
GRATIS TIDNING!

Almedalen
TORSDAG 7 JULI 2016 BERÆTTANDE SOM BERØR

VI GER DIG RAKA SVAR

I DAG: HØJD-
PUNKTER 
I VALSTUGAN

Adda oss 
på snap!

10.30:
Cecilia
Skingsley

15.00:
Ibrahim
Baylan

STORDALEN-
SATSNINGEN
I SVT
STOPPAS

SIDAN 8

INTERVJU

HANNA
STJÆRNE 
OM SINA RÆDSLOR

INTERVJU

ANDERS
SUNDSTRØMS

R˚D TILL LØFVEN

EXPRESSEN 
AVSLØJAR

SIDORNA 6–7

SD:s
INTERNA
BR˚K-
LISTA

SIDAN 16 SIDAN 12

Regeringen 

REGERAR!
HÆR VINNER 
EXPRESSEN 
MEDIEFAJTEN

…och 
alliansen 
störtdök

4 SIDOR OM DJ BATTLE-FESTEN



Chefredaktör och ansvarig utgivare:  
Thomas Mattsson.
Stf ansvarig utgivare:
Karin Olsson.
Verkställande direktör: Anders Eriksson.

Allt redaktionellt material lagras digitalt. Materialet lagras/används också av Retriever, Presstext och Scanpix. Visst material publiceras i digitala medier t ex på internet. Den som sänder material till tidningen anses medge digital lagring och publicering.

TIPSA EXPRESSEN: 020–22 22 20. 
Postadress:  
Expressen, 105 16 Stockholm. 
Besöksadress:  
Gjörwellsgatan 30, Stockholm. 

Telefon: 08-738 30 00.  Fax: 08-619 04 50. 
Annonser: 08-738 25 00.
Internet: expressen.se. 
E-post: redaktionen@expressen.se eller 
fornamn.efternamn@expressen.se.

AB Kvällstidningen Expressen Org nr 556025-4525.
Tryckt på: O BOLD/DNEX Tryckeri AB, Stockholm 
O BOLD/BoråsTidning Tryckeri AB, Borås
O BOLD/Sydsvenskan Tryck AB, Malmö
O MittMedia Print AB, Örnsköldsvik

Ledare TORSDAG 7 JULI 2016

Politisk redaktör: Anna Dahlberg. Ledarskribenter: Patrik Kronqvist (biträdande pol red), Eric Erfors och Ann-
Charlotte Marteus. Fristående kolumnister: Johannes Forssberg, Sakine Madon och Gunnar Wetterberg. /Almedalen

HH DetHharHblåstHuppHenHhatstormH
påHLO:sHFacebooksidaHmotHCenter-
partiet.HIHkommentarsfältetHskri-
verHenHpersonHattHdetHbordeHvaraH
”skottpengar”HpåHpartietsHchefs-
ekonomHMartinHÅdahl.

LåtHossHenasHomHenHenkelHprin-
cip:HvänsternsHhatHärHprecisHlikaH
förkastligtHsomHhögerns.

Hat som hat ’ 
Rysslands över-
tag på taktiska 

kärnvapen är 2000 mot 
200 för USA i Europa.

PatrikHOksanen,HpolitiskHredaktörH
påHHudiksvallsHTidning,HundrarH

varförHingenHprotesterarHmotHdeH
ryskaHkärnvapnenH(Twitter).

Ska svartbyggen  
lösa flyktingkris?
MedHettHnyttHdomslutHharH
bostadskrisenHiHettHslagH
blivitHännuHdjupare.HKanH
kommunernaHensHföljaH
lagen?

BOSTÆDER
Miljöpartisten Peter Eriks-
son torde vara Sveriges mest 
stressade minister. När 
Mehmet Kaplan avgick 
hamnade regeringens svå-
raste uppgift i Erikssons knä: 
Att lösa den enorma bostads-
krisen. Och fort måste det gå. 
Om den nya bostadsminis-
tern ska hinna göra något 
avtryck innan valet måste 
han leverera skarpa förslag 
till riksdagen redan under 
hösten.

I veckan blev bostadskrisen 
i ett slag dessutom ännu 
djupare. Då vägrade Mark- 
och miljööverdomstolen att ge 
tidsbegränsat bygglov åt 
några modulhus 
eftersom tomten 
krävde omfat-
tande markar-
bete. Därmed är 
risken stor att 
landets kommu-
ner måste 
slänga merpar-
ten av sina 
planer på 
barackboenden 
åt nyanlända 
flyktingar i 
papperskorgen.

Domen sätter 
rikspolitikernas 
stora svek mot lokalpoliti-
kerna i blixtbelysning. Länge 
skyllde regeringen bristen på 
bostäder åt flyktingar på 
egoistiska kommuner. I hös-
tens migrationsöverenskom-
melse kom så politikerna 
överens om att tvinga kom-
munerna att ta emot flyk-
tingar.

Därmed agerade Stefan 
Löfven som en chef  från 
helvetet. Han delegerade en 
ytterst svår uppgift utan att 
vare sig skicka med verktyg 
eller vettig finansiering. 
Dessutom krävde han 
 lösningar på bordet med bara 
några månaders varsel. 
Lagen trädde i kraft i mars 
i år.

I panik började många 
kommuner därför beställa 
och planera för modulhus. 
Det är visserligen en usel 
lösning. Kost-
naderna är 
enorma och 
risken att man 
bygger perma-
nenta ghetton 
är överhäng-
ande. Nöd-
bostäder från 
före första 
världskriget 
stod exempel-

vis kvar i Stockholm långt in 
på 70-talet.  

Men finns det annat än 
dåliga lösningar kvar att 
välja mellan? Att Migrations-
verket, som ändå har förmå-
nen att kunna skaffa boenden 
på löpande räkning, till och 
med hyrt kryssningsfartyg åt 
asylsökande visar hur akut 
situationen är.

Nu höjs röster för att domsto-
larna borde se mildare på 
kommunernas regelbrott. 
Men att domare ska sticka 
upp blöta fingrar i luften och 
avgöra vilka lagar som bör 
tillämpas för tillfället är en 
farlig idé. Det är politikernas 
sak att ändra lagstiftning som 
fungerar dåligt. Några 
sådana initiativ har de inte 
tagit, tvärtom skärptes lagen 
om tidsbegränsade bygglov 
för bara några år sedan.

Så vad händer 
nu när det blir 
svårt att snabbt 
få upp modul-
hus? Fler kom-
muner lär, som 
Ekerö, låta 
nyanlända gå 
före i bostads-
kön. Andra lär, 
i likhet med 
Malmö, köpa in 
bostadsrätter. 
Men behovet är 
så enormt och 
tiden så knapp 
att sådana 

lösningar knappast kommer 
att räcka. Enbart Stockholms 
stad kommer att behöva 
skaffa bostäder åt 11 000 
flyktingar under nästa år, 
enligt en uträkning. Det är 
lika många som i dag bor 
i hela området Husby.

Så vad återstår då annat än 
medvetna regelbrott? Efter 
höstens flyktingkris har 
minst ett 60-tal kommuner 
lex Sarah-anmält sitt mot-
tagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Det som var 
tänkt som en larmsignal om 
allvarliga missförhållanden 
har blivit en byråkratisk 
brasklapp. ”Sorry, men vi 
fixar inte det här”. 

Kommer vi att se samma 
utveckling när det gäller 
bostäderna? Att kommunerna 
helt enkelt inte mäktar med 
att följa gällande lagstiftning? 

Kommer vi att 
se kommu-
nala svartbyg-
gen i spåren 
av flykting-
krisen?

Om Peter 
Eriksson ser 
stressad ut 
i Visbys 
gränder vet 
du varför.

DetHärHettHtungtHansvarHförH
bostadsfråganHsomHvilarHpåH
PeterHErikssonsHaxlar.H
� Foto:��ANNA-KARIN�NILSSON

Exakt till vad 
behövs KD?
HurHmångaHpartierHtålHSverige?HInteHfler.H
SnarastHfärre.HVadHKristdemokraternaH
harHattHtillföraHärHhöljtHiHdunkel.

1234	 LIBERAL	 160707

Kristdemokraterna har legat stadigt under 
 fyraprocentsspärren i opinionsmätningarna. 
Inte studsat runt, som på Göran Hägglunds tid. 

Därför var det viktigt för nya partiledaren Ebba 
Busch Thor att göra avtryck under sin stora dag 
i Almedalen. Hon valde att presentera ett förslag 
om att asylsökande som bor på förläggning ska 
läsa svenska 15 timmar i veckan.

Idén om obligatoriska SFI-studier 
på asylboenden är fullständigt 
 fnoskig. Inte främst för att det skulle 
kosta miljarder, utan för att svensk-
undervisningen för de vuxna som 
redan har fått uppehållstillstånd inte 
fungerar. Det saknas lärare.

OchHännuHvärre.HUndervisningenHförH
barnHochHungdomarHfungerarHinteH
heller.

Av eleverna som kom till Sverige efter skolstart 
nådde inte hälften grundskolans kunskapsmål. 
Bland de äldre tonåringarna som börjat på 
språkintroduktion lyckades inte ens var tionde 
avsluta ett nationellt gymnasieprogram inom fyra 
år. 

Dessa resultat, redovisade av Skolverket, gäller 
alltså elever som kom till Sverige före den stora 
flyktingvågen. Lärarnas arbete har inte blivit 
lättare sedan dess.

Alltså måste det vara så att varje person som kan 
bidra till att lära invandrare svenska bör arbeta 

först och främst i ungdomsskolan, och i andra 
hand inom SFI för vuxna med uppehållstillstånd. 
Allt annat vore att använda knappa resurser helt 
fel.

EbbaHBuschHThorHärHgaranteratHvälmenande.HDetHärH
allaHpolitiker.H
Men god vilja och goda resultat är inte det-

samma. Däremot är ogenomtänkt välvillighet 
alltid dyr. Ju fler partier, desto större belastning.

Fram till 1988 hade Sverige fem partier i riks-
dagen. Nu är de åtta. Oavsett om rödgrönt eller 
blått styr är det flera partier som måste kunna 
vifta med vinster inför väljarna när det vankas 
valrörelse. Alla måste få sitt. Det kostar.

Att rädda KD kvar i riksdagen och 
därmed skaffa majoritet för alliansen 
år 2006 är förmodligen det dyraste 
exemplet. Det innebar avskaffad 
fastighetsskatt. Intäktsbortfallet var 
illa. Men väl så skadligt är att skatte-
lättnaden kraftigt bidrar till att blåsa 
upp bostadspriserna.

Tidigare agerade S-väljare ofta 
kamrat-fyra-procent åt Vänster-

partiet kommunisterna. Den minsta, men mest 
minnesvärda vinsten var när ledaren Lars Werner 
fick vinna en mjölkprisförhandling med Olof  
Palme. I riksdagens plenisal.

Demokratin blir inte djupare ju fler partier det 
finns i parlamentet. Större partier får en större 
bredd inom sig; de har förhandlat färdigt inom sig 
innan det blir dags att förhandla med andra. 

Sverige klarar sig förmodligen bättre om väljarna 
slutar vara kamratliga och till exempel MP och KD 
åker ur riksdagen. Och kompetenta fullblodspoliti-
ker får säkert plats i andra partier. 

’’ Sverige kla-
rar sig för-

modligen bättre 
om väljarna slutar 
vara kamratliga 
och MP och KD 
åker ur riksdagen

ØVERFLØDIG?HFyraHavHtioHväljareHanserHattHEbbaHBuschHThorHärHenHbelastningHförHsittHparti,HenligtHTV4/
Novus.HH Foto:�ANNA-KARIN�NILSSON

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

VISBY

CenterpartietsHchefsekonomHMartinH
Ådahl.H Foto:�PEO�MÖLLER



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

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

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

används vid tillverkningen spelar stor roll. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer på preem.se/palmoljefritt

100% PALMOLJEFRITT
 OCH SVANENMÄRKT. 

3099 0003

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

ett kriterium vi delar med Svanen.
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Under året har det vid flera 
tillfällen rapporterats om 
män som begått sexuella 
övergrepp på kvinnor på 
offentliga platser. Vad är 
det som gör att män i dessa 
sammanhang tror att det är 
okej att tafsa på kvinnor?
GUDRUN SCHYMAN (FI): 

Män som provoceras av att 
kvinnor tar plats, rör sig fritt 
eller ser ut på ett visst sätt tar 
till sexuella trakasserier som 
ett sätt att försöka visa vem 

som enligt dem bestämmer.
GULAN AVCI (L): Tyvärr lever 

patriarkala föreställningar om 
mannens rätt till kvinnans 

kropp kvar. Det visar 
på en respektlöshet 
mot kvinnor och mot 
kvinnors rätt till sin 
egen kropp. 
Åtgärderna har hittills 
varit allt ifrån köns-
separerade avdel-
ningar på badhus till 
att uppmana kvinnor 

att hålla sig inne. Vilken är 
den bästa metoden för att få 
bukt på detta problem?
GUDRUN SCHYMAN: Alla ska 

känna till sina rättig
heter, visa nolltolerans 

och inte ursäkta trakasse
rier av flickor med att ”han 
är nog kär i dig”. För att 
uppnå detta krävs aktivt 
förebyggande arbete i sko

lan och på arbetsplatser.
GULAN AVCI: Könssegre

gerade avdelningar i det 
offentliga rummet, som 

badhus, legitimerar tafsan
det eftersom det är kvinnorna 
som tvingas anpassa sig efter 
männens beteende. Vi ska inte 
bygga murar mellan könen.

14.30 Debatt mellan Gudrun 
Schyman, partiledare 

Fi, och Gulan Avci, ordförande Liberala 
kvinnor, klockan 14.30 i Expressens 
valstuga i dag. 

En av dagens dueller i Almedalen

KAROLINA SKOGLUND, 
debattredaktör

EU-MEDLEMSKAP. Sverige måste ha ett ultimatum i förhandlingarna om efter-
gifterna blir för stora, skriver Jimmie Åkesson (SD).  Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Sverige måste 
 folkomrösta 
om EU
mm Sverige riskerar att sitta kvar med Svarte 
Petter på grund av ett ogenomtänkt beslut som 
fattades för sex år sedan. 
mm Den totala oviljan att se till Sveriges 
bästa riskerar att sätta oss i en position där 
vi är bundna av grundlag att fortsätta, skriver 
 Jimmie Åkesson (SD). 
Det stormar inom EU. Stor
britannien har röstat för ett 
utträde, missnöjet växer i övriga 
medlemsländer och lösningen 
för byråkraterna i Bryssel är att 
ta mer makt från medlemslän
derna samt att aktivt straffa de som 
väljer att lämna. Kvar riskerar Sverige 
att sitta med Svarte Petter på grund av 
ett ogenomtänkt beslut som fattades för 
sex år sedan.

En undersökning av Ipsos från slutet av 
maj visade att en majoritet av svensk-
arna anser att EU är på väg åt fel håll. 
Det var innan Storbritanniens folk-
omröstning. Det var innan EU-topparnas 
planer på ytterligare maktförskjutning 
avslöjades. Samtidigt växer opinionen 
mot överstatlighet i Europa. Det är bara 
en tidsfråga innan nästa land ser för-
delarna med att inte styras från Bryssel. 
Kanske blir det Nederländerna, en Nexit. 
Kanske blir det Finland, en Finish. 
Kanske blir det Slovakien, en Slovakout.

Vad vi däremot kan konstatera är att det 
inte lär vara Sverige. Även om en majori
tet av folket skulle vilja det. Även om en 
majoritet av riksdagsledamö
terna skulle vilja det. Hösten 
2010 röstade riksdagen 
igenom att EUmedlemskapet 
ska nämnas i regeringsfor
men. Med den handlingen 
blev det svenska medlemska
pet grundlagsskyddat. För att 
Sverige ska kunna lämna EU krävs det att 
regeringsformen ändras och för att ändra 
en grundlag behöver det ske två riksdags
beslut med ett allmänt val emellan.

Den totala oviljan från riksdagens 
övriga partier att se till Sveriges bästa 

riskerar att sätta oss i en 
 position där vi alla är eniga om 
att lämna EU men är bundna av 
grundlag att fortsätta. Skrivel
sen i regeringsformen försvårar 
även arbetet med att förhandla 

fram ett gynnsamt avtal för ett fortsatt 
svenskt medlemskap. 

Det går att jämföras med att förhandla 
om priset för en bil när man redan gett 
säljaren ett intyg där man garanterar 
att man kommer köpa bilen oavsett 
pris. När 60 procent av de lokala 
 besluten, 50 procent av de regionala och 
43 procent av den svenska lagstift-
ningsprocessen i riksdagen påverkas av 
EU är det viktigt att det finns en stopp-
knapp. Att det finns en möjlighet för det 
svenska folket att säga nej till en fortsatt 
maktförflyttning. Den stoppknappen är 
ett utträde ur unionen, och den stopp-
knappen har de andra riksdagspartierna 
tagit bort.

Den Europeiska unionen kan liknas 
vid ett enormt bygge med en risk för 
kollaps och det grundlagsskyddade 
medlemskapet är den kedja som vi 

använt för att spänna fast 
oss själva i de bärande 
balkarna i ett hopplöst 
försök att ge bygget stabili
tet. EUmedlemskapet 
i regeringsformen behöver 
strykas av två anledningar. 
Sverige måste ha ett ultima

tum i förhandlingarna om eftergifterna 
blir för stora, men framför allt måste 
Sverige, via en folkomröstning, ha en 
möjlighet att lämna unionen om det 
visar sig vara folkets vilja.

JIMMIE  ÅKESSON 

JIMMIE 
ÅKESSON 
Partiledare 
Sverigedemo-
kraterna

Den Euro-
peiska uni-

onen kan liknas 
vid ett enormt 
bygge med risk 
för kollaps. 

SKA VI SEPARERA MÆN FR˚N KVINNOR NU? VISBY

Schyman.

Avci.
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Pascalidou åker 
innan SD:s dag
Författaren och journalisten 
Alexandra Pascalidou är en 
av alla deltagare på 
Almedalsveckan. Men när 
Sverigedemokraterna har 
sin dag i Almedalen på tors-
dagen har hon redan lämnat 
ön.

– Jag vet många som gör lika-
dant. Man känner en enorm 
utsatthet, säger Pascalidou till 
Dagens Nyheter.

Hon intervjuades på onsdagen 
på DN-scenen av chefredaktör 
Peter Wolodarski och berättade 
om sin kamp mot ett växande 
hat mot kvinnor med utländsk 
bakgrund.

Lämnar ön.

Magnolior klistras 
mest på Gotland

Debatt mellan  
tv-cheferna

Man kan misstänka att ett 
stort antal vykort skickas 
med gammal hederlig 
 snigelpost från Gotland 
under Almedalsveckan.

Nu avslöjar helagotland.se att 
det populäraste frimärket på 
Gotland är det med magnolior 
som motiv. Företaget Postnords 
ombud på ön har hittills i år 
sålt över 70 000 blommiga fri-
märken. De allra flesta såldes på 
Coop Öster i Visby.

