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 h Sveriges utrikes-
departement arrangerar 
ett seminarium där de 
undrar hur deckarsuc-
céerna påverkar bilden av 
Sverige. Ja, det är sant. 
Har de inte bättre saker för 
sig? ( Donnersgatan 6 i dag 
11.00–12.00)

Blodigt allvar
 h Alliansen skulle få 

stabil egen majoritet 
om det vore val i dag. 
På Twitter. Där ligger 
Moderaterna 13 
procentenheter före 
Socialdemokraterna, 
enligt Dagens Media. 
Med verklighetens folk har 
man det desto svårare.

overklighetens folk?

Fredrik Reinfeldt har svängt 
i frågan om sänkta ungdoms-
löner. Det är bra.

AlmedAlen
Det var en hårt pressad stats
minister som talade i Almedalen 
i går. Opinionssiffrorna dalar 
och kritiken väller fram från 
alla håll. 

Mycket av kritiken är välför
tjänt, som att regeringen är idé
lös och att man har låtit priva
tiseringarna inom vård, skola 
och omsorg löpa amok. Men ofta 
handlar missnöjet om fel saker. 
Exempelvis anklagas Rein
feldt och Borg för att ställa ut fel 
recept till krisländerna i Europa. 
I stället för att peka finger mot 
Sydeuropa borde regeringen inse 
att bara massiva stimulanser 
kan rädda euro zonen från under
gången, lyder kritiken från såväl 
vänster som höger.

Det är en verklighetsfräm-
mande politik. Visser ligen finns 
det akuta finanskriser att lösa 
i några länder, men i längden 
måste krisländerna själva se 
till att bli konkurrenskraftiga 
igen om de ska kunna växa och 
vara kvar i eurozonen. Reinfeldt 
och Borg har rätt när de pekar 
på behovet av reformer i Syd-
europa.
En annan fördummande 

debatt handlar om att det skulle 
råda massarbetslöshet i Sverige. 
När Reinfeldt förnekade detta 
genom att påtala att arbetslös

heten för ”etniska 
svenskar mitt i livet” är låg orsa
kade det en twitterstorm av för
dömanden. Detta trots att Rein
feldt har rätt i sak. Sveriges 
problem är inte någon massar
betslöshet, utan att vi har hög 
strukturell arbetslöshet inom 
vissa grupper såsom utrikes 
födda, funktions hindrade och 
lågutbildade ungdomar.

Det är å andra sidan ett alarme
rande problem som regeringen 
har gjort alldeles för lite för att 
lösa. Visserligen har man riktat 
skattesubventioner 
mot lågkvalificerade 
branscher för att 
stimulera framväx
ten av fler jobb, men 
annars har man 
stått svarslös.

I går presente
rade Reinfeldt en 
idé om en jobbpakt 
med arbetsmark
nadens parter. Tan
ken är att man ska 
enas om lärlings
anställningar efter 
modell från IF 
Metall, Handels och 
Kommunal, där ung
domar får 75 pro
cent av lönen i kom
bination med utbild
ning under en yrkes
introduktion.

Det är ett steg 
i rätt riktning. Det 

märkliga är att Reinfeldt så sent 
som i april i år avfärdade allt 
vad sänkta ingångslöner heter. 
Han gick i direkt konfrontation 
med folkpartiledaren Jan Björk-
lund, som lanserat ett liknande 
förslag för den offentliga sek-
torn, och uppmanade alla mo-
derata lokalpolitiker att säga nej 
till ungdomsanställningar.

Nu har Reinfeldt uppenbarli
gen kommit på bättre tankar, 
men han vägrar fortfarande att 
tala klarspråk om kärnproble
met. De svenska ingångs lönerna 

ligger i topp i indu
strivärlden. Det gör 
det svårt för svaga 
grupper att komma 
in på arbetsmark
naden. Så kallade 
utbildningsanställ
ningar är mest ett 
krångligt – och san
nolikt dyrt – sätt 
att bakvägen sänka 
minimilönerna. 
Frågan är om man 
ens med trovärdig
het kan tala om en 
yrkes utbildning 
inom många bran
scher. 
Men jobbpaketet bör 
ges en chans. Även 
om vi har en stats-
minister som låtsas 
som att sänkta trösk-
lar är detsamma som 
höjda löner.

Värt att pröva
hAr svÆngt. Trots att statsminister Fredrik Reinfeldt bara för några månader sedan avfärdade sänkta 
ingångslöner för unga, presenterade han i sitt Almedalstal i går idén om ett lärlingssystem med sänkt 
introduktionslön. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM
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I dag kom beskedet från fågelboet. Sänkte riksbanken verk
ligen räntan?

Nej, så blev det med största sannolikhet inte. Ränteduvorna 
i direktionen fick åter ge sig för hökarna.

I ett längre perspektiv så är reporäntan på 1,5 procent 
extremt låg och matchen mot inflationen är sedan länge vun
nen. Riksbankens roll som räddare under finanskrisen har 
också kommit i skymundan. När riksbankschef  Stefan Ingves 
och hans kolleger väl insåg djupet av den globala finanskri
sen hösten 2008 agerade man reso
lut. Räntevapnet var bara en del 
av arsenalen; genom att pumpa 
ut miljarder i likvida medel på 
marknaden stabiliserades de ska
kiga affärsbankerna och svenska 
företag fick de billiga pengar de 
behövde när efterfrågan sjönk som 
en sten i Östersjön.

Regeringen och Anders Borg missar 
 aldrig chansen att berätta hur omsor-
gen om statens finanser hjälpte Sve-
rige 
genom krisen. Men äras den som 
äras bör: vår oberoende riksbank 
gjorde ett fantastiskt jobb. Stefan  
Ingves har inte fått det erkännande han förtjänar samtidigt 
som han med hästsvansen balanserar på gränsen till högmod 
när Financial Times rankar honom som Europas bäste finans-
minister.
Det innebär dock inte att Stefan Ingves och hökarna i led

ningen gjort allt rätt. Riksbanken borde definitivt ha sänkt 
räntan i dag, och även långt tidigare.

Men spelar en sänkning med 25 punkter, en kvarts procent
enhet, verkligen någon roll 
med dagens låga ränta? Är 
det inte bara några drop
par i Östersjön när den 
svenska ekonomin nu 
bromsar in?
Ja, det kan tyckas så. Det 
tar också tid innan olika 
räntebeslut får en verklig 
påverkan på ekonomin. Men 
Riksbanken kunde också 
ha tagit i rejälare och sänkt 
med en halv procentenhet 
eller mer. Sanningen är ju 
den att inflationsförvänt-
ningarna är extremt låga; 
Riksbanken har inte mycket 
att riskera.

Problemet är också lång
siktigt. Vice riksbankschef  
Lars E O Svensson anses 
vara en av världens främ
sta penningpolitiska exper
ter. Han har konsekvent 
argumenterat för lägre 
räntor och den som tar del 
av protokollen från ränte
mötena (finns på Riksban
kens hemsida) förstår vil
ket stenhårt krig det är i 
fågelboet. 

I en nyligen publicerad studie visar Svensson hur Riksbanken 
systematiskt hållit en för hög ränta. Under de senaste 15 åren 
har inflationen legat på 1,4 procent i genomsnitt. Det är 0,6 
procentenheter under inflationsmålet på 2 procent och felet 
har kostat mycket i jobb räknat.
Svensson påpekar att den genomsnittliga arbetslösheten 

därmed har blivit 0,8 procentenheter högre. 40 000 svenskar 
har under 15 års tid gått arbetslösa i onödan.

Dagens uteblivna räntesänkning – för det blev ju sannolikt 
så – visar att Stefan Ingves jagar inflationsspöken som inte 
finns. Det är en penningpolitisk skandal att hökarna i boet 
inte insett hur fel de haft tidigare och hur fel de har nu.

Lars E O Svensson får inte heller det erkännande han absolut 
förtjänar.

sänk räntan 
för jobben

Anna Dahlberg
anna.dahlberg@expressen.se

politisk redaktØr

I AlmedAlen

”stefan 
Ingves 

jagar inflations
spöken som  
inte finns.

FØr FØrsIktIg. Det är dags 
för Stefan Ingves och hökarna i 
Riksbanken att tänka om – och 
sänka räntan. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Sänk räntan för jobben.

”Fredrik 
reinfeldts 

tal i Almedalen kan 
bäst beskrivas som 
38 minuter blaj blaj 
från rajraj.

Anna Dahlberg recenserar 
talet på twitter.



Kära regeringen,

Läs mer på preem.se

nu har det gått ett drygt 
  år sedan lanseringen 
av Preem Evolution 
Diesel. Minskningen 
av koldioxidutsläppen 
  motsvarar ungefär 
75.000 bilar! Och det 
är bara början. 

Från och med 1 juni 
använder vi ännu mer 
svensk tallolja och 
då sjunker utsläppen 

ytterligare. Nu blir 
minskningen hela 
25%* jämfört med 
de 16% vi hade från 
start. Det gör enorm 

                skillnad.  
  Och tanken är att vår 

    Evolution Diesel skall 
  fortsätta utvecklas till 
ett allt grönare drivmedel. 

Vi har fantastiska 
planer. Våra ingenjörer 
arbetar stenhårt för att 
klura ut hur raffi nade-
rierna i Göteborg och 
Lysekil skall bli ännu 
grönare. Men det krävs 
en sak. En väldigt viktig 
sak. Tydliga och lång- 

  siktiga spelregler. 
Det handlar om 
investeringar i 
miljardklassen och 

då måste vi veta 
vad som gäller 

för att våga satsa.
Viljan, kunskapen 

och tekniken fi nns 
redan. Bara vi vet att 
det blir rimliga ekono-
miska villkor för 
gröna drivmedel även 
i framtiden så trycker 

vi på knappen. Och då 
blir det ännu fl er bilar 
i den här annonsen 

   nästa år.

*Avser minskning av fossil koldioxid jmf med 100% fossil diesel, baserat på produktens sommarkvalitet.
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Granska er egen  
politik, Damberg
På Expressens debattsida ger 
Socialdemokraternas grupple-
dare i riksdagen, Mikael Dam-
berg, sken av att regeringens 
politik skulle sakna grund i 
fakta och vetenskap. Därmed 
visar Damberg tydligt hur 
Socialdemokraterna fortsätter 
att sticka huvudet i sanden.

Den socialdemokratiska 
bidragspolitiken gömde, 
glömde och dömde människor till passi-
vitet. Resultatet blev ett växande utan-
förskap som på sikt hotade såväl välfärd 
som sammanhållning i Sverige. Därför 
har alliansen sedan 2006 hållit ett högt 
reformtempo och prioriterat åtgärder 
som både dämpat krisens effekter och 
långsiktigt förbättrat ekonomins funk-
tionssätt. En politik för arbete är den 
bästa fördelningspolitiken. Så säkrar vi 
framtidens jobb och välfärd.

Den enskilt viktigaste åtgärden, jobb-
skatteavdraget, är utformad för att de 
med lägst inkomster ska få den största 
förbättringen. För ett vårdbiträde hand-
lar det om en tusenlapp mer i plånboken, 
varje månad. 

Jobbskatteavdraget är en av de mest 
genomlysta skattereformer som har 
genomförts i Sverige. Erfarenheter från 
en lång rad länder visar på tydliga sys-
selsättningseffekter av jobbskatte avdrag. 
Det råder också bred kon-
sensus bland arbets-
marknadsexperter om 
att det svenska jobb-
skatteavdraget ökar 
sysselsättningen på 
lång sikt. Storleken på 
effekterna varierar, 
men bedömningarna 
ligger någonstans mel-
lan 70 000 och 120 000 
årsarbetskrafter. Detta 
har även Mikael Dam-
bergs partikamrat i 
Danmark, statsminis-
ter Helle Thorning-
Schmidt, tagit intryck 
av – nu satsar nämligen 
till och med danska  
socialdemokrater på 

jobbskatteavdrag.
Regeringens samlade reformer 

bedöms dessutom av exem-
pelvis Konjunkturin-
stitutet, Finanspo-
litiska rådet och 
OECD samman-
taget ha ökat 
sysselsätt-
ningen och 
minskat arbets-

lösheten på lång sikt. 
Konjunkturinstitutet 
beräknar till exempel i 
en studie att reformerna 
lett till cirka 160 000 per-
soner fler sysselsatta på 
lång sikt, och jämviktsar-
betslösheten till en procent-
enhet lägre. 

Sverige har genom en 
ansvarsfull eko-
nomisk poli-
tik klarat sig 
bättre än de 
flesta andra 
jämförbara 
länder genom 
den kanske 
värsta krisen 
sedan depres-
sionen på 1930-
talet. Samtidigt 

som tillväxten i eurozonen de senaste 
åren stått still, har BNP per capita  

i Sverige fortsatt att växa. Sysselsätt-
ningen har, trots krisen, ökat 

med 200 000 personer 
samtidigt som utan-

förskapet mins-
kat med 200 000 
personer. Sys-
selsättningen 
som andel av 
befolkningen 
har också ökat, 

om man tar hän-
syn till att andelen unga och 

äldre blivit fler.
Sverige har dock stora utma-
ningar i att ytter ligare stärka 

möjlig heten för grupper 
med svag förankring på 

arbetsmarknaden att få jobb. Därför fort-
sätter vi att sänka trösklar och göra det 
mer lönsamt att anställa exempelvis 
unga och utrikes födda.

En central del av ut-
maningen att motverka 
ungdomsarbetslös-
heten ligger också i att 
förbättra och utveckla 
den svenska skolan för 
att motverka den ned-
gång av resultaten  
i skolan som vi sett un-
der en lång följd av år. 

Det är just därför som regeringen se-
dan 2006 genomfört de mest genomgri-
pande reformerna på utbildningsområ-
det sedan folkhögskolan infördes 1842. 
Reformer som jag noterar att  
Mikael Damberg delvis stödjer. Många 
av dessa förändringar tar dock mycket 
lång tid för att få genomslag och vi kom-
mer även framöver behöva leva med  
resultatet av den socialdemokratiska 
skolpolitiken.

Regeringen har genom krisen bedrivit 
en ansvarsfull ekonomisk politik med 
stabila offentliga finanser och vi har där-
med, till skillnad från de flesta andra 
länder, nu muskler att genomföra sats-
ningar för att rusta Sverige starkt inför 
framtiden. Framför allt handlar det om 
investeringar i infrastruktur samt forsk-
ning och utveckling för att stärka lång-
siktig tillväxt, liksom åtgärder som mot-
verkar att arbetslösheten biter sig fast. 

Trots ett högt tonläge i debatten sak-
nar Socialdemokraterna svar på hur 
jobben ska bli fler. I den budgetmotion 
som de presenterat inriktar de sig med 
kirurgisk precision mot de som står 
längst från arbetsmarknaden. Genom 
att både höja trösklarna att ta sig in på 
arbetsmarknaden och göra det dyrare 
att anställa. Vilken forskning har Social-
demokraterna hittat som stödjer sådana 
åtgärder?

ANNA KINBERG BATRA

ANNA 
KINBERG 
BATRA
Anna Kin-
berg Batra är 
gruppledare  
i Moderaterna 
och ordföran-
de i riksdagens 
finansutskott.

”Därför fort-
sätter vi att 

sänka trösklar och 
göra det mer lön-
samt att anställa 
exempelvis unga 
och utrikes födda.

Vilken forskning stödjer egentligen Socialdemokraternas tro  
på att höjda trösklar till arbetsmarknaden och högre anställnings-
kostnader ger fler jobb, undrar Moderaternas Anna Kinberg Batra.

”Feministen Fredrik Reinfeldt är född”
Fredrik Reinfeldts 
tal hyllas av Katrine 

Kielos och Alexandra Pascalidou – men 
alla borgerliga twitter-profiler är inte lika 
entusiastiska. 

Mkt bra tal av Reinfeldt. Någon har tänkt 
(tyvärr...) Om det här är strategin så 
hamnar S i svår sits om det fortsätter som 
just nu.

twitter.com/katrinekielos

Jag förstår verkligen inte öht strategin 
bakom Reinfeldts tal. Vad vill han? 

twitter.com/markus_uvell

Reinfeldt gillar inte språktester vad säger 
Björklund (fp) om det? apropå den mest 
eniga alliansen någonsin

twitter.com/MartinMoberg

Reinfeldt talar inte politik utan håller en 
predikan. Börjar självgott om svensk eko-
nomi. Sedan rapport från hans resor. Gäsp

twitter.com/MadeleineSj

Genusperspektivet och könsmakts-
aspekten återkommer hela tiden i talet! 
Feministen Fredrik Reinfeldt är född! Bra 
Statsminister!

twitter.com/pascalidou

’Inga låga löner för unga’ Och där fick cen-
tern smäll av Reinfeldt i #Almedalen Vad 
är detta? Har inbördeskriget i Alliansen 
brutit ut? 
 twitter.com/jakobbeijer

Reinfeldts jobbpakt är bara populism, 
tyvärr. Imponerar inte på mig iaf – saknar 
åtgärder mot de verkliga problemen. 

twitter.com/hannawagenius

Så, inte bara är Moderaterna Det Nya 
Arbetarpartiet; Fredrik Reinfeldt är  
också Den Nye Arbetarförfattaren?

twitter.com/aliesbati
Fredrik Reinfeldt fick både ris 
och ros för sin Almedalstal. 

Expressen i går.
ANsvARsfull. Anna Kinberg Batra (M) köper inte Mikael Dambergs kritik, utan menar att 
alliansens ansvarsfulla politik stärkt Sverige i ett annars krisande Europa. Foto: MARTINA HUBER

Pascalidou gillade  
Reinfeldts tal.
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Mediesvepet oM AlMedAlen

Taxibilarna har fullt upp 
under Almedalsveckan.

Med det följer också 
svarta pengar och fiffel, 
skriver Gotlands Allehanda. 

Många tar taxi från Visby flyg-
plats till innerstan i Visby. Men 
den resan kan kosta fyra gånger 
så mycket nu under veckan. 

–  Oseriösa bolag tar 800 kro-
nor för resan, säger Christer 
Jakobsson, ordförande på Taxi 
Gotland, till Gotlands Allehanda. 

Rekommendationen till kun-
derna är att läsa prislistan. 

– Det finns ingen bransch som 
genererar så mycket svarta 
pengar som taxi, säger en taxi-
chaufför till Gotlands Allehanda. 

Men polisen har små medel att 
granska branschen, och under 
Almedalsveckan har de heller 
inga extra resurser. Deras upp-
maning till alla är att ta kvittot!

Moderatledaren på Gotland, 
Anders Skantz, har avgått.

Sveriges radio P4 Gotland 
rapporterar att bakgrunden 
är ett bråk.

Ledaren avgick 2 juli, men inte 
av ”personliga skäl”, som tidi-
gare angetts. Skantz proteste-
rade mot valet av ny ombuds-
man. Valet stod mellan två kan-
didater – och fel blev utsedd, 
anser före detta ordföranden.

– Den som inte blev vald var 
i mitt tycke bättre, säger han till 
Gotlandsnytt och förklarar:

– Jag tycker att det är en topp-
styrning som inte hör hemma 
här.

Konflikten ledde till att han till 
slut själv valde att avgå. Anders 
Skantz valdes till ordförande för 
Moderaterna på Gotland i febru-
ari i år. Vice ordföranden Stefan 
Wramner tar över posten.

Centerpartiet ställer hoppet 
till Prime PR, som ska hjälpa 
partiet att få rätt image, 
bekräftar Centerns kommu-
nikationschef Jenny Pers-
son för Resumé.

Det är både ovanligt och känsligt 
med PR-byråer som hjälper par-
tiet. Tidigare har Resumé avslöjat 
att Prime PR drivit en lobbykam-
panj för Svenskt näringsliv för att 
få S och C positiva till kärnkraft. 
Nu tar partiet hjälp av byrån.

– Det stämmer att Prime PR är 
en av våra samarbetspartner. De 
jobbar bland annat med under-
sökningar och är en del i vårt 
utvecklingsarbete. Det är kopp-
lat till hur vår identitet och 
image ser ut, säger Jenny Pers-
son till Resumé. 

Prime har kopplingar till alla 
riksdagspartier, förutom Sverige-
demokraterna. 

Donners Brunn har fullt upp 
under Almedalsveckan. 

De första dagarna i veckan 
har varit fullbokade sedan i 
mars, skriver Gotlands 
Tidningar.

I söndags under Sverigedemokra-
ternas dag i Almedalen stängde 
utebaren, men nu är den öppen 
och fylls av gäster varje kväll. 

Delägaren Tina Fridell berät-
tar varför de stängde i söndags.

– Det fanns aldrig något resone-
mang om någon förlust, utan jag 
var orolig för stämningen, säger 
hon till Gotlands Tidningar. 

Folk strömmar till Donners 
Brunn och restaurangen säger 
själv att ”folk trivs här”. De för-
sta dagarna i veckan har varit 
fullbokade länge. 

– Bokningarna mattas av i slu-
tet av veckan, säger ägaren Bosse 
Nilsson till Gotlands Tidningar.

Almedalsbesökarna super 
för mycket.

Det tycker var tredje sva-
rande i dagens undersökning 
från Almedalspanelen som 
publiceras i Dagens media.

Tidningen har frågat 100 personer 
som befinner sig i Visby nu. 33 pro-
cent av dem ansåg  att det dricks 
för mycket alkohol i Almedalen, 
skriver Dagensmedia.se.

Häften känner till Almedals-
drinken, ett alkoholfritt alternativ 
som lanserats av Folkrörelser mot 
droger – nästan lika många säger 
att de har eller ska prova den.

40 procent föredrar rosé till 
minglet, 18 procent gillar öl. Var 
tionde minglar alkoholfritt, skri-
ver Dagensmedia.se.

