Christian 
Ørnberg
christian.ornberg 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

PROMENADEN 
SOM GICK HEM  
– I DAG OCKS˚ 

 HVarje dag 
klockan 
15.00, fram 
tills på tors-
dag, går 
Getingprome-
naden runt 
i Almedalen.

 HGetingarna 
bjuder alltid 
på något som 
förgyller din 
dag.

 HSjälvklart 
får du ditt gra-
tisexemplar av 
Almedalstid-
ningen också.

GETING
PROMENADEN

Lena Hök: ”Bolag kan förena 
samhällsnytta med affärsnytta”

Det är inte 
dåligt att 

tjäna pengar på 
att göra bra.

Gustaf Göthberg och Louise Meijer 

från Muf gick i täten med frysboxen.
Riksdagsledamoten Hanif Bali 
(M) tog motvilligt emot en glass.

”Den var helt underbar! Häftigt. Det 
var precis det vi behövde för att bli 
glada”, sade Visbyborna Ida Jakobs-
son, 29, och Ronja Palmér, 23.

Se hela seminariet på Expressen TV 
– googla frasen ”Hur bra är svenska 
företag på hållbarhet?” 

SÆPOCHEFENS SVAR P˚ KRITIKEN

SVT skriver i dag om hur poli
sen är kritisk mot att Säpo inte 

informerar socialtjänst eller 
polis om barn som återvänder 

efter att ha levt hos IS. 
– Det är ju väldigt illa. Det kan 

ju få katastrofala följder natur
ligtvis så den information måste 
myndigheter dela med varandra, 
säger Ulf  Merlander, lokalpolis
områdeschef  i nordost i Göte
borg, till SVT. 

Nu svarar Anders Thornberg: 
– Säkerhetspolisen delar all 

information som vi kan dela 
och vi har sett till att det kom
mit fram information om barn 
är inblandade som det ska göra. 

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY. Nu svarar Säpochefen på kritiken om att säkerhets-
polisen inte informerar socialtjänst eller polis om barn som 
återvänder efter att ha levt hos IS.

– Det är polisen som är längst ut som ska jobba med 
socialt jänst och kommuner, säger Anders Thornberg.

Anders Thornberg, chef för Säker-
hetspolisen. Foto: SVEN LINDWALL
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VISBY. Anders Danielsson är gene
raldirektör på Migrationsverket. 

För Expressen berättar han om 
när han lurade döden, hur han ser 
på ordet ”volym”, varför han av 
vissa ses som en aktivist och hot
bilden mot honom.

– Det är rätt jobbigt… jag är en 
sån människa som… ja, det gör ont 
i mig. Jag vill väl, säger Anders 
Danielsson.

Sitter man på en middag handlar många 
diskussioner om invandring. Har du 
märkt av det?
– Ja. 
Om någon tar upp frågan på en fest 
– lägger du dig i den diskussionen då?
– Skulle någon göra det skulle jag kan-

ske korrigera, om det blev för fel.
Dina kritiker hävdar ofta att du ibland 
uttrycker dig politiskt. 
– Att vara chef  för Migrationsverket är 

speciellt. Människor har inte lika många 
synpunkter om polisen. Det är självklart 
att man ska låsa in folk som begår brott. 
Det är ett tydligt, rent, uppdrag som alla 
ställer sig bakom. 

Men inte inom Migrationsverkets 
område?
– Nej, människor har många synpunk-

ter. Och otroligt låg kunskap. Okunska-
pen finns både bland journalister, politi-
ker och allmänheten. När jag tillträdde 
för fyra år sedan var debatten så att 
det antingen var massinvandring å ena 
sidan, eller så bedrev vi en inhuman 
asylpolitik i Sverige å andra sidan. Det 
fanns samtidigt en beröringsskräck för 
att ta upp migrationsfrågan.

Det fanns en beröringsskräck?
– Det fanns en beröringsskräck. Vi som 

expertmyndighet fick träda fram och för-
klara hur systemet ser ut. Många uppfat-
tade det som att vi försvarade någonting. 
Då fick man stämpeln ”aktivist”. När jag 
var Säpo-chef  hade jag självklart syn-
punkter på exempelvis när FRA-lagen 
kom.

Varför fanns det en beröringsskräck?
– Man blev stämplad antingen som tok-

liberal eller rasist. Det var väldigt käns-
ligt att prata om. Rädsla för minsta lilla 
felsägning, att inte använda rätt ord.

När försvann den beröringsskräcken?
– Dels när Fredrik Reinfeldt höll sitt 

”öppna era hjärtan”-tal. Det var en 
klar markering. Sen var det situatio-
nen under hösten helt enkelt. Frågan 
har kommit upp på den politiska dag-
ordningen. I dag använder man ord som 
volymer. Det gick inte att göra för två-tre 
år sedan.

Är det bra eller dåligt att använda ordet 
”volym”?

– Jag tycker per-
sonligen att man ska 
vårda sitt språk. Det 
är människor vi pra-
tar om. Jag gillar inte 
ordet asylinströmning, 
som att det vore en pro-
duktionsapparat. Man 
kan säga fel, det kan 
jag förstå, men man får anstränga sig 
för att använda ett språkbruk som visar 
respekt för att det är människor som fak-
tiskt har flytt. Av olika skäl. Och alla får 
inte stanna. Men i grund och botten har 
de flytt. Vi har bättre språk än att tala 
om människor i termer av asylinström-
ning, volymer och tak. Kanske uppfat-
tas det som aktivistiskt av mig, men jag 
tycker så. 

Är du aktivist?
– Alla människor är aktivister i sig. Vi 

är inte robotar. Vi bär på tankar, idéer. 
Du som journalist också. Jag har svårt 
för orättvisor. Jag har ett starkt rättspa-
tos. Då kanske jag är lite aktivist. Jag vet 

att jag kallats det. 
Stör det dig?

– Nej, inte sär-
skilt mycket.
Du utsätts för en del 
hot?

– Jag lever med 
skyddad identitet, 
försöker tänka mig 

för. Jag har tränat för det, vet hur jag ska 
bete mig om något händer. Jag är inte 
rädd. Men det finns knäppgökar överallt. 
En sån kan jag också råka ut för. Anna 
Lindh råkade ut för en. Det kan gå hur 
fort som helst. Vi har en dyster historia. 
De finns här och överallt.

Du verkar påverkas en del, ändå 
Anders?
– Ja, det är inte kul att läsa i tidningen 

eller på sociala medier hur illa folk kan 
tycka om mig. Att jag borde skjutas, 
avrättas. 

Det är jobbigt att veta att det finns 
människor som tycker så 
illa om dig?
– Jo. Det är rätt job-

bigt… jag är en sån män-
niska som… ja, det gör ont 
i mig. Jag vill väl. Jag får 
klä skott för ett jobb som 
är beslutat i demokratisk 
ordning. Att få höra att 
man är ett svin, att man 
borde skjutas, det är inte 
kul. Man kanske tycker 
att vi på Migrationsver-
ket fattar fel beslut, men 
om vi anpassade oss efter 

det och godtyckligt tillämpade lagen, hur 
skulle samhället då se ut? 

Har du Sveriges otacksammaste jobb?
– Jag vill inte gradera det. Men visst. 

I många avseenden är det otacksamt. Vi 
får inga ryggdunkningar. Folk skriver 
och tycker vad de vill om oss. Jag är rätt 
trött på det. Vi är inte perfekta, vi gör 
misstag. Men vi har en ambition att göra 
rätt för oss, att rätta till felaktigheter, att 
vara duktiga.

Tar du kritiken personligt?
– Ja, jag tar kritiken personligt. Det 

är min förbannelse. Men jag har blivit 
bättre, tränat på att inte göra det. 

Det gör dig mänsklig på ett sätt många 
myndighetschefer inte tenderar att visa.
– Jag är trygg i mig själv. Jag är den jag 

är. Därför blir det ibland också gränsfall 
där man tycker att jag går för långt, så 
att säga. Okej, då får jag väl be om ursäkt 
för det. Hittills har det gått ganska bra. 
Alternativet är att jag hela tiden är poli-
tiskt korrekt i alla frågor. 

Kan du inte vara det då?
– Det kan jag. När jag var Säpo-chef  

var jag extremt noggrann med det. Men 
det här är ett annat uppdrag. Det är 
mycket tyckare, åsikter. Jag ställs inför 
utmaningen att svara på frågor. Då vill 
jag inte bara stå där som en robot och 
svamla om ”utlänningslagen” (Anders 
Danielsson grimaserar och gör till rös-
ten). Det fungerar inte! 

När har du varit nära döden?
– När jag var 24 och extraknäckte som 

montör på en sockerfabrik föll jag hand-
löst ner från ett tak. Nedanför stack ett 
spetsigt järn upp. Som tur var fanns en 
gummislang som skulle suga upp socker-
dammet, över spettet. Jag föll på det, och 
studsade. Inga frakturer, ingenting. Hade 
gummiröret inte funnits där hade jag 
spetsats helt och hållet.

Tänker du på det ibland?
– Ja. Jag kan hantera det nu, det är 

inget trauma längre. Men de första 
åren… Jag fick kalla kårar i flera, flera 
år efteråt när jag tänkte på det. 

Är du rädd för att dö?
– Jag är rädd för att dö. Döden i sig, 

dödsögonblicket. Ibland kan jag tänka på 
att… reflektera… jag vill inte ligga på ett 
ålderdomshem. Jag är rädd för att bli ett 
kolli. Jag vill absolut inte bli en sån som 
bara ligger. Då vill jag bara snabbt…

Jag tycker att det känns som att du 
känner dig ganska ensam ibland?
– Det är klart att jag känner mig ensam. 