 MTV4 och SVT delar på sänd-
ningsrättigheterna även till Fot-
bolls-EM 2020, vilket var 
var anledningen till en 
debatt i Almedalen mel-
lan båda bolagens vd:ar, Casten 

Almqvist och Hanna Stjärne, 
skriver Resumé.

Almqvist gör för övrigt ”come-
back” som reporter i Almedalen 
i ”Castens hörna”.

– Det är lustfyllt och oför-
skämt roligt – nästan på 
ett barnsligt sätt. Mitt 
hjärta ligger i journalis-

tiken, så det är oerhört roligt att 

få vara en del av det redaktio-
nella dagligdags härnere, säger 
han till Resumé.

Bonnierchef 
 stiligast
Bonnierchefen Tomas Fran-
zén gör ett starkt intryck i 
Almedalen. I alla fall på de 
utsända från nyhetssajten 
Breakit som utsett Franzén 
till snyggast på Almedals-
veckan.

”Franzén gled i går runt i Scan-
dias trädgård 
under statsmin-
sterns tal. Fran-
zén såg sjukt classy ut och som 
en riktig hunk”, skriver man på 
sajten.

DAGENS NYHETER

HELAGOTLAND.SE

RESUMÉ

BREAKIT

Populära frimärken.

Delad rätt till VM 2020.

Här vinner 
Expressen  
DJ Battle

Skvaller från Almedalen.
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HÆR ÆR SD:s
INTERNA
”BR˚KLISTA”

Här är SD-ledningens hemliga lista där partikamrater 
beskylls för brott, avfärdas som ”rättshaverister” och 
anklagas för att ”smutskasta partiet”.

I den interna kartläggningen kräver partiets säkerhets-
avdelning att de bland annat ska få ”mandat att ingripa 
med handfasthet” mot partikamrater.

– Man kan alltid se över rutiner för hur man uttrycker 
sig, det är jag den förste att säga, säger partisekreteraren 
Richard Jomshof om att partikamrater pekas ut som 
”rättshaverister” och brottsliga.

I dag samlas Sverigedemokra-
terna i Visby för partiets dag 
under Almedalsveckan. För-
utom partitoppen väntas en hel 
del SD-folk utifrån landet att 
samlas framför Almedalsscenen 
för att lyssna till Jimmie Åkes-
sons tal under kvällen.

Expressen har vid flera tillfäl-
len skrivit om de många bråk och 
problem som genom åren präglat 
Sverigedemokraterna. Tidigare 
okända partiinterna dokument 
visar att problemen inte verkar 
ha avtagit. Snarare tvärtom.

Expressen har tagit del av en 
omfattande bråk- och problem-
lista som togs fram av partiets 

säkerhetsavdelning och riks-
ombudsmän cirka ett halvår efter 
valet 2014. Riksombudsmännen 
är de partitjänstemän vars arbets-
uppgifter bland annat består av 
att reda ut bråk i partiet.

Risk för offentlighet
På listan radas problemen upp 

i 27 av partiets kommunfören-
ingar och distrikt. Bråken upp-
levs som problem bland annat 
för att de leder till avhopp och 
skrämmer bort nya medlemmar 
– men också för att det finns en 
risk att de når offentligheten:

”Interna konflikter under 
uppsegling med risk för att 

detta hamnar i media”, 
som det står om SD 
Gotlands kommun- 
förening.

På listan finns också 
nedsättande omdömen 
om flera av partiets före-
trädare, bland annat Per 
Grönlund, kommunfull-
mäktigeledamot i Flen:

”Brister i kompetens i 
Per Grönlund vilket leder 
till interna konflikter i 
organisationen.” 

Lars Hermansson, 
tidigare ordförande  
för SD Härjedalen och  
i dag SD-politiker i Åre, 
beskrivs som ”rätts-
haverist” och ges föl-
jande beskrivning:

”Kommer med många anklagel-
ser, kontaktar media med mera 
och ställer till allmän oreda.”

– Helt fel, säger Hermansson 
och tillägger:

– Grunden för det här är att 
det alltid finns en massa avund-
sjuka och jävelskap. Så den  

bilden som de fått är på 
felaktiga grunder. De 
har inte pratat med mig 
om det heller. Jag har 
styrelsebeslut på all-
ting. Jag är ingen rätts-
haverist.

”Smutskastar”
En annan SD-poli-

tiker, Gejbert Ström-
dahl, tidigare kommun-
fullmäktigeledamot i 
Laholm men numera 
SD-företrädare i Fal-
kenberg, beskrivs också 
som ”rättshaverist”:

”Använder sig av 
media för att smuts-
kasta partiet. Har var-

nats av RO (riksombudsman, 
reds anm) Ola Svensson och 
Bengt Malmberg (SD:s säker-
hetsansvarige, reds anm) där 
han fått ’en sista chans’” .

– Jag blir väldigt förvå-
nad över att jag skulle vara en 
rättshaverist och att jag skulle 
använda media för att miss-

kreditera det jag sliter hårt för 
och det parti jag sliter hårt för 
och står fullt bakom. Först och 
främst tycker jag att de ska 
lägga fram det jag har kritiserat 
partiet för i sådana fall, säger 
Strömdahl.

I flera av fallen bottnar pro-
blemen, enligt listan, i bråk om 
pengar.

Anklagas för förskingring
I flera kommuner i Västsve-

rige anklagas en SD-politiker, 
som i dag lämnat sina förtro- 
endeuppdrag, för att missköta 
flera kommunföreningars 
gemensamma ekonomi: ”det 
pratas om polisanmälan och för-
skingring”, som det står i listan 
om honom.

Säkerhetsavdelningen och 
riksombudsmännen befa-
rar också att polisen kan bli 
inblandad i SD Marks kommun-
förening efter ”stora ekono-
miska oegentligheter”. 

För SD Växjö beskylls den 
tidigare ordföranden, Håkan 

Gejbert  
Strömdahl. 

m Partikamrater pekas ut som ”rättshaverister” och brottsliga        m Jomshof: ”Man kan alltid se över rutiner”

Håkan
Engdahl.

N˚GRA EXEMPEL UR DEN HEMLIGA SD-LISTAN

ANKLAGAS. För SD Växjö anklagas den tidigare ordföranden Håkan Engdahl för att 
ha lagt föreningens pengar på ”egen representation, egen körersättning”. Något han 
förnekar i ett mejl till Expressen.

”RÆTTSHAVERIST”. Gejbert Strömdahl beskrivs som ”rättshaverist” och att han 
”använder sig av media för att smutskasta partiet.”

”ALLMÆN OREDA”. Om Lars Hermansson, tidigare ordförande för SD 
Härjedalen står det: ”Kontaktar media med mera och ställer till med 
allmän oreda.”
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Engdahl, i dag gruppledare för partiet 
i Växjö kommunfullmäktige, för att 
ha lagt föreningens pengar på ”egen 
representation, egen körersättning” 
och arvoden till sig själv och två när
stående partimedlemmar.

Engdahl skriver nu i ett mejl till 
Expressen:

”Om det funnits någon substans  
i det som skrivs hade jag garanterat 
varit utesluten ur partiet.”

”Dessa surdegar kan leva vidare”
Bråklistan skickades förra våren 

till SD:s partistyrelse och verkstäl
lande utskott. I ett följebrev beskrev 
partiets säkerhetsavdelning och riks
ombudsmän att de, för att kunna 
ta sig an bråken, skulle kunna ute
stänga förtroendevalda från möten, 
tvångsförvalta föreningar utan att 
det fattats beslut om det i parti
styrelsen och ogiltigförklara mötes
protokoll:

”Nuvarande organisation med 
ombudsmän, utan mandat att ingripa 
med handfasthet, gör att dessa ’surde-
gar’ kan leva vidare år ut och år in. 
Människor ute i organisationen blir 

frustrerade och hoppar av uppdrag 
och lämnar partiet.” 

Michael Rubbestad, chef  för riks
ombudsmännen, vill inte uttala sig 
om listan:

– Det är tyvärr inget som jag kan 
kommentera. Det vore emot vår kom
munikationsplan.

”Klart man behöver ha koll”
Partisekreteraren Richard Joms

hof  säger om listan:
– Det är klart att man behöver ha 

nån sorts koll på var nånstans i lan
det det finns konflikter och att man 
har koll på om de är allvarliga eller 
inte, om riks måste blandas in.

Jomshof  om att 
namngivna parti
kamrater pekas ut 
som brottsliga och 
”rättshaverister”:

– Man kan alltid 
se över rutiner för 
hur man uttrycker 
sig, det är jag den 
förste att säga. Det 
finns säkert anled
ning att göra det i 

det här fallet också.
Listan som togs fram tidigt under 

förra året missade däremot ett av de 
största interna bråken i partiets his
toria – uteslutningsstriden efter att 
SDU:s dåvarande vice  ordförande 
William Hahne, som ansågs stå  
i opposition mot partiledningen, vun
nit ordförandestriden i det viktiga 
Stockholmsdistriktet förra våren. 
Expressen kunde i måndags visa hur 
SDledningen betalat 30 000 kronor 
till sajten Nyheter Idag som användes 
som ett slagträ mot SDU under ute
slutningarna.

Med på problemlistan finns inte 
heller det infekterade Norrköpings

bråket mellan riksdags
ledamöterna Olle Fel
ten och Markus Wiechel. 
Expressen kunde i sön
dags berätta om hur det 
lokala bråket flyttat in i 
riksdagsgruppen när de 
båda försökt få varandra 
uteslutna ur partiet.

Expressen har sökt 
Bengt Malmberg och Per 
Grönlund.
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Sd-toppar
vill sparka
ut varandra

I dag börjar Almedalsveckan 
och Sverigedemokraterna kan 
se tillbaka på ett riksdagsår 
med fortsatt höga opinions
siffror men även intern turbu
lens. Expressen kan nu visa hur 
ett lokalt storbråk har flyttat in 
i SD:s riksdagsgrupp.

Bråket mellan riksdagsleda
möterna Markus Wiechel och 
Olle Felten, båda från Norr
köping, framskymtade redan 
inför valet i september 2014 

med anklagelser om ”oseriös 
politik”, valfusk och tjafs om 
valsedeln.

Samlar material
Expressen har tagit del av ett 

omfattande material som visar 
att bråket har fortsatt. Båda har 
engagerat lojala partikamrater 
för att samla material mot den 
andre – material som skickats 
vidare upp i partihierarkin för 
att sänka motståndaren.

När valdagen hade passerat 
hade en grupp satts samman runt 
Wiechel som skulle ta fram olika 
typer av material mot Olle Felten.

”Det är värdefullt om man har 
en massa mejl där han uttrycker 
sig riktigt otrevligt. I övrigt klas-
sas det bara som gnäll” , skrev 
Wiechel i ett mejl. 

Samma dag som Wiechel och 
hans grupp mejlade varandra 
kontaktade en dåvarande SD
politiker på Feltensidan – som  
i dag lämnat politiken – partiled
ningen igen. I ett mejl skrev han: 
”Olle Felten och jag har skickat 
upp så mycket material om Mar-
kus Wiechel, men inget händer”.

Han fortsatte i mejlet:
”Vi är många som tycker det är 

väldigt konstigt att Markus wie-
chel aldrig blir utesluten. Vi har 

aldrig träffat en människa som 
ljuger så mycket som Markus gör. 
INGEN av partierna här i Norr-
köping vill samarbeta med Mar-
kus Wiechel och hans flickvän. 
INGEN. Det Markus Wiechel sys-
lar med kan ge 4 års fängelse”.

”Blivit ett fiasko”
Wiechel hade då, några dagar 

före valet, kontaktat partiled
ningen i ett långt mejl med 
många bilagor. Där skrev Wie
chel att Felten gått emot parti
linjen i flera frågor och att allt 
som Felten påbörjat har ”blivit 
ett fiasko” och att Felten är ”ned-
värderande” mot partikamrater.

I slutet av september varnade 
distriktsstyrelsen för SD Östergöt
land Olle Felten för ”överträdelser 
mot kommunikationsplanen”.

Men varningen dämpade inte 
bråket. Olle Felten anklagade 
dem som undertecknat var
ningen för förtal. Månaden efter 
varningen, i oktober 2014, kon
taktade han Magnus Olsson, ord
förande för partiets medlems
utskott och skickade över bland 
annat en 12sidig inlaga om  
Wiechel.

När säkerhetsavdelningen 
kopplades in konstaterade dåva
rande säkerhetschefen Bengt 
Malmberg att distriktsstyrelsen 
i SD Östergötland inte hade rätt 
att varna Olle Felten. I ett mejl 
till Malmberg sammanfattade 
Wiechel situationen:

”Nästan hela valrörel-
sen har bestått av att vi blivit 
angripna av egna ´partikamra-
ter´ som knappt gjort ett dugg 

m Mejlen som visar striden i riksdagsgruppen m Wiechel och       Felten försökte få varandra uteslutna
VISBY. Här är den infekterade uteslutningsstriden mitt  
i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp.

Expressen kan nu visa hur två av SD:s riksdagsleda- 
möter – Markus Wiechel och Olle Felten– samlat material 
för att få varandra uteslutna ur partiet.

”Den här situationen måste lösas internt och inte via 
media eller polis”, skriver Magnus Olsson, ordförande för 
SD:s medlemsutskott, i ett mejl.

Expressen XX/X XXXX.

Samtidigt gör man allt för att dra 
undan benen för de som inte följer 
minsta vink.  Klassisk maktpolitik  
med andra ord.

WIECHELS MEJL OM FELTEN FELTENS MEJL OM WIECHEL

Olle har havererat vid så många gånger 
att det inte går att hålla räkningen, och han 
lever för att skapa konflikter.

Wiechel har en lång historia bakom 
sig där han försökt, och försöker, 
använda sig av personärenden av olika 
slag för att skrämma och göra sig kvitt 
personer som han inte gillar för tillfället.
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Sd-toppar
vill sparka
ut varandra

för partiet. Likaså ska vi 
stå ut med att bli bandade, 
polisanmälningar, påhopp  
i media och trakasserier.” 

Bråket fortsatte också 
under förra året. I febru-
ari hörde Wiechel av sig till 
den nye partisekreteraren  
Richard Jomshof:

”Olle har havererat vid så 
många gånger att det inte går 
att hålla räkningen, och han lever för 
att skapa konflikter.” 

Expressen träffade Olle Felten 
förra veckan under en paus i kom-
munfullmäktigemötet i Norrköping. 
Han förnekade då att han skulle ha 
bandat Wiechels gäng eller ägnat sig 
åt trakasserier. På andra frågor sva-
rade han:

– Inga kommentarer.
Markus Wiechel säger nu att han 

inte försökt få Olle Felten 
utesluten.
Men vad var det då du ville ta 
upp med Magnus Olsson, ord- 
förande för artiets medlems-
utskott, som gällde Felten?

– Ja, det har varit vissa 
samarbetssvårigheter som 
vi har haft. Sen tänker jag 
inte gå in i detalj på vad jag 
tagit upp 

internt med dig. 
I ett mejl till en 
partikollega 
skriver du ”Det är 
värdefullt om man 
har en massa mejl 
där han uttrycker 
sig riktigt otrev-
ligt.” På vilket sätt 
vore det värde-
fullt?

– Ja, självklart så är det så att det 
varit interna bråk så behöver man 
ha nåt underlag för att visa varför 
de här bråken finns överhuvudtaget. 
Då har ju jag, och de som känner att 
de vill stoppa de här bråken, försökt 
sammanställa material som vi kan ge 
till de personer som ska hjälpa till att 
reda ut de problem som vi haft, säger 
Wiechel.

Partisekreteraren 
Richard Jomshof  säger 
att bråket är ”utage-
rat”:

– Det är tråkigt att 
de hade den konflikten 
och jag har inget mer 
att säga om det faktiskt.

Magnus Olsson vill 
inte kommentera brå-
ket. Expressen har sökt 
Bengt Malmberg.

m Mejlen som visar striden i riksdagsgruppen m Wiechel och       Felten försökte få varandra uteslutna

Richard  
Jomshof. 

N˚GRA AV DAVID BAAS 
AVSLØJANDEN OM SD

ANDRA BR˚K I SD:s 
RIKSDAGSGRUPP
Anklagelser om förskingring
m  Tidigare i våras blev det känt att 
Hanna Wigh, som blev riksdagsledamot  
i valet 2014, polisanmält SD-ledamoten 
Anders Forsberg för ekonomiska 
oegentligheter. Hon anklagade sin 
partikamrat för att ha förskingrat 
tusentals kronor under tiden som kassör 
i SD Skaraborg. Forsberg avfärdade 
anklagelserna som grundlösa.

Hård kritik mot gruppledaren
m Riksdagsledamoten Jonas Åkerlund, 
partiveteran och fram till i höstas vice 
partiledare för SD, totalsågade partiets 
nye gruppledare i riksdagen Mattias 
Karlsson i mejl som Expressen kunde 
avslöja i november. Åkerlund menade 
att interndemokratin under Karlsson 
håller på att avskaffas och att grupp-
ledaren kommer att ”haverera”.

8 XXXDAG X MÅNAD 20XXe

EXPRESSEN 

w SD-toppens lögner om bråket avslöjas  

Expressen berättade i går att en 
rad vittnen uppger att SD-toppen 
Erik Almqvist, riksdagsman och 
partiets ekonomisk-politiske 
talesman, tillsammans med andra 
SD-toppar attackerat en berusad 
man under en festnatt på Kungs-
gatan i centrala i Stockholm.

Enligt vittnena hade Erik 
Almqvist, som är folkbokförd i 
Lund, uppträtt aggressivt och 
använt rasistiska uttryck som 

”blatte-lover” (blatte-älskare) 
och ”babbe”, en variant av 
”blatte”. En ung kvinna, som 
ingrep och ifrågasatte SD-top-
parnas agerande, uppgav att 
Erik Almqvist avfärdat henne 
genom att kalla henne ”hora”.

Hela bråket filmades
När Expressen förra veckan 

konfronterade Erik Almqvist 
förnekade han bestämt allt.

0:28

”SKIT
I DEN
HÆR
LILLA
HORAN”HÄR ATTACKERAR 

”Blatte-lover”, ”babbe”, ”fitta”. Så låter riksdagsmannen 
och SD-toppolitikern Erik Almqvist.

När en ung kvinna reagerar på att Almqvist ger sig på en 
redlöst berusad man avfärdar han henne med:

”Skit i den här lilla horan! Skit i henne!”
Allt filmas med mobilkamera av en annan tung SD-riks-

dagsman, partiets rättspolitiske talesman Kent Ekeroth.
Expressen kan i dag avslöja den interna SD-filmen ingen 

utomstående någonsin skulle få se.
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BRÅKET PÅ STAN. En vän till komikern Soran Ismail filmar när de tre SD-politikerna Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling hamnar i bråk med en berusad man utanför McDonalds. På filmen som efteråt lades ut på Youtube ser man hur Erik Almqvist först slår en colaburk ur mannens hand och sedan riktar en spark när mannen böjer sig ned för att ta upp den. Man ser också hur Kent Ekeroth filmar händelsen med sin mobilkamera.