Bästa tiden för nätverkande är 
dagtid och sämst är natten. 
Almedalspanelen tas fram av 
undersökningsbolaget Netigate.

Inte svarttaxi. SR.se:s Gotlandsnytt. Lööf (C) gör som Moderaterna. Full rulle hela veckan. Almedalspanelen på Dagensmedia.se

svartåkningar 
från flyget

M-ledaren har 
avgått i protest

Centern byter 
ansikte med pR

Fullpackat på 
donners utebar

För packat på 
Almedalsvimlen

SR Gotland

Sammanställning:
JOHANNA CARDELL
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Kl 17.30 – 19.00  (Tidsresan startar 18)
Torehammars  tidsmaskin

Arrangör: Almega och  Bloggplats H12, Wisby Strand 

Almegas förbund och branscher; Bemanningsföretagen • IT&Telekomföretagen • Vårdföretagarna • Serviceentreprenörerna • Svenska 
Teknik&Designföretagen • Samhallförbundet • Tjänsteförbunden • Tjänsteföretagen • Medieföretagen, arrangerar seminarier hela veckan!

Välkommen till Almegatältet / Wisby Strand  
besök också almega.se/almedalen

ALMEGAS SEMinAriEr i ALMEGATÄLTET WiSBY STrAnD, OnSDAGEn 4 juLi:

FLEr SEMinAriEr OnSDAGEn 4 juLi: Kl 8.00 – 9.30 (med frukost från 7.30) Satsar staten på hållbar infrastruktur? Arrangör: Svenska 
Teknik&-Designföretagen. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 11.45 – 12.45: Hur väljer vi omsorg efter kvalitet om ingen mäter den?  
Arrangör: Vårdföretagarna. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 13.00 – 14.30: Rättigheter uppe bland molnen – hur värnas individens  
integritet i sociala medier? Arrangör: Bloggplats H12 Wisby Strand och FORES. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 15.00 – 16.30: Fria  
informationsflöden och förändrade medievanor – hotas kvalitetsmedierna? Arrangör: Medieföretagen. Plats: Almegatältet/Wisby Strand •  
Kl 20.00 – ca 21.30: Framtidens välfärd – välfärdsteknologins möjligheter! Arrangör: IT&Telekomföretagen. Plats: Almegatältet/Wisby Strand.

Kvällens  
deltagare
Josefin  

Brink (V)

Kl 10.00 – 11.15

Hållbara hoppjerkor – reformer som gör det  

möjligt att jobba längre och byta karriär

Vi behöver jobba längre och byta karriär oftare, men dagens 

system ger inte människor det stöd som behövs för att möjliggöra 

en sådan utveckling. På seminariet diskuteras konkreta förslag 

som kan bidra till att göra ett mer dynamiskt arbetsliv möjligt.

Arrangör: Almega

Deltagare: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega,   

Irene Wennemo, huvudsekreterare Hållbara försäkringar, 

Maria Wetterstrand, fristående debattör,  Peter Hellberg, 1:a vice 

ordförande Unionen,  Desirée Harknäs, affärsutvecklingschef 

Antenn Consulting, Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (M)
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HE    LIGA SAMTAL

Reinfeldt ringde LO-ordföranden från hotellet 
för att förankra utspelet om arbetslösheten

Expressen kan 
avslöja att Fred-
rik Reinfeldt 
redan på morgo-
nen kontaktade 
LO:s nye ordfö-
rande Karl-Petter Thorwalds-
son. På morgonen ringde Rein-
feldt till Thorwaldsson från sitt 
rum på Wisby Hotell.

– Det var ett viktigt samtal. 
Det kommer bli många fler vik-
tiga samtal mellan dem fram-
över, säger en källa nära Rein-
feldt.

Syftet var att få med sig LO 
när han nu vill ta kommandot 
i kampen mot ungdomsarbets-
lösheten och slå in en kil i arbe-
tarrörelsen.

Reinfeldtmodellen
Reinfeldtmodellen är en 

kopia av den överenskommelse 
som fackförbundet IF Metall 
redan har förhandlat fram med 
Teknikföretagen. Arbetslösa 
under 25 år som saknar rele-
vant yrkesutbildning kan i 
Metallpakten erbjudas yrkes-
introduktion under en begrän-
sad tid med lägre lön.

Eftersom både Thorwaldsson 

och S-ledaren 
Stefan Löfven 
har en bakgrund 
inom Metall räk-
nade han med 
deras stöd efter 

frukostsamtalet – och han fick 
rätt.

Karl-Petter Thorwaldsson 
applåderade Reinfeldt under 
dagen.

Berömde Thorwaldsson
Statsminister Fredrik Rein-

feldt gästade i går eftermiddag 
Expressens valstuga i Visby 
– och inför en jättepublik, i 
direktsänd webb-tv – berömde 
han LO-ordföranden och social-
demokraten Karl-Petter Thor-
waldsson:

– Det finns vissa skillnader, 
men jag tycker det är jättebra 
när han som ny LO-ordförande 
säger att han är beredd att göra 
allt han kan för att knäcka ryg-
gen på ungdomsarbetslöshe-
ten. Så säger jag att det var bra. 
Låt oss göra det tillsammans, 
säger Reinfeldt, som hoppas att 
”jobbpakten” ska ge 30 000 nya 
jobb.

Han har också en historisk 

relation till LO:s nya ordfö-
rande. När Reinfeldt var ordfö-
rande för det Moderata ung-
domsförbundet, MUF, var Karl-
Petter Thorwaldsson ordfö-
rande för Socialdemokraternas 
ungdomsförbund, SSU.

Även om de stod på var sin 
sida i debatter uppstod en speci-
ell kontaktyta mellan dem, 
enligt en källa nära Reinfeldt.

Bjuder in till ”jobbpakt”
Statsministerns utspel kom-

mer efter att Svenskt Närings-
liv under inledningen av 
Almedalsveckan liknat honom 
vid en ”fet katt”. Han har fått 
den stämpeln eftersom LO-mot-
ståndarna anser att regeringen 
är reformtrött och att det är 
skadligt för svensk ekonomi.

Svenskt Näringsliv har bland 
annat skjutit in sig på att Rein-
feldt gör för lite mot ungdoms-
arbetslösheten. 

Reinfeldt är dock noga med 
att även bjuda in Svenskt 
Näringsliv till 
en ”jobbpakt” 
där regeringen, 
LO och Svenskt 
Näringsliv hit-
tar en modell för 
att knäcka ung-
domsarbetslös-
heten.

– Jag tycker 
att Svenskt 
Näringsliv 
också ska vara 
en part i detta 

för det måste finnas arbetsgi-
vare som vill anställa. Jag 
tycker att vi ska lyssna på vad 
det är de försöker att säga, upp-
ger Reinfeldt.

Moderatledaren stjäl därmed 
en viktig fråga från Jan Björk-
lund. FP-ledaren har länge 
kämpat för lärlingslöner. Rein-
feldt har tidigare varit sval 
inför tanken, men föreslår nu 
en liknande modell för att 
komma tillrätta med ungdoms-
arbetslösheten.

Välkomnar utspelet
Socialdemokraternas grupp-

ledare i riksdagen Mikael Dam-
berg välkomnar Reinfeldts 
utspel.

– Det är ett bra initiativ som 
liknar väldigt mycket den 
modell Stefan Löfven introduce-
rade som IF Metall:s ordfö-
rande. 

Samtidigt sa Karl-Petter 
Thorwaldsson så sent som i går 
att LO framöver ska vara 

”modernt” och 
ha färre intima 
kontakter med 
Socialdemokra-
terna – ett utta-
lande som spe-
lar statsminis-
tern och Allian-
sen i händerna.

Visby. Fredrik Reinfeldt släppte en bomb i Almedalen 
– han hakar på LO-förbundet Metalls lösning för ung-
domsarbetslösheten.

Expressen kan i dag avslöja det hemliga spelet bakom 
kuppen:

Först ringde han till LO från rummet inne på Wisby 
hotell.

Nu väntar fler diskreta möten i Visby. 

FØrT SAMTAL. LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fick tidigt i går ett samtal av statsministern Fredrik Reinfeldt. Syftet var 
att få med sig LO när han nu vill ta kommandot i kampen mot ungdomsarbetslösheten och slå in en kil i arbetarrörelsen. Foto: SVEN LINDWALL

I ALMEdALEn

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

Fredrik 
Sjöshult
fredrik.sjoshult 
@expressen.se

EXPRESSEN

Fotnot: Karl-
Petter thorwald-
sson gästar Expres-
sens valstuga i 
Visby kl 11.30 i dag. 
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S˚ Var Fredrik reinFeldtS tal – VÆnd!

Var ordförande 
i ungdoms- 
förbunden MUF  
och SSU under 
samma period

Fredrik Reinfeldt, 47
MMBlevMvidM11MårsMålderMelevrådsord-

förandeMiMViggbyskolanMiMTäby.
MMGickMmedMiMMUFM1983,M18MårMgammal.M
MMValdesMtillMMUF-ordförandeM

1992MochMsattMkvarMtillM1995.
MMBlevMpartiledareMförM

MModeraternaM2003.M
MMLanseradeM2005M”deMnyaM

Moderaterna”.
MMValdesMtillMSverigesMstats-

ministerMhöstenM2006.

Karl-Petter Thorwaldsson, 47
MMBörjadeMjobbaMdirektMefterMskolan,MsomM

metallarbetare.
MMGickMiMsammaMvevaMmedMiMfackförbundetM

IFMMetallMdärMhanMblevMfackligtMaktivMunderM
80-talet.

MMValdesMtillMSSU-ordförandeM
1990.MSattMkvarMtillM1995.

MMBlevMdärefterMinformations-
chefMförMSocialdemokraterna.M

MMValdesM1999MtillMombudsmanM
iMfackförbundetMIFMMetall.M

MMNyMLO-bossMfrånMaprilM2012.

bERØMdE LO-ORdFØRAndEn. Statsministern 
Fredrik Reinfeldt gästade Niklas Svensson i Ex-
pressens valstuga i går eftermiddag, och inför stor-
publiken berömde han LO-ordföranden Karl-Petter 
Thorwaldsson. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

• TV när du vill • www.expressen.tv

Se alla utfrågningar  
i efterhand på Expressen.se

Fredrik Reinfeldt 1992.

Karl-Petter Thorwaldsson 1992.
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sugen p˚  revansch

s˚gar sina egna. Statsminister Fredrik Reinfeldt delade bara ut syrlig pik under sitt Almedalen-tal – och det                   var mot allianskollegan Jan Björklund (FP): ”Man kanske inte behöver ett språktest för att jobba.”

s˚ m˚nga getingar f˚r fredrik reinfeldts tal:   

MMEnMdunka-dunkamaskinMspeladeMradiohits.MTillställningenM
livadesMuppMmotMslutetMnärMenMgruppMMUF:areMdansadeM
hoppsa-hoppsadansMpåMscenen.MÄnMenMgångMpresenteradesM
ReinfeldtMavMenMskrikandeMman,MvilketMdrarMnedMbetyget.

MMStatsministernMdrarMalltidMstorpublikMiMAlmedalen.MRegionM
GotlandMuppskattadeMpubliksiffranMtillMcirkaM4M500.MNågonM
starkareMentusiasmMfrånMpublikenMmärktesMdockMinte,MutanM
mestMpliktskyldigaMapplåder.

MMAttackernaMvarMfåMmenMögonbrynenM–MochMbetygetM–MhöjsMnärM
denMfränasteMattackenMriktasMmotMenMspelareMiMdetMegnaMlaget.M
LöfvenMvarMheltMfrånvarandeMiMtaletMochMsossarnaMnämndesM
baraMiMenMliknelseMmedMBrasilien.

uppvÆrmningen 12341234 publiken 1234123412341234 attackerna 123412341234

k-g bergström: Är LO 
 berett att hjälpa Alliansen 
till ett bättre valresultat?
VISBY.MEtt riktigt skitår eller annus horribilis om 
han skulle vilja uttrycka sig snobbigare.

Så skulle Fredrik Reinfeldt kunna beteckna det 
år som har gått sen han senast talade i Almedalen. 

Både hans egna, hans partis och regeringens opinionsstöd 
har försvagats. Ovanpå opinionsraset har statsministern 
dessutom drabbats av ett personligt bakslag som förmodli-
gen känns ännu värre – separationen från Filippa.

Ändå kunde man ana lite revanschlust när Reinfeldt 
framträdde igår kväll. Det är uppenbart att regeringen 
nu planerar en höstoffensiv. I budgeten aviseras nu stora 
satsningar på infrastruktur och forskning. Det har vi 
visserligen hört förut. Det var 
ingen nyhet. Det var egentligen 
inte heller Reinfeldts andra viktiga 
besked i går – en jobbpakt mellan 
arbetsgivare, löntagare och reger-
ingen. Det talade Anders Borg om 
på Moderaternas Sverigemöte i 
Örebro tidigare i år.

Men innehållet verkar ha konkretiserats.  
Regeringen hoppas att 30 000 arbetslösa ungdomar ska 

kunna få yrkesintroduktion. Regeringens insats kan bli 
till exempel lägre arbetsgivaravgifter för företag som tar 
emot ungdomar och handledarstöd.

Reaktionen från LO, TCO och Saco var försiktigt positiv. 
Men om det räcker för att parterna ska träffa en historisk 
uppgörelse är för tidigt att säga. Är LO till exempel berett 
att hjälpa Alliansen till ett bättre valresultat?
Här har regeringen uppenbart gjort ett val mellan mer 

pengar till infrastruktur, forskning och arbetslösa ungdo-
mar och ett femte jobbskatteavdrag. Trots Alliansens 
förtjusning över sänkta inkomstskatter för de som jobbar 
och trots att det nu kan finnas en majoritet i riksdagen, 
så avstår Alliansen från jobbskatteavdraget i höst.

Om det är den rätta medicinen mot 
den sviktande konjunkturen är 
ovisst. Men om man måste  
välja, är det ett politiskt försvarligt 
val.

Nackdelen med sänkt inkomst-
skatt är att den alltid i kronor ger 
mer till sådana som kan beskrivas 
som höginkomsttagare. Det är inte 
heller självklart att det ger omedel-
bar effekt i nya jobb. Det gör det 
däremot om ungdomar får jobb  
och vägar och järnvägar rustas upp. 
Det ökar chanserna inför valet  
2014.

Men bäste Reinfeldt: Sluta tjata om 
det moderna Arbetarpartiet. Du 
upprepade det fem gånger. Du låter 
bara som PR-strateg Schlingmanns 
papegoja.

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

politik

sluta 
tjata om 

det moderna 
arbetar-
partiet!

15/30
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sugen p˚  revansch

s˚gar sina egna. Statsminister Fredrik Reinfeldt delade bara ut syrlig pik under sitt Almedalen-tal – och det                   var mot allianskollegan Jan Björklund (FP): ”Man kanske inte behöver ett språktest för att jobba.”

s˚ m˚nga getingar f˚r fredrik reinfeldts tal:   

MMFredrikMReinfeldtMkanMkanskeMbeskyllasMförMmycketMmenM
någonMlustigkurreMiMtalarstolenMärMhanMinte.MInteMensMenM
tränadMkomikerMskulleMkunnaMläggaMmärkeMtillMnågraMskämt.M
DärmedMinteMsagtMattMstatsministernMinteMförsökte.

MMStatsministernMvarMingenMnyhetssprutaMmenMtillMskillnadM
frånMandraMärMM:sMnyheterMalltidMintressantaMeftersomMdeMfårM
igenomMsinMpolitik,MvilketMärMlångtMiMfrånMfalletMmedMdeMandraM
allianspartierna.

MMDenMkontrolleradeMFredrikMReinfeldtMöverraskarMsällan.M
MenMdetMfårMansesMliteMöverraskandeMattMSocial-M
demokraternaMkomMsåMlindrigtMundanMochMFolkpartietMfickMM
sigMenMkänga.

humorn 1234 nyheterna 123412341234 Øverraskningen 12341234

Statsministern delade ut en 
riktigt syrlig pik – till sin  
allianskollega Jan Björklund

Fredrik Reinfeldt 
(M) fortsatte i går
dagens Almedals
tal att trumma in 
gamla beprövade 
budskap från 
talarstolen:
4 Finanskrisen 

vägrar släppa sitt 
grepp om Europa.
4 Sverige har goda offent

liga finanser.
4 Sverige kan göra sats

ningar när andra ägnar sig 
åt neddragningar.

När det var sagt gick 
han över till att hylla 
alla de som får sam
hället att fungera 
utanför kontors
tid. Reinfeldt 
räknade upp sin 
långa lista av 
besök ute i arbets
livet som han gjort 
den senaste tiden.

Där fanns allt från 
polisen i Malmö till taxi
chaufförer i Eskils
tuna och räddnings
tjänsten i Halmstad. Gemensamt 
för dem är att arbetet också 
pågår när de flesta ligger och 
sover.

”Nya hjältar”
– Tänk om alla 

dessa människor 
skulle sluta van
lig kontorstid. Då 
skulle vi få ett 
mycket begrän
sande samhällsliv. 
De nya Modera
terna ser dessa 
människor. Alla 
människor och 
alla jobb behövs.

– Det här är de 

nya Moderaternas 
hjältar, sa Rein
feldt.

När han kom till 
exemplet med 
bageriet i Växjö 
passade Reinfeldt 
på att ge en känga 
åt Folkpartiets 
nyligen avdam

made förslag med språktest 
för invandrare. På bageriet 
träffade nämligen stats
ministern en kvinna från 
Kosovo som sagt att hon 
fått jobb direkt när hon 

kom till Sverige, 
innan hon lärt sig 
svenska.

30 000 nya jobb
– Man kanske 

inte behöver ett 
språktest för 
att jobba, sa 

Reinfeldt och 
fick talets största 

applåder.
Reinfeldt pekade 

också på att två grup
per är särskilt drabbade av 
arbetslöshet: ungdomar och per
soner som är födda utanför Sve
rige. Som ett svar på detta pre

senterade han 
därför gårdagens 
utspel från par
tiet – en jobbpakt 
mellan staten, 
fack och arbets
givare.

Statsminis
terns förhopp
ning är att detta 
ska leda till 
30 000 nya jobb 
genom att jobb 
och utbildning 
kombineras.

VISBY.MHär hyllar Fredrik Reinfeldt landets alla kvälls- och 
nattjobbare.

Statsministern har än en gång hittat nya hjältar för 
 partiet.

Talets enda riktigt syrliga pik riktades mot – Folkpartiet.
– Man kanske inte behöver ett språktest för att jobba, sa 

han med tydlig adress till FP-ledaren Jan Björklund.

i almedalen

David 
Baas
david.baas 
@expressen.se
text

Cornelia  
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

SöndAg: JimmieMÅkessonM(SD)M
19Mgetingar.MLöRdAg: ÅsaM
RomsonM19Mgetingar.

Tidigare 
Talare: 

Talare i dag: 
Jonas sJösTedT (V)

geTingBeTyg: expressens 
politiske reporter david Baas

Jan Björklund, FP.

aATaF reinfeldt höll
tal i 35 minuter
nAMn: FredrikM
Reinfeldt.
ÅLdER: 46.
PARTI: Moderaterna.
START: 19.02.
SLUT: 19.37.
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Billigt att 
anställa 
ungdomar
Vilken är Sverige bäst 
bevarade hemlighet?

Hur billigt det är att 
anställa ungdomar, enligt 
M-riksdagsmannen 
 Henrik von Sydow.

– Det där är påtagligt.  
I samtal som förs är det 
klagomål på att det är för 
dyrt att anställa, sade han 
på ett Almega- 
seminarium om reformer 
som ger unga jobb.

Almega arrangerade i går ett 
seminarium om ungdoms
arbetslöshet under rubriken 
”Så räddas den förlorade 
generationen – reformer som 
ger unga jobb”.

Efter en stunds diskussion 
kom man in på frågan vad 
som krävs för att få ner den 
höga ungdomsarbetslös
heten.

Välbevarad hemlighet
En av deltagarna i panelen, 

Mriksdagsmannen Henrik 
von Sydow, menade att före
tagen inte känner till reger
ingens rabatter för att 
anställa ungdomar.

– När jag träffar företagare 
är det fortfarande många 
som inte känner till vilka 
möjligheter det faktiskt finns 
att minska kostnaderna när 
man anställer unga männis
kor. Det där är påtagligt. I 
samtal som förs är det klago
mål på att det är för dyrt att 
anställa. Det är Sveriges bäst 
bevarade hemlighet, sade 
han.

Flera deltagare
Övriga deltagare på gårda

gens seminarium i Almegas 
regi var Cecilia Fahlberg, för
bundsordförande i fackför
bundet Unionen, Clas  Olsson, 
chef  för analysavdelningen 
på arbetsförmedlingen, 
Jonas Milton, vd på Almega, 
Niels PaarupPetersen på 
Studentmedarbetare.nu och 
Ola Pettersson, chefsekonom 
på LO.

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

Henrik von Sydow (M).  
� Foto:�Lisa�von�GarreLts

Storbråket  
i kulisserna
Arrangör tvingades lägga ned ”Efterfrågat” efter avhopp

HumorSuccé. Nedlagda Efterfrågat med imitiatören Göran Gabrielsson var ett mycket populärt evenemang. Foto:�sven�LindwaLL

I flera år har 
Lars Adaktus
son, Göran Gab
rielsson och Erik 
Blix stått för 
Alme dalens 
populäraste evenemang efter 
parti ledartalen. Parti ledarna 
har stått på rad och låtit sig bli 
intervjuade med humor – i full
satta tält.

Men i år ställdes arrange
manget in.