Men jag har ett bra nätverk omkring mig, 
bra kolleger. Jag går inte in på kammaren 
och sätter mig själv. Tar ansvar för beslu-
ten jag fattar. Men i viss utsträckning är 

jag ensam. När jag går 
hem på kvällen… då är jag 
ensam. 
Vad gör du då?

– Går ut och springer. 
Rensar skallen. Har med 
mig lite jobb. En dåligt 
samvete-väska. Lite pap-
per som man har med sig 
för säkerhets skull. Läser. 
Ser på tv. 
Vad springer du en mil på?

– Jag springer sällan 
milen, men kan väl pressa 
ner mig till 45-46 minuter.

”Jag är inte rädd, men 
det finns knäppgökar”
PASCAL ENGMAN möter Anders Danielsson

Pascal Engman 
i faceswap med Anders Danielsson
pascal.engman@expressen.se

VISBY

Vad ska du göra i Almedalen?
– Berätta om den nya verkligheten och 

de nya lagarna på migrationsområdet!
När skäms du?

– Jag skäms som regel inte.
Vilken tvångstanke lever du med?

– Att falla från hög höjd.
När ljög du senast?

– Jag försöker undvika att ljuga, eller 
gör det i alla fall inte medvetet.

Vilket ämne snöar du gärna in på när du 
druckit ett par glas vin?

– Orättvisor, jag kan nog älta sådant en 
del.
När du 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?

– På allvar har jag aldrig haft den käns-
lan, jag stretar på.

6 FR˚GOR: ”JAG SKÄMS SOM REGEL INTE”

NAMN: Anders Danielsson. 
ÅLDER: 62. 
BOR: I Norrköping och Malmö.
FAMILJ: Två barn.
YRKE: Generaldirektör för Migrations-
verket.

ANDERS DANIELSSON

LURADE DÖDEN. När Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson som 
24åring jobbade extra på en fabrik föll han från ett tak, och överlevde tack vare en 
gummislang som hängde över ett spetsigt järn. Foto: LISA MATTISSON



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  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  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.
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Expressen Ledare 
engagerar mest

HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Anders Borg
rådgivare, Citi

MM IMårMseglarMBorgMinMiM
AlmedalenMunderMaffärban-
kenMCitisMflaggM–MettMavMhansM
viktigaMuppdragMvidMsidanM
DavosMochMKinnevik.MIMegen-
skapMavMfinansministerM
anklagadesMhanMiblandMförM
attMtaMrollenMsomMexpertMiM
intervjuerMochMnuMfårMhanM
levaMutMdenMrollenMfulltMut.

2 Azita 
Shariati
vd,MSodexo

MMHonMharM
utsettsMtillM
näringslivetsM
mäktigasteM
kvinnaMochM
underM
Almedals-
veckanMärM
hennesMröstM
hettMeftertraktadM
närMdetMhandlarM
omMintegration,M
instegsjobbMochM
matchningMiM
näringslivet.M
IMSodexoMhjälperMhonM
tillMattMslussaMinM
mångaMpåMarbets-
marknaden.

3 Aurore 
 Belfrage
EQT Ventures

MMWallenbergarnasMBlasie-
holmenMärMinteMlikaMstifftM
efterMattMriskMkapitalbolagetM
EQTMrekryteratMaffärsängelnM
AuroreMBelfrage.MHonMharMenM
bakgrundMpåMblandMannatM
startup-bolagetMWrappMochM
skaMnuMhittaMnyaMguldäggMåtM
denManrikaMfamiljen.

Näringsliv

Mittmedias vd avgår omedelbart

– Jag är glad och stolt över att få 
leda arbetet med att ta Mittme-
dia vidare in i framtiden, säger 

nya vd:n Per Bowallius i ett 
pressmeddelande.

– Thomas Peterssohn har 

under sin tid som koncernchef  
medverkat till att flytta fram 
bolagets positioner för att på så 
sätt kunna möta de svåra utma-
ningar som varje lokalt mediefö-
retag står inför. Detta har skett 
inte minst genom att säkerställa 
utvecklandet av en rad digitala 

spetstjänster – ett arbete som 
givetvis kommer att fortgå, säger 
Mittmedias styrelseordförande 
Jan Friedman i en kommentar.

Även den redaktionella chefen 
Anna-Karin Lith slutar.

Karolina Skoglund
karolina.skoglund@expressen.se

VISBY.MThomas Peterssohn, vd för koncernen Mittmedia, 
avgår med omedelbar verkan. Per Bowallius tar över.

Beslutet kommer samtidigt som en rejäl kursändring 
i företagets strategi.

Thomas Peterssohn lämnar Mitt-
media. Foto: ANDERS YLANDER

VISBY. Expressen har Sveriges mest engagerande ledartexter. 
På tisdagskvällen prisades ledarsidan i Almedalen.

Det är sajten Idagora, som sam-
lar och rankar borgerliga ledar-
texter, som ger priset till Expres-
sen.

– Det är ett kvitto på att hårt 
arbete ger utdelning. Vi sätter en 
ära i att gräva och fördjupa i opi-
nionsbildningen. Vi är inga par-
tister utan slår åt båda hållen, 
säger den politiska redaktören 
Anna Dahlberg.

Idagora har mätt vilka ledar-
texter som har delats, gillats 
kommenterats och tweetats 
i sociala medier. Expressen var 
en klar vinnare.

Folkbildande uppdrag
– Vissa människor rynkar på 

näsan åt delningar. Men opini-
onsbildning handlar om att nå 
ut. Expressen har alltid haft ett 

folkbildande uppdrag, ledar-
sidan ska inte bara vara en 
angelägenhet för ett fåtal, säger 
 Patrik Kronqvist, biträdande 
politisk redaktör, som ansvarar 
för sidans digitala utveckling.

62 000 interaktioner
Det är texter i en lång rad 

olika ämnen som har hamnat 
högt på Idagoras listor. Allra 
flest interaktioner under året 
fick en huvudledare om jakt. 
Den delades, gillades och kom-

menterades över 62 000 gånger 
i sociala medier. Andra texter 
som har mötts av särskilt stort 
engagemang har handlat om 
höstens flyktingkris. 

– Vi har drivit en konsekvent 
och välinformerad linje i mig-
rationsfrågan under lång tid, 
och har legat steget före de flesta 
andra. Det tror jag har skapat 
förtroende för vår opinionsbild-
ning, säger Anna Dahlberg. 

Göran Forsberg
goran.forsberg@expressen.se

”Vi sätter en ära i att gräva och fördjupa”

PRISADE. Eric Erfors, Anna Dahlberg och Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida visar upp diplomet. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Expressen Ledare på 
Facebook 3/7 2016.

Expressen Ledare 
på Twitter 4/7 2016.

Anna Dahlberg på 
Twitter 3/7 2016.
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2 Magdalena 
Andersson
49, finansminister

MMFinansministernMärMnaturligtvisM
alltidMhetMiMAlmedalenM–MoavsettM
vadMhenMheter.MAnsvararMjuMförMenM
budgetMpåMöverM1M000MmiljarderM
kronor.MTvingasMiMårMtaMextraMstortM
ansvarMunderMveckanMnärMstats-
ministernMbaraMdimperMnerMnågraM
timmarMochMiMställetMprioriterarMenM
resaMtillMItalien.M

3 Tobias 
Baudin
41, Kommunals nye ordförande

MMKommunalsMnyeMordförandeM
harMenMtungMuppgiftMframförMsig,M
attMåterupprättaMförtroendetMM
förMNordensMstörstaMfackförbundM
efterMvårensMallaMskandalerMochM
avslöjanden.MGörMettMbraMM
jobbMiMAlmedalenMochMställerMM
uppMpåMdetMmesta.MDeltogMtillM
exempelMtillsammansMmedM
MSkyttedalMiMminMtv-sändaMmiddagM
påMKitchenM&MTableMiMmåndagsM
kväll.M

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1 Sara Skyttedal
29, ordförande i KDU

MMPåMKristdemokraternasMdagMiMAlmedalenMärMdetMhonMsomMtalarMförstM
påMscenMiMkväll.MIMminMlivesändningMpåMFacebookMiMmåndagsMkvällM
berättadeMhonMattMtankenMärMattMlockaMframMskrattMfrånMpubliken.MMenM
räknaMmedMattMdetMblirMallvarMockså.MUngdomsförbundetsMordförandeM
kräverMattMEbbaMBuschMThorMochMdeMandraMalliansledarnaMutmanarM
regeringenMpåMallvarMochMredanMnuMgörManspråkMpåMregeringsmakten.

Tvingas ta extra stort
ansvar under veckan

Johan Såthe, Malin Ekman, Lars 
Truedson och Thomas Mattsson.

I kväll klockan 
20.00 slår portarna 
till Kallis upp – för 
Dagens Medias DJ 
Battle.

Expressen berät-
tade i går att 
gymnasie- och 
kunskapslyfts-
minitern, Aida 
Hadzialic (S), pla-
nerar att kuppa in en politisk 
kampanj på scen – för att hylla 
den svenska modellen.

Samtidigt varnar Niclas Ris-
lund, chefredaktör för arrang-

ören Dagens 
Media, för att 
yttra politiska 
budskap på 
scen.

– Vi tar ställ-
ning till det från 
gång till gång, 
men det här är 
ingen politisk 
arena. Tidigare 

har den politik som yttrats varit 
gliringar mellan lagen, och det 
är okej. Men det får inte gå över 
gränsen.