RIKSDAGSLEDAMOT. Erik Almqvist är riksdags-man, ekonomisk-politisk talesman och en av de tyngsta politikerna i SD:s ledning.  Foto: ROGER VIKSTRÖM

RIKSDAGSKANDIDAT. Christian Westling kandi-derade för SD i valet 2010 och sitter i partiets utri-kespolitiska råd.

RIKSDAGSLEDAMOT. Kent Ekeroth är riksdags-man, han sitter i justitieutskottet och innehar posten som SD:s rättspolitiske talesman. Foto: SVEN LINDWALL

”RIKSDAGS-
MANNEN
KALLADE
OSS HORA 
OCH BLATTE-
ÆLSKARE”

Youtube med en hälsning direkt till Soran Ismail:”Sanningen kommer alltid fram.”Händelsen och filmerna skapade rubriker i media, och diskutera-des flitigt på sociala 

tiskt mot dem som ifrågasatte hans agerande.De SD-profiler som pekas ut för att ha varit i sällskap med Erik Almqvist på platsen är Kent Ekeroth, i dag riksdags-man och partiets rättspoli-tiske talesman, samt Chris-

mokraterna som var pådri-vande, han försökte backa undan, säger en kvinna som blev vittne till händelsen.Kvinnan uppger att hon ställde de tre sverigedemokra-terna till svars, men då blev  Erik Almqvist aggressiv. 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han vill rensa upp i partiet. Nu gäller nolltolerans mot rasism, extremism och olämpligt uppträdande.Samtidigt anklagar nu ögonvittnen en av SD:s tyngsta politiker, riksdagsmannen Erik Almqvist, för att ha använt rasistiskt nedsättande uttryck som ”blatte-älskare” och ”babbe” under ett bråk i centrala Stockholm.Enligt vittnen ska han dessutom ha kallat en ung kvinna 

Nya vittnen berättar: Okända sanningen   om SD-topparnas bråk på stan– Han sa att Soran uppförde sig som en ”babbe” och att han var svenskfientlig som kritise-rade SD och inte hörde hemma i Sverige, säger vittnet.Erik Almqvist är i dag riks-dagsman, ekonomisk-politisk talesman och partistyrelseleda-mot i SD.

pis som var med upplevde det som hotfullt, säger han.Du ska ha blivit kallad för ”babbe”.– Ja, det är mycket möjligt – det var nog det lindrigaste.”Tjejen började gråta”Enligt vittnen på platsen som 

fysiskt ha attackerat kvinnan när hon försökte putta undan hans mobilkamera.– Han knuffade tjejen så att hon ramlade handlöst bak-länges in i en bil så det small, säger vittnet.– Jag såg att tjejen började gråta. Hon var riktigt rädd.

lade han där upp texten:”Nu hjälps vi alla åt med att skapa en än mer seriös och posi-tiv bild av partiet. Tredje största parti duger 2014 men på längre sikt ska vi också se till att bli statsbärande!”.Daniel Poohl är chefredaktör för den antirasistiska tidskrif-

lingsfientligt. Det centrala är att det är ett angrepp på en person baserat enbart på dennes hud-färg eller bakgrund, säger Poohl.”Svårt för partiet”Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs uni-versitet, beskriver Erik Alm-qvists påstådda uttalanden  som 
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SD-JUBEL PÅ VALVAKAN. Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Wes

”Det stämmer
absolut inte”

KENT EKEROTH ERIK ALMQVIST

CHRISTIAN WESTLING

mm Expressen i går: Ögonvittnen hävdar att SD-riks-
dagsmannen Erik Almqvist uttryckt sig rasistiskt och 
sexistiskt under ett gatubråk i centrala Stockholm.
mm Erik Almqvist avfärdar allt som lögner.
mm Expressen i dag: Här är filmbevisen.

12 tisdag 10 december 2013e

EXPRESSEN EXPRESSEN 

NÆTHATARE  AVSLØJADE

Expressen har samarbetat med 
Researchgruppen. Gruppen har 
hittat ett sätt, enligt deras egen 
beskrivning utan någon form av 
olaga intrång, att knyta de 
användarnamn som de ano

nyma kommentatorerna på hat
sajterna använder sig av till de 
mejl adresser som kommenta
rerna skickats från. Därefter 
har mejladresserna samkörts 
med register och myndigheter 

för att identifiera personerna 
bakom.

– Vi har personuppgifter på 
6 200 personer som väntar på att 
bearbetas, säger Martin Fre
driksson.

Medelålder på 49 och 55 år
Av dem som researchgruppen 

granskat närmare är det 1500 
personer som skriver dagligen. 

– Av dessa 1 500 närgranskade 
är 406 identifierade, det vill säga 
ungefär var tredje toppkommen
tator.

Av de 406 är 325 män och 81 

kvinnor. Medelåldern är 49 för 
män och 55 för kvinnor.

Expressen har under en längre 
tid granskat dessa så kallade 
toppkommentatorer. Vi har kun
nat konstatera att metoden för 

identifiering är tillförlitlig.
I nästan samtliga fall har de 

personer vi konfronterat – som de 
SDpolitiker landet runt som vi 
berättar om i dag – bekräftat att 
det verkligen är de som står 

Den så kallade Researchgruppen i Stockholm har knäckt 
identiteten på 6 200 anonyma användare på Avpixlat, Fria 
tider och Exponerat.

Och arbetet med att granska männen och kvinnorna på 
Sveriges värsta hatsajter fortsätter.

– Det är hatet mot invandrare som binder dem samman. 
Det knyter ihop både dem som vill ha stark välfärd med 
dem som talar för marknadsideal. Det är ett hat över block-
gränserna, säger Martin Fredriksson på Researchgruppen.

RESEARcHgRuppENS TiDigARE AVSLØJANDEN
 M  researchgruppen är ett löst sammansatt nätverk av personer, där ett flertal har 
koppling till den vänsterorienterade autonoma rörelsen. gruppen har tidigare 
samarbetat med redaktioner inom sVt och finländska YLe. martin Fredriksson 
syntes nyligen i tV4:s ”Kalla fakta” där han granskade sexhandeln i sverige.
 M  tidigare avslöjanden har bland annat handlat om att en sexdömd pedofil stod 
bakom hatsajten exponerat och att säkerhetspolisen (säpo) misslyckats med att 
skydda sina egna källor.
 M  researchgruppen har sedan i februari granskat avpixlat, Fria tider, exponerat och 
realisten, sajter som ser just researchgruppen som en av sina svurna fiender.

m De vill vara anonyma m Nu är namnen på 6 200  användare knäckta

MARiE STENSby, 54. Valdes i no-
vember in som suppleant i SD:s parti-
styrelse. Säger sig vilja kandidera till 
riksdagen nästa år. Foto: SVEN LINDWALL

MMStensby,MsomMnyligenMtogMettMrejältM
klivMuppMiMSD-hierarkin,MriktarMsinaM
attackerMpåMAvpixlatMfrämstMmotMmus-
limskaMinvandrareMsomMhonMkallarMalltM
frånM”de invaderande styrkorna”MochM
”patrasket”MtillM”gräshoppssvärmar”.M
IblandMblirMhonMdirektMaggressiv:

”Bäst för världen 
vore nog om shiiter 
och sunnimuslimer 
tog ihjäl varandra. 
Tänk vilken frihets-
känsla som skulle 
infinna sig i så fall.”

HonMtrorMocksåMattMettMtredjeMvärlds-
krigMnärmarMsigMochMhonMfrågarMomM”de 
ursprungliga europeerna”MkommerMattM
inseMattM”vi blir tvingade att ta till 
vapen”.

Tycker du att det här rimmar bra med 
den så kallade nolltoleransen som 
Jimmie Åkesson har aviserat?
–MJa...Mja,MjagMtyckerMinteMattMdetMärMnåtM

särskiltMknepigtMdetMdär.
Siktar du fortfarande på att kandidera 
till riksdagen trots detta?
–MTrotsMdettaMtänkerMjagMsiktaMpåMdet.

Namn på
Avpixlat:

”folkkultur”

Vi blir tvingade  
att ta till vapen

HELENA KoNTuLAiNEN, 61. Från 
Stockholm, aktiv i SD:s kvinnoför-
bund. Foto:  STEFAN SÖDERSTRÖM

MMHelenaMKontulainenMdeklarerarMattMSDM
ärMhennesMpartiMochMskriverMattMdeMövrigaM
riksdagspartiernaMärMextremaMeftersomM
deM”begår nationell självmord av de 
egna”.

PåMFriaMtiderMskriverMhonMapropåMsjuk-
vårdMförMpapperslösaMflyktingarMattM
”Folkmordet av svenskar accellererar”.

IMsinaMinläggMpåMdeMhögerextremaMhat-
sajternaManvänderMhonMuttryckMsom:M
”vilken vidrig bastard” och att ”Sverige 
ges bort gratis till muslimer”.

UnderMvårensMupploppMiMHusbyMochM
andraMförorterMbeskriverMhonMpåMFriaM
tiderMungdomarnaMsomMdjur:

”Det värsta är att alla ap-un--r triggas 
igång”.

NärMExpressenMiMgårM
morseMträffadeMHelenaM
KontulainenMavböjdeM
honMattMkommenteraM
sinaMinlägg.

StraxMefterMskriverMhon,M
återigenMunderMsinMpseudonymMKul-
tainen:

”Nu är man kändis. Expressens 
reportrar stod och ringde på min dörr-
klocka och ville något angående 
Avpixlat.”

Namn på
Avpixlat:

”Kultainen”

Det värsta är att alla 
ap-un--r triggas igång

MMBertilMMalmbergMbekräftarMdirektMnärM
ExpressenMringerMhonomMattMdetMstämmerM
attMhanManvänderMsigMavMpseudonymenM
NilsMDackeMpåMAvpixlatM
ochMandraMsajter.

–MDetMharMjagMocksåMgjortM
närMjagMskrivitMminMbokM
”IslamMunderMslöjan”MochM
närMjagMbloggar,MsägerMhan.

SomMNilsMDackeMharMMalmbergMfrämstM
skrivitMomMfarornaMochMriskernaMmedMislamM
ochMmuslimer.

BertilMMalmbergMskriverMpåMAvpixlatMattM
”det må vara så att ’vanliga muslimer’ inte 
per se är ett hot på individnivå”,MmenMslårM
fastMattMdeMändåMutgörMettMhotMeftersomMdeM
”sällan eller aldrig vågar opponera sig mot 
de ledande ideologerna”.

BertilMMalmbergMfortsätter:
”Därigenom ingår de ’vanliga musli-

merna’ genom sitt blotta antal som en del 

av Islams samlade hot mot västvärldens 
demokratiska fri- och rättigheter”.

”Jag har i ett muslimskt land bott i när-
heten av en moské med 
böneutrop och det var 
inget annat än en akus-
tisk sanitär olägenhet”,M
skriverMMalmbergMpåM
Avpixlat.

HanMsägerMattMhanMinteMuttryckerMsigM
påMettMannorlundaMsättMnärMhanMskriverM
underMpseudonymMjämförtMmedMnärMhanM
undertecknarMmedMsittMegetMnamn:

–MJagMsträvarMalltidMefterMattMvarMsaklig.M
OchMnärMjagMskriverMomMislamMdåMgörMjagM
detMutifrånMsakkunskap.

När du skriver att de vanliga muslimerna 
genom sitt blotta antal ingår som en del 
av Islams samlade hot mot västvärldens 
demokratiska fri- och rättigheter?
–MDetMärMfakta,MvillMjagMmena.

Namn på Avpixlat 
och Fria tider:  
”Nils Dacke”

bERTiL MALMbERg, 74. Kommunpolitiker, sitter på SD:s enda mandat i kom-
munfullmäktige i Trosa. Aktiv i landstingspolitiken och ersättare för SD i lands-
tingsfullmäktige. Foto: SVEN LINDWALL

Inget annat än en akustisk sanitär 
olägenhet
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13 NOVEMBER 2012: Expressen avslöjar att 
flera vittnen uppger att SD-toppen Erik 
Almqvist gjort rasistiska och sexistiska 
utfall under ett gatubråk i centrala 
 Stockholm under val rörelsen 2010.

15 NOVEMBER 2012: Expressen publicerar 
nya mobilfilmer från Kent Ekeroths mobil 
som visar hur Almqvist, Ekeroth och Chris-
tian Westling beväpnar sig med järnrör och 
gör sig redo för gatustrid med den berusade 
mannen.

29 NOVEMBER 2012: SD-riks dagsmannen 
Lars Isovaara tvingas avgå efter att 
Expressen avslöjat hur han utstött grisljud 
och uttryckt sig nedlåtande mot en riks-
dagsvakt med invandrar bakgrund. 

29 APRIL 2013: Expressens tv-program 
”Primetime” avslöjar att Erik Almqvist emi-
grerat och bosatt sig i Ungerns huvudstad 
Budapest. Utlandsflytten kan innebära ett 
skatteklipp på miljonavtalet med partiet.

30 MAJ 2013: Expressen avslöjar i tv-pro-
grammet ”Primetime” dolda bandupptag-
ningar där SD- leda moten Markus Wiechel 
berättar att han har upprättat ett arkiv över 
Jimmie Åkessons motståndare i partiet. 

14 NOVEMBER 2012: Expressen publicerar 
en film från Kent Ekeroths mobiltelefon från 
kvällen. Almqvist hörs kalla en kvinna 
”hora”, komikern Soran Ismail för ”babbe” 
och en berusad man för ”blatte älskare”. 

16 NOVEMBER 2012: Nya filmer avslöjar att 
SD-topparna och partiledaren Jimmie 
Åkesson lämnat falska uppgifter om att 
Almqvist, Ekeroth och Westling beväpnade 
sig med järnrör för att de skulle ha känt sig 
hotade av Original Gangsters. 

26 APRIL 2013: Expressen avslöjar att 
 Sverigedemokraternas riksdagsman 
Markus Wiechel chattat grovt rasistiskt på 
Facebook. Bland annat beskriver han 
 afrikaner som ”aphelveten”. 

AVSLØJAR
SVERIGE-

DEMOKRATERNA
MMExpressensMDavidMBaasMochMChristianMHolménM

harMståttMförMenMradMavslöjandenMomMSverigedemo-
kraternaMdeMsenasteMåren.
MMMejlaMtipsMtill:Mdavid.baas@expressen.seM

ellerMchristian.holmén@expressen.se

bakom mejladresserna och som 
skrivit de hatiska kommentarerna.

Vi har dessutom ytterligare 
kunnat knyta dem till inläggen 
genom att många av dem använt 
samma epostadress vid korre-
spondens med olika myndigheter.

Liten grupp tar stort utrymme
Fredriksson säger att Research-

gruppen slagits av hur pass liten 
gruppen av människor som skriver 
på hatsajterna i verkligheten är.

– Det är förvånande att en så 
liten grupp kan ta sig så stort 
utrymme i den allmänna debat-

ten. De är duktiga på att få spinn 
på sina grejer i sociala medier, 
säger Martin Fredriksson.

NuMsitterMniMiMresearchgruppenM
påMhelaMdetMhärMnamnregistret.M
VadMtänkerMniMgöraMmedMdet?
– Det kommer att bli en rapport, 

men vi kommer också att löpande 
att publicera nyheter på vår egen 
sajt. Namn kommer vi bara att 
publicera när det är publicistiskt 
försvarsbart, säger Fredriksson.

David Baas
david.baas@expressen.se

Christian Holmén
christian.holmen@expressen.se

m De vill vara anonyma m Nu är namnen på 6 200  användare knäckta

ANDERS DAHLBERg, 49.MSD-poli-
tikerMfrånMArlövMsomMiMhöstensMMkyrko-
valMvaldesMinMiMBurlövsMförsamlingMdärM
SDMgjordeMsittMbästaMvalresultat,M20,9M
procent,M avM allaM församlingarM iM helaM
landet.M Foto: TOMAS LEPRINCE

 M ”Malmoman64”, som Anders Dahl-
bergs mejladress är kopplad till, skriver 
gång på gång om att ”etniska svenskar” 
måste beväpna sig. Tips om vilka vapen 
som passar ges 
också.

Våldsvurmen 
har gått så långt 
att han för ett år 
sedan på bloggen 
Sweden Confidential förespråkade 
revolution:

”Det enda sättet vi kan ta tillbaka 
Sverige på är nog med våld. (...) Då kan 
vi kanske kasta ut alla grottmännis-
korna.”

I sina kommentarer använder han ord 
som ”slöddret”, ”negern”, ”avelskos-
sorna” och ”bidragsparasiterna”.

När Expressen träffar Anders Dahl-
berg hemma i Arlöv bekräftar han först 
att han är ”Malmoman64”. Han för-
klarar sin kommentarer om Glockpisto-
lerna och att ”etniska Svenskar” ska 
beväpna sig med att det finns mycket 
brottslighet. När han får frågor om kom-
mentaren om AK4 säger han att det kan 
ha varit någon annan som skrivit:

– Min fru har min dator, min dotter 
har min dator.

Efter att Expressen konfronterade 
Anders Dahlberg har pseudonymen 
”Malmoman64” tagits bort.

Namn på
Avpixlat:

”Malmoman64”

Det är bättre att 
beväpna oss etniska 

Svenskar. Helst med Glock 
17 för oss herrar och Glock 
19 för damerna. Så vi kan 
skydda oss mot berikarna.

TOMMy JONSSON, 58.M SD-politi-
kerM somM sitterM iM YstadsM kommunfull-
mäktige.M Foto: TOMAS LEPRINCE

 MTommy Jonsson, som kallar sig 
”shejken”, använder sig av uttryck som 
”Jävla medelhavsnegrer” och har ett 
återkommande skämt som han skriver 
på Fria tider: ”Vad skiljer människan 
från aporna? Medelhavet.”

När Avpixlat förra 
sommaren skrev 
om ökning av 
antalet fall av 
vägglöss skrev 
han:

”Det fanns en avlusningsstation  
i sydvästra Polen på 40-talet. Den är 
numera nedlagd. Kan det vara det som 
är problemet ?”

I våras ställde han en fråga på Fria 
tider: ”Frågan blir mer och mer aktuell 
för varje dag som går. Hade verkligen 
Adolf så fel ?”

När Expressen träffar Tommy 
Jonsson hemma i Ystad säger han först 
att det inte är han som är ”shejken”. 
Sedan medger han att han ligger 
bakom kommentarerna men att det 
bara var på skämt att han kallade  
afrikaner för apor.