Göran Gabrielsson sa upp sig 
själv på grund av konflikten 
förra året – och därför tvinga
des arrangören lägga ner Efter
frågat, kan Expressen avslöja.

Början till slutet 
Arrangör de senaste åren har 

varit East Sweden, tidigare 
Fjärde storstadsregionen. 

Den allvarliga 
konflikt som 
uppstod i Alme
dalen förra året 
blev början till 
slutet för Efter

frågat.
Imitatören Göran Gabriels

son berättar känslosamt om 
upprinnelsen:

– Jag kände mig överkörd på 
punkt efter punkt – och mådde 
fruktansvärt dåligt. Jag är så 
upprörd att jag knappt kan för
klara.

I sista stund beslutade Mark
nadsbolaget East Swedens vd 
Elin Brozén förra året att bjuda 
in Miljöpartiets språkrör till 
Efterfrågat – men utestänga 
SDledaren Jimmie Åkesson.

Det resulterade i att Gab
rielsson, som tillsammans med 

tvprofilen Lars Adaktusson 
hittat på Efterfrågatkonceptet, 
vägrade medverka. Intervjun 
genomfördes ändå – och utåt 
sett hette det att Gabrielsson 
hade fått för hinder.

Bekräftar konflikten
– Jag ville inte medverka i ett 

sammanhang där ett riksdags
parti stängdes ute – i det fallet 
Sverigedemokraterna, säger 
han.

Då hade Lars Adaktusson 
redan lämnat som program
ledare för Efterfrågat efter att 
ha blivit PRkonsult, ett upp
drag som East Sweden inte 
ansåg förenligt med Efterfrå
gat. I stället hade radioprofilen 
och komikern 
Erik Blix anli
tats.

Adaktusson 
bekräftar att 
det under en 
längre tid 
pågått ett stor
bråk i kulis
serna.

– Vi har varit 
med och byggt 

upp något som har blivit en 
 tradition i Alme dalen, som 
fungerat väldigt väl och som vi 
fått mycket beröm för. Men det 
har inte skötts professionellt. 

– Det är synd att hela den 
här traditionen är bortsjabb
lad. Det beror inte på oss som 
varit med, utan på delar av 
arrangör skapet. 

Erik Blix hoppas fortfarande 
på att Efterfrågat ska återupp
stå i någon form i samband 
med nästa års Almedalsvecka – 
och vill inte kommentera kon
flikten.

Pekas ut som orsaken
Expressen talade i går med 

Marknadsbolaget East Swe
dens vd Elin Bro
zén som pekas ut 
som orsaken till 
bråket. 

Hon vägrade 
konsekvent att 
svara på kriti
ken. 

– Jag kan bara 
berätta vad vi 
gör i år, svarade 
hon. 

VISBY. Här är sanningen bakom nedläggningen av Alme-
dalens populäraste evenemang – de humoristiska kvälls-
utfrågningarna av partiledarna i ”Efterfrågat”.

Imitatören Göran Gabrielsson berättar nu om ett hittills 
okänt storbråk mellan programledarna och vd:n för 
 Marknadsbolaget East Sweden, Elin Brozén:

– Hon har betett sig vidrigt. Jag blev överkörd på punkt 
efter punkt.

I AlmedAlen

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

EXTRA

EXPRESSEN
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Vill trÆffa m˚nga. ”Mycket handlar om kontaktskapande och den här hälsoarbetsgruppen som 
jag leder. Vi vill träffa väldigt många människor”, säger Filippa Reinfeldt. 

Hon vill göra hela 
Sverige smalare

Smart skjutskuppDyrt kaffe – skyll på politikerna
MMBilpoolsföretagetMSunfleetMvälkom

nadeM AlmedalsbesökareM vidM flyget.M
EnMsmartMkuppMförstås.M

IMutbyteMmotMattMdeMberättadeMvar
förMbilpoolsserviceMärMbraM förMbådeM
miljö,M plånbokM ochM trafik,M fickM ettM
antalM AlmedalsbesökareM somM tackM
gratisM skjutsM vidareM frånM flyg
platsen.

MMEttM vanligtM traktamenteM
räckerM inteM långtMM
iMAlmedalenMnärMkrogarM
ochMkaféerMpassarMpåMattM
höjaM prisernaM underM
veckan.

ExpressenM överhördeMM
iMgårMettMsamtalMmellanMtvåMservitri
serM somM diskuteradeM hurM deM skulleM

förklaraM förM sinaM gästerM påM
hotellet/kaféetM attM prisernaM

hadeMhöjtsMmedMruntM35Mpro
centMfrånMlörMdagenMtillMsön
dagen.

ServitrisernaMkomMframM
tillMattMdeMskulleMskyllaMdetM

påM”politikerveckan”.
DaViD Baas Besökare belönades med gratis skjuts. Foto: SunFleet

Kostar mer nu.

FilippaMRein
feldtMlederM
ModeraternasM
hälsopolitiskaM
arbetsgrupp.M
ExpressenM
träffadeMhenneM
iMgårMefterMettM
seminariumM
omMettMavMdeM
störreM–MochM
växandeM
–Mfolkhälsopro
blemen,Mnämli
genMöverviktM
ochMfetma.

Kan politiken få folk att bli 
smalare?
–MDetM handlarM omM kunskaps

överföring.M DetM finnsM enormtM
mycketM kunskapM ochM politikenM
kanM skapaM incitamentM förM attM
föraMöverMkunskapMtillMossMvan
ligaMmedborgareMsomMinteMbesit
terMdenMkunskapMsomMtillMexem
pelM sjukvårdenM har,M sägerM
FilippaMReinfeldt.

Måste röra oss mer
Men fetmaprofessorn Claude 
Marcus menar att folk redan 
har kunskap – de vet hur de 
ska äta bättre och att de ska 
röra på sig mer.
–MIMvissMutsträckningMärMdetMså,M

menMjagMtänkerMändåMpåMattMbarnM
somMgårMiMförskolanMellerMskolanM
inteM besitterM denM härM kunska
pen.M DärM måsteM
manM underlättaM
tillMattMfåMinMmerM
rörelseM iM derasM
vardag.

Marcus före-
slår ett slags 
straffbeskatt-
ning av 
onyttig heter. 
Vad säger du 
om det?
–MNej,M jagM ärM

inteM såM mycketM
förM förbud.M JagM

trorMsnarareMattM
manM skaM hittaM
deM positivaM
incitamenten.M
ManM kanskeM
skaM försökaM
lockaMbarnMmedM
attM sägaM attM viM
inteM drickerM
saftM ochM läskM
varjeM dag,M förM
vadM skaM viM dåM
drickaM närM detM
ärMkalas?
Gör du själv 
något speciellt 

för att hålla dig frisk?
–MJagMgörMnogMinteMmerMänMdeM

flestaMandra.MJagMförsökerMhittaM
enMbraMbalans.MIblandMlyckasMjagM
bättre,MiblandMmindreMbra.

Gymmar du?
–MDetMhänder.
Äter du nyttigt eller blir det 
skräpmat?
–MDetM blirM enM delM skräpmatM

iblandMockså.MJagMtarMenMvarm
korvM påM vägenM närM jagM harM
Mbråttom,M precisM somM deM flestaM
andra.

Funderar på vårdval
FörutomMmerMinformationMomM

nyttigareM leverneM funderarM
FilippaM ReinfeldtM ävenM påM attM
införaMettMslagsMvårdvalM iMkam
penMmotMfetmaMochMövervikt.M

TankenMärMattMbjudaMinMolikaM
privataM aktörerM
medM beprövadeM
viktminsk
ningsmetoderM
somMdåMfårMsam
arbetaMmedMvår
den.

–MDetM ärM abso
lutM värtM attM tittaM
på,M menM jagM ärM
ännuM inteM säkerM
påM hurM denM härM
MlösningenMskaMseM
ut,M sägerM
MReinfeldt.

Visby. M-landstingsrådet Filippa Reinfeldt vill göra 
svenskarna smalare – med information.

själv försöker hon hitta balansen men syndar genom 
att äta en varmkorv i farten.

– Jag är inte så mycket för förbud, säger Filippa Rein-
feldt till Expressen.

Filippa Reinfeldt (M)  
tror på att få ut kunskap 
– inte straffbeskattning

i almedalen

David 
Baas
david.baas 
@expressen.se
text

Sven 
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se
foto

FAKFF miljardkostnad
för fetman i Sverige

MM iMdagMkostarMfetmaMsjuk-
vårdenM20MmiljarderMkronor,M
ellerM3,5MprocentMavMdenMtotalaM
sjukvårdskostnaden.MKost-
nadenMväntasMökaMmarkantMM
iMframtiden.

MMsjukvårdskostnadenMförMenM
personMmedMbMiMöverM40MärMM
iMgenomsnittMdubbeltMsåMhögM
somMförMenMnormalviktigM
person.
 KÄllA: Claude Marcus, professor  
 vid Karolinska institutet.
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behØver svenskt fØrsvar mer pengar?
Redar Baskin, 48, 
polis, Norrköping:

– Nej, det 
tycker jag inte, 
regeringen 
Reinfeldts 
ställningsta-
gande till För-
svaret är riktigt.

Eric Ramstedt, 24, 
studerande och tim-
anställd i Försvaret, 
Stockholm:

– Nej, det behö-
ver det inte, det 
behöver strama 
upp organisatio-
nen.

Caroline Blom-
berg, 23, stude-
rande, Uppsala:

– Det vikti-
gaste är inte 
hur mycket det 
får utan vad 
det ska göra 
för pengarna.

Urban Nilsson, 
66, pensionär, 
Sundbyberg:

– Ja, vi ska 
ha ett starkt 
försvar för 
att kunna 
värna vårt 
oberoende.

Göranson hotar att lägga ned marinen – men Enström har    inget lugnande svar

Överbefälhavaren  Sverker 
Göranson  säger  att  Försvaret 
måste  få  mer  pengar.  I  veckan 
varnade han för att det annars 
kan tvingas lägga ner marinen.

– Den  försvarsmakt  vi  har 

beställt måste fungera. Vi kom-
mer  inte  ha  råd  med  materiel 
och träning, varnar han.

Menar du att ni kan tvingas att 
lägga ner ett vapenslag?
– Annars  hade  jag  inte  sagt 

det,  säger  överbefälhavaren  i 
Expressens valstuga.

”Ekonomin är i balans”
Nytillträdda  försvarsminis-

tern Karin Enström hade inget 
lugnande besked att ge när hon 
några  timmar  senare  kommer 
till  Expressens  Raka  Svar-
utfrågning:

– Nu är Försvarets ekonomi i 
balans, mitt jobb är att den ska 
vara  i  balans  efter  2015,  säger 
hon.

– Det är därför jag ska tillsätta 

en  försvarsberedning  som  ska 
berätta hur  försvaret ska se ut 
efter 2015.

Hon  vill  inte  gå  in  på  när 
beredningen ska tillsättas, inte 
heller hur hon kommer att för-
hålla  sig  inför  sensommarens 
budgetförhandlingar.

ÖB säger att Försvaret kanske 
kan tvingas lägga ner mari-
nen?
– Jag tänker att det här hand-

lar om tiden efter 2015, hur För-
svaret på bästa sätt ska använda 
sina resurser.

Ska vi tolka det som att du inte 
utesluter att det kan bli som 
Göranson varnar för?
– Det viktigaste för mig är att 

i  god  ordning  komma  fram  till 
vad  vi  ska  göra  och  sen  låta 
resurserna vara i samstämmig-
het med uppgifterna.

Ett omöjligt uppdrag
Anna  Dahlberg,  chef   för 

Expressens  ledarredaktion, 
säger  i  en  analys  av  Karin 
Enströms svar att de är uttryck 
för  att  ministern  sitter  på  en 

Överbefälhavare Sverker Göranson varnar för att en av 
försvarsgrenarna kan tvingas lägga ner om försvarsmak-
ten inte får mer pengar.

Försvarsminister Karin Enström har inget lugnande 
besked:

– Nu är Försvarets ekonomi i balans, mitt jobb är att den 
ska vara i balans efter 2015, säger hon i Expressens 
valstuga.

ministern ger Øb kalla handen
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behØver svenskt fØrsvar mer pengar?

	 11.00		Intervju:	Nils	Öberg
Niklas Svensson intervjuar 
Kriminalvårdens nya general-
direktör.

	 11.30		Raka	svar	Karl-Petter	
Thorwaldsson
Niklas Svensson intervjuar LO-
ordförande. (Direktsänds)

	 12.30		Raka	svar	Anna	Maria	
Corazza	Bildt	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
Moderaternas EU-parlamen-
tariker. ( Direktsänds)

	 13.00		Raka	svar	Gudrun	
Schyman	(Fi)
Niklas Svensson intervjuar 
 Simrishamns kommunpolitiker. 
(Direktsänds)

	 13.30		Intervju	Patrik	Sjöberg
Niklas Svensson intervjuar fd 
höjdhopparen. (Direktsänds)

	 14.00		Raka	svar	Jonas		
Sjöstedt	(V)
Niklas Svensson intervjuar 
Vänsterpartiets partiledare. 
(Direktsänds)

	 14.20		Vad	var	det	han	sa?
Anna Dahlberg och Christina 
Lundell analyserar vad Vän-
sterpartiets partiledare sa. (Di-
rektsänds)

	 15.30		Intervju:	Stefan	Lindborg
Niklas Svensson intervjuar Ung 
vänsters förbundsordförande. 
(Direktsänds) 

	 16.15		Raka	svar	Mikael	
Damberg	(S)
Karl-Johan Karlsson intervjuar 
 Socialdemokraternas grupple-
dare. ( Direktsänds)

	 16.40		Vad	var	det	han	sa?
Joel Holm och Christina Lun-
dell analyserar vad Social-
demokraternas gruppledare sa.

	 16.45		Raka	svar	Carl	Bildt	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
utrikesministern. (Direkt sänds)

	 17.15		Vad	var	det	han	sa?
Anna Dahlberg och Christina 
Lundell analyserar vad utrikes-
ministern sa.

	 12.00		Raka	svar	Hillevi	
Engström	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
 arbetsmarknadsminister.

	 13.00		Raka	svar	Erik	
Ullenhag	(FP)	
Annie Reuterskiöld intervjuar 
integrationsminister. 
( Direktsänds)

	 13.30		Intervju	Kattis	Ahlström	
Niklas Svensson intervjuar Bris 
generalsekreterare.

	 14.00		Raka	svar	Jan	
Björklund	(FP)	
Niklas Svensson intervjuar FP:s 
partiledare/utbildningsminis-
tern. (Direktsänds)

	 14.20		Vad	var	det	han	sa?	
Jenny Madestam och Christina 
Lundell analyserar vad 
 utbildningsministern sa. 
( Direktsänds)

	 15.00		Raka	svar	Annie	Lööf	(C)
Niklas Svensson intervjuar C:s 
partiledare/näringsministern. 
(Direktsänds)

	 15.20		Vad	var	det	hon	sa?	
Jenny Madestam och  Christina 
Lundell analyserar vad 
näringsministern sa. 
( Direktsänds) 

	 16.00		Raka	svar	Magdalena	
Andersson
Niklas Svensson intervjuar 
socialdemokraternas eko-
nomsk-politiska talesperson. 
(Direktsänds)

	 17.00		Intervju	Adam	Cwejman
Niklas Svensson intervjuar 
LUF:s förbundsordförande.

Dagens gÆster 
i valstugan

...och i morgon

Susanne Nyholm, 
61, konstnär, 
Borgholm:

– Nej, jag ser 
inget större 
behov av ett 
försvar, peng-
arna behövs på 
många andra 
områden.

Lina Puranen, 
28, kulturpro-
ducent, Stock-
holm:

– Nej, det 
finns så många 
andra områ-
den där penga-
behovet är mer 
konkret.

Rosario Ali, 27, verk-
samhetschef, Stock-
holm:

– Nej. Att rusta 
försvaret ger inte 
mycket, Sverige 
satsar mycket på 
forskning och utveck-
ling av vapen, det tror 
jag är tillräckligt.

Catarina Cerin, 
55, barn-
morska, Stock-
holm:

– Det är 
jättesvårt för 
mig att avgöra, 
jag litar på 
dem som kan 
frågorna.

Enkät: christina lundEll Foto: cornElia nordström

Göranson hotar att lägga ned marinen – men Enström har    inget lugnande svar
svår post. De medel som avsätts 
för försvaret stämmer inte med 
den kravlista som den förväntas 
uppfylla.

– Karin Enström har ett omöj-
ligt uppdrag, säger Anna Dahl-
berg.

Under gårdagen presenterade 
de försvarsanställdas organisa-
tion en utredning om att sju av 
tio övervägt att sluta det senaste 
året.

– Självklart ska vi ta de här 
signalerna på allvar, säger för-
svarsminister Karin Enström.

Strategen siktar 
på tredje raka

Hellre mörkblå än 
en god moderat

”Jag ska sköta mitt jobb”, sa Reinfeldt

Moderaterna ska 
ha 900 000 samtal

Ung moderat 
välkomnar MP

 MModeratstrategen Per 
Schlingmann känner stor res-
pekt inför utmaningen att för-
söka vinna valet 2014.
– Vi ska vinna ett tredje val, det 
är en enorm utmaning. Det är 
väldigt få regeringar i Europa 
som lyckas vinna en tredje gång.

 MKD-kommunalrådet Malin 
Appelgren vill att hennes parti 
ska bli tydligare i sin identitet:
– Vi har inget att vinna på att 
vara goda moderater. Vi borde 
vara en mörkblå flagga som 
säger att det här är vad Sverige 
ska stå för.

 MStatsminister Fredrik Reinfeldt lockade rekordpublik till Expres-
sens valstuga på Hamngatan. Han har sin uppgift klar för sig:
– Sköt mitt jobb, försök vinna människors förtroende, försök vinna 
val. Om det är något som förändras brukar man bli varse det.

 MKent Persson, partisekrete-
rare i M, fokuserade på jobben:
– Två tredjedelar av de arbets-
lösa är antingen unga eller 
invandrare. Vår ambition är att 
prata med 900 000 väljare, inför 
förra valet var det 300 000. Vi 
ska lyssna på deras frågor.

 MErik Bengtzboe, förbundsord-
förande för MUF, är positiv till 
alla regeringskonstellationer, 
även med Miljöpartiet.
– Vi har hittat några gemen-
samma punkter, där vi kan 
komma överens med Miljö-
partiet.

valstugans gÆster

i almeDalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

ministern ger Øb kalla handen

nu är försvarets 
ekonomi i balans, 

mitt jobb är att den
       ska vara i balans
        efter 2015. Schlingmann & Appelgren.
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Sahlin öppnar 
för comeback
Utesluter inte att bli 
minister hos Löfven
om S vinner nästa val

miniSter igen? Mona Sahlin säger inte nej på frågan om hon kan tänka sig att göra comeback i en 
S-ledd regering efter valet 2014. Foto: karl-johan karlsson

Mona Sahlin fick inte jobbet som 
generaldirektör för Internatio
nella arbetsorganisationen, ILO. 
Men hon säger att hon har fått 
flera erbjudanden och funderar 
nu över sommaren på vad hon 
ska göra i framtiden.

När Expressen träffade henne 
i Visby i går fick hon frågan vad 
hon skulle svara om Stefan Löf
ven vill ha med henne i rege
ringen efter en valseger 2014.

Jämför sig inte med Persson
Hon vill inte utesluta en come

back som statsråd. Tvärtom sva
rar hon mycket svävande.

– Jag svarar inte på den frå
gan. Jag ska göra allt jag kan för 
att Stefan Löfven verkligen blir 
statsminister. 

Så du utesluter inte att du 
skulle tacka ja om han frågade 
dig?
– Jag säger varken ja eller nej. 

Nu kämpar vi för att det ska bli 
en ny regering.

Men skulle jag fråga Göran 
Persson skulle han nog säga 
nej, att hans tid är förbi.
– Men det är en viss skillnad. 

Hans tid är förbi. Han har varit 
statsminister och allt möjligt, 
säger Mona Sahlin.

Hon går inte runt och längtar 
efter att bli minister, betonar 
hon, men vill heller inte svara 
nej på frågan.

– Nu är det två år kvar till 
valet och jag svarar inte mer än 
vad jag gjort.

Om Löfven vill, kan han kan
ske alltså få möjligheten att göra 
”en Reinfeldt”, som gav förra 
partiledaren Carl Bildt en poli
tisk comeback som utrikesmi
nister.

Kritik till regeringen
I går satt Mona Sahlin i publi

ken när Reinfeldt talade. Och 
hon gav regeringen en känga för 
sitt sätt att hantera jobbfrågan, 
som hon menar signalerar en 
uppgivenhet.

– De presenterar strategier. 
Det har Moderaterna hållit på 
med nu i åtta år. Visst, det har 
varit framgångsrikt, men hallå, 
nu måste det till konkreta för
slag.

Förutom att lyssna på alla par
tiledartal under sin vistelse i 
Almedalen deltar Mona Sahlin 
på flera seminarier och umgås 
med bekanta.

– Jag träffar massor av mina 
gamla medarbetare. Och antira
sisterna som är här. Så tänkte 
jag ta ett glas vin med folk från 
andra partier, säger hon.

Råd till Löfven
Inför Almedalen har hon pra

tat med debutanten och goda 
vännen Stefan Löfven.

– Ja, absolut, vi har pratats 
vid, jag har ju en del råd att  
ge efter alla år, säger Mona  
Sahlin.

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

VISBY. Mona Sahlin öppnar för politisk comeback – och att 
sitta i en regering ledd av Stefan Löfven.

När Expressen frågar om hon kan tänka sig att bli minis-
ter i en S-regering efter valet 2014, säger hon:

– Jag svarar varken ja eller nej på den frågan.