Om Aida Hadzialics och rege-

ringssidans utspel säger han:
– Spontant skulle jag säga att 

det inte är något problem.
Gösta Brunnander, pressekrete-

rare hos Hadzialic, är inte oroad 
över att framträdandet och den 
politiska kampanjen är hotad.

– Nej, verkligen inte. Men vill 
Dagens Media höra mer från oss 
om hur vi kommer att göra, kom-
mer vi att berätta det. Det kom-
mer inte vara något problema-
tiskt.

Vad kommer ni att göra?
– Vi kommer att hylla den 

svenska modellen genom att spela 
musik från det svenska musikund-
ret, vi kommer bära kläder från 
det svenska modeundret. 

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

Arrangörens varning inför DJ battle

”Det är ingen 
politisk arena”

VISBY.MHär är arrangörens varning till politikerlagen  
i Dagens Medias DJ Battle.

– Det här är ingen politisk arena, säger Niclas Rislund, 
chefredaktör för Dagens Media.

 22.00  MAlliansen möter regeringen. 21.00  Expressen 
möter 

Aftonbladet i årets 
mediebattle. Anna 
Herdenstam och Alex 
Schulman represente-
rar Expressen, Sofia 
Olsson Olsén och 
Fredric Karén kommer 
från Aftonbladet.

MEDIEBATTLE

2015. KulturministerM
AliceMBahMKuhnkeM
showarMlossMochM
dansarMhemMsegernM
åtMregeringen.MHärM
medMsocialförsäk-
ringsministerMAnnikaM
Strandhäll.

2012. MikaelMDambergM(s)Mhand-

vevarMVisbynattenMtillbakaMtillM

medeltiden.M

2013. DåvarandeMFinans-
marknadsministerMPeterM
NormanMställerMsigMpåMdj-
båsetMochMlåterMslipsenMroteraM
somMenMpropeller.M

2009.MFilippaM
ReinfeldtMochMPerM
SchlingmannM
visarMsinaMmovesM
ochMläggerMgrun-
denMtillMdetMsomM
skaMkommaMattM
bliMDagensMM
MediaMdj-battle.

2014. TV4-vd:nM
CastenMAlmqvistM
ochMprogramleda-
renMSteffoMTörn-
quistMklärMsigMiM
matchandeMvitaM
kläderMochMdansarM
sigMtillMenMheder-
samMförlust.M

POLITIKERBATTLE

Karén.

ALLIANSEN
Hanif Bali (m)
Kristina Yngwe (c) 
Robert Hannah (L) 
Andreas Carlson (kd) 

SCHEMAT FØR ˚RETS DJ BATTLE

Herdenstam och Schulman.
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Olsén.

Reinfeldt.

Almqvist.

Törnquist.

DJ Battle genom åren

”Det behövs mer mediegranskning”

– Jag tycker inte att chefer  
i medier klarar en granskning 
bättre än andra, sade Malin 

Ekman på Svenska Dagbladet. 
Vem är då den mediechef  

som har reagerat hårdast på en 

granskning? undrade modera-
torn, Expressens chefredaktör 
Thomas Mattsson.

– Den som har skällt mest på 
mig är du Thomas Mattsson, sva-
rade Lars Truedson, producent 
för radions Medierna. 

Johan Såthe, chefredaktör på 

Resumé, instämde med övriga att 
det behövs mer av mediegransk-
ning. Och så konstaterade Tho-
mas Mattsson att det finns över 
300 programpunkter som hand-
lar om medier i Almedalen.

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

Varför har Sveriges Television inget granskande medie
magasin?

Den frågan ställdes i en debatt på temat ”Vem granskar 
granskarna” på Expressens bakficka.

REGERINGEN

Philip Botström, SSU, Aida 
Hadzialic, S, och Hanna Lid
ström, Grön Ungdom.

Philip Botström, Aida Hadzialic 
och Hanna Lidström är laddade.
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BEKANTAS
BEKANTA

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se

SkandiasMträdgårdMdrogMstorMpublikM
närMStefanMLöfvenM(S)MtaladeM
iMMAlmedalsparkenMintill.

NågraMsomMkommitMförMattMminglaM
ochMlyssnaMpåMtaletMvarMSVT-direktö-
renMJanMHelin,MBonnierMNewsMvdM
AndersMErikssonMochMFilippaMRein-
feldt,MansvarigMförMpublicMaffairsMpåM
Aleris.

UnderMdenMhektiskaMAlmedals-
veckanMundradeMvi:MHurMskaMmanMgöraM
förMattMkopplaMavMlite?

EFTERSNACK
i samarbete med

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

Bildtext.

.

UnderMdenMdagligaMGeting-
promenadenMvarMdetMstortM
intresseMfrånMAlmedalsbesö-
karna.MDetMvarMsåMmångaMsomM
stannadeMförMattMfåMglassMfrånM
GetingarnaM–MattMAftonbladetsM
bilMsnälltMfickMväntaMförMattM
kunnaMkommaMframMtillMsittM
egetMtält.

ADDA OSS 
P˚ SNAP!

MMFåMsenasteMM
nyttMfrånMAlme-M
dalenM–MstortMM
somMsmått!

MMFotaMavMspök-bildenM
tillMvänsterMinutiMappenM
SnapchatMellerMläggMtillM
ExpressenSE.

SNAPCHAT

...ANNELIEMNORDSTRÖM,Mf.d.M
ordförandeMKommunal,MsittaM
ochMätaMlunchMmedMsinMf.d.M
talskrivareMÅSAMPETERSÉN.

–MMFörraMåret,MsomMKommu-
nalordförande,MhadeMjagMöverM
20Mseminarier.MIMårMharMjagM
tre.MDetMkännsMbådeMoch,MdetM
ärMmycketMbehagligareMmenM
jagMgillarMattMvaraMigångMju.M

VI S˚G…

Jenny Strömstedt(@jennystromstedt)

Båda har varit i final i På spåret. Båda är 

förlorare. #almedalen

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Christian 
Ørnberg
christian.ornberg 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

CILLAM
BENKÖ,MM
vdMSveri-
gesMRadioMochM
CISSIMELWIN,M
publisherMtid-
ningenMChef:

’’ ManMskaMhaM
ettMegetM

boendeMsåMkanMmanM
försvinnaMivägMförMsigM
självMibland.

JANMHELIN,M49,Mpro-
gramdirektörMSVT:

’’ UnnaMsigMattMdåM
ochMdåMinteMhaM

någotMprogram.

ANNAMHERDENSTAM,M

50,MprogramledareM
ExpressenMTV:

’’ 
AttMminglaM
mycket.MSamlaM

påMmötenMmedMhärligaM

människor.

DANMELIASSON,Mrikspolischef:

’’ 
DetMärMunderbartMavkopp-

landeMattMfåMföraMsamtalM

här,MiMenMganskaMfriMmiljö.

UNNIMJERNDAL,Mkommunika-

tionsdirektörMPolisen:

’’ 
AttMtaMenMlatteMiMskugganM

avMträdenMiMAlmedalen.

HELENAMLUND-
BORG,M54,M
hållbarhetschefM
SkandiaMfastig-
heterMochM
CATRINEMSAND-
STEDT,M27,M
hållbarhetssam-
ordnareMSkandiaM
fastigheter:

’’ ManMskaMgåM
påMnågraM

seminarierMsomM
liggerMutanförM
denMvanligaM
vardagen,MdetMärM
dåMmanMnjuter.

GUD-
RUNM
SCHY-
MAN,M68,M
partiledareM
FeministisktM
initiativ:

’’ GåMuppM
påM

högstaM
platsenM
bakomM
Domkyrkan.M
FantastisktM
utsiktMdär,M
vidMUddensM
gränd.

Avkoppling i den gröna oasen  

ZOOM!
Ett slingrande 

halsband!

ZOOM!
Ett ordentligt bärdon 

är att föredra när 
man är i Almedalen!
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BEKANTAS
BEKANTA

KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
TISDAG

MMPåMmingletMiMSkandiasMträdgårdMkanMduMvarjeM
kvällMföljaMEftersnackM–MantingenMpåMplatsMellerM
liveMpåMExpressenMTVM–MmedMblandMandraMExpressensMpolitik
reporterMNiklasMSvenssonMochMExpressensMpolitiskaMkommenta
torMK–GMBergström.

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

ExpressensMpolitiskeM
kommentatorMKGMBERG
STRÖMManalyseradeM
STEFANMLÖFVENSMtal:

’’ Av en händelse 
nämnde han inte ordet 

brunkol.

InrikesministerMANDERSM
YGEMAN,MS,MomMrikspo
lischefenMDANMELIAS
SONSMomMattMhanMserMdetM
somMenMmeritMomMSD
ledarenMJIMMIEMÅKES
SONMkräverMhansMavgång:

’’ Han har varit tydlig med 
den åsikten redan innan 

han blev polischef.

FörraMCenterledarenM
MAUDMOLOFSSONMvarM
inteMhellerMhonMnöjdMmedM
STEFANMLÖFVENSMtal:

’’ Det var en himla massa 
floskler. Han radade 

upp det där man måste säga 
för att partiet ska bli nöjt.

DenMnytillträddeMKommu
nalordförandenMTOBIASM
BAUDINMberättadeMvadM
hanMsaknadeMiMLöfvensM
tal:

’’ Han missade äldre
omsorgen. Det är en 

jätteviktig fråga för oss i 
Kommunal.

SSUordförandenMPHI
LIPMBOTSTRÖMMrecen
seradeMsinMpartiledaresM
Almedalstal:

’’ Det här var ett av de 
mest ideologiska och 

visionära talen av Stefan 
Löfven.