Namn på
Avpixlat och Fria 
tider: ”shejken”

Du kan ta negern ut 
djungeln, men du kan 

aldrig ta djungeln ur negern

EXPRESSEN�
9XXXdag X Månad 20XX e

�AVSLØJAR

w SD-toppens lögner om bråket avslöjas  w Se filmen på

ALMQVIST HOTAR KOMIKERN – VÆND

– Det stämmer absolut inte.
Du ska ha sagt ”blatte-äls-
kare”?
– Nej.
 ”Babbe”?
– Det har jag absolut inte 

gjort.
En kvinna som vi pratat med 
säger att du kallade henne för 
”hora”.
– Det är absolut inte sant.
Du har inte sagt saker som 
”blatte-älskare” eller ”babbe”?
– Nej, nej. Självklart skulle jag 

inte säga det, framför allt inte... 
dels för att jag inte är 
en sån människa som 
säger såna saker och 
tänker inte på det sät-
tet, säger Erik Alm-
qvist. 

I går, efter Expres-

sens avslöjande, fortsatte de tre 
SD-topparna att hävda att allt är 
lögn.

”Patetiskt är bara förnam-
net… Men då jag var med vid 
händelsen så kan jag förtydliga 
att något sådant inte har skett”, 
skriver Christian Westling på 
Facebook.

”Det är mitt land”
Men SD-ledningen har otur. 

Hela bråket filmades med mobil-
telefonen av SD:s rättspolitiske 
talesman, riksdagsman Kent 

Ekeroth från Lund. Expressen 
har fått tag i filmen. Och den 
bekräftar i alla detaljer det som 
ögonvittnena sagt.

Platsen är McDonalds på 
Kungsgatan i centrala Stock-
holm. Det är tidigt på morgonen 
den 3 juni 2010, mitt i valrörel-
sen inför det historiska riks-
dagsval som ska ge Sverigede-
mokraterna plats i Sveriges 
riksdag.

På filmen ser man inlednings-
vis Erik Almqvist argumentera 
upphetsat med komikern Soran 

Ismail, som dock 
håller sig lugn och 
inte låter sig pro-
voceras.

Erik Almqvist 
hörs flera gånger 
kalla Soran Ismail 

för ”babbe”, en variant på 
”blatte”.

”Jag står och pratar med bab-
ben...” säger Almqvist.

Erik Almqvist säger till Soran 
Ismail att denne inte hör 
hemma i Sverige.

”I mitt syfte så beter du dig 
som en babbe just nu... Och du 
har ingenting här att göra... 
Men det är mitt land. Okej?” 
säger Erik Almqvist.

Soran Ismail svarar:
”Men det är mitt land också.”
Erik Almqvist:
”Ahh mitt land… Nej det är 

inte ditt land, det är mitt land…”
På filmen hör man Erik Alm-

qvist väsa i Sorans öra.
Soran Ismail:
”Ta det lugnt, det är liksom så 

här… Jag står bara och argu-

menterar… Det är ni som…”
Erik Almqvist:
”Ja. men du argumenterar 

som en liten fitta.”

”Bete dig som en svensk”
I den hårt redigerade film som 

Sverigedemokraterna lade ut på 
Youtube strax före valet i sep-
tember 2010 framställde Erik 
Almqvist det som om han och 
hans vänner därefter blivit över-
fallna av en aggressiv man, som 
de tvingades försvara sig mot.

Vad som, enligt ögonvittnen på 
platsen, hände var att en redlöst 
berusad man reagerade på att 
Kent Ekeroth filmade med sin 
mobilkamera och försökte rycka 
mobilen ur Ekeroths hand.

0:28 -1:30

Här attackerar SD-rikSDagSmannen erik almqviSt 21-åriga anna på gatan.

Texten fortsätter på nästa uppslag

cHriStian WeStling
Före detta anställd av Sverigede-
mokraterna, är suppleant i sty-
relsen i SD Stockholms stad. 

• TV när du vill • www.expressen.tv

Här ljuger Erik Almqvist
– se hela filmen
där han förnekar allt

erik almqviSt
Riksdagsman och SD:s ekonomisk-
politiske talesman och en av de 
tyngsta politikerna i SD:s ledning.

SEPTEMBER 2014: SD-politiker sprider näthat
m I valrörelsens slutskede avslöjade Expressen  
i samarbete med Researchgruppen att 18 SD-politiker 
under falska namn spridit rasistiskt näthat. Dag efter 
dag veckan innan valdagen skakades partiet av nya 
avslöjanden.
m Alla 18 SD-politiker avgick självmant eller uppma-
nades av partiledningen under hot om uteslutning att 
avgå och avsäga sig sina kandidaturer. en av dem som 
avslöjades var en av Jimmie Åkessons närmaste män, 
ordföranden för SD Stockholm Christoffer Dulny, som 
bland annat skrivit grovt rasistiska kommentarer om 
att ”araber har våldsammare gener” och att ”invand-
rare är absolut värst på att ljuga, manipulera.”

NOVEMBER 2012: ”Järnrörsskandalen” avslöjas
m  Expressen publicerade 13 november 2012 vittnes-
skildringar från Kungsgatan där personer som var på 
plats berättade att de tre SD:arna - Almqvist, Ekeroth 
och Christian Westling - gav sig på en berusad man. 
Vittnena uppgav också att Almqvist använt ord som 
”babbe” och ”blatteälskare”, och avfärdat en ung 
kvinna med ordet ”hora”. Almqvist förnekade katego-
riskt påståendena. 
m Dagen efter började Expressen publicera järnrörs- 
filmen som förutom att visa att Almqvist ljög om 
bråket, dessutom visade hur de tre SD:arna beväp-
nade sig med järnrör. 

FEBRUARI 2016: 
SD-politikerns osanning rätten 
m SD-riksdagsmannen Martin Kinnu-
nen talade inte sanning när han stod 
åtalad i Södertörns tingsrätt för grova 
skattebrott och grovt bokföringsbrott.  
SD-toppen hävdade gång på gång att 
han inte fick några signaler om att 
bokföringen inte sköttes  
i partiets mediebolag Samtid  
& Framtid. I februari kunde 
Expressen publicera de 
hemliga mejlen – som åklaga-
ren aldrig tog del av – som 
visar att han fick upprepade 
varningsrapporter.  
m Kinnunen friades senare av 
Södertörns tingsrätt för grovt 
skattebrott och grovt bokförings-
brott. Expressens avslöjande blir en 
central del när målet når hovrätten.

Karlsson sågade SD-ledamöter
m SD:s nye gruppledare i riksdagen 
Mattias Karlsson sågade sina partikam-
rater i riksdagen i mejl till andra  
i partiledningen. Där skrev han, som 
Expressen kunde avslöja i november, att 
SD-ledamöter ägnade sig åt ”gnäll, 
konflikter och dåligt beteende” och han 
befarade att det kommer att bli ”tufft att 
hålla ihop det här gänget.

”Gnäll, konflikter och dåligt beteende”

Tvist om ny partisekreterare
m  En tvist uppstod efter valet 2014 
då SD skulle byta partisekreterare. Den 
tidigare partisekreteraren Björn Söder 
hade redan tidigare flaggat för att han 
skulle lämna posten men när partileda-
ren Jimmie Åkesson sjukskrevs ville 
Söder sitta kvar ett tag under den 
turbulenta tiden. Den tillträdande 
partisekreteraren Richard Jomshof 
och partiets gruppledare i riksdagen 
Mattias Karlsson ville däremot snabbt 
knuffa undan Söder. I början av 2015 
skedde bytet.

˚kessons svärmor lämnar SD
m  Margareta Larsson, riksdagsleda-
mot sedan 2010 och Jimmie Åkessons 
svärmor, berättade för Expressen  
i höstas att hon lämnar partiet efter 
kraftigt missnöje med ledarduon 
Jomshof och Mattias Karlsson. Hon 
sitter kvar i riksdagen  
som politisk  
vilde.

Kraftigt missnöje  
mot ledarduon

MAKTSTRID. SD:s riksdagsledamöter Markus Wiechel och 
Olle Felten har försökt få varandra uteslutna ur partiet.  
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

BILDEN ÆR ETT  
MONTAGE

Åkerlund.
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David Baas
david.baas@expressen.se
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BEVISEN: 
SD KØPTE 
PROPAGANDA
FØR 30 000

m Mejl avslöjar hur partiet köpte ”journalistik” av sajt       m Användes i kampen mellan SDU och partiledningen    

På torsdag samlas Sverige
demokraterna i Visby för parti
ets dag under Almedalsveckan. 
För ett år sedan hade partiet 
precis upplevt en av sina mest 
infekterade strider när parti
ledningen sparkat ut ledningen 
för ungdomsförbundet SDU  
– däribland ordföranden Gustav 
Kasselstrand och vice ordföran
den William Hahne.

Uteslutningscirkusen drog  
i gång efter att Hahne utmanat  
– och vunnit över – partiled
ningens kandidat till ordförande 
posten för det viktiga distrik

tet SD Stockholms stad, Maria 
Danielsson.

Publicerade flera artiklar
Under uteslutningsstri

den publicerade sajten Nyhe
ter Idag, som drivs av den tidi
gare sverigedemokraten Chang 
Frick, flera artiklar som skulle 
visa på kopplingar mellan 
SDU:arna och den så kallade 
identitära rörelsen. Den identi
tära rörelsen har beskrivits av 
Mattias Karlsson, SD:s grupp
ledare i riksdagen, som ”neofas
cistisk” och kopplingarna blev 

en viktig del  
i uteslutnings
argumentatio
nen från parti
ledningen.

I mitten av 
mars förra 
året, knappt 
två veckor efter 
att Hahne vun
nit ordförandeomröstningen  
i SD Stockholms stad, publice
rade Nyheter Idag en lång arti
kel om identitärer runt sajterna 
Motpol och Fria Tider. Artikeln 
tog också upp konflikten mellan 
SDledningen och SDU, och ung
domsförbundets kopplingar till 
identitärerna. Artikeln avslu
tades:

”Flera bedömare, såväl inom 
partiet som utanför, menar att 
SDU-topparnas linje på sikt 
skulle kunna kapa partiet och 
leda det in i en mer radikal 

inriktning, 
inte helt olika 
det numera 
nedlagda par-
tiet National-
demokraterna. 
Det är denna 
utveckling som 
partiledningen 
vill bromsa 

varför frågan om organisatio-
ner som identitärerna och saj-
ten Motpol kommit att bli en 
växande konfliktyta.”

Skickade en faktura
Expressen kan nu avslöja 

att en vecka efter att artikeln 
publicerades så skickade Chang 
Frick, via bolaget Smalben Pro
duktion, en faktura till Mattias 
Karlssons presskontakt Henrik 
Vinge. I mejlet med fakturan 
skrev Frick:

”Yo! Kan du ordna så den blir 

betald så snart som möjligt? Då 
kan jag köpa dator och lite så, 
vore helt jävla guld isåfall :-)”

På fakturan stod ”Research 
´identitärer´ Journalistisk 
arbete enligt ök” och summan 
låg på 30 000 kronor, exklusive 
moms. Vinge reagerade på for
muleringen på fakturan. Han 
svarade Frick ”Ja, men skriv 
inte ´identitärer´. Skriv bara 
´Journalistiskt arbete enl ök´”, 
varpå Frick skickade en ny fak
tura enligt Vinges instruktioner.

Några dagar efter fakturan 
skickade SDtoppen Mattias 
Karlsson över en 28sidig text 
som han skrivit om den identi
tära rörelsen till Chang Frick. 
Karlsson skrev i mejlet: 

”Beklagar dröjsmålet. Som 
jag varnat för är dokumentet 
ofärdigt och ostrukturerat. Den 
första delen är ju inte direkt 
relevant heller utan härhör från 

VISBY. Sverigedemokraternas partiledning köpte ”journalistik” 
under kampen mot den uteslutningshotade SDU-ledningen.

Expressen kan nu avslöja hur SD betalade sajten Nyheter 
Idag 30 000 kronor – samtidigt som sajten användes som 
slagträ mot partikamraterna som utmanade ledningen.

– Jag tänker inte jobba gratis. Om SD vänder sig till mig 
och vill köpa bilder eller arbete, gräva fram nånting, så gör 
jag det, säger Chang Frick på Nyheter Idag.

William  
Hahne.

Gustav
Kasselstrand.

MEJLET. Chang Frick skickade, via bolaget Smal-
ben Produktion, en faktura till Mattias Karlssons 
presskontakt Henrik Vinge och bad honom att 
betala fakturan. 

SVARET. Henrik Vinge reagerade på formule-
ringen på fakturan, varpå Chang Frick skickade 
en ny faktura enligt Vinges instruktioner.

Faktura 1

Faktura 2

En av artiklarna som publicerades på sajten 
Nyheter Idag om konflikten inom SDU.
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m Mejl avslöjar hur partiet köpte ”journalistik” av sajt       m Användes i kampen mellan SDU och partiledningen    

FLER EXEMPEL P˚ SD:s
KØPTA ”JOURNALISTIK”
NOVEMBER 2015:  SD sprider hat på Facebook 
m  Den köpta journalistiken  från Nyheter 
Idag är inte enda gången som SD-led- 
ningen spridit sin propaganda under  
annan flagg. Expressen kunde i höstas 
avslöja hur partiet registrerat flera  
Facebookgrupper – med namn som ”Våld-
täktskartan” och ”Nu får det vara nog”  
– utan synlig koppling till partiet. På 
grupperna spreds hatsajtsartiklar och  
i kommentarerna återfanns uppmaningar  
till att döda människor.

NOVEMBER 2015: Karlsson skrev åt Avpixlat
m Expressen kunde också i höstas avslöja hur SD-toppen 
Mattias Karlsson vid flera tillfällen 2011 lät publicera texter på 
hatsajten Avpixlat men att han gjorde det utan att ange sitt 
namn som artikelförfattare. Karlsson förklarade sina anonyma 
artiklar med att han ansåg det vara ”potentiellt problematiskt 
att figurera med mitt namn” på hatsajten.

FEBRUARI 2016: Karlsson skriver på Motpol
m  SD-toppen Mattias Karlsson avslöjades i våras, också den 
gången av Expressen, ha medverkat på den högerextrema sajten 
Motpol under antaget namn. Interna mejl visade hur Karlsson 
och den tidigare partihöjdaren Erik Almqvist, känd från järnrörs-
skandalen, lät sig intervjuas under pseudonymen Anders 
Lundgren. Karlsson hade också gång på gång tipsat partikamra-
ter om ”läsvärda” artiklar på sajten, som han offentligt bränn-
märkt som ”neofascistisk”.

en planerad artikel som aldrig 
blev riktigt färdig. Hoppas det 
kan vara till någon hjälp iaf.” 

Chang Frick svarade:
”Lugnt! Fördelen är att jag 

kan dubbelkolla med det du   
hittat så jag inte missar något 
vettigt att ta med.” 

Publicerade mejl
Nyheter Idag följde sedan 

upp artikeln om kopp-
lingen mellan SDU och iden-
titärerna med att publicera  
mejl som visade att Fredrik 
Hagberg, tongivande inom den 
höger extrema organisationen 
Nordisk Ungdom, var stöd-
medlem i SDU – och att SDU- 
ledningen tolererade honom 
som det.

Kopplingen mellan SDU och 
Hagberg från Nordisk Ung-
dom, som i Nyheter Idag kopp-
lats samman med den identi-

tära rörelsen, ingick också i ute- 
slutningsärendet mot SDU:arna.

Gustav Kasselstrand skriver 
nu i en kommentar till Expres-
sen om kontakterna och faktu-
ran mellan SD-ledningen och 
Nyheter Idag:

”Ingenting förvånar mig när 
det gäller Mattias Karlsson och 
hans metoder, men att beställa 
´kartläggning´ av personliga 
motståndare på det här sättet 
ger ju i det närmaste bilden av 
en tilltagande paranoia.”

Chang Frick på Nyheter Idag 
säger att jobbet han gjorde för 
SD handlade om att ta fram 
researchmaterial om identi-
tärerna för att partiet skulle 
kunna visa upp det för medlem-
marna. 

– Jag kan inte se att det finns 
nåt hyckleri i det hela för jag är 
väldigt öppen med att jag gran-
skar åt det hållet. Sen kan jag 

hjälpa andra med research-
arbete. Jag tänker inte jobba 
gratis. Om SD vänder sig till 
mig och vill köpa bilder eller 
arbete, gräva fram nånting, så 
gör jag det. Jag kan göra det 
även åt andra partier eller orga-
nisationer så länge det är nåt 
som jag ändå jobbar med eller 
brukar granska eller lägger ned 
energi på, säger Frick och tilläg-
ger att ingen har betalat honom 
”en jävla spänn på grund av vad 
som står på Nyheter Idag”.

”Vi var intresserade”
Henrik Vinge säger om var-

för partiet anlitade Chang Frick 
under uteslutningsstriden mot 
SDU:

– Vi var intresserade av att 
ta del av en del material som 
han hade. Han hade jobbat gan-
ska mycket med att undersöka 
och intervjua personer kring 

den här identitära rörelsen.  
I den vevan hade vi fått informa-
tion om att de här personerna 
på olika sätt försökte skaffa  
sig plattformar i Sverigedemo-
kraterna, influera personer, 
säger Vinge men tillägger att 
fakturan inte hade med det som 
publicerades på Nyheter Idag.

”Bra att det kommer fram”
Mattias Karlsson säger nu till 

Expressen om fakturan:
– Chang Frick 

hade ett unikt... 
Han var en av få 
journalister som 
hade granskat 
just identitä-
rerna och skrivit 
artiklar om dem 
tidigare och han 
hade också ett 
unikt bild-, film- 
och intervju- 

material med identitärer som vi 
var intresserade att ta del av. Jag 
tror att det var det som fakturan 
gällde.

Nyheter Idag publicerade flera 
artiklar om identitärerna och 
pekade på kopplingar till 
SDU-ledningen. Tycker du att 
Nyheter Idag gjorde ett bra 
jobb?
– Ja, jag minns inte exakt hur 

de där artiklarna såg ut men 
om det förekom kopplingar mel-

lan antidemo-
kratiska orga-
nisationer och 
deras sätt att  
försöka infil-
trera en demo-
kratisk rörelse, 
så tycker jag att 
det är bra att det 
kommer fram 
i ljuset, säger 
Karlsson.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY
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INFORMERADE ÅKESSON. Mattias Karlsson, SD:s gruppledare i riksdagen, har gång på gång kallat sajten Motpol för ”neofascistisk” offentligt. Däremot har han inte                             berättat öppet att han själv medverkat på sajten – vilket han bland annat stämde av med partiledaren Jimmie Åkesson.

VÄND

SD-toppen kallar Motpol neofascistisk – men          medverkade själv på sajten under påhittat namn
Kopplingar till identi-

tärerna och Motpol har 
också använts i andra 
uppmärksammade ute-
slutningsfall inom SD. 

Våren 2013 sparkades 
Patrik Ehn, som då var 
gruppledare för partiet 
i Göteborgs kommun-
fullmäktige och Västra Göta-
landsregionen, ut ur SD. Ehn 
sågs, precis som senare SDU-
ledningen, stå i intern oppo-
sition mot parti ledningen. I 
pressmeddelandet från partiet 
fastslogs bland annat att Ehn 

”har vid flera tillfäl-
len länkat till artiklar 
på motpol.nu både via 
facebook och via sitt 
twitterkonto.”