Anna Bäsén. Foto: robban anderssonWolf med prilla. Foto: cornelia nordström

Anna Bäsén om kost och övervikt
viSBy. I dag kommer Expressens 
medicinreporter Anna Bäsén till 
Visby. Råd om kost och motion 
gör att många förbättrar sina 
levnadsvanor – men inte alla. 
Fortfarande är övervikt ett stort 
samhällsproblem, och därför har 
Apoteket samlat ihop en kunnig 
panel under Almedalsveckan.

Expressens medicinreporter 
Anna Bäsén och professor 
Claude Marcus, expert på barn
fetma, diskuterar överviktspro
blemet med trendspanare, apote
kare och diabetesexperter på ett 
seminarium på Wisby Strand.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

FAKFF mona Sahlins ministerkarriär
 MArbetsmarknadsminister  

 1990–91 
 MVice statsminister 1994–95 
 MJämställdhetsminister 1994–95
 MArbetsmarknadsminister  

 1998–2002
 M Integrationsminister 2000–02

 MDemokrati- och integrations-
minister 2002–03

 MDemokrati-, integrations- och  
jämställdhetsminister 2003–04

 MMiljöminister 2004–05
 MEnergi- och samhälls- 

byggnadsminister 2005–06

Wolf tar priset
viSBy. Swedbankchefen 
Michael Wolf  stoppade in 
snus under läppen innan han 
skulle frågas ut av Fredrik 
Sjöshult i Expressens stuga i 
Visby.

– Det är Onico. Jag försöker 
sluta, ursäktade Michael 
Wolf  sig.
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Dagens bilD/soft lÆsning p˚ kallis Foto: lisa von garrelts

13.00
tisdag
kallis

Under Almedalsveckan kommer många frågor att diskuteras 

och nätverk utvidgas så se till att fatta nyktra beslut. Håller du 

dig till AlmedAlsdrinken slipper du dessutom genomlida frukost-

seminarierna med baksmälla. så tA en drink till!

varannan vatten?

OnsdAg 4 juli
20.00–22.00 glassmingel 
Soberia White Corner, Kilgränd, 
ingång från Donners Plats

fredAg 6 juli
10.00 Hållbara evenemang – kan 
vi kombinera upplevelser och 
ansvarstagande?
Wisby strand Congress & Event
Bengt Rydstedt, Projektledare, 

SIS Swedish Standards Institute. 

Birgitta Asplund Hansen, Projektledare, 

Stockholm Stad. Sara Heine, IOGT-NTO. 

10.30–11.15 Vad händer med barns 
rättighet till en alkoholfri uppväxt?
Soberia White Corner, Kilgränd, 
ingång från Donners Plats
Samtal med barn- och äldreminister Maria Larsson. 

15.00–16.00 Har barn rättigheter i eu?
Soberia White Corner, Kilgränd, 
ingång från Donners Plats
Samtal med EU-parlamentariker Anna Hedh (s). 

20.00 tindra dina ögon – 
musik av och med ingegerd Wessel
Soberia White Corner, Kilgränd, 
ingång från Donners Plats



Bekantas
Bekanta

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se
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DavidMBaas,MgrävandeMreporter:
– Att äta upp Ulf   

Kristofferson-tablettasken 
och be om en ny. TV4- 
stjärnan skojar inte 
– han har tryckt upp 
askar med sin egen 
ansiktsbild. 

Dagens reporter
Reporter 
i mini-
format

MMWilmaM
Janby,M12MfrånM
majblommansM
riksförbundM
intervjuarM
statsministerM
FredrikMRein-
feldt.

TwiTTersnack 1
Programle-

darenMochM
krönikörenM
JennyM
StrömstedtM

(@jenny-
strom-

stedt)MärMtydligenMlikM
ModeraternasMSofiaMArkel-
stenM(@Arkelsten).
JENNyMSTrömSTEDT:M
”HarMmöteMpåMkajkanten.M
ModeratenMSvenMiMHaningeM
kommerMframMochMhälsar.M
Sofia!MArkelstenMthatMis.M
HanMblevMsedanM
mktMbesviken.”
SofiaMarKEl-
STEN:M”Äsch,M
hälsaMfrånMM
migMbaraMomM
detMhänderM
igenM:)”
JENNyMSTrömSTEDT:M
”IMwill!MDuMärMbjudenMpåM
kaffeMavMSvenMfyi:-)”

aLMeDaLs-
TwiTTer

Strömstedt.

arkelsten.

fredrikMSjöshult,Mnäringslivsreporter:
– Borg, Borg, Borg – dominant under onsdagen.  

Envisas han med svarta kläder? Och målar han svensk 
ekonomi i svarta färger för att slippa sänka skatten?

ChristinaMlundell,Mvalstugeredaktör:
– I dag stannar jag i Valstugan 

och lyssnar på Gudrun Schyman, 
Jonas Sjöstedt och Carl Bildt. 

EXPRESSENS REPORTRAR: DET MISSAR JAG INTE I DAG

Jag stannar 
i Valstugan

Målar Borg svensk  
ekonomi i svarta färger?

Landstingsrådet Filippa Rein-
feldt har varit i Visby sedan 
i söndags. I måndags anlände 
Fredrik Reinfeldt till Visby.

På dagen igår  hade de olika 
arbetsprogram. Men precis 
innan Fredrik Reinfeldt skulle 
kliva upp på Almedalsscenen 
i går kväll möttes de – bakom 
scenen.

I sällskapet fanns också sonen 
Gustaf, 19, liksom flera tunga 
Moderatministrar, gruppledaren 
Anna Kinberg Batra, partisekre-
teraren Kent Persson och förre 
partisekreteraren Per Schling-
mann.

De hälsade på varandra med 
en kram. Paret Reinfeldt är fort-

farande gifta, men separarerade 
i mars och bor på olika håll, 
enligt ett pressmeddelande från 
regeringskansliet.

I Almedalen visade de dock 
upp en vänskaplig relation.

Hyllade Fredrik
Efter talet gick Filippa Rein-

feldt åter fram till Fredrik 
bakom scenen – för att hylla 
hans tal.

– Fredrik gav ett bra och tyd-
ligt innehåll i vad vi menar med 
ett modernt arbetarparti, säger 
hon till Expressen.

– Han synliggjorde kvinnors 
arbetsvillkor och varje satsning 
på arbete är också en satsning på 

hälsa. Det är särskilt viktigt, 
säger Filippa Reinfeldt via sin 
pressekreterare Gustaf  Sten-
lund.

Tidigare under gårdagen träf-
fade Expressen Filippa Rein-
feldt. Hon berättade då om sitt 
intensiva arbete i Visby:

HarMduMhaftMtidMattMgöraMnågotM
annatMänMattMvaraMiMalmedals-
bubblan?
– Det här är en trevlig bubbla 

så jag försöker passa på att träffa 
många trevliga här. 

HarMduMochMfredrikMreinfeldtM
någonMgemensamMprogram-
punkt?
– Nej, vi två brukar inte tala 

gemensamt. Vi två jobbar med 
ganska olika saker.

Hon berättade redan då att hon 
avsåg lyssna på talet och att hon 
säkert skulle träffa Fredrik.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISby.MStraxMföreMstatsministernsMalmedalstalMmöttesMfred-
rikMochMfilippaMreinfeldtMbakomMscenen.

filippaMstodMsedanMiMpublikenM–MochMhylladeMtaletMefteråt:
–MfredrikMgavMettMbraMochMtydligtMinnehållMiMvadMviMmenarM

medMettMmoderntMarbetarparti.

Fredrik och Filippa omfamnades backstage
kraMkaLas.MParetMreinfeldtMmöttesMstraxMföreMstatsministernsMtalMochMpassadeMpåMattMgeMvarandraMenMkram.M Foto:   Cornelia nordström

HÆr kramas De

MM SöNDaG:MKomMtillMVisby.M
SyntesMpåMstanMtillsammansM
medMsonenMGustaf.MÅtMsenM
middagMpåMstan.

MM mÅNDaG:MDeltogMiMettMsemi-
nariumMarrangeratMavMRatioM
underMrubriken:M”ÄrMföretagensM
kompetensförsörjningMstörstaM
tillväxthindret?”.MMingladeMpåM
GraylingsMuppstartsvimmelMtill-
sammansMmedMsonenMGustaf.

MM TiSDaG:MDeltogMiMettMsemi-
nariumMomMfetmaMochMhurMviM
fårMettMhälsosammareMSverigeM
arrangeratMavMViktväktarna.M
LyssnadeMpåMFredrikMRein-
feldtsMtal.

MM oNSDaG:MDeltarMiMettMsemi-
nariumMklockanM9.00–10.15M
arrangeratMavMSkandiaMpåMTageM
CervinsMgataM3b.MRubrikenMär:M
”VemMbärMansvarMförMhälsanM
–Mindividen,MarbetsgivarenM
ellerMpolitiken?”

akKaF Filippas vecka

UlfMKristofferson-tablettaskenM
smakarMlakritsMochMfastnarMiM
tänderna.

Smaka p˚
Kristofferson
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Dagens kolpoRtØR Dagens oRd
Populär 
läsning 

MMKennethMWijnja,M
38,Mhotellvakt-
mästare,MVisby:

–MDetMärMenklastM
attMdelaMutMtid-
ningenMpåMmor-
gonen,MredanMnuM
vidM10-tidenMbörjarM
folkMsägaMattMdeM
redanMfåttMden.

Rosévin och 
träning eller 
bubbelvatten

MMRosékompensera.M
AttMtränaMhårtMförMattM
kompenseraMförMalltM
rosévinMmanMdrickerMiM
Almedalen.MM
Tips:MBubbelvattenM
behöverMinteMkompen-
seras...

Karl-Johan Karlsson, politikreporter:
– Raka svar med Carl Bildt vid 

Expressens valstuga. Det händer 
mycket i världen just nu. Om man 
är i Almedalen får man inte 
missa det kanske enda tillfället 
att höra hur Sveriges utrikes-
minister ser på världsläget.

Johanna Cardell,  
allmänreporter:

– DJ Battle mellan 
Bonnier House Maffia 
(DN och Expressen) 
och Aftonbladet. En 
rolig tävling tid-
ningarna emellan!

Niklas Svenssons
HETA LISTA

Aftonbladets Lena Mellin på Moderaternas 
presskonferens med Fredrik Reinfeldt.

Dagens lena Mellin

För mycket  
av det goda?

Elin Ramfalk, general-
sekreterare Non 
smoking Generation.

Ardalan shekarabi, 
jurist och före detta 
ordförande ssU.

stammisen på Kallis, pR-direktören Niclas 
Lövkvist på Agency, tog en Bookmaker toast 
till lunch på tisdagen. Den fick högt betyg 
men hans bästa tips på Visbys skönaste oas 
Kallbadhuset är pasta Gambretti. Här med 
TV4-chefen Jonas Gummesson och pR- 
konsulten Lisa von Garrelts.

kallisstaMMisaR

St affan Erfors, 
redaktionschef, 

tidningen S.
EnaMdagenM
avslöjarMhanMattM
TomMCruiseMochM
KatieMHolmesM
skaMskiljaM
sig,MettM
världs-
scoop.M
IMgårMavslö-
jadeMhan,M
frånMVisby,M
attMMikaelM
PersbrandtM
väcktsMavMenM
jordbävningM
iMNyaMZee-
land.MDess-
utomMtogMhanM
notanMiMgår…

Pe r Schlingmann, 
superstrateg, M.

NjuterMiMVisbyMiMsinMnyaMrollMsomM
ModeraternasMsuperstrategMochM
verkarMinteMoroasMnämnvärtMavMdetM
uslaMopinionslägetMförMpartiet.

1

INTE ENS NÆRA

2

Gu drun Schyman, 
debattör och ex-
partiledare, FI.
NärMjagMlederMminaM

utfrågningarMfrånMExpressensMval-
stugaMhörMjagMbaraMenMröstMiMhög-
talarnaMfrånMDonnersMtorg.MOchMM
detMärMGudrunMSchymans.MHonM
eldarMinteMpengarMiMårM–MmenMhonM
eldarMmassorna,MsomMaldrigMförr.M
IMdagMärMhonMminMgästMiMvalstuganMM
–MochMdetMserMjagMframMemot.

Ci ssi 
Wallin, 

programle-
dare TV4.
VarjeMdagMdykerM
honMuppMochM
berömmerMminaM
utfrågningarM
iMExpressensMval-
stuga.MSamtidigtM
sänderMhonMegnaM
programmetM
”Ung2012”MM
iMTV4MNews,MdärM
framtidensMmakt-
havareMfårM
kommaMtillMtals.M
EnMgrymMtjej.

Su sanne Eriksson, 
 hovmästare, Kallis.

HonMärMtrevlig,MhonMärMsnabb,MochM
honMserverarMGotlandsMbästaMräk-
mackaMpåMuteställetMmedMVisbysM
bästaMläge.MIMkvällMärMdetMhenneMniM
skaMflörtaMmedMnärMExpressens,M
DN:sMochMAftonbladetsMchefre-
daktörerMmötsMiMDJ-BattleMpåM
Kallis.MDetMtänkerMjagMgöra.M

Lars Leijonborg. Förra 
Folkpartiledaren Lars Leijonborg 
brydde sig inte ens om att gå 
ner till Almedalen och lyssna 
när hans tidigare reger-
ingschef talade. i stället 
satt han och tryckte vid 
baren i Vinterträdgården på 
Wisby hotell. 

Tryckte vid 
baren

3

4
5

Först i världen 
med scoop

I högform
Stora slaget om Visby

SPECIaLGjord. En supporter till Bonnier House 
Maffia har skapat en speciallogga.  

I kväll är det dags för 
veckans största fest – DJ-
battlet på Kallis.

En politisk kamp och 
en mediekamp väntar.

Socialdemokraterna 
skickar Mikael Damberg 
och Magdalena Anders-
son att representera det 
röda laget.

På tisdagen cirkule-
rade ett rykte om att det 
blå laget kommer toppas 
av Carl Bildt i år igen.

Än hårdare är kampen 
mellan norska Schibsted 
och Bonnier. Normännen 
mönstrar Aftonbladet 
Jan Helin och Karin Mag-
nusson som ”avslöjat” sin 
spellista på förhand.

Gubbrockig låtlista
Bladetjyckarnas låt-

lista, som lades ut på 
Twitter, var extremt 
gubbrockig.

– DN:s chefredaktör 

Gunilla Herlitz kom i går 
så nu är jag lugn. Det ryk-
tas om att Aftonbladets 
officiella spellista är en 
”kyrkupplaga”, men 
Gunilla och jag har stor 
respekt för rockvurmen. 
Vi avser dock att spela 
musik efter 1987, säger 
Expressens chefredaktör 
Thomas Mattsson.

De segervissa chefre-
daktörerna Thomas 
Mattsson från Expressen 
och Gunilla Herlitz väd-
jar ändå om tips in i det 
sista på Twitter via hash-
taggen #djbattle.

FOTNOT. En ”kyrkupp-
laga” är ett gammalt 
uttryck i tidningsbra-
schen för något man lurar 
konkurrenten med genom 
att ha på en löpsedel i en 
begränsad del av upp-
lagan.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

VISBY.MDJ-battlet – det är där Almedalen 
avgörs.

Kommer Carl Bildt kuppa sig in i diskobåset 
igen? Och kommer Bonnier House Maffia äta 
hund?

Nu avgØrs 
DJ-battlet

Thomas 
Mattsson.

Gunilla 
Herlitz.

Jan  
Helin.

Karin 
Magnusson.
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MMÄldreomsorgenMengagerar,MoroarM–MochMroar.
SeminarietMmedMsocialministernMGöranMHägglundM(KD)MbjödMpåM

mångaMskratt.
–MDetMvarMriktigtMroligt,MsägerMministern.

Skrattfest på m/s Sigyn
Jonas Morian, chefredaktØr 
fØr Makthavare
...som har mingel samtidigt som 
Fokus har sitt mingel i kväll.

HALL˚ DÆR

Varför har 
ni ert mingel 
samtidigt 
som Fokus?
– Det  är  egentligen  en  ren 
slump, vi har goda relationer 
med  Fokus  sedan  tidigare. 
Men  vi  pratades  vid  i  våras 
och  både  ville  göra  sin  grej. 
Onsdagen  är  den  vettigaste 
dagen eftersom flest är här då.

Okej,MmenMvarförMharMniMdetM
exaktMsammaMtidpunkt?
– Det  är  den  bästa  tiden. 

Almedalsveckan  är  tillräck-
ligt stort för att kunna ha två 
sådana här grejer samtidigt. 

HurMstorMärMkonkurrensen?
– Vi  har  lite  olika  inrikt-

ningar, så den är inte så jätte-
stor. Jag tror att folk kommer 
att  gå  emellan  dessutom.  Vi 
har  sett  att  folk  är  dubbelt 
anmälda.  Dessutom  kommer 
vi  att  hålla  på  minst  ända 
fram  till  midnatt,  så  jag  kan 
tänka mig att folk kanske bör-
jar hos Fokus och senare kom-
mer bort till oss.

Johanna cardell
johanna.cardell@expressen.se

 MFokus och CNN kommer att 
vara vid Nicolai ruin.

 MMakthavare kommer att vara 
vid S:ta Karins ruin.

FAKFF Här är minglen

EddieMOliva,Msångare

AnnaMMariaMCorazzaMBildt,MpolitikerM(M).

AlexandraMCharles,MdrevMSverigesMförstaM
modernaMnattklubb,MiMdagMdriverMhonM1,6M
miljonerklubben.MM

SolveigMTernström,MföreMdettaMriksdags-
ledamotM(C).

MariaMLudvigsson,MledarskribentMSvDMochMAlexandraM
Pascalidou,Mjournalist.

PärMBergkvist,M
chefredaktörM
förMtidningenM
MåltidMvarMdärM
tillsammansM
medMLatifaM
Lindberg.

Många kvinnor bär upp äldreomsorgen. 
Om tio år har de flesta av dem gått i pen-
sion.

– Det  finns  inte  alltför  många  unga 
som brinner  för att  ta hand om gamla, 
där  har  vi  en  utmaning,  säger  social-
minister Göran Hägglund (KD). 

På  ett  seminarium  i  går  lyfte  Göran 
Hägglund fram två utmaningar som Sve-
rige står för – att det behövs mer forsk-
ning för att kunna utveckla vården och 
att för få brinner för att ta hand om de 
sjuka.  Men  det  var  också  positiva  ord 
från socialministern.

Hippiechict äldreboende
– Vi lever längre och har ett mer spän-

nande, aktivt liv. Det är ju fantastiskt, sa 
Göran Hägglund under seminariet.

Efter seminariet, som också bestod av 
en  engagerad  panel  där  journalisten 

Alexandra  Pascalidou  vände  sig  till 
Göran Hägglund och sa att hon ville bo 
på ett äldreboende som var hip-
piechict, var socialministern 
nöjd, trots den kanske svåra 
önskan från journalisten.

– De som var här har ett 
fantastiskt  intresse  för 
detta. Det var en bra diskus-
sion med flera perspektiv, 
säger  Göran  Hägg-
lund.

Efter  seminariet 
bjöds  det  på  snit-
tar  och  dryck  vid 
fartyget  m/s 
Sigyn.

Johanna  
cardell

johanna.cardell@
expressen.se

GöranMHägglund,M
socialministerM(KD)

Carl-JanMGranqvist,M
svenskMkrögareMochM
vinkännare.

 MSEB:s  seniorekonom  Klas 
Eklund har varit i Almedalen 
sedan begynnelsen då han var 
en  av  ”Palmes  pojkar”.  Han 
vet  också  vad  som  gäller.  I 
måndags  träffade  Bekantas 
Bekanta honom på en power-
middag  hos  Ingenjörsveten-
skapsakademien och noterade 
att han hade mycket bråttom 
fram till maten. Han var också 
klar först av alla.

Förklaring?
–  Jag  måste  ner  till  all-

sången på Friheten, berättade 
toppekonomen. 

FrEDriKMSJöSHuLT

Bråttom, eklund?

KlasMEklundMiMVisby.M
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Primes rosémingel
MMDagMtvåMavMPrimesMtraditionsenligaMrosémingelMvarMlikaMM

fullsattMsomMdagMett.M Foto:MChristianMÖrnberg

anna-CarinMstark,Mkommunikations-
chef,Mbayer,MannaMCohen,MPr-ansvarigM
bayer,MochMingalillMhyltander,Mskandi-
naviskMaffärsområdeschef,Mbayer.

sandraMWigfors,MCeo,MochMJeanetteM
hellmark,MartMdirector.

FrånMröhsskaMmuseet,MannetteMPrior,M
enhetschefMaction,MtedMhesselbom,M
museichef,MochMannaMbilling-Wetterlund,M
enhetschefMCollection.

håkanMsteenberg,Mförbundskassör,MrFsL,MirmeliM
KransM(s),MsödermalmsMstadsdelsnämnd,MochMUdiM
tzvieliM(FP),MLiberalMMångfald.

LiselottMbergman,MomvärldsanalytikerM
svenskaMinstitutet,MPaulMalarcón,MkreativM
chefMPrime,MochMJennyMhagblom,Mkommu-
nikationsstrategMsvenskaMinstitutet.

niclasMholmberg,M
presschef,Mglaxo-
smithKline,MochM
PontusMbergdahl,M
seniorMkonsult,MPrime.M

JoachimMgrundinM
ochMViktorMÅker-
blom,MpartnersM
grundligast.

olaMelvestuen,MviceMborgmästare,Moslo,M
FloireMnathanaelMDaub,MProjectMmanager,M
theMscandinavianM8MmillionMcity.

andiaMghafouri,Mpressinformatör,Mnärings-
departementet.MsepidehMimani,Mmarknads-
analytiker,MJM,MochMerikMVerner,MseniorM
consultant,MernstM&MYoung.

elisabethMthandMringqvist,Mvd,MFöretagarna,M
ÅsaMtillberg,Mredaktionschef,MDn,MgunillaM
herlitz,MDn:sMchefredaktörMochMvd,MochM
helenaMWestin,Mrådgivare.