FeministisktMinitiativsM
partiledareMGUDRUNM
SCHYMANMsaknadeMenM
helMdelMiMSTEFANMLÖF
VENSMtal:

’’ Det var lite macho.

Lena Mellin, 
politisk  
kommentator 
Aftonbladet
Löfven ska ha 
pressträff, men 
han är ett par 
minuter sen. 
Sannolikt för att 
han väntar tills 
LenaMMallin har 
poserat klart för 
Dagens Mellin.

Carl Bildt och Gudrun Schyman
Undrar du också vad förre utrikes
minister CarlMBildt gör nuförtiden? 
GudrunMSchyman har ett svar:

–  Nu är han internationell twitt
rare, tror jag, 
säger Fileda
ren, som låtit 

Bildt skriva 
förord till 
hennes bok 

”100 brev som 
inte?! förändrade 

världen”.

Anders Ygeman,
inrikesminister
”Jag brukar försöka 
härma Peter Hultqvists 
dalmål tillsammans med 
mina barn”. Det avslöjade 
inrikesminister AndersM
Ygeman, S, på ett semina
rium om totalförsvaret 
igår.

Försvarsministern var 
dock skeptisk. ”Det 
kommer du aldrig att 
klara”.

Dagens LENA MELLIN Dagens YRKESVAL Dagens AVSLØJANDE

THOMASM
MATTS
SON,M44,M
chef
redaktörM
Expres
senMochM
MAXM
FOSTER,M
43,M
nyhets
ankareM
CNN.

ELIASMWÄSTBERG,M35,Mmarknads
chefM2secure,MINGERMWÄSTBERG,M
70,MsmyckesexpertMochMOLLEM
WÄSTBERG,M71,Mpublicist:

’’ NjutMavMvädretMochMgåMpåMdetM
somMärMroligt.MMenMpåMovän

tadeMsaker,MdåM
blirMdetMsomM
roligast.

Schyman.

Mellin. Ygeman.
Bildt.

ANDERSMERIKSSON,MvdM
BonnierMNews:

’’ TaMledigtMfrånMallM
businessMefterM20.00M

påMkvällenM–MefterMdetMkanM
manMtaMdetMlugnt,MslappnaM
av.

CHRISM
HEISTER,M
65,Mlands
hövdingM
Stockholm:

’’ MinglaM
liteM

medMgamlaM
ochMnyaM
vänner.

KARINMADELSKÖLD,M42,Mprogramle
dareMochMkomikerMochMANDERSM
WENNERBERG,M44,Mkommundirek
törMÖstersund:

’’ InteMdrickaMalkohol.MDåMorkarM
manMminglaMsentMochMärMiMsåM

mycketMbättreMformMdagenMefter.MManM
kanMsäga:MPåverkaMinteMpåverkad!

LISELOTTMKILAAS,MkoncernchefMAleris,MFILIPPAMREIN
FELDT,MpublicMaffairsMAlerisMochMHENRIKMKENNEDY,M
kommunikationschefMAleris:

’’ ViMjobbarMjättehårtMhär,MmenMförMattMnjutaMliteMgrannM
kanMmanMseMtillMattMinteMboMsupercentralt.MSåMfårMmanM

enMlugnMpromenadMpåMmorgnarnaMellerMkvällarna.

SARAMSKYTTEDAL,M29,M

förbundsordförandeMKDU:

’’ 
LjugMomMattMduMärM
upptagenMmedMsaker,M

såMslipperMduMsakerMochM

kanMgöraMroligareMsakerMdå.

PHILIPMBOTSTRÖM,M25,M

förbundsordförandeMSSU:

’’ 
MångaMtänkerM
attMdetMärMpåM

kvällarnaMsomMalltM
händer,MmittMtipsMärM
attMväljaMvilkaMkvällarM

manMgårMallMinMförMattM

senMkunnaMsovaMochMnjutaM

deMövriga.MDetMbehövs.

LILIMASSEFA,MgrundareM

AssefaMCommunication:

’’ 
JagMsmiterMuppMtillM
husetMochMsätterMmigM

iMträdgården.MEllerMbaraM

läggerMmigMensam.MDetM

gällerMattMkommaMbortMfrånM

allaMmänniskorMibland.

ANTONMABELE,Mkommunikations
chefMAllraMochMALEXANDERM
ERNSTBERGER,MvdMAllra:

’’ TaMsigMtid,MinteMbokaMuppMförM
mångaMmingel.

Avkoppling i den gröna oasen  

ROLFMOLOFSSON,MmakeMtillMMaudMochMMAUDMOLOFSSON,Mf.dMcenterledare:

’’ ViMharMtagitMbilMochMfaritMutanförM
stan.MBesöktMKrusmyntagården,MHobörgen.

Tips från 
Bonnier News-vd:n:

”Slappna av efter 

20.00 på kvällen!”

ZOOM!
Ett slingrande 

halsband!
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NIKLAS SVENSSON SÆNDER DIREKT 
FR˚N ALMEDALEN P˚ 

21.30 LIVE VARJE DAG
EDWARD BLOM, gastronom, är en något otippad Almedalsbe-
sökare. Men under Niklas middag upplyste han gästerna om 
goda viner, ostar och kött – perfekt helt enkelt!

LOTTA GRÖNING, Expressen-krönikör, pra-
tade mjölkpriser och Stefan Löfvens tal.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

CARL SCHLYTER, Miljöpartiet, fick 
berätta hur det kändes att vara utfryst 
av sitt eget parti och stod upp för rätten 
att gå emot partilinjen.

MMBekantasM
bekantaM harM
luskatM redaM påM
attM justitiemi-
nisterM Morgan 
Johansson,M S,M
blirMavMmedMsinM
pressekrete-
rare.MJonatan HolstMgårMnäm-
ligenM tillM statsministernM ochM
skaM jobbaM ihopMmedMdeMnuva-
randeMpressekreterarnaMErik 
NisesMochMIngela Nilsson.M

–MAttM fåM jobbaM medM stats-
ministernM ärM detM finasteM jagM
kanM tänkaM mig.M JagM ärM sjuktM
hedrad,MsägerMHolst.M

Jonatan Holst – ny 
pressekreterare hos 
Stefan Löfven

VILKEN MINGLARE  
BÆR VILKA SKOR?
Till Dagens industris mingel kom flera 
näringslivs- och medieprofiler för att äta 
en bit mat och prata om dagen som gått.

Men vi var lite mer nyfikna på vilka skor 
de hade på sig.

Kan du gissa vilken person som bar vilka 
skor? Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Förre SVT-chefens 
jakt på en DJ-biljett 

MMJaktenMpåMbiljetterMtillMkväl-
lensMDJMBattleMgickMinMiMettM
desparatMskedeMunderMgårdags-
eftermiddagen.

Eva Hamilton,MföreMdettaM
SVT-boss,MlyckadesMtiggaMtillMsigM
tvåMvip-bandMhosMarrangörenM
DagensMMediasMchefMredaktörM
NiclasMRislund:

–MJagMharMjuMvaritMmedMochM
vunnitMDJMBattlet!MOchMjagMärM
betalandeMprenumerant!

JOHAN INGERÖ, välfärdsansvarig på Timbro och f.d. presschef åt Göran Hägglund, var med och gav knivskarpa analyser om USA-valet.

Alexander Lydecker, 
annonsdirektör 
Bonnier News Sales.

Charlotte Aleman, kommunikatör 
PTS och Malin Crona, digital 
strateg Rebel & Bird.

Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank 
ochMHåkan Nyberh, vd Nordnet Bank.

Siri Steijer, pressekreterare Företa-
garna och Eva Cooper, regionchef 
Företagarna.

Ida Karlbom, public affairs-konsult, Malin Pellborn, 
chef för varumärke och marknad, Skandia och 
Stina Liljekvist, marknadschef Skandia.

A

B

C

D

F

L

K

M
N

KAN DU MATCHA 
IHOP SKO MED 
MINGLARE?
Rätt svar hittar du längst ned på sidan.

E

FACIT PÅ SKORNA: 1=A, 2=B, 3=D, 4=G, 5=F, 6=C, 7=E, 8=K, 9=I, 10=N, 11=H, 12=L, 13=M, 14=J

Jonatan Holst.

14

13

12

11

10

9

8

7654321

Eva Hamilton fick en biljett.

Viveka Hansson, programdirektör TV4, Adam Leth, informationschef Bring och 
Anna Rastner, programchef TV4.

Staffan Dopping, 
kommunikatör.

G

H

I

J
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 

Jag träffade på civilminister ARDA-
LAN SHEKARABI och sa: ”Vad du 
än gör, skrota idén om storregio-
ner!” Kan ni tänka er – han vägrade!

Energiminister IBRAHIM BAYLAN, 

som lyckades göra energiöverens-

kommelsen med alla utom Libera-

lerna och SD, verkade nöjd. Kommer 

den att hålla långsiktigt? Det tror 

Baylan. Kanske är den överenskom-

melsen också den svenska modellen.

Justitie- och migrationsminister 
MORGAN JOHANSSON såg glad 
ut. Han tycker att vi kommit när-
mare en lösning när det gäller att 
organisera tillvaron för alla asyl-
sökande. Den svenska modellen, 
säger han, är välfärdssamhället.

ÅSA REGNÉR ser jämställdheten 
som en del av den svenska 
modell en. Är det möjligen kvote-
ring av kvinnor i börsbolagens 
styrelser hon inkluderar?