Men det som Mattias 
Karlsson inte berät-
tat om öppet är att han 
själv har medverkat på 

Motpol och att han gång på gång 
tipsat om artiklar från dem han 
kallar ”neofascister”.

Motpols chefredaktör Daniel 
Friberg nämnde i en intervju 
i Arbetarbladet förra våren att 
Karlsson ”själv lät sig intervjuas 

på Motpol för något år sedan”. 
Hatsajten Fria Tider hakade på 
och skrev att Karlsson hösten 
2009 utgett sig för att vara SD-
medarbetaren Anders Lundgren 
i den långa intervjun som hand-
lade om allt från partiets ideo-
logi, motståndet mot abort och 
utsikterna inför valet följande 
år.

”Osakliga påståenden”
Mattias Karlsson bemötte upp-

gifterna från Friberg och Fria 
Tider i ett långt inlägg på Face-
book där han menade att ”den 

till Motpol närstående sajten 
Fria Tider just nu gör sitt bästa 
för att underblåsa Fribergs osak-
liga påståenden och spekulatio-
ner.”

I diskussionen som följde på 
Facebook ställde Daniel Friberg 
frågan direkt till Karlsson:

”Fast om vi nu är sådana 
fascist monster, varför medver-
kade du hos oss? Och varför får 
man intrycket att du läst allt 
som publicerats på Motpol och 
Nordisk? (det högerextrema nät-
forumet Nordisk.nu, reds anm)”

Karlsson svarade:

”Har under årens lopp besva-
rat frågor från mängder av 
medier, sajter och personer vars 
ideologiska utgångspunkter jag 
inte delar. Har dock inget minne 
av att jag besvarat några frå-
gor från Motpol. Har du några 
belägg för motsatsen så presen-
tera gärna dem istället för att 
komma med krystade insinua-
tioner.”

Expressen kan nu publicera 
bevisen för det som Mattias 
Karlsson kallade ”krystade insi-

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Här diskuterar Mattias Karlsson intervjun med partikamraterna

SD:s partiledare 
Jimmie Åkesson.
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Kritik riktades mot Sverige
demokraterna efter den så kall
lade ”Folkets demonstration” 
på Norrmalmstorg i centrala 
Stockholm i slutet av januari. På 
demonstrationen, som arrang

erades av en lokalpolitiker från 
SD, syntes aktivister från ned
lagda nazistiska Svenskarnas 
parti och fotbollshuliganer. På 
plats fanns också Daniel Fri
berg, grundare och chefredaktör 

för den högerextrema sajten och 
tankesmedjan Motpol.

Tre dagar efter demonstra
tionen skrev SD:s gruppledare 
i riksdagen, Mattias Karlsson, 
om demonstrationen på sin 
Facebooksida:

”Det går inte att med tyngd 
och trovärdighet kräva mer 
demokrati om man samtidigt 
står sida vid sida med ledande 
företrädare och aktivister 
från den icke-demokratiska 
och  neofascistiska identitära 
rörelsen. Arrangörerna borde 
 markera tydligare mot extre-

mister från den revolutionära 
högern.”

Det var inte första gången som 
Mattias Karlsson angrep den 
”neofascistiska identitära rörel-
sen” och inte minst personerna 
runt Motpol.

Användes som slagträ
Under förra vårens uppmärk

sammade uteslutningar av flera 
personer i ungdomsförbundet 
SDU användes just identitä
rerna och Motpol som slagträ. 
På partitidningen SDKurirens 
sajt publicerades texten ”Kopp

lingen mellan identitärerna och 
SDUledningen” och i den lista
des flera av Mattias Karlssons 
argument för att identitärerna 
ska anses vara ”neofascistiska”.

Några veckor tidigare hade 
Motpol publicerat ett radiopro
gram om Mattias Karlsson. Då 
svarade SDtoppen med ett långt 
motangrepp på Facebook där 
han menade att Motpols skri
benter ”öppet bekänt sig till fas-
cismen” och ägnat sig åt ”hyll-
ningar till fascistiska och radi-
kalkonservativa ideologer och 
kulturpersonligheter”.

SD-toppen Mattias Karlsson kallar den högerextrema sajten 
Motpol för ”neofascistisk” och han har använt den som slag-
trä i uteslutningsärenden mot partiledningens motståndare.

Men Expressen kan nu visa hur Karlsson själv har med-
verkat på Motpol under påhittat namn och gång på gång 
tipsat partikamrater om ”läsvärda” artiklar från ”neofascis-
terna”.

– I privata diskussioner tycker jag att man ska kunna bolla 
många olika idéer, säger Karlsson.

INFORMERADE ÅKESSON. Mattias Karlsson, SD:s gruppledare i riksdagen, har gång på gång kallat sajten Motpol för ”neofascistisk” offentligt. Däremot har han inte                             berättat öppet att han själv medverkat på sajten – vilket han bland annat stämde av med partiledaren Jimmie Åkesson.

SD-toppen kallar Motpol neofascistisk – men          medverkade själv på sajten under påhittat namn

Här skriver 
Karlsson  
i falskt namn 
på  fascistsajt

Här är intervjun med Mattias 
Karlsson på Motpol – i falskt namn

Här förnekar Mattias Karlsson  
att han medverkat på Motpol
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BER ATT F̊  VARA ANONYM – VÄND

klistra på dem på oss 
eller befläckas med 
olika fördomar mot 
partiets namn, säger 
Wallerstein.

Hätsk kommentar
Och ett ämne som 

partiet vill prata om 
på ”Nu får det vara 
nog” är islam. Till 
en bild som lagts 
upp på sidan påstås att profe-
ten Muhammed ska ha instrue-
rat muslimska män att slå sina 
fruar överallt utom i ansiktet – 
eftersom kvinnorna då blir fula. 
Till bilden skriver en kommen-
tator om muslimer: ”Utrota dom 

bara. Inget annat.”
Varför sprider ni sånt?

– Ja... just det inläg-
get har jag ingen 
aning om vad det är. 
Återigen, det här är 
ganska gamla saker 
och det är flera per-
soner som är inne på 
dem. Och ja, det låter 
dumt, säger Waller-
stein.

På sidan förekommer kommen-
tatorer som uppmanar att man 
ska döda folk, skjuta folk med 
nackskott, utrota muslimer. 
Varför får sånt ligga kvar?
– Som jag sagt många gånger 

tidigare: Det här är en sida som är 

inaktiv. Det är ingenting vi håller 
på med. Vi brukar vara rätt hårda 
på att moderera våra sidor, säger 
Wallerstein om sidan som uppda-
terades så sent som i fredags.

Riktar sig mot kungen
Men anonyma Facebooksidor 

är inte det enda sättet som par-
tiet bedriver dold kommunika-
tion. SD-ledamoten, och den tidi-
gare partiledaren, Mikael Jans-
son är ledamot i riksdagens för-
svarsutskott. Expressen kan nu 
visa hur han står bakom kam-
panjen Bondetåget.

Kampanjen drogs i gång  

SD-toppen på hatsajt – så här  spred partiet dold propaganda

”Skulle ni välja att publicera den vill jag inte heller denna gång att 
mitt namn nämns i samband med artikeln” Mvh/Mattias Karlsson

ANONYM P˚ HATSAJT. SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson, här bredvid partiledaren Jimmie Åkesson, har skrivit artiklar anonymt på hatsajten Avpixlat.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Joakim Wallerstein, 
Sverigedemokraternas 
kommunikationschef.
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SE P˚ EXPRESSEN.TV. Se Mattias Karlsson intervjuas av Expres-
sens David Baas på Expressen.tv.
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På fredag samlas Sverige- 
demokraterna i Lund för parti-
kongress, så kallade lands-
dagar. Under hösten har partiet 
fått kritik för att de spridit flyg-
blad med ifrågasatta och felak-
tiga uppgifter till flyktingar på 
den grekiska ön Lesbos. Först 
ville partiet inte berätta om de 
stod bakom flygbladen men efter 
några dagar medgav partiet att 

flygbladen var en del av deras 
kampanj för att få flyktingar att 
inte välja Sverige.

Ligger bakom flera sidor
Expressen har granskat SD:s 

kommunikation och vi kan nu 
avslöja att partiet under flera år 
parallellt med det öppna kam-
panjarbetet också använt sig av 
förtäckta nätkanaler för att ano-

nymt kunna sprida sina bud-
skap.

På Facebook har partiet tagit 
fram flera sidor, till synes utan 
koppling till partiet. Bland dessa 
finns kampanjsidor som rik-
tar sig mot Feministiskt initia-
tiv och Moderaterna, men också 
”Våldtäktskartan” som 2013 fick 
draghjälp av hatsajten Avpixlat 
och kritiserades för att koppla 
våldtäkter till invandring.

På en av partiets anonyma 
sidor, ”Nu får det vara nog”, 
kopplas brottslighet till invand-
ring och mångkultur i inlägg 
efter inlägg. I kommentarerna 
till artiklarna som läggs upp 
uppmanar personer till att döda 

de misstänkta brottslingarna: 
”Enkelt, nackskott”, skriver en 

person om en 29-åring som miss-
tänks för sexuella ofredanden.

Facebooksidan har också spri-
dit artiklar från hatsajten Fria 
Tider, trots att Sverigedemokra-
terna öppet har tagit avstånd 
från just den sajten och SD-top-
pen Mattias Karlsson kallat den 
”neofascistisk”.

Kontoutdrag visar också att SD 
lagt annonspengar på att få ökad 
spridning för Facebooksidan.

”Lättare sätt att komma ut”
Den gemensamma nämnaren 

för sidorna är partiets kommu-
nikationschef  Joakim Waller-

stein. När Expressen först får 
tag på honom på telefon vill han 
inte svara på frågor utan slänger 
på luren. När han fyra dagar 
senare återkommer säger han att 
det var ”en dum sak” att länka 
till ”neofascistiska” Fria Tider 
på ”Nu får det vara nog”.

Vad är skälet till att inte berätta 
att SD står bakom sidan?
– Ja, vi jobbar med olika varu-

märken helt enkelt. Det är ett lätt-
are sätt att komma ut. Ibland är 
det lättare att få till en dialog om 
vårt namn inte står med och det 
är det som var syftet med de här 
grupperna, att kunna börja prata 
om saker, frågor som vi tycker 
är intressanta men inte behöva 

Här är Sverigedemokraternas dolda propagandakanaler där 
partiet sprider islamhat och artiklar från sajten Fria Tider 
som SD officiellt beskriver som ”neofascistisk”.

Expressen kan också avslöja att SD-toppen Mattias 
Karlsson skrivit anonyma artiklar för hatsajten Avpixlat.

– Det var väl nånting jag tyckte var viktigt då, säger 
Karlsson om sina Avpixlatartiklar.

SD-toppen på hatsajt – så här  spred partiet dold propaganda

”Om ni väljer att publicera den bör det ske i redaktionens namn, 
inte mitt.” Mvh/Mattias Karlsson

SD-TOPPENS BREV. Mattias Karlssons brev till hatsajten Avpixlat, där han ber redaktionen att inte namnge honom som artikelförfattare vid publicering.

Mattias
Karlsson
skrev åt
Avpixlat

SD sprider hat- 
sajtsartiklar  
i Facebookgrupper.

PARTIET KØPTE 
”JOURNALISTIK”.  
Sverigedemokraternas 
partiledare Jimmie Åkes-
son. Partiets ledning köpte 
”journalistik” under 
kampen mot den uteslut-
ningshotade SDU-led-
ningen.  
Foto: PELLE T NILSSON 
/STELLA PICTURES

”JOBBAR INTE GRATIS.”.  
Om SD vänder sig till mig och 
vill köpa bilder eller arbete, 
gräva fram nånting, så gör jag 
det”, säger Chang Frick på 
Nyheter Idag. Foto: SVEN LINDWALL

SD-TOPP. SD:s ledning 
köpte journalistik under 
striden mot den uteslut-
ningshotade SDU-led-
ningen. Här är Mattias 
Karlsson.   
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”INTRESSERADE”. ”Vi 
var intresserade av att ta 
del av en del material som 
han hade”, säger Henrik 
Vinge.  Foto:  MIKAEL SJÖBERG
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SD-TAKTIKEN: 
ØVERVAKA 
SINA EGNA 
MEDLEMMAR

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

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

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

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

hof  och Karlsson var ”riktigt 
låg”.

Fick nog i februari
Expressen har nu tagit del av 

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

I ett mejl till partiets säker
hetsavdelning skrev han då: 

”Jag har ingen lust att samla 

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

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

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

Martin Kinnunen, som sedan 
valet 2014 är riksdagsledamot 

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

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

”Vill ha ett register”
I mejlet till ITavdelningen 

och dåvarande personalchefen 
i partiet skrev Kinnunen:

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

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

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

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

Richard Jomshof.

              

AKTION HOTADE STØRA LØFVEN

Statsminister Stefan Löfven 
höll sitt tal på Almedalensce

nen klockan 19.00 på tisdagen. 
Enligt uppgifter till Expressen 

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

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

test inför eller under Stefan Löf
vens tal.

– Nej, inget annat som har nått 
mig. 

David Baas
david.baas@expressen.se

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

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

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

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

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

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

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

FLER AVSLØJANDEN OM
SVERIGEDEMOKRATERNAS
INTERNA ØVERVAKNING

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

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

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

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

När Edward Plainview tog del 
av Kinnunens begäran svarade 
han:

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

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

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

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

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

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

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

Minns inte planen
Martin Kinnunen säger nu 

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

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

vill ha koll på vad människor 
i partiet kommunicerar utåt.

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

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

informationen snabbt, säger 
Kinnunen.

Sverigedemokraternas parti-
sekreterare Richard Jomshof:

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

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

Expressen har 
sökt Edward 
Plainview.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY

M: REGERINGEN HOTAR SNUSET

I Expressens bakficka möttes 
Non smoking generation, poli-

tiker och Anders Milton från 
Snuskommissionen i en debatt 

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

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

Snuskommissionens Anders 
Milton, svarade: 

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

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

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

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

Snusdebatt i Expressens bakficka 
i går. Foto: LISA MATTISSON

Expressens Almedalstidning 2/7 2015.

Expressens Almedalstidning 1/7 2015.

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

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

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

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

SVARET. Björn Sand-
bergs svar till Plainview.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY

m Partikamrater pekas ut som ”rättshaverister” och brottsliga        m Jomshof: ”Man kan alltid se över rutiner”

HÆR ÆR DAVID BAAS 
TIDIGARE AVSLØJANDEN

SØNDAG: SD-toppar vill sparka ut varandra
Expressen kunde avslöja en infekterad uteslut-
ningsstrid mitt i SD:s riksdagsgrupp. Två av SD:s 
riksdagsledamöter – Markus Wiechel och Olle 
Felten – har samlat material för att få varandra 
uteslutna ur partiet.

”Det är värdefullt om man har en massa mejl där 
han uttrycker sig riktigt otrevligt. I övrigt klassas 
det bara som gnäll” , skrev Wiechel i ett internt 
mejl.

Samtidigt skrev en SD-politiker på Felten-sidan 
ett mejl till partiledningen. ”Olle Felten och jag har 
skickat upp så mycket material om Markus  
Wiechel, men inget händer”, skrev han i mejlet.

M˚NDAG: SD köpte propaganda av sajt
Expressen kunde avslöja att Sverigedemokraternas 
partiledning köpte ”journalistik” under kampen mot 
den uteslutningshotade SDU-ledningen.

SD betalade sajten Nyheter Idag 30 000 kronor 
– samtidigt som sajten användes som slagträ mot 
partikamraterna som utmanade ledningen.

– Jag tänker inte jobba gratis. Om SD vänder sig 
till mig och vill köpa bilder eller arbete, gräva fram 
nånting, så gör jag det, säger Chang Frick på 
Nyheter Idag.

Mattias Karlssons presskontakt Henrik Vinge 
säger om varför partiet anlitade Chang Frick under 
uteslutningsstriden mot SDU:

– Vi var intresserade av att ta del av en del 
material som han hade.

BILDEN ÆR ETT  
MONTAGE

”BEHÖVER  
HA KOLL.  
Partisekreteraren  
RichardJomshof 
säger om listan: 
”Det är klart att 
man behöver ha 
nån sorts koll på 
var nånstans  
i landet det finns 
konflikter”  
 Foto: MIKAEL SJÖBERG

ONSDAG: SD:s parti- 
ledning ville övervaka sina 
egna medlemmar
SD:s partiledning – med då 
press ansvarige Martin 
 Kinnunen – ville i hemlighet 
övervaka de egna politikernas 
agerande i sociala medier. 
Expressen kunde avslöja nya 
detaljer om hur partiet skulle 
kartlägga ”varningsflaggade 
företrädare”. ”Det här luktar 
Stasi”, skrev partiets IT-
ansvarige Edward Plainview 
om övervakningen.

David Baas
david.baas@expressen.se

Expresens David Baas har i flera artiklar, 
som publicerats under Almedalsveckan, 
granskat Sverigedemokraterna. 

H˚LLER TAL. Sveridemo-
kraternas partiledare Jimmie 
Åkesson håller i dag tal i 
Almedalen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
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2 Lars Adaktusson (KD), 60
EU-parlamentariker

MMFörMnågraMårMsedanMstodMKrist-
demokraternasMEU-parlamentari-
kerMpåMandraMsidanMochMintervju-
adeMpartiledareMochMministrarM
iMAlmedalenMförMSverigesMtelevi-
sionsMräkning.MNuMärMdetMhanMsomMskaMsvaraMpåM
frågorMomMEU:sMframtidMochMkatastrofalaM
opinionssiffrorMförMlandetsMminstaMparti.

3 Amanda Lind (MP), 36
Partisekreterare

MMEfterMskandalernaMochMavslöjan-
denaMiMvårasM–MochMettMmycketM
omdiskuteratMbeslutMomMnyMasyl-
politikM–MlämnadeMpartisekreterarenM
AndersMWallnerMuppdragetMpåM
partiMkongressen.MNuMärMdetMhonMsomMskaMöver-
tygaMbesviknaMmiljöpartisterMochMlockaMtillbakaM
deMtusentalsMsympatisörerMsomMförsvunnit.M

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas SvenssonPolitiker

1  Paula Bieler (SD), 28
Riksdagsledamot

MMSverigedemokraternasMriksdags-
ledamotMärMmerMsynligMiMAlmedalenM
änMvadMJimmieMÅkessonMär.MHonM
komMiMsöndagsMochMåkerMhemMförstM
påMsöndag,MochMhonMtackarMinteMnejM
tillMenMendaMutfrågningMellerMdebatt.MÄrMiMdagM
partietsMtalespersonMförMjämställdhets-,Mintegra-
tions-MochMfamiljefrågor.MNästaMpartiledare?

Adaktusson. Lind.Bieler.

Stordalen stoppar 
Nyhetsbolagets film

I samband med Almedals-
veckan förra året offentlig-
gjorde Nyhetsbolaget sina pla-
ner på en dokumentär om 
Gunhild Stor dalens kamp 
mot den dödliga sjukdo-
men.