PeterMJMolsson,MpolitiskMredaktörMKvälls-
posten,MerikMhelmersson,Mledarskribent,MDn,M
ochMantjeMJackelén,MbiskopMiMLund.

annMLindgren,MjournalistMochMförfattare,M
MalouMvonMsivers,Mprogramledare,MochM
JennyMengström,MpresschefMstF.

CamillaMÅkerhielm,Msäljare,MochMthereseM
inerup,Mekonomiansvarig,Mekonomiansvarig.

DanielMdelMValleMguerra,Mstylist,MtereseM
Pageryd,Mkommunikatör,MochMannikaM
Wahlund,Mkommunikatör.handelsministerMewaM

björling.
Pr-konsulternaMPelleMnordinMochM
MartinaMternheim.

DavidMgranath,Mvd,M
granathMeuroMrsCg,MM
ochMgöranMberggard,M
projektledare,MgranathM
euroMrsCg.

FrånMPrime,MgunnarMCaperius,M
seniorkonsultMochMstefanM
svanström,Mseniorkonsult.

FredrikMandersson,M
ansvarigMförMnewM
York-kontoretMochMkeyM
accountMmanagerMPrimeM
ochMthomasMt.s.MChengM
frånMtaipeiMMissionMinM
sweden.M

JoachimMsvensson,M
marknadschef,MUtveck-
lingshusetMPoolia,MochM
henrikMDahl,Mvd,MUtveck-
lingshusetMPoolia.

MatsMÖrblom,MsäljareMbalans-
ekonomi,MochMCharlieMsöderberg,M
rikedomscoach.

björnMberglund,MkommunikatörMUngM2012,M
tV4Mnews,MochMdebattörenMCissiMWallin.

LarsMLeijonborg,MföreM
dettaMpartiledare,M
ochMMarieMsöder-
qvist,Mvd,MLivsmed-
elsföretagen.
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Expressen har testat det första jämställd-
hetstestet på Twitter och granskat eliten 
bland Almedalstwittrarna. Vi har hittat 
en stark manlig dominans bland de 
twitter inlägg som skickas vidare till 
andra, retweets.

Jämför retweets
Webbtjänsten Twee-Q lanseras på 

svenska och engelska av organisationen 
Crossing Boarders som arbetar för ett 
mer jämställt samhälle. Tjänsten analy-
serar de 100 senaste twitterinläggen på 
ett konto och matchar det mot en namn-
databas för att se hur många kvinnor 
respektive män som retweetats.

– Vi ville hitta ett enkelt sätt att få 
igång en diskussion om hur jämställt 
man beter sig i sociala medier som Twit-
ter. Med Twee-Q får användaren snabbt 

svar på om man själv eller någon annan 
lyfter fram män och kvinnor i samma 
utsträckning, säger Ida Östensson, grun-
dare av Crossing Boarders.

”En tankeställare”
Crossing Boarders arrangerar under 

onsdagen ett seminarium i Almedalen 
om jämställdheten på Twitter.

– Ökad jämställdhet, både på Twitter 
och inom kultur- och fritidssektorn, möj-
liggörs av att vi alla ifrågasätter våra val 
och vårt agerande. Jag hoppas och tror 
att Twee-Q kommer att ge många en tan-
keställare, säger Ida Östensson, grun-
dare av Crossing Boarders.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Fotnot: listan över almedalsveckans hetaste 
twittrare är hämtad från twingly liveboard där  

antalet omnämnanden i aktuella hashtaggar mäts.

Visby. Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner är mest jämställd 
i twittereliten i Almedalen.

Han slår till och med kvinnor som Brit Stakston och Cissi Wallin.

Jämlikt på ?
S˚ jÆmStÆlld Ær 

AlmedAlenS 
twitterelit

NiklAS SveNSSoN, politik
reporter på Expressen

 MRetweetar 65 procent män

ANderS piHlBlAd,
politikreporter på TV4

 MRT: 67% män

joAkiM jArdeNBerg, 
internetentrepenör

 MRT: 67% män

Brit StAkStoN, 
sociala medierexpert

 MRT: 59% män

erik löfMArCk, 
komiker

 MRT: 81% män

ANderS WAllNer, 
partisekreterare (MP)

 MRT: 53% män

ANderS liNdBerg, 
ledarskribent

 MRT: 76% män

dAvid BAtrA,
komiker

 MRT 74% män

StAffAN doppiNg, 
PRkonsult

 MRT: 63% män

pAStAbAStA. Under sloganen ”jag säger basta till matsvinnet” sjöng Anna Maria Corazza Bildt och eddie oliva i Alme
dalen. låtens text gick ut på att det kastas för mycket mat, man skall tänka på djur och natur, vi ändrar vår livstil, tillsam
mans skapar vi förändring, framtiden är i våra händer nu. Agencys ägare Niclas lövkvist.

66%. Så stor andel av Cissi Wallins re
tweets är mäns. Här står hon med Björn 
Berglund, kommunikatör på tv4, på 
primes rosémingel. Foto: sven lindwall

viSby-
vimlAre

Foto: christian örnberg

karin krook, försäljnings och mark
nadsdirektör elite  Hotels of Sweden, 
och Bicky Chakraborty, vd och grun
dare för elite Hotels of Sweden & the 
Bishop’s Arms.

gunilla HulthBacklund, generaldirek
tör tlv, tandvårds och läkemedels
förmånsverket, och riks polischefen 
Bengt Svensson.
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Almegavimlet

Vilken av partiledarna har 
mest inflytande över 
Almedals agendan?
Fredrik Reinfeldt 60,5%
Stefan Löfven 26,2%
Åsa Romson 4,1%
Annie Lööf 2,3%
Göran Hägglund 2,3%
Jan Björklund 2,3%
Jimmie Åkesson 2,3%
Jonas Sjöstedt 0,0%

Vilket av följande arrange-
mang ser du fram emot 
i dag?
Ett seminarium 39,5%
Spontana möten 20,9%
Arrangerade mingel 13.4%
Partiledartalet av Jonas Sjöstedt 9,9%
Bokade möten 8,7%
Annat 5,2%
Är ej i Almedalen i morgon 2,3%

Vilken/vilka drycker tycker 
du man borde servera på 
Almedalens alla vimmel?
Vatten 54,7%
Rosévin 30,8%
Almedalsdrinken 26,7%
Champagne 23,8%
Vin 18,0%
Öl 16,3%
Läsk 15,7%

Undersökningsperiod: 3 juli mellan 
kl 16.00 och 18.00 i Almedalen.
Metod: Specialrekryterad panel.
AntAl sVArAnde: 172 personer.
BeställAre: Expressen.
MätinstitUt: 
Yougov.

AAKAF Så gjordes
undersökningen

saco, lo, och tCo och genomförde i går 
en gemensam manifestation för höjt tak 
i A-kassan:
Håller du med de tre fackliga 
centralorganisationerna att 
A-kassan är för låg?

Han har 
minst makt

 Msorry, Jonas sjöstedt.
 MMånga ser fram emot ditt tal i kväll.
 MMen någon makt har du inte, enligt Yougovs dagliga 

 Almedalspanel.

 Mnär Almega bjöd in till vimmel var stämningen på topp. 
 M sdf  Foto: christian örnberg

Ja 62,8%

Vet ej/vill inte  
svara 16,9%

Nej 20,3%

kung i panelen.

Frida Wennberg, arbetsrättsjurist, proffice, 
och Helene Hasselskog, Hr-direktör, 
proffice.

Helena norman, kommunikationsansvarig, 
omställningsfonden, samt Bibbi granting, 
administrativ chef, omställningsfonden.

elisabeth Björkegren, löneadministratör, 
gotlands bilfrakt, och Christina petersson, 
ekonomiansvarig.

Conny lind, it-tekniker, Anders gustafsson, inhouse konsult, per gradén, förhandlingschef 
Bemanningsföretagen, och Henrik Bäckström, vd, Bemanningsföretagen.

erik lautmann, industriell rådgivare, och 
patricia olby kimondo, vd lärarförmedlarna.

SiSt p˚ liStAN . Jonas sjöstedt hamnar sist på listan över politiker som tros 
ha störst inflytande under Almedalsveckan. Foto: robban andersson
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Fredrik Sjöshult: Många skulle vinna på att åka hit
Visby. Swedbankchefen Michael 
Wolf har varit kung bland direktö-
rerna under Almedalsveckan.

Hans Vestberg, Annika Falkengren 
och Karl-Johan Persson är korkade 
som inte följer efter.

Nästa år borde de också komma 
hit – och jag ska förklara varför.

Den politiska eliten är här och trängs 
med tungviktare som LO, Svenskt 
Näringsliv, Exportrådet och andra  
i Visbys gränder, men med några få 
undantag har toppdirektörerna valt 
hängmattan i stället.

Volvos nye vd Olof  Persson är ett 
undantag. Han gjorde en blixtvisit här på 
måndagen men valde att gömma sig och 
inte synas offentligt.

Varför? 
Han borde tagit chansen att berätta om 

sina visioner för att få med politikerna 
på noterna när det handlar om stöd till 
forskning som är så viktig för Volvos 
framtid. Alla politiker pratar om innova

tioner – varför lägger sig inte Persson  
i den diskussionen?

Swedbankchefen Michael Wolf har 
fattat. Han har haft ett intensivt schema 
med tydlig agenda: Slagit tillbaka mot 
kritiken för höga bolånemarginaler, 
förklarat hur nya regler påverkat banken 
och larmat om att svenska hushåll 
sparar för dåligt.

Det är klart att hans anseende i poli
tiska kretsar ökar tack vare insatserna  
i Visby i en tid när det är modernt att ”flå 
en bankdirektör”. Han har fått politiker
nas gehör.

Annika Falkengren väljer bort politi
kerna i Almedalen för stekarna nästa 
vecka under tennisveckan. Mindre 
smart. Efter att jag frågat ut Michael 
Wolf  på Expressens scen undrade Nor
deas presschef  om det fanns plats för 
Christian Clausen nästa år.

Men det finns andra svenska toppdirek
törer i de globala världsföretagen som 

skulle tjäna på att åka till Almedals
veckan.

 W  Hans Vestberg profilerar Ericsson 
som en god världsmedborgare med 
visionen om 50 miljarder uppkopplade 
enheter. Det handlar om allt 
från att optimera laddning i 
Volvobilar till att hjälpa fiskare 
i Afrika med väderprognoser 
för att öka fångsterna. 

Samtidigt är han noga med 
att Sverige är bas för Ericssons 
utveckling och när han har 
gräddan av svenska besluts
fattare samlad borde han 
vara här för att berätta om 
sina goda insatser och 
behovet av välutbildade 
ingenjörer.

Om svenska utbildnings
politiker får starkare käns
lor för Ericsson kommer det 
att öka chansen att de fattar 
rätt beslut i framtiden.

 W  H&M har fått en del kritik 

för dåliga arbetsvillkor i klädtillverk
ningen, men KarlJohan Persson har en 
stor avdelning med hundratals anställda 
som arbetar hårt för schysta fabriker.

Varför berättar han inte om det för 
makthavarna som fattar beslut 
om designhögskolor, handelns 
förutsättningar i Sverige och 
annat som har stor betydelse 
för H&M?

Det finns många fler exem
pel – Teliachefen Lars 
Nyberg borde ta tjuren vid 
hornen och berätta för 
undrande politiker om 
expansionen i det så kallade 

diktaturbältet och Jacob 
Wallenberg och hans Investor 
borde ta chansen att visa att 
det inte är hin håle själv som 
köper upp svenska välfärds
företag.

Det är korkat att missa den 
chansen.

Fredrik 
Sjöshult
fredrik.sjoshult 
@expressen.se

ekonomi

Jonas Sjöstedt – mer populär än 
sin företrädare. Foto: christian örnberg

När Jonas Sjöstedt i januari tog 
över partiledarskapet steg opini
onssiffrorna direkt, men de har 
nu dalat och ligger någonstans 

nära valresultatet på 5,6 pro
cent.

En liten ljusglimt kom dock i 
SCB:s stora mätning i början av 

juni där partiet fick 7,9 procent, 
en ökning med 1,8 procent jäm
fört med förra mätningen.

Sjöstedt kan nu åter glädjas. I 
en färsk opinionsmätning från 
Demoskop anser 63 procent av 
de tillfrågade att han är en bättre 
ledare än Lars Ohly.

Bland de egna väljarna är han 
ännu mer populär. I den gruppen 
anser hela 88 procent att Sjö
stedt överglänser Ohly.

Totalt genomförde Demoskop 
2 235 intervjuer 26–29 juni.  

David Baas
david.baas@expressen.se

Visby. Sjöstedteffekten må har kommit av sig.
Men den nye V-ledaren är mycket mer populär än före-

trädaren Lars Ohly.

SjØStedt reSer Sig – FØrbi ohly

VarFØr Ær
ni inte hÆr?

ViSbyS Vd-kung. Swedbanks vd Michael Wolf intervjuas i Expressens valstuga av Fredrik Sjöshult – men var är de andra toppdirektörer-
na? Jacob Wallenberg, Karl-Johan Persson, Annika Falkengren, Hans Vestberg och Lars Nyberg har fattat korkade beslut, anser Expressens 
krönikör. Foto: cornelia nordström (stora bilden)

Wolf är kung
bland direk-

törerna – de som 
inte följt efter 
är korkade.
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Stefan Fölster tog med sig hela 
 familjen till sitt stammisboende

”Vi trivs här en bit 
bort från smeten”

Pris: ”Det är jobbet som betalar, 
jag har inte vågat fråga vad det 
kostar.”
område: Nära Österport. 
storlek: Cirka 110 kvadrat
meter.
så Hittade jag boendet: ”En 
jobbarkompis fixade det för flera 
år sedan. Sedan dess har jag bott 
här varje år under Almedals
veckan.”
då bokade jag: ”Jag har haft 
det år efter år, så det är nästan 
givet att huset är mitt.”
bekvämligHeter: ”Det finns ett 
modernt kök med olika köks
maskiner, trädgård och balkong.”

Stefan Fölster vet att det är 
svårt att få boende under 
Almedalsveckan. Han har 
tidigare bott på en bond-
gård, i en semesterby en bit 
utanför Visby och i husbil. 
Men för fyra år sedan 
vände det – då blev boende-
standarden bättre. En 
jobbar kompis fixade huset 
som ligger i en typiskt got-
ländsk gränd. Sedan dess har han alltid 
bott här.

– Det är inte mitt i smeten, men ändå 
nära till allt. För mig är det viktigt att 
barnen lätt kan ta sig hem om kvällarna, 
säger Stefan Fölster. 

– Det här huset är väldigt fint, det 
känns lyxigt. 

Äter frukost på balkong
Här finns flera sovrum och ett 

modernt kök som familjen sitter och äter 
i, bara några timmar efter att de har 

anlänt till ön. Dessutom 
finns en balkong där de 
brukar äta frukost och 
en trädgård. Men där 
kommer Stefan Fölster 
inte att hinna tillbringa 
många timmar, han har 
nämligen mängder av 
seminarier i veckan. 

– Det här blir mest en 
sovplats tyvärr, säger 

han besviket. Stefan Fölster trivs nämli-
gen i huset.

Blir för lite sömn
Men inte heller om nätterna kommer 

han att vara så mycket i villan. 
– Sömnen blir en samvetsfråga. Jag är 

inte värsta festprissen, men det blir helt 
klart för lite sömn här. Det behövs en 
vecka sedan för att vila upp sig hemma i 
Nacka. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Hemtrevligt. Familjen Fölster umgås i det moderna köket. Foto: Johanna Cardell

S˚ bor SteFan FØlSterS Familj i viSby

ViSby. Han har bott i samma hus i flera år i rad under almedalsveckan.
en bit bort från smeten trivs stefan Fölster bra. 
– det är så mysigt och hemtrevligt här, säger chefsekonomen på 

svenskt näringsliv.

ExprEssEn HÆlsar p˚ Hos...
SteFan FØlSter

Huset ligger i en typiskt gotländsk gränd.

På balkongen brukar familjen 
äta frukost med fin utsikt.

Catharina Elmsäter-Svärd

Stefan Attefall

Claes Norgren

Åsa Romson

Ingemar Skogö

Lena Erixon

effect vim
m

erby 2012

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

Intervjuare och moderator 
Bertil Moldén, vd BIL Sweden

ALMEDALSVECKAN I VISBY • HÖGSKOLAN • SAL B25

Tisdag 3 juli 
kl 9.00-9.30
Ingemar Skogö, tidigare 
GD för Vägverket och numera 
landshövding i Västmanlands 
län samt ordförande för FFI 
(Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation). 

Tisdag 3 juli 
kl 15.00-15.30
Stora samhällsresurser satsas 
på olika insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
Claes Norgren har lett 
Riksrevisionens arbete med 
granskningsstrategin 
“Hållbar utveckling - klimat”.

Onsdag 4 juli
kl 9.00-9.30
Lena Erixon, stf GD 
Trafi kverket har under det 
senaste året arbetat intensivt 
med att leda Kapacitets-
utredningen. 

Onsdag 4 juli
kl 15.00-15.30
Catharina Elmsäter-
Svärd, 
infrastrukturminister, 
ansvarar för transport- och 
infrastrukturfrågorna.

Torsdag 5 juli
kl 15.00-15.30
Åsa Romson, 
miljöpartiets språkrör vill 
minska miljöbelastningen 
från trafi ken genom tydliga 
effektiviseringar av 
transportlogistik. 

Fredag 6 juli
kl 9.00-9.30
Stefan Attefall, 
civil- och bostadsminister, 
ansvarar för planering, 
byggande och förvaltning. 

Här får du också chansen 
att själv ställa angelägna frågor 
och få svar direkt

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

HETA 
STOLEN
HETA HETA 
STOLEN
HETA 
STOLEN
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Min dag i bilder

˚k sØderut. Stefan Fölster föreslog 
en studieresa till Danmark, för där finns 
vilja till blocköverskridande samverkan. 
Något han efterlyste även i Sverige.

Mer verkstad, tack. Kurt Eliasson 
på Sabo och Anti Avsan (M) var överens 
om vad som behöver göras åt bostadsbyg-
gandet. Det räcker inte med att snacka.

ensaM Ær stark? Malin Appelgren, 
KD-kommunalråd i Solna, slog fast att KD 
måste klara sig självt, det finns inget annat 
parti som kan hjälpa dem kvar i riksdagen. 

MedleMsnytta. Björn Rosengren sa till LRF-ordföranden Helena Jonsson att han är medlem i LRF. ”Vad skönt 
det är att vara medlem så jag får gnälla lite”, sa han och krävde tuffare tag för rätten att bygga nära stränderna.

Björn och Kockums vd
pratade vid biblioteket

lotta gröning: Det var mitt beslut att 
lägga ner postkontoren, sa Rosengren
I går morse fick jag gå upp tidigt 
för att prata bostadspolitik hos 
Sabo.

Det var Moderaternas politik 
som granskades. 

Det börjar ju onekligen bli bråttom att 
bygga bostäder. Jag fick uppdraget att 
leverera en valaffisch till Moderaterna. 
”Nu bygger vi”, sa jag på uppstuds till 
Anti Avsan som är partiets talesman i 
bostadsfrågor.

Långt efteråt kom jag på vad jag 
borde sagt: ”Bygg själv!” Det passar 
bättre ihop med Moderaternas ideo
logi. 

Sedan fick jag leta efter Björn 
Rosengren som skulle vara med på ett 
seminarium på Axess om stad och 
land. Jag hittade honom vid bibliote
ket där han stod och pratade med 
Kockums vd. De frågade om jag var 
intresserad av en ubåt. Jag funderar 

fortfarande på det. Det vore kanske 
inte så dumt. 

Björn Rosengren och LRF:s ordfö
rande Helena Jonsson hade ett intres
sant samtal om landsbygdens möjlig
heter. 

– Det är mitt fel att postkontoren 
lades ner, sa Rosengren. 
Jag tog det beslutet som 
näringsminister. Jag fick 
idén när jag satt hos tand
läkaren och tittade upp i 
taket, där fanns en affisch 
från en amerikansk lant
handel. Mjölk och kaffe och 
så postkontoret mitt i allt.

Men Björn var ganska 
nöjd med sitt beslut.

– Jag tycker det är praktiskt att 
kunna gå på Ica när som helst söndag 
som måndag och hämta ut sina paket, 
konstaterade Björn.

Vid Expressens valstuga hade jag en 
utfrågning med representanter för 
Alliansen.

Per Schlingmann var där och jag 
frågade honom vad Moderaterna hade 
gjort för fel om Socialdemokraterna 
och Löfven vann valet. Schlingmann 
var tyst en stund, men sedan konstate

rade han att den tanken 
inte ens finns i hans sinne. 
Men han tycker att Stefan 
Löfven är genuin, även om 
det inte kommer att hjälpa, 
enligt Schlingmann.

Men Moderaternas parti
strateg hade det ändå lite 
hett om öronen. Både 

kristdemokraten Malin Appelgren och 
Stefan Fölster ansåg att regeringen 
varit alltför passiv. 

– Var är reformerna och var är 
visionerna? frågade de.