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

Här MP och GUSTAV FRIDOLIN kan ni bikta 

bort er världsångest. Det kan vara värt ett 

besök…

GUSTAV FRIDOLIN har det tufft just nu med mycket kritik från alla håll. Miljöpartiet som har världens vik-tigaste och tacksammaste fråga som sin profil, men som håller på att spela bort den. Det är för negativt.

Hett tips från Gröning!

GRØNINGS SELFIES

S i full fart mot
välfärd och
jämlikhet
I  går var det Socialdemokraternas dag. Almedalen fick Ste-
fan Löfven light. Han kom på blixtvisit och valde ut några 

medier i Stockholm som fick intervjua honom. 
Jag gick på jakt efter den svenska 
modell en. Några föreslog Zlatan och 
Anita Ekberg, andra var inne på Volvo. 

Socialdemokrater sa att det är ett  
välfärdssystem, en jämlikhetspolitik 
och arbetsmarknadens parter.
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Dag 3 av 8 har passerat av Almedals-
veckan.

Vi frågade minglarna på Prime: Vad har 
varit bäst med veckan hittills? 

Text: ELIAS GIERTZ
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Eva Nordmark, ordförande 
TCO, tillsammans med 
Maria Larsson, landshöv-
ding, Örebro län:

’’ En bra lärare skapar 
lust hos eleverna att 

lära mer, säger Eva.

’’ Min ambition har 
varit att försöka se 

styrkorna hos varje elev, 
säger Maria.

Åsa Fahlén, ordförande 
Lärarnas riksförbund och 
Lena Hallengren, ordfö-
rande utbildningsutskottet 
(S):

’’ En som fångar 
elevernas intresse, 

säger Lena.

’’ En som ser alla 
elever och är kunnig, 

säger Åsa.

Roger Mörtvik, stats- 
sekreterare Utbildnings-

repartementet och  
Lena Emilsson, riksdags-

ledamot (S):

’’ 
En pedagog som 
synliggör varje elev 

utifrån den elevens 
förutsättningar, säger 

Roger.

’’ 
En som har höga 
förväntningar på 

sina elever, säger Lena.

Lärande vimmel

Kristina Alsér, 59, landshövding 
Kronobergs län och Christer 
Fuglesang, 59, astronaut och 
docent i partikelfysik:

’’ Helheten. Att man går 
runt och minglar, alla 

paneler och seminarier som är 
väldigt intressanta.

Robert Thorén, 51, 
försäljare Wellnet
Filip Sjöström, 26, vd 
Life-Stats:

’’ Alla glada trevliga 
människor.

Anne Lidgard, 55, chef för Vinnova Silicon Valley, 
Jan Alsér, 62, egenföretagare miljöteknik, Lisa 
Fuglesang, 61, egenföretagare Fuglesang Consul-
ting AB:

’’ På kort tid kan träffa de som man behöver 
träffa och uppdatera sig i den aktuella 

debatten.

Åsa Malmström, 42, egen företa-
gare och Nina Larsson, 39, 
förbundschef på Vuxenskolan:

’’ Jag skulle vilja ge peng-
arna till forskning kring 

vilken kunskap och bildning 
framöver för att säkra vår 
demokrati och värna tillväxten, 
säger Nina.

’’ Cancerforskningen, säger 
Åsa.

DE VIMLADE 
HOS PRIME

Morgan Johansson, 
migrationsminister (S):

’’ Jag tror att Hillary 
Clinton vinner stort. 

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

MINGEL FØR 
RATIONELLA

Romina  
Pourmokhtari, 
20, Luf och 
Patrick Krassén, 
32, policyanaly-
tiker Svenskt 
Näringsliv:

’’ Företa- 
gandets 

villkor, säger 
Patrick Krassén. 

’’ Digitalise-
ringens 

och teknikens 
framgång i 
allmänhet. Pusha 
på den mer, 
säger Romina 
Pourmokhtari. 

Monica Renstig, 
59, författare och 
samhällsdebattör  
och Anita Nilsson, 
59, pressan- 
svarig vid Läns-
styrelsen Västra 
Götaland:

’’ 
Lönar det 
sig med 

upphandlingar, 
varför missgynnas 
småföretag, säger 
Monica Renstig. 

’’ 
Jag skulle 
skänka det 

till att försöka lösa 
cancerns gåta, 
säger Anita 
Nilsson. 

Näringslivets forskningsinsti-
tut Ratio bjöd på vimmel i 
Sankt Lars slottsruin. 

Fråga: Till vilket forsknings-
område skulle du vilja skänka 
en miljon kronor? 

 Text: PASCAL ENGMAN
 Foto: ANNA KARIN NILSSON

Toppnamnen i skol- och utbildningsvärlden minglade på tisdagskvällen 
hos Lärarförbundet i TCO-parken.

Vi frågade: Hur är en bra lärare?  
 Text: ELIAS GIERTZ Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

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)
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Liberalernas 
Jan Björklund 
hittar din kol-
bit från 
va lrörel- 
sen. 

Varje dag frågar Expres
sens politikreporter Nik
las Svensson ut parti
ledarna på scen – och på 
tisdagen var det Miljöpar
tiets språkrör Gustav Fri
dolins tur att ställas till 
svars.

Som de övriga parti
ledarna fick han i slutet 
av utfrågningen besvara 
ett antal påståenden med 
hjälp av Facebooks reak
tionsknappar.

Påståendet ”Åsa Rom
son gör comeback i reger
ingen” besvarade Fridolin 
med en tumme upp.

– Ja, Åsa Romson har 
gjort en väldigt viktig 
insats i den svenska reger

ingen och hon gör ett väl
digt viktigt jobb som ord
förande i EUnämnden.

”Gör ett starkt jobb”
Han öppnade för att få 

tillbaka sin petade språk
rörskollega in i reger
ingen.

– Jag tror att Åsa Rom
son mycket väl 
kan göra come
back i reger
ingen, men 
just nu är 
vi 24 stats
råd som gör ett 
starkt jobb ihop 
så att jag tror att 
den här regeringen 
kommer att se ut på 

det här sättet till nästa val.
I slutet av utfrågningen 

ville Expressen testa språk
rörets musikkunskaper.

– Nej, det ska ni inte. 
Nej, nej, inte, vädjade Fri
dolin från scenen.

Men Niklas Svensson 
gav inte vika utan höll på 
sin plan – och utmanade 
Fridolin att sätta refrängen 
till Herreys ”Diggi loo diggi 
ley”. Men Fridolin var 
knäpptyst.

– Nej, där gick någon 
slags gräns, sa han.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY. Hon petades från språkrörsposten – och 
sparkades ur regeringen.

Men Gustav Fridolin vill se Åsa Romson göra 
comeback i regeringen, berättade han i Expres-
sens emoji-utfrågning.

– Jag tror att hon mycket väl kan göra come-
back i regeringen, sa han.

”Jag tror hon kan göra comeback”

Fridolin vill ha 
tillbaka Romson

2 Kristina Ljungros, 36
Ordförande RFSU

MMSomMvanligtMenMstarkMröstMiMAlmedalenM
närMdetMkommerMtillMsexualpolitik.MRFSUM
arrangerarMdebatterMomMbrännhetaM
ämnenM–Mföräldraförsäkring,Mpreventiv

medelMochMetikMkringMassiste
radMbefruktning.

HarMbjuditMinMfolk
hälso,MsjukvårdsM
ochMidrottsministerM
GabrielMWikströmM
iMdagMförMattMhanM

skaMsvaraMpåMvadMpolitikernaMkanM
göraMförMattMflerMskaMkunnaMnjutaM
avMsittMsexliv.M

3 Erik  Ullenhag, 43
Avgående ekonomiskpolitisk företrä-

dare för Liberalerna och blivande 
ambassadör

MMHållerMpåMattMtaMklivetMfrånM
politikenMtillMdiplomatinMochMfårM
därförMenMplatsMpåMlistan.MIMsep

temberMtillträderMhanMsomM
ambassadörMiMJordanien.M

SkaMbliMintressantMattM
följaMdenMtidigareM
integrationsministernsM
resaMfrånMhögröstadM
proffspolitikerMtillMenM
merMdiplomatiskM
personlighet.

HETA
LISTAN
med politikreporter Hanna Jakobson

Makt-
havare

1 Mikael  Sjöberg, 48
Generaldirektör  Arbets förmedlingen

MMRattarMenMavMdeMmyndigheterMsomMårMefterMårM
harMsvårtMattMvinnaMfolketsMförtroende.MSomMomM
detMinteMvarMnogMkämparMSjöbergMförMattMnåM
regeringensMtungaMlöfteMomMEU:sMlägstaMarbets
löshetMårM2020.MSomMkuriosaMkanMnämnasMattM
hanMärMkusinMmedMtidigareMstatsministern.

Åsa Rom-
son gör 
comeback i 
regeringen.

Romson.

Vattenfalls ledning bestäm-
mer sig för att bygga fem 
nya kärnkraftsreaktorer.

Ljungros.

Ullenhag.