Det var hösten 2014 
som Gunhild Stor dalen, 
gift med hotellmagnaten 
 Petter Stordalen, gick ut med 
att hon drabbats av en mycket 
allvarlig autoimmun bind-
vävssjukdom: diffus kutan 
systemisk skleros. 

Den gör bindväven stel och 
hård och angriper också inre 
organ och när hon fick diagno-
sen sa man att hon i värsta fall 
bara hade bara några år kvar 
att leva.

”Väldigt starkt material”
Nyhetsbolaget vd Åsa Till-

berg sa förra året:
– Jag har sett delar av mate-

rialet och det är väldigt starkt. 
Speciellt de delar som skildrar 
hennes kamp mot sjukdomen.

I våras drabbades Gunhild 
Stordalen av ett bakslag och 
hon berättade själv att hon 
måste genomgå en ny cellgifts-
behandling. 

– Livet är oförutsägbart, sa 
hon då till den egna hemsidan 
Stordalen Foundation, EAT.

Så sent som den 28 juni 
i år ledde hon 
”Sommar i P1”. 
Hon berättade 
där om käns-
lorna kring 
livets avslut:

– Döden 
skulle komma 
gradvis. Äta 
upp mig bit 
för bit, tills 
jag långsamt 

skulle sjukna in och till slut ta 
mitt sista andetag.

I dag kan Expressen berätta 
att hon bestämt sig för att 

stoppa tv-dokumentären 
som Nyhets bolaget arbe-
tat med sedan i mars 
förra året. Dokumentären 
skulle ha hetat ”Gunhild 

Stordalen – mitt livs fajt”.

Genomgår svår behandling
Journalisten och dokumen-

tärfilmaren Nadia Dyberg, 
som arbetat med filmen, sa 
efter förra årets Almedalen så 
här om Gunhild Stordalen:

– Hon är en inspirerande 
människa, jag har nog aldrig 
träffat någon som är som hon. 
Så positiv och stark, målmed-
veten och rolig på samma gång 
– trots att hon befinner sig i en 
så oerhört jobbig situation.

– Jag har filmat på sjukhu-
set i Holland, men även i Oslo, 
London och på den stora EAT-
konferensen i Stockholm i fjol.

Gunhild Stordalen genom-
går just nu en svår behandling 
och är därför inte själv till-
gänglig för några intervjuer. 
Men Expressen har haft kon-
takt med Erik Aasheim, kom-
munikationsdirektör på Stor-
dalen Foundation, EAT.

– Detta var en dokumen-
tär som var långt ifrån fär-

dig, hävdar 
Aasheim, som 
samtidigt kon-
staterar:

– Det var 
inte möjligt 
att fortsätta på 
grund av osä-
kerhet i hela 
situationen 
när Gunhild 
fick återfall.

VISBY.MNyhetsbolagets prestigesatsning på en dokumen-
tär om den norska läkaren och miljöaktivisten Gunhild 
Stor dalen – som behandlas för den dödliga sjukdomen 
systemisk skleros – har stoppats av henne själv. 

Programmet skulle efter nyår ha visats i både norsk tv 
och i Sveriges Television. 

– Det var inte möjligt att fortsätta på grund av 
 Gunhilds återfall, bekräftar kommunikationsdirektören 
Erik Aasheim på hennes stiftelse EAT. 

Prestigesatsningen blir 
inte slutförd: ”Det var 
inte möjligt att fortsätta”

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY

STOPPAS. Nyhetsbolaget får 
inte slutföra dokumentären. Vd 
Åsa Tillberg har sett delar av 
den och kallar materialet för 
”starkt”. Foto: SUVAD MRKONJIC

MAKEN. Hotell-
magnaten Petter Stor-
dalen är en flitig besö-
kare av Alme dalen. 
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

FICK ˚TERFALL. Gunhild Stor-
dalen lider av den dödliga  sjukdomen 
systemisk skleros. Efter ett återfall 
kan hon inte medverka i Nyhets-
bolagets dokumentär. Foto: IBL

Dyberg.



HUR MYCKET AV MAKTEN SITTER EGENTLIGEN I FRISYREN? Vi kan bara 

fantisera, men alla kan nog hålla med om att frisyren är viktig och en stor del 

av personligheten, både officiellt och privat. En yrkesutbildad frisör är därmed 

också en viktig del av politiken. Vårt budskap är att alla yrkes utbildningar är 

avgörande och betydelsefulla för Sveriges välstånd och framtid. Utan yrkes

utbildade talanger stannar Sverige!

Att välja yrkesutbildning är ett smart val för ungdomar som vill dra nytta av 

sin talang, som önskar jobb och förstår att det finns olika vägar för karriär och 

utveckling. Sedan en tid tillbaka har det blivit extra smart att välja yrkesutbild-

ning, dels för att gymnasievalet inte begränsar möjligheten att läsa vidare på 

högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt 

ökat. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkespro-

grammen maximerar man sina möjligheter att få jobb. World Skills Swedens 

uppdrag och mål är att höja statusen, öka intresset och kvaliteten på yrkes-

utbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. 

WorldSkills Sweden har sedan årsskiftet gått in i en ny fas genom att vara en 

viktig del av satsningen ”Yrkesutbild-

ningens år 2016” som Regeringen, LO 

och Svenskt Näringsliv sjösatt.

WORLDSKILLS SWEDEN ÄR ET T TREPARTSSAMARBETE MELL AN LO, SVENSK T NÄRINGSLIV OCH STATEN GENOM UTBILDNINGSDEPARTEMENTET, SKOLVERKET OCH MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOL AN.

I N I T I A T I V T A G A R E H U V U D S P O N S O R E R S P O N S O R E R

MUSSE KLIPPER TILL I ALMEDALEN!
Torsdagen den 7 juli besöker Musse Hasselvall Expressen-TV för att visa varför det behövs fler yrkes utbildade talanger. Han kommer 

där att utmanas i olika yrken av representanter från svenska Yrkeslandslaget samt delta i en paneldiskussion om varför det är så 

viktigt att lyfta frågan om behovet av att fler yrkesutbildar sig. Och vad som händer om vi inte får fler att välja en yrkesutbildning. 

7 JULI 11.15–12.30 · DONNERS PLATS, H411 · EXPRESSENS BAKFICKA · FACEBOOK.COM/YRKESLANDSLAGET · WORLDSKILLS.SE

SEMINARIUM: UTAN YRKESUTBILDNING STANNAR SVERIGE 
7 JULI 08.30–09.30 · LOKAL: LJUSGÅRDEN, HAMNPLAN 5 · ARRANGÖR: WORLDSKILLS SWEDEN OCH LO

Maktfrisyrer.
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Uppvärmning
MM InteMlikaMpåkostatMsomMallians

kolleganMAnnieMLööfsMinhyrdaM
välkändaMbandMiMmåndags.M
KristdemokraternasMpartiledareM
klevMinMpåMscenenMtillMgladaMtonerM
avMartistenMJustinMTimberlakeM
ochMlåtenM”Can’tMstopMtheMfeeling”.MMM

Publik
MMTrognaMpartilföreträdare,Mungdomsför

bundareMochMfamiljenMpåMplats.MIMövrigtMliteM
glesareMänMtidigareMdagarMmenMdetMskaMnogM
främstMskyllasMpåMregnetMsomMupphördeM
lagomMtillM19.00.MRaderMsomM”DeMmänskligaM

friMochMrättigheternaMmåsteMgällaMalla”Mbelö
nadesMmedMgenerösaMapplåderMfrånMåhörarna.M

Attacker 
MMHuvudmotståndarenMStefanMLöfvenM

tydligasteMmålet,MframförMalltMnärMdetM
gällerMsegregationMochMsamhällsbygge.M
EttMexempel:M”StefanMLöfvensMregeringM
stårMhandfallen.MKlämdMmellanMdenMiden
titetspolitiskaMvänsternsMmaktteorierMochM
LO:sMmurbyggeMkringMarbetsmarknaden.”

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

Regeringen 
totalsågar
angreppet

VISBY.MKD-ledaren Ebba Busch Thor attackerade 
 Stefan Löfvens integrationspolitik i sitt Almedalstal.

Nu slår regeringen tillbaka – kraftfullt:
– Ebba Busch Thor borde landa på marken och 

komma ut i verkligheten, säger arbetsmarknads- och 
etableringsminister Ylva Johansson, S.

Ebba Busch Thor lovade 
tidigt på onsdagen att hennes 
tal skulle handla om värde-
ringar – och så blev det också. 
Hon började med en kärleks-
hyllning till Sverige men 
pekade sedan ut problemen:

– Sverige befinner sig mitt 
i en värderingskris. Tillit, 
frihet, jämlikhet, alla männ-
iskor lika värden är på olika 
sätt hotade.

KD-ledaren tog också upp 

onsdagens integrationsut-
spel från partiet. KD före-
slår bland annat att asylsö-
kande som missköter sig på 
flyktingboenden ska kunna 
få indragen ersättning eller 
tvingas flytta ut, och partiet 
vill också att försörjnings-
stöd ska kopplas till arbets-
krav på 20 timmar i veckan.

Men viktigast var ett asyl-
program för asylsökande. 
Åtta timmar per dag, fem 

dagar i veckan och under sex 
månader ska asylsökande på 
svenskundervisning, sam-
hällsorientering och arbets-
plikt. Den som inte deltar får 
sänkt ersättning, enligt KD-
förslaget.

”Regering är handfallen”
– Vi måste bryta den pas-

sivitetskultur som skapas 
redan i asylsökandet, sade 
Busch Thor i sitt tal.

Hur mycket asylprogram-
met skulle kosta staten ville 
KD-ledaren inte berätta i går. 
Däremot ville hon gärna 
berätta om hur dålig Stefan 
Löfvens regering är på inte-
grationsfrågor:

Dömde ut Löfvens integrationspolitik:    ”Busch Thor borde komma ut i verkligheten”

VadMhändeMmedM
förraMåretsM
succéEbba?M
DetMhärMtaletM
framfördesMmekaniskt,M

iblandMtillMochMmedMstakande.MFörraM
åretMkomMallaMihågMattMKDledarenM
villeMskickaMJasplanMtillMSyrien.MIMårM
trorMjagMinteMattMnågonMkommerMattM

minnasMnågonting,M
förutomMmöjligenMattMhonM
trevandeMspeladeMpåM

EUskeptikernasM
planhalvaMochMliteM

ovantMförsökteMomfamnaM
HBTQrörelsenMmedMsinaM
ordMomMOrlando.MOchMattM
användaMordetM”identitets

politik”,MsomMfrämstMpublikenM
somMläserMledarochMkultur

sidorMharMnågonMrelationM
till,MbordeMvaraMbannlystM

iMsåMhärMbredaMtal.M
EbbaMBuschMThorM
görMnogMbästMiMattM
höjaMdenMretoriskaM

nivånMtillMnästaMår.

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

FRAMFØRDES 
MEKANISKT

BØR HØJA 
RETORISKA 
NIV˚N TILL 
NÆSTA ˚R

Här sätter Getingarna 
betyg på talet

’’MDetMvarMväldigtM
starkt,MinteM

minstMdetMhonMpratadeM
omMattMviMmåsteMståM
uppMförMallaMmännis
korsMlikaMvärde.MAttM
oavsettMvarMnågon
stansMduMkommerM
ifrån,MoavsettMförut
sättningarMsåMmåsteMviM
fördömaMbådeMdemMhotM
ochMförryckMmångaM
människorMkännerM
bådeMhärMochMpåMandraM
platser,MsägerMEmmaM
Henriksson,Mriksdags
ledamotMKD.

’’MDetMvarMettMbraMochMstarktMtal,M
inteMminstMnärMhonMbetonadeM

viktenMavMattMståMuppMförMallaMmänn
iskorMokränkbaraMvärden,MsägerM
JakobMForssmedMKD:sMekonomisk

politiskeMtalesman.

’’MJagMtyckteMdetM
varMbra.MDetMvarM

ettMvarmtMtal.MDetMvarM
vördigtMtillbakaMtillM
våraMgrundläggandeM
värderingarMochMdetM
tyckerMjagMärMbra,M
sägerMDavidMLega,M
föreMdettaMelitsimmareM
ochMkommunalrådM
iMGöteborg,MKD.

GICK TILL ANGREPP. KD-ledaren Ebba Busch Thor talade i Almedalen 
i går. ”Regering står i dag handfallen inför utmaningarna”, sa hon i talet.

Ebba Busch Thor fick två getingar av Karin Olsson och Getingarna.

Attackposition.
Efter talet.Trogna partiföreträdare.
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Humor
MMObefintlig.MOchMdetMvarMocksåM

meningen.MSomMKD-ledarenMsjälvMsaMefterM
enMgliringMmotMstatsministern:M”DetMärM
ungefärMsåMroligtMsomMdetMhärMtaletMblir”.M
TungaMämnenMsomMarbetslöshet,Mbarnfat-

tigdom,MutsatthetMochMterrordådMärMomöj-
ligaMattMgöraMsigMlustigMöverMsomMpartiledare.MM

Överraskningar 
MM Inramningen.MInteMheltMoliktMstatsministernsM

dagenMinnanMochMenligtMstatsvetarprofessornMMarieM
MDemkerM”närmastMnationalromantiskt”.MEnMvajandeM
SverigeflaggaMpåMskärmenMbakomMochMinledningsor-
den:M”Sverige,MSverigeMälskadeMland”.MIMövrigtMenMdelM
upprepningMfrånMonsdagensMpresskonferensMmedM
fokusMpåMEU:sMframtid,MvärderingarMochMutanförskap.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

TISDAG: 
Stefan Löfven.

ONSDAG: 
Ebba Busch Thor.

TORSDAG: 
Jimmie Åkesson.

FREDAG: 
Isabella Lövin

LÖRDAG: 
Anna Kinberg Batra.

SÖNDAG: 
Jonas Sjöstedt.

Regeringen 
totalsågar
angreppet

K-G Bergström: Varför 
skulle SD:s väljare  
föredra en blek kopia 
framför originalet
Att lägga sig närmare SD kan vara smart av Ebba 
Busch Thor – i teorin.

Men varför skulle Åkessons väljare föredra en blek 
kopia framför originalet.

Den högerpopulistiska Ebba Busch Thor är tillbaka. Hon 
inledde sin partiledartid ifjol med en tydlig högervridning av 
partiets kurs. Hon ville skicka Jas-plan för att bekämpa IS, 
ville döma IS-krigare för landsförräderi.

Hon försökte uppenbart lägga sig närmare Sverigedemokra-
terna. Men sen försvann batongen. Under hösten, vintern 
och våren har hon allt mer låtit som en traditionell kristdemo-
krat. 
En vanlig slutsats har varit att hon insett att Kristdemo-

kraterna inte vill ha en så hårdför politik. Men i dag var 
järnladyn tillbaka. Hon visade tydligt att hon vill göra KD 
mer nationalistiskt. Hon inledde med orden Sverige, Sverige 
älskade land. På presskonferensen före talet presenterade 
hon ett integrationsprogram där KD kräver att en lista över 
klassisk litteratur upprättas, som skoleleverna ska läsa. 
Klassikerlistan ska förmedla en gemensam värdegrund. 
Busch Thor tycker att Sverige befinner sig mitt i en värde-
ringskris.

Men framför allt innehöll programmet tydliga högerpopu-
listiska inslag. Fler poliser, nya lagar mot hedersbrott, 
hårdare straff  för tvångsgiften och arbetskrav för försörj-
ningsstöd. I sitt tal förklarade hon att mjukare värden ibland 
kräver hårdare tag.

Vid sidan av skärpt integrationspolitik bekänner sig KD-leda-
ren nu också till en mer restriktiv syn på EU. EU:s budget ska 
minska och röda kort införas, så att det ska bli lättare för 
EU:s medlemmar att stoppa förslag.

Jag vet inte varför hon plötsligt nu återupptar högervrid-
ningen efter att ha suttit relativt still i över ett halvår. Man 
kan spekulera i att hon nu när riksdagen inte är samlad, 
känner sig friare, när hon inte har den traditionalistiska 
riksdagsgruppen tätt in på sig.

Men jag tippar att kursåtergången snarare beror på ren 
desperation. Sen hon tillträdde har KD backat i opinionen, 
inte sällan neråt 3 procent. På onsdagen presenterade SVT 
en Sifo-undersökning som visade hur desperat partiets läge 
är. KD har bara 1,9 procent kärnväljare.

Alltså sådana som i alla väder röstar på partiet.
Novus presenterade i Resumé en för henne personligen väl 
så förödande undersökning. Fler väljare tycker att hon är ett 
sänke för partiet än ett flöte. Hon är visserligen nu igenkänd 
av fler än ifjol sommar. Men Ebba Busch Thor ses som kylig 
av långt fler väljare i år. Och av mycket fler än snittet för 
partiledarna. 
Det är ett nytt inslag i KD:s partiledarhistoria. Ingen 

kunde beskylla Alf  Svensson eller Göran Hägglund för kyla. 
Tvärtom utstrålade båda empati och de personifierade det 
kristna kärleksbudskapet.

Det är förstås omöjligt att förut-
spå hur högerpopulismen och 
nynationalismen i kristdemokra-
tisk tappning slår opinionsmäs-
sigt.

Men att lägga sig närmare SD 
kan i teorin vara smart. Men 
Åkessons parti är nu så etablerat 
att det är ytterst ovisst om hans 
väljare föredrar en trots allt blek 
kopia framför originalet.

Det är nog snarare så att i den 
mån SD:are överväger att byta 
parti, så är M troligaste alternati-
vet. Dels därför att partiet under 
Anna Kinberg Batra intar den 
mest restriktiva migrationspoliti-
ken efter SD dels därför att många 
SD:are är gammelmoderater. 

Ebba Busch Thor hade i särklass 
sämsta publiksiffran hittills och 
600 färre än ifjol. På något sätt 
symptomatiskt för hennes och 
partiets läge.

– Stefan Löfvens regering står 
i dag handfallen inför de här utma-
ningarna.

– Regeringens politik gör männ-
iskor passiva. Hälften av de som 
kommer till Sverige som flyk-
tingar i dag har inget jobb efter sju 
år.

Minister totalsågar
Ansvarig minister för just de frå-

gorna är arbetsmarknads- och eta-
bleringsminister Ylva Johansson. 
Hon totalsågar Ebba Busch Thors 
asylprogram:

– Ebba Busch Thor borde landa 
på marken och komma ut i verklig-
heten, säger hon och tillägger:

– När de hade chansen 
i regeringen så 

gjorde de ingenting för tidiga insat-
ser under asylprocessen. Det är 
vi som har dragit i gång det med 
svenska från dag ett och samhälls-
orientering. Nu verkar hon inte för-
stå vilka utmaningar som faktiskt 
finns ute i kommunerna när det 
gäller SFI-under-
visning. De som 
har fått uppehålls-
tillstånd väntar 
i dag ibland i flera 
månader innan 
man kan påbörja 
SFI-undervisning. 