GrØninGs minGellotta 
Gröning

lotta.groning 
@expressen.se expressens krØnikØr, tidiGare chefredaktØr p˚ tidninGen norrlÆndska socialdemokraten och f d debattredaktØr p˚ aftonbladet

Modera-
ternas 

partistrateg 
hade det lite 
hett om öronen 
vid valstugan. 
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+
 För en smartare skola.

Kom in till oss oss på Joda Bar, Skeppsbron 24 i Visby. Du kan utnyttja 
vårt fria 4G-WiFi och ta en fika. Och varför inte diskutera hur eleverna
påverkas av IT och de mobila lösningarnas intåg i skolan?
Den 4 juli kl 14–15 har vi en diskussion med: 

Medverkande:     Tomas Tobé, ordförande utbildningsutskottet, (M)
Ibrahim Baylan, vice ordförande utbildningsutskottet, (S)
Ulrika Ryan, lärare, Byskolan
Bo Kristoffersson, rektor Viktor Rydbergs Gymnasium

Moderator:   David Samuelsson

Det var länge sedan lärare nöjde sig med ett äpple på katedern.

samsung.se



26 onsdag 4 juli 2012

”Jag vet 
inte om vi 
kommer 
träffas”
Visby. Kristdemokraterna 
behöver hjälp.

Men i Almedalen får KD 
ingen draghjälp av stats
ministern.

–  Jag vet inte om vi 
kommer träffas över
huvud taget här, säger 
Göran Hägglund.

Kristdemokraternas dåliga 
opinionssiffror skulle kunna 
kosta Fredrik Reinfeldt stats-
ministerposten i nästa val. 
Om det var val i dag skulle de 
röd-gröna få egen majoritet, 
med 51,8 procent, enligt en 
undersökning av SvD/Sifo 
som presenterades igår. 

Men i Almedalen får social-
ministern Göran Hägglund 
klara sig helt på egen hand. 
Han har inget inplanerat 
möte med statsministern 
Fredrik Reinfeldt, inte heller 
någon gemensam middag, 
uppger Hägglund för Expres-
sen.

Kör eget race
I stället kör Moderaterna 

och Kristdemokraterna sitt 
eget race under Almedals-
veckan.

– Jag träffar ju honom 
i Stockholm nästan varje dag, 
förklarar Göran Hägglund.

Men har ni pratat om opini
onssiffrorna någonting?
–  Nej, det har vi inte gjort. 

Skulle vi göra det skulle vi 
inte få något gjort, säger 
Göran Hägglund. 

På söndag är det Kristdemo-
kraternas dag i Almedalen. 
Då ska Göran Hägglund hålla 
tal. Men redan nu är social-
ministern på plats för att 
delta i flera seminarier.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Hägglund och Kristdemokraterna 
får klara sig själva under Alme               
dals       veckan. Foto: mikael sjöberg

IQ:s vd Markus Jägerskod och 
Emanuel Karlsten. Foto: johanna cardell

Alkohol är en stor de av unga 
vuxnas liv. Och många delar 
gärna med sig av det – på Face-

book, bloggen, Twitter, Insta-
gram och andra sociala medier. 
Anledningen: Man vill skapa sig 

en image, enligt panelen till 
seminariet ”Fullast på sociala 
medier”.

Finns det några kända exempel 
med folk som varit fulla på nätet?
– Inte vad jag kan komma på 

nu, men det gör det säkert. Det 
finns säkert politiker som ång-

rar det de gjort. Men jag tror inte 
att de går ut efteråt och säger att 
de var fulla när de gjorde det, 
säger paneldeltagaren Emanuel 
Karlsten, expert på sociala 
medier, efter seminariet.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Visby. Bilder på rosévin på Instagram och fylleuppdate
ringar på Facebook.

– På nätet trängs inlägg som är relaterade till alkohol, sa 
IQ:s vd Markus Jägerskod vid ett seminarium i går.

internet fullt av fyllbultar

Lärarförbundet 
arrangerar 
under veckan 
flera stora semi-
narium och 
mingel i Visby. 
Och varje dag 
ligger en grön 
matta utrullad utanför restau-
rang Vinäger. Där uppmanas 
politiker och andra kända besö-
kare att ”hoppa över lönegapet”.

Syftet är att uppmärksamma 
det faktum att det skiljer 10 000 
kronor mellan lärare och andra 
yrkesgrupper med likvärdig 
utbildning, till exempel civil-
ingenjörer.

 Höja statusen
Lärarförbundet arbetar för att 

minska lönegapet och höja lärar-
nas status. Utbildningsminister 
Jan Björklund, Socialdemokrater-

nas ut  bildnings-
politiska talesper-
son Ibrahim Bay-
lan och IT- och 
infrastrukturmi-
nister Anna-Karin 
Hatt valde alla att 
hoppa över löne-

gapet i Visby i går.

”Hård uppförsbacke”
– Vi vill visa att lärarna jobbar 

i en hård uppförsbacke med att 
överbrygga lönegapet. Det är för 
få som vill bli lärare i dag, men 
det går att hoppa över, säger 
Lärarförbundets ord förande 
Eva-Lis Sirén. 

Samtidigt  konstaterade hon 
att politikernas längd   hopp 
under gårdagen ten derade att 
likna tresteg.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Visby. Här hoppar utbildningsminister Jan Björklund 
längdhopp – för höjda lärarlöner.

– Det var uppförsbacke, konstaterade han efter hoppet.

TresTegslØn

Jan Björklund tar ett skutt 
– för  lärarnas lön och status

1 2 3

4

5 6

En skara ser på den laddande Björklund... ... som målmedvetet tar sats inför hoppet. Med väldig kraft lämnar ministern marken...

... och närmast flyger fram över mattan! En perfekt landning senare... ... back to life, back to reality.

Ibrahim Baylan. AnnaKarin Hatt.
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Under ”Allsång på 
Skansen” i går genomförde pro-
gramledaren Måns Zelmerlöw en 
födelsedagskupp.

Efter framträdandet av Molly 
Sandén, som dagen till ära fyllde 
20 år, gratulerades hon med 
blommor och sång. När Måns 
frågade hur hon skulle fira den 
jämna födelsedagen svarade 
hon:

– Vi firar ju med allsången, är 
inte det det bästa sättet?

I SVT:s webbsändning efter 
programmet fördes Måns 
födelse dagskupp på tal och Molly 
erkände att hon blev helt 
”knockad” av tilltaget.

Födelsedagsbarnet Molly Sandén 
firades på Skansen. Foto: Scanpix

Molly Sandén 
blev ”knockad” 
i direktsänd tv

En tvåårig pojke för-
des till sjukhus efter att ha blivit 
påkörd i Linköping strax före 
klockan 19 i går kväll. 

Pojken ska ha sprungit ut på 
ett bevakat övergångsställe vid 
korsningen mellan Söderleden 
och Ridderstadsgatan. 

Han var i sällskap med en 
vuxen, som dock stod vid sidan 
av vägen.

– Polisen på plats bedömde att 
han är allvarligt skadad, säger 
Lars-Göran Nilseryd på Öst-
götapolisen.

– Han var vid medvetande 
efter olyckan och sövdes ned när 
han kom till akutmottagningen.

Pojke skadades allvarligt vid ett 
övergångsställe. Foto: Fredrik WikviSt

Tvåårig pojke 
påkörd av bil  
i Linköping

Nicolas Sarkozy är  
i blåsväder. På tisdagsmorgonen 
genomförde den franska polisen 
en husrannsakan i ex-presiden-
tens och Carla Brunis lägenhet. 

Utredningen handlar om att 
Sarkozy ska ha finansierat sin 
politiska kampanj på ett illegalt 
sätt, uppger tidningen Le Monde.

Uppgifter gör gällande att per-
soner anställda hos Liliane 
Betten court, arvtagerska till 
kosmetikimperiet L’Oreal, ska 
ha gett kuvert med sedlar till 
Sarkozys medhjälpare för att 
finansiera hans kampanj 2007.

Sarkozy var inte hemma när 
husrannsakan gjordes. 

Frankrikes förre president 
misstänks för brott. Foto: Michel euler

Polisen sökte 
igenom Nicolas 
Sarkozys hem

Fem utländska 
bergsklättrare dog i går i en fall-
olycka i schweiziska Alperna.

”De fem klättrarna föll flera 
hundra meter. Ingen av dem 
överlevde”, meddelade polisen i 
kantonen Valais i ett kortfattat 
uttalande enligt TT.

Enligt lokala medier var klätt-
rarna på väg ner från Laggin-
horntoppen strax efter lunchtid 
när den tragiska olyckan var 
framme. En sjätte klättrare, som 
själv mått för dåligt för att 
klättra hela vägen till toppen, 
larmade om olyckan.

Lagginhorn är en 4 010 meter 
hög topp belägen i södra Schweiz.

Här omkom fem bergsklättrare i en 
fallolycka. Foto: Jean-chriStOphe BOtt

Tragisk olycka 
tog fem 
klättrares liv

Djurgården slog IFK 
Göteborg med 3–2 på Stockholms 
stadion i Allsvenskans omstart.

Men matchen överskuggades 
av en publikskandal. IFK Göte-
borgs mittback Kjetil Waehler 
skulle ha spelat från start i back-
linjen, men ströks strax före 
avspark. 

Det rapporterades att Waehler 
hade skadats av ett inkastat före-
mål, vilket han själv bekräftade:

– Någon kastade in ett föremål 
som träffade mig på vaden och 
utlöste en bristning, säger 
Waehler till Expressen.

Nu riskerar Djurgården spel 
inför tomma läktare.

Allsvenskan fick en skakig nystart  
i går. Foto: anna-lena MattSSOn

Publikskandal 
på allsvensk 
nypremiär

DeT hÆNDe i VÆrLDeN MeDaN Du Drack roSé

Sverige världen världen SportSverige

Svensk sjukvård har sina fel och brister. Men det är 
också en sjukvård i världsklass, inte minst när det gäller 
strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.
 
I den mån Nycomed har bidragit till detta, beror det på 
att vi i femtio år har samarbetat med vården och vård-
tagarna här i landet. Vi är stolta över vad vi uppnått 
och sättet vi har gjort det på. Att vi numera är en del 
av Takeda förändrar inte den saken.
 
Fler än 110 000 patienter i Sverige tar varje dag vårt  
läke medel, för att inte få stroke efter förmaksflimmer. 
Tillsammans med sjukvården har vi lyckats få till världens 
högsta följ samhet. Ingenstans följer patienterna den  
ordinerade behandlingen bättre.

En bidragande orsak till det är den utbildning, som vi 
tillsammans med sjukvårdsorganisationer runt om i 
landet har haft för läkare, annan sjukvårdspersonal och 
därigenom deras patienter.
 
På så sätt har vi kunnat dra vårt strå till stacken för att 
spara liv och lidande såväl som pengar. Och det tänker 
vi fortsätta att göra.

50 år av samarbete. För en vård i världsklass.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna.
Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. 
Telefon: 08-731 28 00.
E-post: infosweden@nycomed.com
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–09.00 Stor stark på jobbet – om att 

arbeta i miljöer där alkohol serveras
Frukostsamtal. Arr: IOGT-NTO och Hotell- och res-
taurangfacket. Med Stefan Eriksson, ombudsman, 
Hotell- och restaurangfacket. Anna Carlstedt, För-
bundsordförande, IOGT-NTO. Mia Larsson, Clarion 
Hotel Visby. Lise-Lotte Argulander, Förbundsjurist, 
Visita. Ann-Britt Ryd Pettersson, moderator.  
Plats: Kilgränd.� 

08.00–09.00 Framtidens skola – är den redan här?
Frukostseminarium. Arr: Lärarförbundet. Med 
Joanna Schéele, lärare och lärarcoach, Stockholms 
stad. Anders Runnquist, chef forskning och  
utveckling, Vittraskolorna. Fredrik Svensson,  
idégenerator, Rektorsakademien Utveckling. Pär 
Palmgren, rektor, Blåklintskolan i Mjölby. Samir  
el-Sabini, ordförande, Sveriges Elevkårer. Sandra 
Kristoffersson, lärarstuderande och vice ord-
förande, Lärarförbundet student. Eva-Lis Sirén, ord-
förande, Lärarförbundet. Lydia Cappolichio, moder-
ator. Plats: Restaurang och bar Vinäger, 
Hästgatan 4.� 

08.00–09.30 Jag vill operera mitt knä i Tyskland! 
– Om gränslös(t) god vård
Frukostseminarium. Arr: Norrbottens läns 
landsting och Region Skåne. Med Pierre 
Schellekens, chef, EU-kommissionen  
i Sverige. Maria Nilsson, departe-
mentssekreterare, Socialdeparte-
mentet. Lena Furmark, Politisk sakkunnig, 
Socialdepartementet. Martin Andreasson (M),  
ledamot, Sjukvårdsdelegationen SKL. Agneta  
Granström (MP), landstingsråd, Norrbottens läns 
landsting. Anders Åkesson (MP), regionråd, Region 
Skåne. Plats: Hästgatan 1.� 

08.15–09.00 Hur ser framtidens arkitektur 
ut i den hållbara staden?
Samtal. Arr: Västsvenska Handelskammaren. Med 
Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdhs. Kajsa Dahlsten, 
moderator, Västsvenska Handelskammaren. Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.� 

08.30–11.00 Matlandet – nu 
med jord under naglarna
Frukostseminarium. Arr: United Minds. Med Eskil 
Erlandsson, landsbygdsminister, regeringen. Ewa 
Björling, handelsminister, regeringen. Ami Hovstadi-
us, kommunikationsansvarig, Visit Sweden. Pär 
Bergkvist, marknadsansvarig, Jordbruksverket. Ma-
ria Varnauskas, marknadsansvarig, Exportrådet. In-
gela Stenson, omvärldsanalytiker rådgivare, United 
Minds. Plats: Restaurang 50 Kvadrat, 
S:t Hansplan.� 

08.30–10.00 Behöver utbildningsministern 
en egen surfplatta?
Frukostseminarium. Arr: Upplands Väsby kommun 
och Microsoft. Med Eva-Lis Sirén, ordförande, 
Lärarförbundet. Eva Pethrus, programchef partner-
skap i lärande, Microsoft. Birger Östlund, 
statssekreterare på utildningsdepartementet, Reger-
ingskansliet. Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens 
ordförande, Upplands Väsby kommun.  
Plats: Hästgatan 1, innergården.� 

08.30–09.15 Mördarbakterier 
– vilka torpeder skall du leja?
Debatt. Arr: Center för eHälsa i samverkan, Cehis. 
Med Johan Carlson, generaldirektör, Smittskydds-
institutet. Rikard Lövström, ledamot i förvaltnings-
gruppen för Infektionsverktyget tidigare projekt- 
ledare. Mats Eriksson, ordförande, SKL:s sjukvårds-
delegation. Moderator: Petra Hasselqvist, förvalt-
ningsgruppens ordförande för Infektionsverktyget, 
Cehis. Plats: Mellangatan 18.

09.00–10.30 Sådd för nyanställningar – sänkta 
arbetsgivaravgifter ger nya jobb
Seminarium. Arr: Fores och Företagarna. 
Med Martin Ådahl, vd, Fores. Lennart 
Flood, professor, Handelshögskolan 
Göteborgs Universitet. Lars Jagrén, 
chef ekonom, Företagarna. Pigge Werke-
lin, grundare och ägare, Werkelinbolagen. 
Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dag-
bladet. Lotta Gröning, Expressen. Jens Spendrup, 
ordförande, Företagarna. Annie Lööf, näringsminis-
ter. Plats: Mellangatan 9.

09.00–09.45 Är våg och solkraft 
framtidens energikällor?
Seminarium. Arr: Fortum Power and Heat AB. Med 
Göran Hult, chef för forskning och utveckling i 
Sverige, Fortum. Marie Fossum, chef för affärs-
utveckling, Fortum. Plats: Gotlands Museum,
Strandgatan 14.

09.30–10.30 Är jag en våldtäktsman nu?
Barn/ungdom
Seminarium. Arr: Fryshuset, RFSU. Med Alan Ali, 
debattör metod- och konceptansvarig, Elektra 
Fryshuset. Helena Meyer, ansvarig Nätvandrarna, 
Fryshuset. Olga Persson, förbundssekreterare, SKR. 
Åsa Regnér, generalsekreterare, RFSU. Pelle Ull-
holm, sexualupplysare, RFSU. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.
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10.00–11.15 Hållbara hoppjerkor 
– reformer som gör det möjligt  
att jobba längre och byta karriär
Seminarium. Arr: Almega. Med bla moderator: Pon-
tus Schultz, Veckans Affärer. Ulf Kristersson (M), 
socialförsäkringsminister. Irene Wennemo, huvud-
sekreterare, Socialförsäkringsutredningen. Maria 
Wetterstrand, grön debattör och tidigare språkrör 
för Miljöpartiet. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.� 

10.00–11.00 Rätten till kunskap – en fråga om tid
Seminarium. Arr: Lärarnas Riksförbund och SECO. 
Med bla Ibrahim Baylan, ledamot i riksdagens utbild-
ningsutskott, (S). Metta Fjelkner, ordförande, Lärar-
nas riksförbund. Plats: Tranhusgatan 47.

10.00–12.00 Vänsterpartiets välfärdsseminarium
Vänsterpartiets dag i Almedalen. Arr: Vänsterpartiet. 
Med bla Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. 
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, 
Vänsterpartiet. Plats: Almedalen.

10.00–12.00 Makt åt kvinnor efter 
den arabiska våren?
Samtal. Arr: Operation 1325. Med bla Maj-Britt 
Theorin, ordförande, Operation 1325. Afrah Nasser, 
bloggare människorättsaktivist, Yemen. Ingmar 
Karlsson, Senior Fellow Centrum för Mellanöstern-
studier, Lunds Universitet. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.

10.00–12.30 Din stad – en unik destination?
Mötes- och debattplats. Arr: Svensk handel, Fastig-
hetsägarna, Svenska stadskärnor och Centrum-
utvecklare. Med Yvonne Ingman, Svensk handel. 
 Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna. Boris Lenner-
hov, Gekås Ullared. Marita Ljung, statssekreterare åt 
näringsminister Annie Lööf. Hans Rothenberg, leda-
mot i riksdagen och näringsutskottet, Moderaterna. 
Liselott Hagberg, riksdagsledamot och ”Årets tur-
ismpolitiker 2011”, Folkpartiet. Samt flera andra 
politiker. Plats: Wisby Strand Congress & Event, 
Donnersgatan/Strandvägen.� 

10.00–12.00 Rio+20 – vad hände och 
vad betyder det för ungas roll  
i arbetet med hållbar utveckling?
Seminarium. Arr: Fältbiologerna och LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer. Med Gunilla Carlsson (M), 
biståndsminister. Alva Snis Sigtryggsson, fältbiolog 
och LSU:s representant till Rio+20, Fältbiologerna/
LSU. Felix König, ordförande, LSU – Sveriges ung-
domsorganisationer. Linn Andersson, moderator, 
Fältbiologerna. Plats: Silon, Holmen, Visby hamn.

10.00–11.30 Skinnade kunder, hotad 
hotellpersonal och en solkad Sverigebild  
– hur får vi bättre tillsyn av taxi?
Debatt. Arr: Svenska taxiförbundet. Med Ulla Hamil-
ton, Trafikborgarråd, Stockholms stad. Gunnar Lars-
son, generaldirektör, Konsumentverket. Clemens 
Wantschura, Branschutvecklingschef, Visita. Maria 
Rankka, vd, Stockholms Handelskammare. Jan Ber-
toft, Generalsekreterare, Sveriges konsumenter. 
Thomas Winskog, Förbundsdirektör, Svenska taxi-
förbundet. Plats: Strandgatan 35, trädgården.

10.30–12.00 Inlåst, bortgift, mördad 
– hur bekämpar vi hedersvåldet?
Seminarium. Arr: Rikspolisstyrelsen. Med bla Bengt 
Svenson, rikspolischef, Polisen. Carin Götblad, nati-
onell samordnare mot våld i nära relationer, reger-
ingskansliet. Juno Blom, utvecklingsledare, länssty-
relsen i Östergötland. Sara Mühling, nationell sam-
ordnare, Rädda barnen. Gabriella Ahlström, modera-
tor. Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn.� 

10.30–11.30 Åtta av tio kommer 
älska det här seminariet
Seminarium & mingel. Arr: Westander. Med bla Bo G 
Andersson, pr-konsult på Westander, fd redaktör för 
DN Debatt. Maria Ferm, riksdagsledamot,  
Miljöpartiet. Toivo Sjörén, chef för opinions- 
undersökningar, TNS Sifo. Jenny Stiernstedt,  
journalist, Svenska Dagbladet Faktakollen.  
Plats: Södra Kyrkogatan 13.� 

10.00 Intervju Nils Öberg 
Frågestund/utfrågning. Niklas Svensson 
intervjuar Kriminalvårdens nya general-
direktör. Plats: Hamngatan.

11.00–12.00 Hur påverkar deckarsuccéerna 
bilden av Sverige?
Seminarium. Arr: Utrikesdepartementet, Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Med Fredrik Wet-
terqvist, UD. Annika Rembe, generaldirektör, Svenska 
Institutet. Gabriella Augustsson, press- och kommu-
nikationsråd, Ambassaden i Washington. Thomas 
Brühl, , Visit Sweden. Ingrid Rudefors, Filmregion 
Stockholm-Mälardalen. Plats: Donnersgatan 6.

11.30–11.50 Raka svar med Thorwaldsson 
Frågestund/utfrågning. Med Karl-Petter 
Thorwaldsson, LO-ordförande. Med  
Niklas Svensson, politikreporter.  
Plats: Hamngatan.
 – Direktsänds på Expressen.tv
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER

Alme-
dAlen
OnsdAg
...med Fredrik sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

matland på 50 Kvadrat
MMLandsbygdsministerMEskilM

ErlandssonMochMhandelsministerM
EwaMBjörlingMbjuderMinMtillMförtä-
ringMpåMguldkrogenM50MKvadratsM
innergårdMiMcentralaMVisbyMförM
attMmarknadsföraM”MatlandetM
Sverige”.