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!
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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 

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 

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 

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 

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 

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	 Raka	svar	Helene	
	 Hellmark	Knutsson	(S)

Minister för högre utbidning 
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 

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
MMOnsdagMärM”IdrottensMdag”MunderMAlmedalsveckanM

medMfleraMspännandeMaktiviteter.MMinistrarnaMAndersM
YgemanMochMIbrahimMBaylanM(S)MspelarMtillsammansM
medMfleraMandraMtoppolitikerMfotbollMmedMSpecialM
Olympics,MenMidrottsorganisationMförMpersonerMmedM
enMutvecklingsstörningMvidMlunch.MOchMtidigareMpåM
morgonenMarrangerasMAlmedalsloppetMavMSkandiaM
medMmångaMkändaMochMpeppadeMlöpare.M
Tage Cervins gata 3, 08.00 (Almedalsloppet)
Paviljongplan, 12.00 (fotboll)

Räntefokus
MMPåMonsdagsmorgonenMkommerMriksbankensMränte-

beskedMochMefterMattMStefanMIngvesMhaftMpresskonferensM
iMStockholmMkommerMtvåMviceMriksbankscheferM–MMar-
tinMFlodénMochMCeciliaMSkingsleyM–MsvaraMpåMfrågorM
omMminusräntanMpåMolikaMseminarierMiMVisby.MSkings-
leyMsitterMiMhetaMstolenMhosMDagensMindustriMochMFlo-
dénMmedverkarMhosMAlmegaMtillsammansMmedMekono-
mernaMLenaMHagmanMochMAnnaMBreman.M
Donners plats 2, kl 12.30 (Dagens industri) Restaurang 
Amarillo, kl 13.00 (Almega)

Partiledargrill
MMExpressensMpolitikreporterMNiklasMSvenssonMgril-

larMpåMonsdagenMKristdemokraternasMpartiledareM
EbbaMBuschMThorMpåMscenMvidMExpressensMvalstuga.M
HurMskaMhonMklaraMriksdagsspärrenMiMnästaMval?M
KommerMdetMbliMsvårtMattMenaMalliansenMigen?MVilkaM
frågorMblirMviktigastMförMhenneMframöver?M
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 12.30
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= 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
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11.00–13.15 13.30–15.00 15.00–21.30
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.

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 

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

Med Anna Gullberg, chefredak-
tör Gefle Dagblad. Programle-
dare: 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 

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 Strömstedt, Unicef-ambassa-
dör, tv-profil och Expressen-krönikör. Programledare: 
Hannes Nelander  Plats: Expressens 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 

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 

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 

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

09.45–11.00 11.00–12.30
11.00–12.00	 Hur	förhindrar	vi	ett	nytt	Utöya?

Arr: Teskedsorden, Forum för levande historia. Med: 
Lisa Bjurwald, journalist och författare, Teskedsorden, 
Erik Lundberg, Utredningsansvarig, Forum för levande 
historia, Øyvind Strømmen, Journalist och författare, 
Daniel Nolander, Tillfällig samordnare, Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande extremism, m.fl. 
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från 
Almedalen 

11.00–12.00	 Hot	och	hat	mot	feminister	och	
antirasister	–	ett	hot	mot	demokratin!
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
partiledare, Feministiskt initiativ, Rossana Dinamarca, 
Vänsterpartiet, Claes Borgström, advokat, Victoria 
Kawesa, antirasistisk talesperson, Feministiskt 
initiativ, Carolina Hemlin, redaktör, Ottar, Anna Dahl-
qvist, redaktör, Ottar, Bilan Osman, utbildare & journa-
list, EXPO. Plats: Talarplats, Donners plats

11.15		 Yrkesutbildningar
Panel med Pontus Slättman, vd, 
WorldSkills Sweden, Aisha 
Amin, samordnare, Vård- och 
omsorgscollege i Stockholm, 
Musse Hasselvall, nöjesprofil. 
Yrken: Emil Eriksson, måleri, Danielle Kanetoft, frisör. 
Program ledare: Anna Herdenstam. Programpunkten 
sponsras av Worldskills. Plats: Expressens bakficka.

11.30–12.30	 På	spåret	med	våra		
ungdomspolitiker	–	vart	är		
skolan	och	matematiken	på	väg?
Arr: Mattecentrum. Med: Linus Glanzelius, utbild-
ningspolitisk talesperson, SSU, Christopher Rydaeus, 
riksordförande moderat skolungdom, MUF, Neira 
Dedic, Utbildningspolitisk talesperson, Grön Ungdom, 
Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster, 
Henrik Edin, förbundsordförande, LUF, Magnus Ek, 
förbundsordförande, CUF, Christian Carlsson, vice 
ordförande, KDU, Lina Hultqvist, 2a vice ordförande, 
Sveriges Elevkårer, Tobias Andersson, ordförande, 
SDU. Plats: Strandvägen, H513 

11.45–12.30	 Minusräntan	–	hot	eller	möjlighet?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Tomas Ernhagen, chefekonom, moderator, Fastighets-
ägarna Sverige, Mariell Juhlin, chefekonom, Hyres-
gästföreningen, Ingemar Rindstig, executive director/
nordic msl, EY, Per Gebenius, cfo, Slättö, Sverrir Thór, 
ekonomijournalist, Fastighetsnytt. Plats: Supper, 
restaurang, Strandgatan 9 

12.00–12.30	 Om	regeringens	syn	på		
flyktingbarn	och	åldersbedömning
Arr: Migrationsverket. Med: Claes Elfsberg, moderator, 
Åsa Regnér, barn- och jämställdhetsminister, Reger-
ingen, Anders Danielsson, generaldirektör, Migrations-
verket. Plats: Strandvägen, H524 

12.30–13.20	 Bristande	tillgänglighet	–	rätts
tillämpningen	av	diskrimineringslagen
Arr: Handikappförbunden. Med: Agneta Broberg, GD, 
Diskrimineringsombudsmannen, Thomas Hammar-
berg, fd bla Europakommissionär för MR, Vicci Friberg, 
Ordförande, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Lars 
Lindberg, Projektledare, Handikappförbunden, Mikael 
Klein, Moderator, Handikappförbunden. Plats: 
Skeppsbron, H114 

12.30		 Samtal:	Lokal	kollaps?	
	 	 	 Framtiden	för	den	
	 	 	 lokala	mediebevakningen

Med Andreas Ekström, journa-
list Sydsvenskan, Anna Gull-
berg, chefredaktör Gefle Dagblad och Jan Helin, 
programdirektör på SVT. Programledare: Karin Olsson.

12.30–14.00	 Tullens	verksamhet		
och	drogbeslag
Arr: Soberian. Med: Lars Hansson, tulltjänsteman, 
Tullverket. Plats: Kilgränd 1 

12.30–14.30	 Porrfritt	–	så	begränsar		
vi	spridningen	av	pornografi
Arr: Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Roks, Riksorgani-
sationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Med: 
Halla Gunnarsdottir, fd politisk rådgivare, Islands 
Inrikesdepartement, Désirée Pethrus, (kd), Mats 
Pertoft, (mp), Carina Ohlsson, (s), Max Waltman, fil. 
dr, Stockholms universitet. Plats: Biograf Roxy, Adels-
gatan 39

Labourledaren i Visby
MMSvenskaM Transportarbetarför-

bundetMlandarMettMtungtMochMhögak-
tuelltMinternationelltMbesökMpåMtors-
dagenM–MdenMbrittiskaMoppostionsle-
darenMJeremyMCorbyn.MHanMärMstarktM
ifrågasattMinomMLabourMefterMbrexit-
omröstningenMsåMpassaMpåMattMlyssnaM
påMhonomMunderMhansMtvåMframträ-
dande–MdetMärMinteMsäkertMattMhanMsit-
terMkvarMsåMlänge.
Biograf Borgen, kl 10.00
Hamnplan 5, kl 14.45

Ekonomikoll
MMModeraternasMekonomiskaMseminariumMärMavMtra-

ditionMenMavMdeMviktigasteMprogrampunkternaMunderM
politikerveckanMdärMdetMgårMattMfåMenMbraMbildMavMhurM
partietMresonerarMkringMfinanspolitiken.MAnnaMKin-
bergMBatra,MUlf MKristerssonMsamtMtungaMekonomerMärM
medMochMtalarMomMsvenskMekonomi.
Skeppsbron 8, kl 13.00

˚kesson på scen
MMSD-ledarenM kommerM tillM ExpressensM scenM förM attM

frågasMutMavMpolitikreporternMNiklasMSvensson.MHurM
serMhanMpåMdeMinternaMstridigheternaMsomMExpressenM
avslöjatM iMveckan?MKommerMSDMfallaM iMopinionsmät-
ningarnaMnärMdeMandraMpartiernaMändratMpåMsinMflyk-
tingpolitik?MHarMhanMnågotMhoppMomMattMSDMskaMkommaM
urMsinMmarginaliseradeMroll?
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 13.00

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET
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Hannes Nelander, programledare och utfrågare i Expres-
sens valstuga. I går ställde han frågor till KD:s Acko Ankar-
berg Johansson i går.  Foto: LISA MATTISSON

Jeremy Corbyn.

09.00	 Fokuserat	–	ett	panelsamtal	
	 om	psykisk	ohälsa

Med Kristina Hagström, 
hälsostrateg Skandia, Ing-Marie 
Wieselgren, läkare och specia-
list i psykiatri, projektchef SKL 
och psykiatrisamordnare, Christina Örnebjär (L), 
suppleant Socialutskottet och Rickard Persson (MP), 
ledamot Socialförsäkringsutskottet. Moderator: Fredrik 
Sjöshult. Plats: Expressens bakficka.

09.00–10.00	 Hur	betalar	vi	idag	och	i	morgon?
Arr: Sveriges Riksbank. Med: Cecilia Skingsley, vice 
riksbankschef, Sveriges riksbank, Niklas Arvidsson, 
docent i industriell dynamik, forskar på mobila betal-
ningar och framtidens betalsystem, KTH, Marie Halling, 
vd, Ica Banken, Mia Odabas, Moderator, m.fl. Plats: 
Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19 

09.30		 Fokuserat	–	ett	
	 	 	 panelsamtal	om
	 	 	 pensionssparande

Med Mattias Munter, pensions-
ekonom Skandia, Ole Setter-
gren, analyschef Pensionsmyndigheten, Fredrik Lundh 
Sammeli (S), ordförande Socialförsäkringsutskottet, 
Lars-Arne Staxäng (M), ledamot Socialförsäkringsut-
skottet. Moderator: Fredrik Sjöshult. Plats: Expressens 
bakficka.