– Att i det läget 
föreslå att man 
omprioriterar 
resurserna och 

lägger många 

miljarder på dem som inte har fått 
uppehållstillstånd, samtidigt som 
vi inte klarar av SFI:n för de som 
har fått det – det tycker jag är att 
ha dålig verklighetskontakt.

”Det går rätt dåligt”
KD har försökt profi-
lera sig på det här 
området under Ebba 
Busch Thor. Hur 
tycker du att det har 
gått för dem?

– Jag tycker att det 
går rätt dåligt. Jag 
tycker att hon verkar 
förstå lite av hur verk-
ligheten ute i kommu-
nerna ser ut, säger 
Ylva Johansson.

Dömde ut Löfvens integrationspolitik:    ”Busch Thor borde komma ut i verkligheten”

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

POLITIK

MÅNDAG:
Annie Lööf.

David
Baas
david.baas 
@expressen.se

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

VISBY

TEXT FOTO

Flagga i bakgrunden.

På Expressen TV kan du se inslag om Ebba Busch Thors tal.
KD-ledaren Ebba Busch Thor laddade upp inför 
talet på första bänkraden med partikollegorna.
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Den tidigare S-ministern och 
numera petade Swedbank-ord-
föranden Anders Sundström 
följde noga statsministern 
Stefan  Löfvens Almedalstal. 

Expressen berättade nyligen 
att Sundström egentligen var 
förstahandsvalet till ny parti-
ledare efter Håkan Juholt 2012 
men tackade nej.  De båda norr-
länningarna känner varandra 
och den förre S-toppen beröm-
mer Löfven. 

– Han är den förste stats-
ministern som bestämt sig för att 
bryta upp blocken. Och han gör 
det målmedvetet och var beredd 
att gå till nyval, säger han.

Däremot finns det problem 
och de syns i de dåliga siffrorna, 
menar han.  

– Vi lyckas inte lika bra att 
leverera välfärd för alla, säger 
han. 

– Vi har en ganska stor grupp 
som inte får del av tillväxten och 
det speglas i opinionssiffrorna, 
säger han.  

Krävs fler insatser
Under Socialdemokraternas dag 

presenterade S-ledaren ett åtgärds-
paket mot utanförskap. Anders 
Sundström, som bland annat 
varit arbetsmarknads minister, 
menar att det krävs fler insatser. 

– När man tittar på var utan-
förskapet finns är det kopplat till 
kort utbildning. Jag skulle vilja 
se en satsning på högskolor i för-
ortsområdena, liknande den vi 
gjorde på 90-talet, säger han. 

Dessutom måste flera änd-
ringar genomföras när det gäl-
ler skatterna.

– Vi behöver en stor skatte-
reform där arbete beskattas 
lägre, kapital och konsumtion 

högre. Vi behöver de pengarna 
i välfärden. 

– Och fastighetsskatten, tilläg-
ger han. 

– Om Stefan skulle göra en 
sådan blocköverskridande upp-
görelse skulle det vara väldigt 
stort. 

Anders Sundström petades 
i våras från sin position som 
styrelseordförande i Swedbank. 
Efter turbulensen i samband 
med att Swedbank polisanmälde 
och sparkade sin vd Michael Wolf  
i våras såg det ändå ut som att 
han skulle få stanna. Sen vände 
det. I april meddelade Swedbanks 
valberedning att man inte längre 
kunde backa upp 
Sundström efter-
som stödet bland 
ägarna var för 
tunt och han fick 
gå. 

Enligt Sund-
ström själv var 
beskedet kulmen 
på en kampanj 
orkestrerad av 
flera aktörer.

– Det var ett 

par svenska institutioner. De jag 
är mest besviken på är valbered-
ningen och Folksam som gav efter 
för de här anonyma påståendena 
i Svenskan och Dagens Industri. 

Han nämner också AMF och 
Första AP-fonden. 

Tjänat 61 miljoner
Att han förlorade sin post 

påverkar inte hans materiella 
tillvaro nämnbart. När Expres-
sen i våras granskade tidigare 
S-toppars ekonomi framkom det 
att Anders Sundström totalt tjä-
nat 61 miljoner kronor efter att 
han lämnat politiken. 

– Jag har alltid haft det bra, 
aldrig levt spe-
ciellt dyrt. Jag 
lever ungefär 
som jag gjorde 
förut.

I dag lägger 
han sin tid på 
ordförandeskapet  
i KF, Kooperativa 
förbundet och på 
att komma ikapp 
konkurrenten 
Ica.

HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Sven Otto 
Littorin
Grundare, Serio

MMTillbakaMiMVisbyMiMrollenM
somMföretagsbyggareMiMråd-
givarbolagetMSerioMtillsam-
mansMmedMserieentreprenö-
renMJoachimMGrundin.MPåM
onsdagenMflögMdeMinMtungaM
finansprofilerMtillMVisbyMochM
togMdemMmedMtillMKallisMpåM
lunchMmedMblandMandraM
landshövdingMLarsMBäck-
strömMfrånMVästraMGötaland.

2 Carina 
 Lundberg Markow 
Folksam

MM IMrollenMsomMchefMförM
ansvarsfulltMägandeM

harMhonMiMfleraMårM
varitMenMavMdeMmestM
efterfrågadeM
talarnaMunderM
Almedalsveck-
ornaMdärMhåll-

barhetMblivitM
enMalltMhetareM
fråga.MIMårMharM
honMvaltMattM

sållaMliteMiMsinaM
framträdandeM
ochMgörMbaraM
tre–fyraMperM
dagM–MändåM

strongt.M

3 Håkan 
 Samuelsson
vd Volvo Personvagnar

MMEfterMnågraMskakigaMårM
iMfordonsindustrinMharMVolvoM
kommitMpåMfötterMochMökatM
tillverkningstaktenMochM
kunnatMåteranställa.MSåMdetM
ärMmedMhuvudetMhögtMSamu-
elssonMkunnatMåkaMtillM
Almedalsveckan.

Närings-
liv

Lundberg Markow.

VISBY. Råden till Stefan Löfven: 
Sänk skatten på arbete, bygg högskolor i förorten och 

återinför fastighetsskatten. 
Det säger förre S-toppen och petade Swedbank-ord-

föranden Anders Sundström som samtidigt berättar sin 
version om hur han tvingades lämna banken i våras. 

Anders Sundström: ”Vi behöver en stor skattereform”

”SKOTTPENGAR” P˚ C-EKONOMEN

Expressen har tidigare under 
Almedalsveckan berättat hur 

Centerpartiet och LO är i luven 
på varandra. I går lade LO upp 

ett 26 sekunder långt klipp med 
Martin Ådahl, Centerpartiets 
chefsekonom, på Facebook.  I 
anslutning till klippet går en 
av kommentatorerna går så 
långt att han vill ha skottpengar 
på sådana som Martin Ådahl: 
”Såna människor ska ha skott-

pengar på sig. Sänk era egna 
jävla löner era satans as”.

Martin Ådahl:
– Det är obehagligt att se hur 

hatet flödar på en sida som till-
hör Sveriges största fackförbund.

David Baas
david.baas@expressen.se

”Skottpengar” på Martin Ådahl, Centerpartiets chefseko-
nom. Så låter hatet mot C-toppen på LO:s Facebooksida.

– Det är obehagligt att se hur hatet flödar i kommentar-
fältet på en sida som tillhör Sveriges största fackförbund, 
säger Martin Ådahl till Expressen.

Martin Ådahl, Centerpartiets chefs-
ekonom. Foto: CENTERPARTIET

LYSSNADE NOGA. Den tidigare S-ministern Anders Sundström följde statsministern Stefan  Löfvens Almedalstal.  Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY

Kravet: Löfven  
måste göra mer

MM IMfebruariMkomMplötsligtMbeskedetMattMSwedbanksM
vdMMichaelMWolfMfåttMsparken.MHanMpolisanmäldesM
avMSwedbankMochMvarMmisstänktMförMinsiderbrottM
menMfriadesMunderMvåren.M

MMBankensMstyrelseordförandeMAndersMSundströmM
harMbeskylltsMförMattMhaMvelatMkastaMWolfMåtMvar-
garnaMförMattMräddaMsittMegetMskinn.M

MMTillMenMbörjanMsågMdetMdockMutMsomMattMSundströmM
skulleMfåMstanna.

MM IMaprilMuppgavMSwedbanksMvalMberedningMattMmanM
inteMlängreMkundeMbackaMuppMSundströmMinförMstäm-
manMeftersomMstödetMblandMägarnaMvarMförMtuntMochM
hanMfickMlämna.MM Källor: Dagens Industri, Expressen och SVT  

FICK LÆMNA SWEDBANK

BRA STÆLLT. Anders Sundström har tjänat 61 miljoner kronor efter 
att han lämnat politiken. ”Jag lever ungefär som förut”, säger han.
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Riksbanken låter den låga räntan ligga kvar
MM IMgårMmorseMblevMbeslutetMoffent

ligt.MRiksbankenMlåterMräntanMliggaM
kvarM påM minusM enM halvM procent,M
denMnivåMsomMgälltMsedanMiMfebru
ari.MEnMförändringMärMiMallaMfallMattM
RiksbankenMskjuterMuppMtidpunktenM
förMnärMdenMberäknarMattMräntanMskaM
börjaMhöjasMigen.MDärMspelarMinteMminstM
brexitMenMtydligMroll:

–MDetM harM häntM mycketM sedanM
mötetMiMapril,MframförMalltMresul
tatetM avM folkomröstningenM
iMStorMbritannien,M sägerM viceM
riksbankschefenMMartinMFlodénM

somMdeltogMiMettMAlmedalssemina
riumMhosMAlmegaMunderMonsdags

eftermiddagen.
DAVID BAAS

Flodén.

	 9.00	Fokuserat	–	ett	panelsamtal		
om	psykisk	ohälsa
Deltagare: Kristina Hagström, hälsostrateg Skandia, Ing- 
Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, projek-
tchef SKL och psykiatrisamordnare, Christina Örnebjär (L), 
suppleant Socialutskottet och Rickard Persson (MP),  
ledamot Social försäkringsutskottet. Moderator: Fredrik 
Sjöshult. Plats: Expressens bakficka.

	 9.30	Fokuserat	–	ett	panelsamtal		
om	pensionssparande
Deltagare: Mattias Munter, pensionsekonom  Skandia,  
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten, Fredrik 
Lundh Sammeli (S), ordförande Socialförsäkringsutskottet,  
Lars-Arne Staxäng (M), ledamot Socialförsäkrings utskottet. 
Moderator: Fredrik Sjöshult. Plats: Expressens bakficka.

	 10.00	Raka	svar	med		
Lars	Adaktusson	(KD)
Euparlamentariker, Kristdemokraterna.  
Program ledare: Hannes Nelander. 

	 10.15	Raka	svar	med	Anders		
Danielsson,	Migrationsverket
Generaldirektör. Programledare: Hannes Nelander.

	 10.30	Raka	svar	med	Cecila	Skingsley
Vice riksbankschef. Programledare: Fredrik Sjöshult.

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

	 11.00	Samtal	med	Özz	Nujen,	komiker
Hur mår satiren efter Charlie Hebdo? Programledare:  
Karin Olsson.

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

	 12.30	Samtal:	Lokal	kollaps?	Framtiden	
för	den	lokala	mediebevakningen
Med Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan,  
Anna  Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad och Jan 
Helin,  programdirektör på Sveriges television. 
 Programledare: Karin Olsson.

	 13.00	Raka	svar	med		
Jimmie	Åkesson	(SD)
Partiledare, Sverigedemokraterna. Programledare:  
Niklas Svensson.

	 13.30	Analys	med	K-G	Bergström
Expressen politiska kommentator. Programledare:  
Hannes Nelander.

	 13.45	Debatt:	Hör	fotboll		
och	alkohol	ihop?	
Med Gabriel Wikström (S) idrottsminister, Henrik Berggren, 
vd Djurgården fotboll och Juan-Pablo Roa, vd IQ. Program-
ledare: Hannes Nelander.

	 14.00	Raka	svar	med	Beatrice	Ask	(M)
Ordförande Justitieutskottet, Moderaterna.  
Program ledare: Hannes Nelander.

	 14.15	Gröning	möter	Susanna	Popova
Journalist och författare. Programledare: Lotta Gröning.

	 14.30	Debatt:	Ska	vi	separera		
kvinnor	från	män	nu?
Debatt mellan Gulan Avci (L), riksdagsledamot och 
Gudrun Schyman (Fi), partiledare. Programledare:  
Karolina Skog lund.

	 15.00	Raka	svar	med	Ibrahim	Baylan	(S)
Energi- och samordningsminister, Socialdemokraterna.  
Programledare: Hannes Nelander. 

	 15.30	Debatt:	Hur	ska	arbetarrörelsen		
ta	tillbaka	SD-väljarna?
Med Daniel Suhonen, S-debattör och Widar Andersson, 
chef redaktör och vd för Folkbladet. Program ledare: Karin 
Olsson. 

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

	 16.30	Raka	svar	med	Alex	Schulman
Krönikör, Expressen. Programledare: Karin Olsson.

DAGENS PROGR AM
TORSDAG 7 JULI

JIMMIE  
˚KESSON, SD

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

Adda Expressen  
på Snapchat

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Sök efter vårt 
användarnamn:  

ExpressenSE

GOTLAND 

LÅGA PRISER TILL DYRBARA SEMESTERMINNEN

59kr
 1 vuxen

Enkel resa från:

RESEPERIOD LÅGSÄSONG
21 aug - 4 sep

HÖGSÄSONG
20 juni - 18 aug

1 VUXEN 59kr 89kr

1 BIL
2 VUXNA 263kr 545kr

1 BIL
2 VUXNA
2 BARN

299kr 599kr

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från: Enkel resa från:

Gotlandsbåten trafikerar Visby, Nynäshamn och 
Västervik.

Lågsäsongspriserna gäller mellan 21 aug och 4 sept.

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

Boka nu!
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MAX FOSTER, 43, CNN-pro-
gramledare, tror att president-
valet påverkas mycket av att 
Obama nu ger allt sitt stöd till 
Hillary Clinton.

Barn 
riskerar 
att fara 

illa.

Obama vet hur man 
vinner val.

MmM Varje dag möter du ministrar, 
parti ledare, generaldirektörer och 
debattörer i Expressens valstuga. 
MmM Här är några av gårdagens 

deltagare  och debatter.

JENNY STRÖM-
STEDT, 43, Unicef-
ambassadör och 
Expressen-krönikör, 
vill vända på per-
spektivet i flykting-
politiken.

Vilken skatt det är 
att barn kommer hit! 

ANNIKA STRANDHÄLL, 41, 
socialförsäkringsminister, S, 
om den hårda kritiken mot 
förslaget om att arbetsgivare 
ska ta större del av sjukskriv-
ningskostnaderna.

Inget man gör för 
att vinna en popu-
laritetstävling.SNACK

från valstugan CHRISTINA HEILBORN, 51, 
programchef Unicef, är orolig 
över att flyktingbarn placeras 

i  hem i Sverige som inte 
blivit utredda.

När sju av de åtta ungdoms
förbundsordförandena möttes 
i  den årliga debatten på Expres
sens valscen, möttes publiken 
av en minst sagt hård retorik. 

–  Man behöver inte göra upp 
med socialdemokrater och 
grönsakskommunister för att få 

en bra bostadspolitik. Alliansen 
tillsammans kommer att lägga 
fram en gemensam allians
politik för bostadsmarknaden 
i  höst, sa Moderata ungdomsför
bundets, Muf, ordförande Ras
mus Törnblom och vände sig 
till bland annat Grön Ungdoms 

språkrör Mårten Roslund.
Han verkade dock inte ta sär

skilt hårt på orden. 
–  Ni satt i åtta år. Det blir så 

löjligt att ni ska komma och 
visa hur man egentligen byg
ger nu. Ni har ju bara suttit och 
rullat tummarna, svarade han. 

Passade på med pikar
Ungsvenskarnas ordförande 

Tobias Andersson passade på att 
pika Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets ungdomsförbund 

sedan moderpartierna röstat 
igenom den nya, 
hårda asyllagen. 

Tar ej ansvar
–  Jag kan 

tänka mig hur 
jobbigt det är som 
miljöpartist att 
bedriva politik 
som till och med 
Kent Ekeroth, SD, 
skulle uppskatta, 
sa han. 

Även allianspartiernas ung
domsförbund 
fick sig ett par 
smockor från 
motståndarna.

–  Det är de här 
Kalle Ankanis
sarna som väg
rar ta ansvar, 
sa SSU:s ordfö
rande Philip Bot
ström när mark
nadshyror var 
ämnet. 

Kalle Anka-nissarna, grönsakskommunisterna och ”skad-
ligt för allt framtidshopp”. 

Den hårda retoriken i den årliga ungdomsledardebatten 
i Expressens valstuga fick publiken att både skratta och 
chockas. 

U-ledarna underhöll publiken med retoriksmockorna 
om: 4  bostadspolitik 4  ansvarsvägran 4  SD-politik

DET NI H˚LLER P˚ MED ÆR 
SKADLIGT FØR ALLT FRAMTIDS-
HOPP SOM FINNS I DETTA LAND.
� Philip Botström, SSU, till 

allianspartiernas ungdomsförbund.

DET ÄR MÖJLIGT ATT DU 
BARA VILL SLÅ SÖNDER 
DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN.
� Tobias Andersson, 

Ungsvenskarna, till Magnus Ek. 

DEN HÄR REGER-
INGEN HÅLLER PÅ 

ATT BYGGA OM 
SVERIGE FRÅN EN 
FRISTAD TILL ETT 

VÄNTRUM.
� Rasmus Törnblom, Muf,  
till Philip Botström, SSU, 

och Mårten Roslund, 
Grön ungdom. 

SOM MILJÖPARTIST 
FÅR DU LEVA MED 
DET HÄR – ELLER 
RULLA TILLBAKA DET.
� Magnus Ek, Cuf, till 

Mårten Roslund, Grön 
ungdom. 

Karolina 
Skoglund
karolina.skoglund 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

BLAHA BLAHA BLAHA, INVAND-
RING, BLAHA, BLAHA INVANDRING. 
� Henrik Edin, Luf, till Tobias Andersson, 

Ungsvenskarna, efter att han sagt att 
invandringen har påverkat bostads-

marknaden negativt. 

NÆR DET VÆL BØRJAR 
BL˚SA HAR V˚RA MAKT-
HAVARE INTE TILLRÆCK-

LIGT MED RYGGRAD.
�Hanna Cederin, Ung Vänster, 

till Philip Botström, SSU, om 
att Socialdemokraterna 

röstade ja till den nya  
asyllagen. 

Haglet av hårda pikar

DET ÆR LÆTT SOM 
OPPOSITION ATT SL˚ 
P˚ STORA TRUMMAN 
OM ATT MAN ÆR S˚ 

OTROLIGT GODA.
� Mårten Roslund till 

Magnus Ek, Cuf. 
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EU- och handelsminister 
ANN LINDE, S, om sin 
relation till utrikesministern. 