ProjektetMärMministrarnasM
gemensammaMbabyMförMattMlyftaM
exportenMavMsvenskMmatMochM
lockaMflerMturisterMtillMSverige.M
ÄvenMExportMrådet,MVisitMSwe-
denMochMjordbruksverketMskaM
varaMmedMochMberättaMomMhurM
svenskaMbönder,MrestaurangerM
ochMoffentligaMkökMlyftsMförMattMstärkaMdetMsvenskaM
matvarumärket.

M RestauRang 50 kvadRat, 
M s:t Hansplan, kl 08.30

Tips på hur man får publicitet
MMPolitikerMochMlobbyisterMförenasMavMenMvåtMdrömMomM

attMfåMutrymmeMpåMDNMDebatt.MEfterMattMdenMförreM
redaktörenMförMsidan,MBoMGMAndersson,MgåttMöverMtillM
PR-branschenMochMbörjatMpåMWestander,MdelarMhanMnuM
medMsigMgratisMavMsinaMbästaMtips.

TillsammansMmedMenMpanelMmedMrepresentanterM
frånMblandMannatMSifoMskaMhanMblandMannatMberättaM
hurMstatistikMkanManvändasMförMattMgeMpublicitetMochM
annatMsomMkrävsMförMattMpåverkaMsamhällsutveck-
lingen.

M södRa kyRkogatan 13, kl 10.30

Kan man förlåta Utöyadådet?
MMTerrordådenMiMOsloMochMpåMUtöyaMkommerMiMfokusM

påMonsdagseftermiddagenMnärMtidningenMDagenMochM
FrälsningsarménMställerMfrågan:M”KanMmanMförlåtaM
Utöyadådet?”MIMpanelenMfinnsMblandMandraMPeterMÖrn,M
biskopMAntjeMJackelenMochMrepresentanterMfrånM
KongoMochMNorge.

IMenMannanMdelMavMVisbyMärMdenMsvenskaMhandlings-
planenMmotMextremismMsamtidigtMföremålMförMdiskus-
sionMmedMdemokratiministerMBirgittaMOhlsson,M
säkerhetspolisenMochMSvenskaMFreds.

M Mellangatan 21, kl 15.00 (dagen)
M HaMnplan 5, kl 15.30 (svenska FReds)

Eskil Erlandsson.

Werkelin.

Schellekens.

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–22.00
12.30–12.50 Raka svar Anna Maria Corazza Bildt 

Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. 
Niklas Svensson intervjuar Modera
ternas EUparlamentariker.
– Direktsänds på Expressen.tv

12.30–13.15 Vindkraft måste byggas där det blåser 
– vilken hänsyn till andra intressen krävs?
Lunchseminarium. Arr: Vattenfall. Med Svante 
Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsförenin
gen. Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket. 
Eva Vitell, ansvarig för vindkraftprojekt i Sverige, 
Vattenfall. Plats: Hästgatan 12.� 

12.50–13.50 Framtidens ansvar vid sidan av 
politiken
Lunchseminarium. Arr: Framtidskommissionen. Med 
bla JanEric Sundgren, direktör med ansvar för 
miljö och omvärldsfrågor, Volvo. Marianne Bogle, 
verksamhetsansvarig för CSR Sweden. Viveca 
Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan 
medlem i Framtidskommissionen. Lars Trägårdh, 
professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och 
medlem i Framtidskommissionen (moderator). Plats: 
Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1.� 

13.00–13.20 Raka svar med Gudrun Schyman 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Gudrun Schyman (Fi). 
Med Niklas Svensson, politikreporter.  
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

13.00–16.30 Är hamnar och sjöfart lösningen på 
järnvägens kapacitetsproblem?
Mötes- och debattplats. Arr: Sjöfartsforum, Sveriges 
Hamnar och Sveriges Redareförening. Med bla 
Catharina ElmsäterSvärd, infrastrukturminister, 
näringsdepartementet. Magnus Kårestedt, Göte
borgs Hamn AB. Lena Erixson, Trafikverket. Christer 
Schoug, Sveriges redareförening. Anders Boman, 
Sveriges redareförening. David Bromander, Sirius. 
Anna Hammargren, moderator, Sjöfartsforum.  
Plats: Hamngatan.

13.00–14.30 Det nya Mellanöstern – fortsatt 
ekonomisk ökenvandring eller spirande 
demokratiska ekonomier?
Seminarium. Arr: Utrikesdepartementet. Med Carl 
Bildt, utrikesminister, UD. Gunilla Carlsson, 
bistånds minister, UD. Ewa Björling, handelsminister, 
UD. Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6.

13.00–14.00 Vad gömmer vi på havets botten?
Manifestation. Arr: Stiftelsen Håll Sverige Rent. Med 
Folke Rydén. Joakim Odelberg. Plats: Fartyget 
i Visby hamn, Briggen Tre Kronor.

13.00–14.30 Foreign Policy of the White 
House – How will the presidential  
elections affect US Foreign Policy?
Debatt. Arr: Utrikespolitiska institutet. Med bla Su
san Glasser, editor in chief, Foreign Policy Magazine. 
Peter Baker, White House senior correspondent, The 
New York Times. Magnus Norell, Senior Research 
Fellow, Utrikespolitiska institutet. Plats: Kruk
makarens hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21.

13.15–15.00 Fler i arbete
Seminarium. Arr: Moderaterna. Med bla Anders 
Borg, finansminister (M). Christer Ågren, vice vd, 
Svenskt Näringsliv. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.30  Raka svar med  Patrik Sjöberg
Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. 
Med före detta höjdhopparen Patrik 
 Sjöberg. Med Niklas Svensson, politik
reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

13.30–15.00 Hur viktigt är IT-klustret för 
Öresundsregionen? Hur konkurrenskraftig  
är regionen för IT-klustret?
Seminarium. Arr: Öresundshuset. Med bla Bert 
Nord berg, styrelseordförande, Sony Mobile och 
 Vestas. Tord Wingren, platschef Lund, Huawei. 
Måns Adler, grundare, Bambuser. Moderator: Jan 
Wifstrand, Rapidus. Plats: Hästgatan 1.

13.30–15.00 Välja p-piller – ska det vara lika 
eller bara för tjejer som är rika?
Seminarium. Arr: Dagens Medicin och MSD. Med bla 
Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och 
omsorg, SKL. Kristina Gemzell, professor i obstetrik 
och gynekologi, Karolinska institutet. Anders Milton, 
regeringens abortutredare. Plats: Clarion Hotel 
 Wisby, Strandgatan 6.� 

13.45–15.00 Varför är vi här? Har Almedalsveckan 
blivit en politikens marknadsplats?
Seminarium. Arr: Samtidshistoriska institutet vid 
Södertörns högskola. Med bla Klas Eklund, senior 
economist, SEB. Janerik Larsson, seniorkonsult, 
Prime PR. Lena Mellin, Journalist, Aftonbladet. Ma
ria Leissner, Sveriges demokratiambassadör, Reger
ingskansliet. Moira von Wright, Rektor, Södertörns 
högskola. Plats: Björkanderska, Skeppsbron.� 
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14.00–14.20 Raka svar med Jonas Sjöstedt
Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. 
Med Jonas Sjöstedt, partiledare (V). 
Niklas Svensson, politisk reporter,  
Expressen. Plats: Hamngatan. – Direktsänds 
på Expressen.tv

14.00–15.00 Hur kan gränsöverbryggande 
samarbeten inspirera och utveckla  
olika branscher?
Seminarium & mingel. Arr: Ett samarbete mellan 
Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fas
tighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering 
AB. Med Carl Jan Granqvist. Anna Denell, miljöchef 
Vasakronan. Bengt Fardelius, vd Bo Klok. EvaKarin 
Anderman, ansvarig forskning och utbildning SVID 
Svensk Industridesign. Rudolf Antoni, Fastighets
ägarna. Ronja Grimstedt. Plats: Restaurang 
Burmeister, Strandgatan.

14.00–15.00 Ensam men hoppfull – hur 
tar vi vara på drivkraften hos 
ensamkommande flyktingbarn?
Seminarium. Arr: Fryshuset, Barnrättsbyrån. Med 
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset. Vladimir Guala, Läns
styrelsen. Tobias Billström, migrationsminister. Ker
stin Ekenberg, Kommunförbundet. Mustafa Ahmed 
Mohamed, kom från Somalia till Sverige för ett år se
dan. Hanif Mohammad, erfarenhet av att vara 
 ensamkommande flyktingbarn. Maria Soares Lind
berg, Barnrättsbyrån. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

14.30–16.00 Måste man flytta för att lyckas?
Debatt. Arr: Sparbankernas Riksförbund. Med Lars 
Ilmoni, Företagarna. Erik Hägglöv, Sparbankernas 
Riksförbund och Sparbanken Nord. Julia Werme, 
Motion Marketing UF. Maria Netz, Temagruppen 
unga i arbetslivet/Communicare. Jens Spendrup, 
Spendrups. Jonny Falk, Ung Företagsamhet Norr
botten. Annie Lööf, regeringen. Annika Creutzerie, 
moderator. Plats: Packhuskällaren.� 

15.00–16.30 Fria informationsflöden och 
förändrade medievanor – hotas 
kvalitetsmedierna?
Seminarium. Arr: Medieföretagen. Med bland annat 
Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen. Hanna 
Stjärne, chefred för UNT. Elsa Falk, chef för Plan 
produktion. Ingela Wadbring, professor i MKV, Mitt
universitetet. Bosse Svensson, Mktmedia & Stam
pen. Pelle Snickars, Kungliga biblioteket. Jonas 
Nord ling, SJF. Lennart Wiklund, vd, Medieföretagen. 
Robert Levine, författare. Moderator: Per Strömbäck 
Netopia. Plats: Wisby Strand Congress & Event, 
Donnersgatan/Strandvägen.� 

15.00–16.00 Är du korrupt?
Debatt. Arr: Ernst & Young. Med Beatrice Ask, justi
tieminister. Bo Berndtsson, chief compliance officer, 
AB Volvo. AnnMarie Hedbeck, Chefsjurist, Skanska. 
Erik Skoglund, Ansvarig, Ernst & Youngs enhet för 
att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

15.00–17.00 Mångfald – god affär eller 
bara politiskt korrekt? Fyra företagsledare 
om sin vision för jobben.
Seminarium & mingel. Arr: Proffice AB. Med Lars 
Kry, Proffice. Salvatore Grimaldi, Grimaldi Industri 
AB. Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank. Carina 
Lundberg Markow, direktör för ansvarsfull ägande, 
Folksam. Göran Johnsson, moderator, ordförande i 
Arbetarrörelsens tankesmedja. Plats: Klosterlängan, 
S:t Katarina ruin.� 

15.00–16.30 Kan man förlåta Utöya-dådet?
Seminarium. Arr: Tidningen Dagen och Frälsnings
armén. Med Helge Simoness, publisher, norska Men
tor Medier. Denis Mukwege, chefskirurg och gyne
kolog, Panzisjukhuset Kongo. Peter Örn, föreläsare 
och  ledarskapsrådgivare. Antje Jackelen, biskop, 
Svenska kyrkan. Plats: Krukmakarens hus, 
Frälsningsarmen, Mellangatan 21.

15.30 Intervju Stefan Lindborg
Frågestund/utfrågning. Niklas Svensson 
intervjuar Ung vänsters förbundsord
förande. Plats: Hamngatan. – Direktsänds 
på Expressen.tv

15.30–16.30 Den nationella handlingsplanen 
mot extremism – är Sverige hotat?
Seminarium. Arr: Folk och försvar och Kristna Freds. 
Med Birgitta Ohlsson, EUminister, Folkpartiet. Jon
athan Peste, Säkerhetspolisen. Peter Lööv Roos, 
ordförande, Svenska Kristna Freds. Cindy Stures
son, moderator, Folk och Försvar. Plats: Restaurang 
Hamnplan 5.
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16.00–19.00 Vad krävs för att facket ska överleva?
Debatt & mingel. Arr: Kommunal. Med Annelie Nord
ström, ordförande, Kommunal. Annie Lööf, 
näringsminister. KarlPetter Thorvaldsson, ord
förande, LO. Dag Klackenberg, vd, Svensk handel. 
Eric Sundström, moderator, Arenagruppen. Plats: 
S:t Hans Café, S:t Hansplan.� 

16.00–17.30 Debatt-SM om skolan
Debatt. Arr: Lärarnas Riksförbund. Med Per Wester
berg, Riksdagens talman. StigBjörn Ljunggren, 
statsvetare och krönikör. Annika Sundström, senior 
PRkonsult. Emil Källström, riksdagsledamot, C. 
 Gabriel Wikström, ordförande, SSU. Caroline Szyber, 
riksdagsledamot, KD. Maria Ferm, riksdagsledamot, 
MP. Hanif Bali, riksdagsledamot, M. Rossana 
Dinamarca, riksdagsledamot, V. Markus Uvell, Tim
bro. Samir ElSabini, ordförande, Seco. Erik Blix, 
moderator. Plats: Wisby Strand Congress & Event, 
Donnersgatan/Strandvägen.� 

16.15–16.35 Raka svar med Mikael Damberg 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. Med Mikael 
Damberg, gruppledare, Socialdemokraterna. 
 KarlJohan Karlsson, politisk reporter. Plats: 
 Hamngatan. – Direktsänds på Expressen.tv

16.30–17.15 Samtal Europa: Överlever 
den svenska modellen i EU?
Samtal. Arr: EUkommissionens och Europa
parlamentets Sverigekontor. Med Wanja Lundby
Wedin, fd Ordförande, LO. Rolf Gustavsson,  
journalist. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

16.45–17.15 Raka svar med Carl Bildt
Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. 
Med Carl Bildt, utrikesminister (M).  
Niklas Svensson, politisk reporter.  
Plats: Hamngatan. – Direktsänds på Expres-
sen.tv

17.00–19.00 Mediemakt: Medierna 
och privilegierna
Debatt. Arr: TU/Tidningsutgivarna. Med Göran Lam
bertz, JK ordörande YFK, Yttrandefrihetskommittén. 
Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen. Mats 
Svegfors, vd, Sveriges Radio. Maria Abrahamsson, 
riksdagsledamot, Moderaterna. Per Hultengård, 
moderator, TU/Tidningsutgivarna. Plats: 
Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

17.00–18.00 Får staten ha ihop det med Gud?
Samtal. Arr: Humanisterna. Med Anders Borg, 
finansminister. Annika Borg, präst i Svenska kyrkan. 
Christer Sturmark, förbundsordförande  
Humanisterna. Staffan Dopping leder samtalet. 
Plats: Grasp Raw, Norra Kyrkogatan 3.

17.30–18.30 Utmaning Europa: Hur kommer vi åt 
kriminellas tillgångar?
Seminarium. Arr: EUkommissionens och Europa
parlamentets Sverigekontor. Med Maria Åsenius, 
kabinettschef hos EUkommissionär Cecilia  
Malmström, EUkommissionen. Hans Ihrman,  
specialiståklagare, Riksenheten mot korruption. 
Moderator Pierre Schellekens, Chef EU 
kommissionen i Sverige, EUkommissionen i Sverige. 
Representant från Justitiedepartementet.  
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

17.30–19.00 Almedalen 2032 
– Torehammars tidsmaskin
Debatt & mingel. Arr: Almega och Bloggplats H12 
Wisby Strand. Plats: Wisby Strand.

18.00–20.00 Hopp för barnen – hur vi 
skyddar barn från sexuella övergrepp
Föreläsning. Arr: Barnens rätt i samhället. Med 
Patrik Sjöberg, föreläsare. Maria Akraka, moderator. 
Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.

20.00–22.00 Framtidens välfärd  
– Välfärdsteknologins möjligheter!
Debatt & mingel. Arr: IT&Telekomföretagen inom Al
mega. Med Daniel Suhonen, redaktör & ansvarig ut
givare, Tiden. Hans Dahlgren, ordförande, Center
partiets välfärdspolitiska grupp. Göran Stiernstedt, 
chef för Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges 
Kommuner och Landsting. Göran Henriks, utveck
lingsdirektör, landstinget i Jönköpings län.  
IngaKarin Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföre
tagarna. Daniel Forslund, chefsstrateg, Vinnova. 
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Folkpartiet. 
Staffan Hanstorp, styrelseordförande, 
IT&Telekomföretagen. Mfl. Magnus Höij, moderator, 
Internetworld. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.� 
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Expressens chef-
redaktör thomas 
Mattsson pratar 
om nya medier. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Wanja Lundby-
Wedin tar plats 
på Strandgatan 
klockan 16.30. 
 Foto: OLLE SPORRONG
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08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–09.00 Dagens och gårdagens snackisar

Frukostseminarium. Arr: Resumé i samarbete med 
Nowa Kommunikation och Novus Opinion. Med 
Claes de Faire, chefredaktör, Resumé. Anders Wall
qvist, vd, Nowa Kommunikation. Torbjörn Sjöström, 
vd, Novus Opinion. Rune Nordström, vice vd, Nowa 
Kommunikation. Inbjudna gäster.  
Plats: Kronstallgränd.� 

08.00–08.40 Kaffe, bomull och bananer 
– blir världen godare av certifieringar?
Frukostseminarium. Arr: Löfbergs Lila. Med Kathrine 
Löfberg, Löfbergs lila. Birgitta Ohlsson, EUminister. 
Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen. Lydiah 
Wålsten, Timbro. Erik Blix, moderator.  
Plats: 50 Kvadrat, S:t Hansplan.� 

08.15–08.30 Jan Björklund frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med 
Ci Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Jan 
Björklund, partiledare, Folkpartiet. Plats: 
Donnersgatan.

08.15–09.45 Avkastningskrav som 
dödar långsiktigt ägande?
Frukostseminarium. Arr: IF Metall. Med Conni Jons
son, vd, EQT. Sophie NachemsonEkwall, forskare, 
Handelshögskolan. Günther Mårder, fd vd, Aktie
spararna. Sasja Beslik, vd, Nordea Fonder. Caroline 
af Ugglas, aktiechef, Skandia. Anders Ferbe, för
bundsordförande, IF Metall. Hans Berggren, moder
ator. Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

08.30–09.30 Hur påverkas Sveriges 
ekonomi i en turbulent värld?
Frukostseminarium. Arr: Nordea. Med 
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea Bank AB. 
Plats: Café Amalia, Hästgatan 3.� 

08.30–10.00 Sverige – det annorlunda landet
Frukostseminarium. Arr: Svenska institutet. Med 
David Isaksson, moderator, Global Reporting. Bi 
Puranen, forskare, Institutet för framtidsstudier. 
Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Högskola. 
Anna NowakaIsacsson, utlandskorrespondent, 
Rzeczpospolita Warszawa. André Anwar, utlands
korrespondent, Der Tagesspiegel Berlin. Plats: 
Donnersgatan 6.

09.00–10.00 Kvantitet i stället för kvalitet 
– hur vänder vi den utvecklingen?
Samtal. Arr: Sveriges universitetslärarförbund 
(SULF). Med Ann Fritzell, chefsutredare, SULF. Kåre 
Bremer, rektor, Stockholms universitet. Pernilla 
Jönsson, vice ordförande, Saco Studentråd. Malin 
Bohlin, departementssekreterare, finansdeparte
mentet. Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

09.00–09.45 Min resa med och utan 
Aspergers diagnos och vägen till arbete!
Sysselsättning/arbetsmarknad
Frukostseminarium. Arr: Solhagagruppen i 
samarbete med tidningen Föräldrakraft. Med Patrik 
Lindberg, Solhagagruppen. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.� 

09.15–11.15 Hur ska idrottsföreningar 
överleva i framtiden?
Seminarium. Arr: Högskolan på Gotland och 
Linnéuniversitetet. Med Magnus Forslund, ekonomie 
doktor, Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet.  
Mathias Cöster, moderator, Högskolan på Gotland. 
Eva Bjernudd, generalsekreterare, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet. Karin Karlsson,  
verksamhetschef, SISU Idrottsutbildarna/ 
Riksidrottsförbundet. Johan Thorén, sponsorexpert, 
Sport & Affärer. Björn Eriksson, styrelseledamot, 
Riksidrottsförbundet. Karin Mattsson Weijber, ord
förande, Riksidrottsförbundet. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.

09.30–10.30 Ekonomiklubben special: Eurokrisen 
– lämnar Grekland? Lämnar Spanien?  
Vad händer sedan?
Seminarium. Arr: FORES. Med Lars Calmfors, 
professor, Stockholms universitet. Gunnar Örn,  
ekonomijournalist, Dagens Industri. Pehr Wissén, 
huvudsekreterare, Finansmarknadskommittén. Villy 
Bergström, fd vice riksbankschef. Martin Ådahl, vd, 
FORES. Plats: Kronstallgränd.
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10.00–11.45 Är vi för trygga för att bli företagare?
Seminarium. Arr: Skandia. Med Gudrun Schyman, 
frilansfeminist, egenföretagare. Alice Teodorescu, En 
plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra. Nima 
Sanandaji, vd, Tankesmedjan Captus. Folke  
Johnsen, Skandia. Eva Cooper, moderator. Plats: 
Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins gata 3b.