	10.00		 Raka	svar	med	Lars	
	 	 	 Adaktusson	(KD)

Euparlamentariker, Kristdemo-
kraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

10.00–10.15	 Att	förmedla	en	världsbild		
–	utrikeskorrespondentens	vardag
Arr: SVT Nyheter. Med: Carina Bergfeldt, utrikeskor-
respondent, SVT, Susan Ritzén, utrikeskorrespondent, 
SVT, Malin Mendel Westberg, utrikeskorrespondent, 
SVT, Ulrika Bergsten, utrikeskorrespondent, SVT, 
Stina Blomgren, utrikeskorrespondent, SVT, Stefan 
Åsberg, utrikeskorrespondent, SVT. Plats: Tage 
Cervins gata, H415

	10.15		 Raka	svar	med	
	 	 	 Anders	Danielsson,	
	 	 	 Migrationsverket

Generaldirektör Migrationsver-
ket. Programledare: Hannes Nelander. Plats: Expres-
sens valstuga.

10.30		 Raka	svar	med	Cecila	
	 	 	 Skingsley,	vice	
	 	 	 riksbankschef

Programledare: Fredrik Sjöshult. 
Plats: Expressens valstuga.

10.45		 Samtal	om	valet	i	USA
Med Max Foster, programledare 
på CNN och Rosaline Marbinah, 
vice förbundsordförande 
Utrikespolitiska förbundet. 
Programledare: Hannes Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

11.00		 Samtal	med	Özz	
	 	 	 Nujen,	komiker

Hur mår satiren efter Charlie 
Hebdo? Programledare: Karin 
Olsson. Plats: Expressens 
valstuga.

11.00–11.15	 Partiernas	läge	med		
fokus	på	Sverigedemokraterna
Arr: TNS Sifo. Med: Toivo Sjörén, opinionschef, TNS 
Sifo, Jonathan Wennö, affärsområdeschef public 
affairs, TNS Sifo. Plats: Hamnplan, H202 

11.00–12.00	 Flyktingarna	i	Europa		
–	ett	gemensamt	ansvar	eller		
en	nationell	angelägenhet?
Arr: EU-kommissionen. Med: Kristina Winberg, Euro-
paparlamentariker, Sverigedemokraterna, Robert 
Hannah, riksdagsledamot, Liberalerna, Katarina 
Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionen i 
Sverige. Plats: Strandvägen, H526
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12.45–14.00 14.15–15.45 15.45–21.30
14.15		 Gröning	möter	
	 	 	 Susanna	Popova

Journalist och författare. 
Programledare: Lotta Gröning.

14.20–15.00	 Vad	är	den	ekonomiska		
konsekvensen	av	mobbning?
Arr: Friends. Med: Lars Arrhenius, generalsekreterare, 
Friends, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Reger-
ingen, Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk 
talesperson, Moderaterna, Marita Ljung, chef för 
samhällsengagemang & relationer, Swedbank. Plats: 
S:t Hansgatan 21 

14.30		 Debatt:	Ska	vi	separera	
	 	 	 kvinnor	från	män	nu?

Debatt mellan Gulan Avci, (L), 
riksdagsledamot och Gydrun 
Schyman, (Fi), partiledare. 
Programledare: Karolina Skoglund.

15.00–16.30	 Bank	och	pengar	ur		
ett	feministiskt	perspektiv
Arr: Ekobanken, Gröna Kvinnor. Med: Annika Laurén, 
vd, Ekobanken, Ewa Larsson, Gröna Kvinnor, Cecilia 
Näsman, Oikocredit. Plats: Uppsala universitet, 
Campus Gotland, Cramérgatan 3 

15.00		 Raka	svar	med
	 	 	 Ibrahim	Baylan	(S)

Energi- och samordningsminis-
ter. Programledare: Hannes 
Nelander.

15.00–16.00	 Vad	säger	rättsväsendets	general-
direktörer	om	framtidens	utmaningar?
Arr: Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrotts-
myndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, 
Brottsförebyggande rådet. Med: Dan Eliasson, rikspo-
lischef, Polismyndigheten, Anders Thornberg, säker-
hetspolischef, Säkerhetspolisen, Eva Håkansson, 
generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten, Nils Öberg, 
generaldirektör, Kriminalvården, Anders Perklev, 
riksåklagare, Åklagarmyndigheten, m.fl. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 

15.00–15.15	 Går	det	att	veta	hur		
35	000	ensamkommande	har	det?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Gunilla Hult Backlund, 
generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, 
Måns Wikstrand, reporter, Dagens Samhälle. Plats: 
Cramérgatan, H305 

15.30		 Debatt:	Hur	ska	
	 	 	 arbetarrörelsen	ta	
	 	 	 tillbaka	SD-väljarna?

Med Daniel Suhonen, S-debat-
tör och Widar Andersson, Widar 
Andersson chefredaktör och vd 
för Folkbladet. Programledare: Karin Olsson.

15.45–16.15	 Vad	säger	framtidens		
politiska	stjärnor	om	framtidens		
drivmedel?	–	ungdomspolitisk	debatt
Arr: SPBI. Med: Frans Sporsén, förbundsordförande, 
Centerns ungdomsförbund, Axel Hallberg, miljöpolitisk 
talesperson, Grön Ungdoms förbundsstyrelse, Ina 
Djurestål, ordförande, Moderata studenter, Niklas 
Ekdal, moderator. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6 

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

12.45–14.15	 De	glömda	konflikterna		
–	vilka	kränkningar	av	mänskliga		
rättigheter	rapporteras	det	inte	om?
Arr: Amnesty International. Med: Johan Persson, 
frilansfotograf, Annika Törnqvist, Head of Field 
Department, Kvinna till Kvinna, Anna Lindenfors, 
generalsekreterare, Amnesty International, svenska 
sektionen, Samir Abu Eid, journalist, TV4, Ami Heden-
borg, pressansvarig och talesperson, Amnesty Inter-
national, svenska sektionen, Elin Jönsson, Moskva-
korrespondent, Sveriges television. Plats: Fenomena-
len science center, Skeppsbron 6 

13.00–15.00	 Moderaternas		
ekonomiska	seminarium
Arr: Moderaterna. Med: Anna Kinberg Batra, partile-
dare, Moderaterna, Ulf Kristersson, ekonomisk-poli-
tisk talesperson, Moderaterna, Annika Winsth, chefs-
ekonom, Nordea, John Hassler, professor i makroeko-
nomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholm 
universitet, m.fl. Plats: Restaurang Monroe’s, Skepps-
bron 8 

13.00		 Raka	svar	med	
	 	 	 Jimmie	Åkesson	(SD)

Partiledare, Sverigedemokra-
terna. Programledare: Niklas 
Svensson.

13.15–16.15	 Arbetet	mot	våldsbejakande		
extremism	–	vad	kan	forskningen		
bidra	med	och	hur	arbetar	man	lokalt?
Arr: Nationella samordnaren för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism. Med: Lennart Ekdal, 
Moderator, Daniel Norlander, Tillförordnad samord-
nare, Regeringskansliet, Alice Bah Khunke, Kultur - 
och demokratiminister, Regeringen, Oisin Cantwell, 
Dan Eliasson, Rikspolischef, Polismyndigheten, 
Anders Thornberg, Säkerhetspolischef, Säkerhetspoli-
sen, m.fl. Plats: Donnersgatan

13.30		Analys	med	K-G	Bergström
Expressen politisk kommenta-
tor. Programledrare: Hannes 
Nelander. 

13.30–15.00	 Så	påverkar	
högerextrema	nyhetssajter	

	 samhällsdebatten
Arr: Stiftelsen Expo. Med: Jan Helin, programdirektör, 
SVT, Daniel Poohl, chefredaktör, Expo, Bilan Osman, 
utbildare, Expo, Heléne Lööw, docent i historia, 
Uppsala universitet. Plats: Novgorodgränd 1 

13.30–14.30	 Åldersbedömning	i	andra	länder,		
i	domstolen	och	på	fotbollsplanen
Arr: Migrationsverket. Med: Åsa Carlander-Heming-
way, enhetschef, Migrationsverket, Anders Perklev, 
riksåklagare, Åklagarmyndigheten, Guro Stenersen, 
teknisk koordinator, UDI, norska Migrationsverket, m.
fl. Plats: Strandvägen, H524

13.45		 Debett:	Hör	fotboll	
	 	 	 och	alkohol	ihop?

Med Gabriel Wikström, (S) 
idrottsminister och Juan-Pablo 
Roa, vd IQ. Programledare: 
Hannes Nelander.

14.00–15.30	 Goda	exempel	–	hur	hjälper		
vi	unga	som	utsätts	för	hedersrelaterat	
förtryck	och	våld?
Arr: Origo. Med: Maria Geni, kurator, Origo, Anna-Lena 
Näsström Ahlsdotter, barnmorska, Origo, Karin 
Antonsson, polis, Origo, Petra Sjunnesson, koordina-
tor, Origo. Plats: Best Western Strand Hotel, Strandga-
tan 34

14.00		 Raka	svar	med	
	 	 	 Beatrice	Ask	(M)

Ordförande Justitieutskottet. 
Programledrare: Hannes 
Nelander.