10.00–11.15 500 000 vägar tillbaka 
– med smarta reformer för  
rehabilitering och arbetsförmedling
Seminarium. Arr: Almega. Med Marie Silfverstolpe, 
näringspolitisk expert, Almega. Åsa Moberg,  
författare och debattör. Torild Carlsson,  
arbetsmarknads och rehabiliteringsexpert. Cecilia 
Ståhl, vd, Manpower Telge Jobbstart. Maria  
Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet.  
Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson,  
Socialdemokraterna. Moderator: Pontus Schultz, 
Veckans Affärer. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.� 

10.00–11.30 Ska man jobba sig fattig? 
Politisk debatt om låglönejobb.
Debatt. Arr: 6F – Fackförbund i sam
verkan – och Arenagruppen. Med Tobias 
Baudin, Kommunal. Tomas Tobé,  
riksdagsledamot (M). Josefin Brink, 
riksdagsledamot (V). Fredrick Federley, 
riksdagsledamot (C). Plats: Restaurang 
Hamnplan 5. 

10.00–10.45 Mitt barn har haft cancer – men den 
viktigaste personen i mitt liv är faktiskt jag
Seminarium. Arr: Barncancerfonden i samarbete 
med tidningen Föräldrakraft. Med Helene Kindstedt, 
förälder, krönikör och samtalscoach. Ylva Anders
son, informationsansvarig, Barncancerfonden. Olle 
Björk, professor i barnonkologi och generalsekreter
are för Barncancerfonden. Kärstin ÖdmanRyberg,  
rådgivare, Barncancerfonden.  
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

10.15–11.15 Hur stora ska löneskillnaderna vara?
Seminarium. Arr: LO. Med Torbjörn Johansson, 
avtalssekreterare, LO. Cecilia Fahlberg, förbundsord
förande, Unionen. Malin Ackholt, avtalssekreterare, 
Hotell och restaurangfacket Stockholm. Åsa Kjell
berg Khan, vice vd, EIO. Per Hidesten, vice vd, 
Skogs industrierna. Sigrid Bøe, moderator, LO.  
Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

10.30–11.45 Förtroendet är allt
Seminarium. Arr: Fokus/Novus. Med Kent Persson, 
partisekreterare, Moderaterna. Carin Jäm
tin, partisekreterare, Socialdemokrater
na. Torbjörn Sjöström, vd, Novus. Martin 
Ahlquist, chefredaktör, Fokus. Torbjörn 
Nilsson, politikredaktör, Fokus. Plats: 
Gotlands Museum, Strandgatan 14.

10.30–12.00 Svensk medicinsk forskning 
– en ny krisbransch?
Seminarium. Arr: Dagens Medicin och Vinnova. Med 
Lars Leijonborg, statlig samordnare, utbildnings
departementet. Mats Ulfendahl, huvudsekreterare 
medicin och hälsa, Vetenskapsrådet. Mats Eriksson, 
regionråd ordförande sjukvårdsdelegationen, Region 
Halland SKL. Ylva Johansson, riksdagsledamot (S) 
vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, riksda
gen. Anders W Jonsson, vice ordförande Centerpar
tiet, riksdagsledamot socialutskottet, riksdagen.  
Jenni Nordborg, t f avdelningschef Hälsa, Vinnova. 
Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens 
Medicin. Plats: Högskolan på Gotland, Cramér
gatan 3.

11.00–12.00 50 år av bistånd med spaning 
framåt. Vad är resultatet?
Debatt. Arr: Diakonia i samarbte med SILC, 
Miljöpartiets int kommitte, FUF och Sida. Med Birgit
ta Ohlsson, EU och demokratiminister, regeringen. 
Arne Bigsten, professor, Handelshögskolan Göte
borg. Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia. 
Charlotte Petri Gornitzka, GD, Sida. Christer Win
bäck, politiker (FP). Walter Mutt, politiker (MP). 
Kerstin Lundgren, politiker, Centerpartiet.  
Plats: Donnersgatan/Cramérgatan.

11.00–11.45 Hur ser mottagandet ut i Sverige 
för ensamkommande barn?
Samtal. Arr: Rädda Barnen. Med Tobias 
Billström, migrationsminister (M). Sex 
ensamkommande barn och ungdomar 
från Göteborgs kommun. Inger Ashing, 
ordförande, Rädda Barnen. Linus  
Torgeby, samtalsledare, verksamhets 
utvecklare flyktingfrågor, Rädda Barnen.  
Plats: Almedalens B & B,Tage Cervinsgata 3B.

11.45–12.45 Svensk lönebildning 
– en modell på dekis?
Lunchseminarium. Arr: Almega och Ledarna. Med 
Thomas Gür, moderator. Charlotte Witt, personal
direktör, ÅF. Martin Thored, produktionsledare, ABB. 
Lotta Gröning, krönikör, Expressen. Maria Ludvigs
son, ledarskribent, Svenska Dagbladet. Per Fern
ström, Novus. Plats: Almegatältet utanför 
Wisby Strand. Strandvägen 4, Visby.� 
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.

Alme-
dAlen
TorsdAg
...med Fredrik sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

riskkapitalisten mot väggen
MMConniMJonssonMärMchef MförMWallenbergarnasMrisk-

kapitalbolagMEQTMochMtrotsMallMkritikMmotMbranschenM
vågarMhanMsigMtillMVisbyMävenMiMår.MJonssonMärMintres-
santMeftersomMhanMunderMdetMsenasteMåretMprofileratM
sigMsomMenMförsvarareMavMdenMkritiseradeMägarformen,M
samtidigtMsomMhanMmarkeratMmotMavarterMsomM
CaremaMfallet.

IFMMetallMharMsattMrubrikenM”AvkastningskravMsomM
dödarMlångsiktigtMägande?”MsomMrubrikMochMiMdenM
tungaMpanelenMfinnsMävenMHandelsforskarenMSophieM
Nachemson-Ekwall,MSkandiasMaktiechef MCarolineMaf M
UgglasMochMMetallbasenMAndersMFerbe.

M HAMNPLAN 5, KL 08.30

Förtroendet är allt
MMTidningenMFokusMharMsattMrubrikenMförMenMdiskus-

sionMmellanMpartisekreterarnaMCarinMJämtinM(S)MochM
KentMPerssonM(M).MSeminarietMkryddasMmedMnågraM
färskaMopinionsmätningarMfrånMNovusMomMvilketM
partiMsomMharMstörstMförtroendeMiMjobbfråganMochM
vilkenMpartiledareMsomMharMstörstMförtroende.

NovusMvdMTorbjörnMSjöströmMochMFokusMchefredak-
törMMartinMAhlquistMkommenterarMocksåMmätning-
arna.
M GOTLANDS MUSEUM, STRANDGATAN 14, KL 10.30

Helvetet i gaza
MMShipMtoMGazasMEstelleMharMankommitMtillMVisbyM

hamnMochMbåtenManvändsMförMattMsättaMfokusMpåMPales-
tinafråganMunderMveckan.MTreMsvenskaMläkareM–MHen-
rikMPelling,MCharlotteMWikströmMochMHenryMAscherM
–MsomMnyligenMbesöktMGaza,MberättarMomMhälsotillstån-
detMochMhurMinvånarnaMpåverkasMavMblockaden.

M SILON, HOLMEN, VISBY HAMN, KL 13.00

Carin Jämtin (S). Kent Persson (M).

Annika Winsth deltar i ett 
seminarium om ekonomi.

Jämtin.

Baudin.

Billström.

Rankning av svenska universitet och 
högskolor – en trend att omfamna?
Leder rankningar till sund konkurrens? 
Är de kvalitetsdrivande och hur kan de användas 
för att göra utbildningarna bättre?

Seminarium med efterföljande mingel. 
Torsdag 5 juli kl 16–19. 
Almedalens hotell, lokal Stora Almedalen. 
Mingel i trädgården från kl 17.30. 

www.su.se/almedalsveckan     
www.facebook.se/stockholmsuniversitet

Rankning av svenska universitet och 
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–20.00
13.00–13.20 Raka svar med Hillevi Engström 

Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Hillevi Engström,  
 arbetsmarknadsminister (M). Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan. – Direktsän-
ds på Expressen.tv.

12.30–13.00 Varför tar vi med alkoholkulturen på 
semestern och vilka konsekvenser får den?
Seminarium. Arr: IOGT-NTO rörelsen på Gotland. 
Med Sara Heine, IOGT-NTOs förbund. Plats: Silon, 
Holmen, Visby hamn (Internationella torget).

13.00–14.30 Hur får vi världens 
bästa äldreomsorg?
Debatt. Arr: Kommunal och Vårdföretagarna. Med 
Annelie Nordström, Kommunal. Göran Fredriksson, 
Vårdföretagarna. Sara Beicher, debattör och förfat-
tare. Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum. Daniel 
Suhonen, Tiden. Eva Cooper, projektledare välfärd. 
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård.  
Stig-Björn Ljunggren, Moderator. Plats: Almega.

13.00–13.20 Raka svar med Erik Ullenhag 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Erik Ullenhag,  
integrationsminister (FP). Annie  
Reuterskiöld. Plats: Hamngatan.

13.00–14.30 Vad vet vi om morgondagens 
hot?
Seminarium & mingel. Arr: Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten. Med An-
ders Thornberg, tf säkerhetspolischef, 
Säkerhetspolisen. Stefan Kristiansson, 
chef MUST, Försvarsmakten. Wilhelm 
Agrell, professor i underrättelseanalys, 
Lunds universitet. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.00–14.00 Östersjöstrategin – för vanligt folk?
Debatt. Arr: Svenska institutet, Östersjöenheten. 
Med Birgitta Ohlsson, Östersjöminister, regeringen. 
Jan Martinsson, projektchef/flernivåstyrning, 
 Regionförbundet Kalmar län. Christina Skantze, an-
svarig för Östersjöstrategin, Tillväxtverket. Robert 
Hall, enhetschef Östersjöenheten, Svenska institu-
tet. Plats: Donnersgatan 6.

13.00–13.45 Vad fattas fattiga barn?
Seminarium. Arr: Rädda Barnen. Med bland annat 
Anders Lago, styrelseordförande HSB och fd kom-
munstyrelsens ordförande i Södertälje (S). Elisabeth 
Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Agneta 
Åhlund, moderator Sverigechef, Rädda Barnen. 
Plats: Almedalens B & B, Tage Cervinsgata 3B.

13.00–14.00 Hur är hälsotillståndet i Gaza?
Seminarium. Arr: Ship to Gaza. Med Henrik Pelling, 
barnpsykiatriker. Charlotte Wiktorsson, läkare.  
Rebecka Gardell Abu-Asba, läkare. Henry Ascher, 
barnläkare. Plats: Ombord på Ship to Gazas segel-
båt Estelle.

13.00–14.30 Från fängelset till teaterscenen 
– ett vittnesmål från dagens Sverige
Teater & diskussion. Arr: Fryshuset, Stiftelsen Natur 
& Kultur. Med Sebastian Stakset, musiker/skådes-
pelare, Fryshuset. Alejandra Goic, skådespelerska. 
Aron Eriksson, Fryshuset. Fatima Åsard, Fryshuset. 
Ulf Stenberg, moderator, Teater Fryshuset. Beatrice 
Clarke, moderator, Fryshuset. Plats: Länsteatern, 
Bredgatan.

13.15–14.45 Industrins konkurrenskraft 
i dag och i framtiden
Samtal. Arr: Miljöpartiet de gröna. Med Per Bolund, 
ekonompolitisk talesperson (MP). Karl-Petter  
Thorwaldsson, LO-ordförande. Cecilia Fahlberg, för-
bundsordförande, Unionen. Stefan Fölster, Svenskt 
Näringsliv. Jonas Eriksson, vice ordf i riksdagens 
Näringsutskott (MP). Plats: Wisby Strand Congress 
& Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.30 Intervju Kattis Ahlström 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Kattis Ahlström, Bris 
generalsekreterare. Niklas Svensson.  
Plats: Hamngatan.

13.30–14.45 Föräldraförsäkringen 
– båda föräldrarnas försäkring?
Seminarium. Arr: Försäkringskassan. Med Dan 
Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan. Sofie 
Cedstrand, Försäkringskassan. Niklas Löfgren, 
Försäkringskassan. PM Nilsson, Newsmill. Elisabeth 
Sandlund, Dagen. Joa Bergold, LO. Lars Jalmert, 
professor i pedagogik, Stockholms universitet. Ceci-
lia Garme, politisk journalist. Plats: Högskolan på 
Gotland, Cramérgatan 3.� 

14.00–15.45 Hur grön kan en transport bli?
Seminarium & mingel. Arr: Kneg, Klimatneutrala 
godstransporter på väg. Med Anders Ahlbäck, GMV 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Christian 
Baarlid, Renova. Håkan Johansson, Trafikverket. 
Lennart Pilskog, Volvo Lastvagnar. Helene Samuels-
son, Preem. Urban Wästljung, Scania. Per Erik 
Österlund, säljchef, OKQ8/IDS. Plats: Gotlands 
Museum, Strandgatan 14.� 
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14.00–14.20 Raka svar med Jan Björklund 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Jan Björklund,  
partiledare, Folkpartiet. Niklas  
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn-
gatan. – Direktsänds på Expressen.tv.

14.00–17.00 Ny våg av antimuslimism?
Seminarium. Arr: Ibn Rushd studieförbund, Islamis-
ka förbundet och Sveriges unga muslimer. Med Mat-
tias Gardell, professor, Uppsala universitet. Paul 
Lappalainen, senior expert/rådgivare, Diskrimine-
ringsombudsmannen. Kitimbwa Sabuni, styrelsele-
damot, Muslimska mänskliga rättighetskommittén. 
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

15.00–15.20 Raka svar med Annie Lööf 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Annie Lööf,  
partiledare, Centerpartiet. Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: 
Hamngatan. – Direktsänds på Expressen.tv.

15.00–15.45 Vägval Europa: Utfrågning 
om Folkpartiets Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EU-kommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Birgitta 
Ohlsson, EU-minister (FP). K-G Bergström, 
 journalist. Lena Mellin, journalist.  
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

15.00–16.15 Framtidsspaning om drivmedel 
och branschens utmaningar
Seminarium & mingel. Arr: Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet. Med Lennart Ekdal,  
moderator. Göran Everdahl, radiojournalist. Hans 
Östlin, kommunikationsdirektör, Nynas. Helene 
Samuelsson, kommunikationschef, Preem. Alarik 
Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen. Andrea 
Haag, miljöchef, OKQ8. Erica Samuelsson, 
marknads chef, St1. Ulf Svahn, vd, SPBI. Ebba Tamm, 
produktchef, SPBI. Göran Lindell, biträdande direk-
tör skatte- och statistikexpert, SPBI. Anders Huss, 
kommunikationsdirektör, Statoil. Plats: Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6.� 

15.00–17.00 Hopp för barnen – hur vi 
skyddar barn från sexuella övergrepp
Föreläsning. Arr: Barnens rätt i samhället - Bris. 
Med Patrik Sjöberg, föreläsare. Maria Akraka, mod-
erator. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.

15.30–17.00 Väljarnas syn på välfärden – vad avgör 
2014? Vem får makten över opinionen?
Samtal. Arr: Demoskop. Med Anders Lindholm, vd, 
Demoskop. Per Schlingmann, chefsstrateg (MP). 
Stefan Stern, styrelseledamot/rådgivare, Demoskop/
Magnora. Plats: Best Western Strand Hotel, 
Strandgatan 34.
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16.00–16.20 Raka svar med Magdalena Andersson 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Magdalena  
Andersson, ekonomisk-politisk tales-
person (S). Niklas Svensson, politisk  
reporter. Plats: Hamngatan. 
– Direktsänds på Expressen.tv.

16.00–16.45 Samtal Europa: Vad prioriteras 
i EU:s nya långtidsbudget?
Samtal. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Staffan Nilsson,  
ordförande, EESK. Cecilia Garme, moderator. 
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

16.00–18.30 Hur kan ett rälsbrott påverka 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft?
Seminarium & mingel. Arr: Falun Borlänge-regionen 
AB. Med Fredrik Bergström, ekonomie dr/affärsom-
rådeschef, WSP Analys&Strategi. Jens Spendrup, 
styrelseordförande, Spendrups. Per Bondemark, 
vice vd/ordförande, SSAB EMEA/Näringslivets 
Transportråd. Plats: St. Hansgatan 41.� 

16.00–16.45 Från skoltrötthet till 
framtidstro – unga skolavhoppare  
berättar om stöd som fungerar
Seminarium & mingel. Arr: Internationella program-
kontoret, ESF-rådet, Nordens välfärdscenter, Norden 
i Fokus, Ungdomsstyrelsen. Med Bertil Östberg, 
statssekreterare, utbildningsdepartementet. Björn 
Halvorsen, projektledare, Nordens välfärdscenter. 
Emelie Dammare, Youth on the Move-ambassadör. 
Plats: Donnersgatan 6.

16.00–16.45 Ersätt kungen med en president. Eller?
Samtal. Arr: Republikanska föreningen. Med Mia 
Sydow Mölleby, vice ordförande, Republikanska 
föreningen. Plats: Agenda PR:s seminarielokaler, 
Visby arbetareförenings lokaler, Kinbergs plats/
Sankt Michels gränd.� 

17.00 Intervju Adam Cwejman 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Adam Cwejman, 
LUF:s förbundsordförande. Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan. – Direktsän-
ds på Expressen.tv.

17.00–18.15 Utmaning Europa: Hur ser 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik  
för 2010-talet ut?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Staffan Nilsson, 
ordförande, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Helena Vängby, sektorschef, EU- 
kommissionens avdelning för jordbruksfrågor.  
Tomas Dalman, chef, EU-enheten, landsbygds- 
departementet. Moderator Pernilla Baralt, chef,  
kommunikationsenheten, EU-kommissionen  
i Sverige. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

17.30–19.00 Almedalen 2032 – Torehammars 
tidsmaskin
Debatt & mingel. Arr: Almega och Bloggplats H12 
Wisby Strand. Med Erik Ullenhag (FP).  
Plats: Wisby Strand.

18.00–19.00 Moderaternas nickedockor? Övriga 
allianspartier om biståndspolitiken.
Debatt & mingel. Arr: Global Reporting. Med Désirée 
Pethrus, KD:s utrikespolitiske talesperson. Kerstin 
Lundgren, ledamot i utrikesutskottet (C). Bonnie  
Bernström, ordförande Liberala kvinnor (FP).  
Plats: Donnersgatan.

19.00–20.00 Folkpartiets partiledare 
Jan Björklund talar i Almedalen
Tal i Almedalen. Arr: Folkpartiet Liberalerna. Med 
Jan Björklund, partiledare (FP). Plats: Almedalen.
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 = Förtäring = EXPrESSEn-ArrAngEMAng ViD VALStUgAn

Jan Björklund 
(FP) frågas ut  
av Expressen.  
Foto: SVEN LINDWALL

Magdalena Anders-
son (S) ska svara på 
frågor om ekonomi. 
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Erik Ullenhag (FP) 
debatterar och ming-
lar klockan 17.30. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Birgitta Ohlsson (FP) 
pratar Europapolitik. 
 Foto: TOMAS LEPRINCE

Patrik Sjöberg före-
läser på uppdrag av 
Bris.  Foto: SVEN LINDWALL

thornberg.
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Sol med bara höga 
molnslöjor på himlen.

Sol med bara höga 
molnslöjor på himlen.

Sol med bara höga 
molnslöjor på himlen.

Mest mulet och en del 
regnskurar.

Halvklart till mulet och 
regnskurar.

Molnigt men mest 
uppehåll.

Halvklart till mulet och 
regnskurar.

Soligt med bara lätt 
molnighet.

Klart till halvklart väder.

Övervägande soligt 
väder.

Soligt med bara lätt 
molnighet på himlen.

Soligt med bara lätt 
molnighet på himlen.

/+16+20

/+16+20

/+15+18

/+16+21

Mest lätta moln på himlen i dag och en hel del sol. 
Temperaturen stiger till mellan 19 och 23 grader. 
Vind från nordost som till sjöss blir frisk.

En hel del sol också i morgon 
men stackmoln bildas och 
skymmer solen stundtals. 
Temperatur 18 till 21 grader. 
Måttlig nordostlig vind.
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Gratis tidning – varje dag under Almedalsveckan
OnsDAG 4 JULI 2012
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sidorna 10 och 11
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Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs

avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 

Men går det tillräckligt snabbt?

 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 

Besök Telias butiker, återförsäljare, telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Välkommen till bättre affärer.

149 kr
Telia  

Mobilt bredband  
Företag 4G

per mån 
i 6 mån

Efterlysning:  Vi möttes i Almedalen förra sommaren. Du sa att du var politiker  

och talade vackert om högre lärarlöner.  Ring mig / 072-016 71 03

NyheterNa
VimleN
BilderNa
taleN

GrAtIs
tIDnInG

varje dag o m
almedalen

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandgatan 20
 

VECKANS PROGRAM
www.europahuset.eu
Följ oss på Facebook
Twitter #euialmedalen

Delta i EU-debatten i Almedalen!

Program onsdagen den 4 juli

Vägval Europa
Utfrågning av Vänsterpartiet
kl 15.30–16.15
K-G Bergström och Lena Mellin frågar ut partiledaren Jonas  
Sjöstedt om Vänsterpartiets Europapolitik. 

Samtal Europa 
Överlever den svenska modellen i EU?
kl 16.30–17.15 
Journalisten Rolf Gustavsson samtalar med LO:s f.d. ordförande 
Wanja Lundby Wedin om den svenska modellens framtid i krisens 
Europa.

Utmaning Europa 
Hur kommer vi åt kriminellas tillgångar?
kl 17.30–18.30
Hur långt kan man gå i att konfiskera kriminellas tillgångar? 
Vilka åtgärder behövs på EU-nivå och hur fungerar arbetet i  
Sverige? 

Medverkande: Maria Åsenius, EU-kommissionen; 
Hans Ihrman, Ekobrottsmyndigheten; Gunnar Appelgren, Polisen. 