14.00–15.00	 Unga	makthavare	mot	fossiler	
–	ungdomsförbunden	om	klimatpolitik
Arr: Naturskyddsföreningen. Med: Victor Rundqvist, 
ledamot förbundsstyrelsen, CUF, Axel Hallberg, 
klimatpolitisk talesperson, Grön Ungdom, Carl-Johan 
Schiller, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson, 
KDU, Henrik Edin, ordförande, LUF, Louise Meijer, vice 
ordförande, MUF, Pontus Andersson, andre vice 
talesperson, SDU, Hanna Cederin, ordförande, Ung 
Vänster, Svante Axelsson, moderator, Naturskyddsför-
eningen. Plats: Donners Brasserie, restaurang, Don-
ners plats 3

15.45–16.15	 Barn	eller	inte	barn		
–	det	är	åldersbedömningsfrågan
Arr: Migrationsverket. Med: Fredrik Bengtsson, 
presschef, Migrationsverket, Susanne Lundström, 
expert, Migrationsverket, Åsa Carlander Hemingway, 
enhetschef, Migrationsverket, Cecilia Borin, kvalitets-
chef, Migrationsverket, Anna Söderberg, beslutsfat-
tare. Plats: Strandvägen, H524

16.00		 Gröning	möter	
	 	 	 Jan	Gulliksen	och
	 	 	 Samuel	Engblom

Jan Gulliksen, ordförande 
Digitaliseringskommissionen 
och professor KTH och Samuel Engblom, TCO:s 
samhällschef. Programledare: Lotta Gröning.

16.00–16.45	 Maktbalans	i	Mellanöstern		
–	ett	samtal	om	Turkiet
Arr: Folke Bernadotteakademin (FBA). Med: Bitte 
Hammargren, journalist, författare och mellanöster-
nanalytiker, Utrikespolitiska institutet, Lars Wahlund, 
sveriges ambassadör i turkiet, Utrikesdepartementet, 
Sven-Eric Söder, generaldirektör, Folke Bernadottea-
kademin, m.fl. Plats: Donnersgatan 6

16.05–17.00	 Politisk	satir	–	med	frågorna		
som	ingen	annan	tidgare	vågat	ställa
Arr: Sveriges Radio, Tankesmedjan i P3. Med: Elinor 
Svensson, programledare, Sveriges Radio, Johannes 
Finnlaugsson, smed, Sveriges Radio, Martin Lagos, 
smed, Sveriges Radio, Petrina Karlsson, smed, Sveri-
ges Radio. Plats: Donnersgatan

16.30		 Raka	svar	med
	 	 	 Alex	Schulman

Krönikör Expressen. Programle-
dare: Karin Olsson.

16.30–17.30	 Sverige,	FN	och		
Säkerhetsrådet	–	vad	händer	nu?
Arr: Olof Palmes Internationella Center. Med: Annika 
Söder, kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet, 
Linda Nordin, generalsekreterare, Svenska FN-för-
bundet, David Isaksson, moderator, Global Reporting. 
Plats: SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5 

17.45–19.00	 Hur	privat	får	man		
vara	som	offentlig	person?
Arr: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opi-
nion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsför-
bund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish 
Content Agencies, KIMM/Wise Professionals. Med: 
Johan Såthe, chefredaktör, Resumé, Rune Nordström, 
seniorkonsult Nowa Kommunikation, tidigare kommu-
nikationsdirektör Svenska Kommunförbundet och 
kommunalråd Lidingö, Kerstin Torsede, moderator, 
Nowa Kommunikation. Plats: Kronstallgränd 4 

19.00–21.00	 Den	svenska	bostadsmarknaden	
–	100	år	av	repriser
Arr: Hyresgästföreningen. Med: Barbro Engman, fd 
förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Kurt 
Eliasson, vd, SABO, Aidin Zandian, ordförande, jagvill-
habostad, Marie Linder, förbundsordförande Hyres-
gästföreningen. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6 

19.00–20.30	 Kan	en	drink	påverka?
Arr: IOGT-NTO. Med: Samuel Somo, kommunikatör, 
IOGT-NTO. Plats: Kilgränd 1 

19.00–20.00	 Jimmie	Åkessons	tal
Arr: Sverigedemokraterna. Med: Jimmie Åkesson, 
partiledare, Sverigedemokraterna. Plats: Almedalen

19.45	 Eftersnack	med	
	 Niklas	Svensson

Expressens politiska kommen-
tator K-G Bergström snabbana-
lyserar Jimmie Åkessons tal. 
Plats: Skandias trädgård.

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

20.30–21.30	 Vad	kan	vi	lära	av	FN-svensken	
som	slog	larm	om	sexuella	övergrepp?
Arr: (G) som i Gud. Med: Anders Kompass, diplomat 
som varit verksam inom FN och utrikesförvaltningen. 
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellanga-
tan 21

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



V
ill du också synas här? M

ejla karolina.ekholm
@

expressen.se eller ring 0
7

3
-5

2
5

 9
7

 6
8

.
jul 06

1234

VÆDRET ONSDAG
6 JULI 2016

Umeå

Kiruna

Östersund

StockholmKarlstad

Malmö

Göteborg
Visby

Gävle

2

3

4
5

6

7

8

9
10 11

12

I morgon
+30

+25

+20

+15

+10

+5

-5

-10

-15

-20

0

1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sverige
i morgon

I dag kl 19 I morgon kl 13

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

I morgon kl 19 kl 13

+30

+25

+20

+15

+10

+5

-5

-10

-15

-2

0

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

Visby

Fårösund

Slite

Ljugarn
Klintehamn

Lärbo
Tingstäde

Väskinde

Roma

NärHemse

Hvadhem

Burgsvik

Fårö

Stora
Karlsö

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

17

19

19

18

16

20

20

18

16

20

20

19

16

19

19

18

15

17

16

17

13

16

17

17

13

16

18

17

15

16

17

17

1-5 m/s

6-10 m/s

4-8 m/s

3-7 m/s

3-7 m/s

4-8 m/s

5-9 m/s

2-6 m/s

6-10 m/s

5-9 m/s

5-9 m/s

4-8 m/s

6-10 m/s

7-11 m/s

4-8 m/s

4-8 m/s

Fredag Fr Lö Sö Må Ti On

MISSA INTE
DJ BATTLE
– VI SÆNDER LIVE P˚

EXPRESSENS  
DUON ALEX SCHULMAN  
& ANNA HERDENSTAM 
MØTER AFTONBLADET

DJ Battle 2015.

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2
 

#EUiAlmedalen

www.europahuset.eu

Onsdag 6/7 hos #EUiAlmedalen

Kl. 8.30–09.15
Energin, Östersjön och 
säkerhetspolitiken
Mats Karlsson direktör UI, Maria Weimer riksdags- 
ledamot (M), Åsa Westlund riksdagsledamot (S),  
Håkan Feuk VD E.ON Sverige, Linda Burenius 
Magnusson head of public affairs OX2, 
Pierre Schellekens vice kabinettschef för 
EU-kommissionär Cañete  
Moderator: Johan Hassel VD Global Utmaning

Kl. 9.45–10.45
EU som global aktör – Proaktiv 
eller reaktiv?
Annika Söder kabinettssekreterare hos utrikesminister 
Margot Wallström, Mats Karlsson direktör UI, 
Sven-Olof Petersson ordförande Sipri,  
Nathalie Besèr journalist 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen

Kl. 11.30–12.30 
Hur förebygger vi radikalisering och 
våldsbejakande extremism?
Daniel Norlander huvudsekreterare Nationella  
samordnaren mot våldsbejakande extremism,  
Johan Oljeqvist VD Fryshuset, 
Lars Ströman politisk redaktör Nerikes Allehanda,  
Patrik Wallin stadsdelsutvecklare Örebro kommun 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen 

Kl. 12.30–13.15 
Cirkulär ekonomi – Rocket science eller 
vanligt bondförnuft? 
Pierre Schellekens vice kabinettschef hos 
EU-kommissionär Cañete, Anders Wijkman ordförande 
Miljömålsberedningen, Pernilla Halldin Public Affairs 
H&M, Jonas Carlehed Hållbarhetschef IKEA, 
Lisa Apelman Cefur Ronneby kommun 
Moderator: Annika Korzinek EU-kommissionen 

 

Kl. 13.30–14.00 
Vilka frågor vill Kristdemokraterna  
driva på EU-nivå? 
Lars Adaktusson Europaparlamentariker (KD),  
Desirée Pethrus riksdagsledamot (KD) 
Utfrågare: Herman Melzer journalist

Kl. 14.15–14.45
Samtal Europa om Storbritannien
David Cairns Storbritanniens ambassadör till Sverige 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen 
På engelska

Kl. 15.00–16.00
Social dumping eller fri rörlighet?
Allan Larsson rådgivare till EU-kommissionens 
ordförande Juncker, Carola Lemne VD Svenskt 
Näringsliv, Ylva Johansson arbetsmarknadsminister, 
Anders Ferbe ordförande IF Metall 
Moderator: Magnus Astberg EU-kommissionen 

Kl. 16.15–17.00
Efter Panamaläckan – Hur täpper vi till 
hålen och stoppar skattefusket?
Paulina Dejmek-Hack rådgivare hos ordförande 
Juncker, Fredrik Holmberg stf generaldirektör  
Ekobrottsmyndigheten, Pia Kinhult ordförande  
Skattebetalarnas förening, Torsten Fensby skattejurist, 
Katrina Björk rikssamordnare Skatteverket 
Moderator: Jens Matthiessen EU-kommissionen

Delta i EU-debatten i Almedalen!