Vi har sett de 
första ned-
läggningarna 
av lokaltid-
ningar, men 
inte de sista. 
Lokaltid-
ningar kom-
mer att få det 
jättetufft 
framöver.

Infrastrukturminister 
ANNA JOHANSSON, S, om 
att svenskarna behöver 
lära sig leva med stör-
ningar som vid Södertälje 
efter olyckan i  midsommar.

Det finns inga 
vägsystem som 
är helt osårbara.

	 9.00	Fokuserat	–	ett	panelsamtal		
om	psykisk	ohälsa
Deltagare: Kristina Hagström, hälsostrateg Skandia, 
Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psyki-
atri, projektchef SKL och psykiatrisamordnare, 
Christina Örnebjär (L), suppleant Socialutskottet 
och Rickard Persson (MP), ledamot Social-
försäkringsutskottet. Moderator: Fredrik Sjöshult. 
Plats: Expressens bakficka.

	 9.30	Fokuserat	–	ett	panelsamtal		
om	pensionssparande
Deltagare: Mattias Munter, pensionsekonom 
 Skandia, Ole Settergren, analyschef Pensionsmyn-
digheten, Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande 
Socialförsäkringsutskottet, Lars-Arne Staxäng (M), 
ledamot Socialförsäkrings utskottet. Moderator: 
Fredrik Sjöshult. Plats: Expressens bakficka.

	 10.00	Raka	svar	med		
Lars	Adaktusson	(KD)
Euparlamentariker, Kristdemokraterna.  
Program ledare: Hannes Nelander. 

	 10.15	Raka	svar	med		
Anders	Danielsson,	
Migrationsverket
Generaldirektör. Programledare: Hannes Nelander.

	 10.30	Raka	svar	med		
Cecila	Skingsley
Vice riksbankschef. Programledare: Fredrik Sjöshult.

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

	 11.00	Samtal	med		
Özz	Nujen,	komiker
Hur mår satiren efter Charlie Hebdo?  
Programledare: Karin Olsson.

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

	 12.30	Samtal:	Lokal	kollaps?	
Framtiden	för	den	lokala	
mediebevakningen

Med Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan, Anna 
Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad och Jan 
Helin, programdirektör på Sveriges television. 
 Programledare: Karin Olsson.

	 13.00	Raka	svar	med		
Jimmie	Åkesson	(SD)
Partiledare, Sverigedemokraterna. Programledare: 
Niklas Svensson.

	 13.30	Analys	med		
K-G	Bergström
Expressen politiska kommentator.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 13.45	Debatt:	Hör	fotboll		
och	alkohol	ihop?	
Med Gabriel Wikström (S) idrottsminister, Henrik 
Berggren, vd Djurgården fotboll och Juan-Pablo 
Roa, vd IQ. Programledare: Hannes Nelander.

	 14.00	Raka	svar	med		
Beatrice	Ask	(M)
Ordförande Justitieutskottet, Moderaterna. 
Program ledare: Hannes Nelander.

	 14.15	Gröning	möter		
Susanna	Popova
Journalist och författare. Programledare:  
Lotta Gröning.

	 14.30	Debatt:	Ska	vi	separera		
kvinnor	från	män	nu?
Debatt mellan Gulan Avci (L), riksdagsledamot och 
Gudrun Schyman (Fi), partiledare. Programledare: 
Karolina Skoglund.

	 15.00	Raka	svar	med		
Ibrahim	Baylan	(S)
Energi- och samordningsminister, Socialdemokra-
terna. Programledare: Hannes Nelander. 

	 15.30	Debatt:	Hur	ska	
arbetarrörelsen		
ta	tillbaka	SD-väljarna?
Med Daniel Suhonen, S-debattör och Widar Anders-
son, chefredaktör och vd för Folkbladet. Program-
ledare: Karin Olsson. 

	 16.00	Gröning	möter	Jan	Gulliksen		
och	Samuel	Engblom
Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommis-
sionen och professor KTH och Samuel Engblom, 
TCO:s samhällschef. Programledare: Lotta Gröning.

	 16.30	Raka	svar	med		
Alex	Schulman
Krönikör, Expressen. Programledare: Karin Olsson.

DAGENS PROGR AM
TORSDAG 7 JULI

JIMMIE  
˚KESSON, SD

EBBA 
BUSCH 
THOR, 
KD, om 
risken för 
terrorat-
tentat 
i  Sverige.  

Det är omöjligt  
att få till abso-
lut säkerhet.

När ämnet bostäder debatterades i ungdomsledar
debatten inledde samtliga deltagare med att 

berätta om sin egen bostadssituation. 
Ordförande för Centerpartiets 

ungdomsförbund (Cuf), Magnus 
Ek, 22, sa då att han på grund 
av bostadsbristen bott i en 
husvagn utanför en pall
fabrik i Horn. 

–  Jag bodde där fyra 
dagar i veckan i ett halvår. 
Nu är jag så självständig att 

jag faktiskt hyr min mors 
gamla lägenhet i Stockholm, 

sa han. 
 

”Dyrt att bo i Stockholm”
Moderata ungdomsförbundets 
(Muf) ordförande Rasmus 

Törnblom, 26, var den enda 
som köpt en bostadsrätt 
utanför Stockholm. 

–  Banken äger mig och 
mitt liv känns det som. Det 
är väldigt dyrt att bo i Stock
holm. Det är ett väldigt tydligt 

tecken på att den svenska 
bostadsmarknaden inte  

fungerar.  KAROLINA SKOGLUND

Landsbygdsminister 
SVENERIK BUCHT 
(S) när han jämför 
Stockholm med den 
svenska landsbygden.

Banken äger mig 
och mitt liv känns det 
som. RASMUS TÖRNBLOM,  
 Moderata ungdomsförbundets ordförande

Rasmus Törnblom.

Magnus Ek.

PAULA BIELER (SD) 
om DAN ELIASSONS 
utspel att han avgår 
om JIMMIE ÅKESSON 
blir statsminister. 

SOFIA OLSSON OLSÉN, 
publisher på Aftonbladet.

”Lokaltidningar 
kommer att få det 

jättetufft”

PUBLIKHAV. Många var på plats vid Expressens valstuga för att se debatten mellan ungdomspartiledarna.   
Foto: LISA MATTISSON

Haglet av hårda pikar

Jag har fått väl-
digt mycket av min 
syn på Europa och 
EU av Margot 
Wallström.

Det är synd 
att det är 
två år kvar.

Bor vi och 
lever vi i 
samma land? 

UNGDOMSLEDARNAS SV˚RA
BOSTADSPROBLEMATIK: 
”JAG BODDE I EN HUSBIL”
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VISBY. Hanna Stjärne är vd för 
 Sveriges Television.

För Expressen berättar hon om 
möten med grizzlybjörnar i Alaska, 
förhållandet mellan SVT och Face
book, sjukhusvistelser och gör upp 
med ryktet om det röda SVT.

– Tittar man på om vi väger över 
i någon politisk färg så ligger vi ofta 
rätt bra till, säger Hanna Stjärne. 

Du är mäktigast i kultursverige. Grattis!
– Tack. 
När känner du dig som mäktigast?
– Makt  är  ett  speciellt  begrepp.  Klart 

jag  har  en  makt  att  påverka  männis-
kors liv. Det måste man ta på allvar. Som 
chef  för många medarbetare har jag dem 
i min hand, jag kan påverka deras liv. Det 
är ibland rätt tufft att leva med. Jag fat-
tar beslut som påverkar den jag just träf-
fade i personalmatsalen, den jag åkte buss 
med i morse. Den dagen jag inte känner 
så kommer jag fundera över mig själv. 

Även mäktiga människor har rädslor. Vad 
är du rädd för i livet?
– Samma rädsla som alla föräldrar har: 

oro för att något ska hända mitt barn. Jag 
går hela tiden med den känslan. En god 
vän berättade, när hon fick barn, att hen-
nes  första  tanke  när  hon  fick  den  lilla, 
lilla  människan  i  famnen  var  att  ”shit, 
vad jag har gjort mig själv sårbar”. Alla 
föräldrar kan känna igen sig i det. Jag bär 
med mig det hela tiden. Jag vill så inner-
ligt att hon ska vara lycklig. 

Du flyttade mycket som ung. Påverkade 
det dig?
– Nej, inte särskilt mycket. När vi flyt-

tade hem från USA blandade jag svenska 
och engelska. 

Som Victoria Silvstedt.
– Haha, ja. Men jag var fyra. 
SVT anklagas inte sällan för att vara 
vänstervridet. Är ni det?
– Det  är  intressant.  Jag  kom  till  SVT 

efter att ha varit chefredaktör på en obe-
roende  liberal  tidning,  UNT.  Ett  helt 
annat  håll.  Nej,  jag  tycker  inte  att  det 
ligger någonting i det. Vi granskas hela 
tiden. Och hårt. Vi blir anmälda ofta. Ska 
du anmäla en tidning måste du själv ha 
varit  föremål  för  publiceringen,  inom 
public  service  kan  du  anmäla  allt  du 
tycker någonting om. Vi går igenom dem 
hela  tiden.  Tittar  man  på  om  vi  väger 
över i någon politisk färg så ligger vi ofta 
rätt bra till, balanserar det bra. Det finns 
mycket forskning. Inte minst efter valen 
brukar man titta om det finns någon bias 
i rapporteringen. Det är en fråga vi hela 
tiden jobbar med.  

Varför hävdar vissa människor att det är 
så då?
– Jag  vet  inte.  Vi  försöker  balansera 

och ofta gör vi det på ett bra sätt. Ibland 
blir det fel, så klart. Vi har hela tiden en 

intern diskussion. Jag fun-
derar  mycket  på  perspek-
tiv  ”klarar  vi  att  berätta 
de  frågor  som  är  viktiga 
för  hela  Sverige?”.  Vi  har 
redaktioner  på  33  platser 
runtom i landet. Vi utökade 
det förra året. 

Ska ni verkligen sända en 
dokusåpa som ”Gift vid första ögonkas
tet”?

– Ja. 
Tittar du själv på 
den?

– Ja.  De  som  är 
med  är  väldigt 
modiga,  öppnar  sig 
mycket. Det finns ett 
förtroende i det som 

är viktigt att förvalta. 
Följer  man  programmen 
får man en nära och spe-
ciell resa. Det är en viktig 
fråga  för  public  service, 
att rapportera och berätta 
om relationer och känslor 
som får oss att reflektera 
själva.

I ungdomen reste du 
mycket. Vilka rese
äventyr vill du dela med 
dig av?
– Jag  paddlade  med 

en  vän  under  en  månad 
i Alaska. Vi följde en flod, 

från glaciären till havet. Det tog en månad. 
Man  är  väldigt  ensam.  Det  enda  som 
lyser om natten är ens lilla eld. Det fanns 
mycket björn och mycket som kan hända.

Var ni nära några  björnar?
– Ja. Det fanns några moment som var 

farliga. Vid ett tillfälle stod det på en liten 
ö i floden en grizzlyhona med två ungar. 
Springer ungarna ut i floden, och vi väl-
jer att passera på samma sida är det far-
ligt.  Vi  chansade  och  hade  turen  att  de 
valde att gå åt andra hållet.

Hur är du i sådana situationer?
– Jag  blir  lugn.  Fokuserad.  Jag  har 

 jobbat  mycket  med  direktsändningar. 
Och ju närmre jag kommer, innan den där 
gröna lampan tänds, desto mer fokuserad 
blir jag. 

Vilka fler gånger har du varit illa ute?
– Jag var väldigt sjuk efter att ha fått 

barn. Jag var verkligen jätte, jättedålig. 
Jag var in och ut på sjukhus under några 
månader. 

Är det rimligt att licenspengar går till att 
förse globala företag som Facebook med 
innehåll som ger dem reklam intäkter?
– Vi har en restriktiv hållning till Face-

book  och  liknande.  Självklart  måste  vi 
finnas  där  människor  finns.  Men  vi  är 
inte naiva. 

Vad innebär det att ni är restriktiva?
– Vi  jobbar  med  våra  egna  public 

 service-plattformar primärt. När vi arbe-
tar med andra är det mycket för att mark-
nadsföra och för att kunna ha en dialog 
och diskussion med människor. Folk dis-
kuterar  våra  program  och  vi  vill  vara 
med i den diskussionen.

SVT skänker bort Melodifestivalenklipp 
till globala miljardaktören Youtube, men 
låter inte svenska mediehus använda 
klippen. Kollegialt?
– Det  finns  otroligt  mycket  av  SVT:s 

material  som  är  tillgängligt,  till  exem-
pel för Expressen. Väldigt stor del av vårt 
nyhetsmaterial  kan  man  använda.  När 
det gäller Melodifestivalen kanske vi gör 
på ett annat sätt nästa år. 

Licenspengar går till att boosta artiklar 
och klipp på Facebook. Reklam, alltså, 
för att få större spridning. Är det rimligt?
– I väldigt liten omfattning, ja. Klart vi 

jobbar med att marknadsföra vårt mate-
rial och berätta vad som finns. Vi använ-
der en väldigt  liten del av budgeten  till 
det. 

Har du en siffra?
– Ingen som jag kan säga på rak arm. 
Hur bevakar vi i medierna en valrörelse 
om tio år?
– Jag  tror  att  det  kommer  att  finnas 

färre gemensamma arenor. Public service 
har en viktig roll att vara en sådan plats 
där man diskuterar och lyfter fram olika 

sorters  perspektiv.  Går 
jag  till  mina  egna  soci-
ala  medier-flöden  befol-
kas de av människor som 
har  barn  i  samma  ålder, 
lyssnar på samma musik 
som  jag,  jobbar  med  lik-
nande saker, bor i samma 
område. Det är lättare att 
bli bekräftad. Det bekräf-
tar mig, min värld, de val 
jag  gjort.  Vi  behöver  ha 
arenor  där  vi  också  blir 
lite  utmanade.  På  allvar 
möter  människor  som  är 
annorlunda en själv.

”Vi behöver ha arenor där 
vi också blir lite utmanade”
PASCAL ENGMAN möter Hanna Stjärne

OLIKA PERSPEKTIV. SVT:s vd Hanna Stjärne säger att public service har en viktig 
roll som gemensam arena där man kan möta människor som är annorlunda en själv. 
Om tio år tror hon att det finns färre sådana arenor. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Pascal Engman 
i faceswap med Hanna Stjärne
pascal.engman@expressen.se

VISBY

Vad gör du i Almedalen?
– Lyssnar, lär och pratar.

När skäms du? 
– När min dotter upptäckte att jag inte 

hade cykelhjälm.
Vilken tvångstanke lever du med? 

– Försöker komma bort från tvång hos 
mig själv och andra. 
När ljög du senast? 

– När jag sa till min dotter att jag cyklat 
med hjälm.

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

– Norskt drama i allmänhet och Jon 
Fosse i allmänhet (norsk författare och 
dramatiker).
När du tänkte du senast att ”nu skiter jag 
i det här, tar mitt pick och pack och drar till 
Nya Zeeland, skaffar dreadlocks och gifter 
mig med en hajfiskare”?

– Jag var där nyligen och den tanken 
slog mig. Att ”här kan man stanna”. 

6 FR˚GOR: ”FØRSØKER KOMMA BORT FR˚N TV˚NG”

NAMN: Hanna Stjärne. 

ÅLDER: 47 år.
BOR: I Vasastan. 
FAMILJ: En dotter. 
YRKE: Vd på Sveriges television 

sedan januari 2015. 

HANNA STJÆRNE
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Förra årets vinnarlag, reger-
ingen, var först upp på scenen 
efter Expressens vinst på ons-
dagskvällen.

Gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister Aida Hadzia-
lic, S, formulerade deras fram-
gångsrecept och tänjde därmed 
på arrangören Dagens Medias 
regel om att inte göra några 
politiska utspel.

–  Den svenska modellen och 

regeringen levererade, säger 
Aida Hadzialic.

Vi gav allt vi hade mycket 
energi och mycket känsla fort-
sätter hon.

–  Det svenska musikundret, 
det var det vi ville visa. 

Första trumfkortet
Grön ungdoms språkrör 

Hanna Lidström lovade att äta 
upp alliansen till frukost. Med i 

regeringens lag är också SSU:s 
ordförande Philip Botström som 
rockade loss i guldiga skor.

Regeringen inledde med 
Håkan Hellström och följt av 
Miriam Bryant och svenska hits 
som ”Sommartider” med Gyl-
lene tider och Veronica Maggio

Efter några låtar dök EU- och 
handelsminister Ann Linde, 
S, upp på scenen som ett för-
sta trumfkort och strax efteråt 
kultur- och demokratiminis-
ter Alice Bah Kuhnke, MP, som 
gjorde succé i förra årets tävling.  

När klockan närmade sig 23 
äntrade alliansen scenen med 
Hanif  Bali, M, Kristina Yngwe 
C, Robert Hannah, L, och 
Andreas Carlson, KD.

–  Vi ska ge er något de andra 
inte gav, kärlek! ropade Robert 
Hannah och publiken jublade.

–  Energi, skrev Hanif  Bali.
Laget öppnade med Spice 

Girls 90-talshit ”Wannabe” och 
fortsatte med 
flera svenska 
hits, ”Sommar-
tider” precis 
som regeringen 
och ”med Oskar 
Linnros ”Från 
och med du”.

Tidigare 
arbetsmarknads-
minister Elisa-
beth Svantesson, 
M, visade sig 
vara alliansens 

hemliga kort och klev upp på 
scenen till tonerna av Dr. Albans 
”Sing hallelujah” och tidi-
gare alliansministern Nyamko 
Sabuni dansade också loss.  

Överlägsen vinst
Alliansen 

valde att spela 
Annie Lööfs för-
band tidigare 
i  veckan, ”Dansa, 
pausa” med 
Panetoz.

När tävlingen 
avgjordes vid 
23.30-tiden stod 
det klart att 
regeringen vann 
överlägset. 

SCHUHOOO, VI  VANN FAJTEN!
SCHUHO, VI VANN!

VISBY. Regeringen vann igen.
S + MP tog hem vinsten Dj Battle i Visby med gymnasie- 

och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, S, i spetsen.
–  Vi äter upp alliansen till frukost, sa Grön ungdoms 

språkrör Hanna Lidström.
Alice Bah Kuhnke, MP, och Ann Linde, S, hjälpte till att 

dra fram vinsten.

MOTÖRHEAD 
”Ace of Spades”
SWEDISH HOUSE MAFIA 
”Don’t you worry child”
JUSTIN TIMBERLAKE
”Can’t stop the feeling”
MADONNA
”Hung up”
EBBA GRÖN 
”800°”
GUNS N’ROSES 
”Paradis City”
MÅNS ZELMERLÖW 
”Heroes”
ZARA LARSSON
”Uncover”
CLEAN BANDIT & LOUISA JOHNSON ”Tears”
ROBYN 
”Dancing on my own”
MAROON 5 & CHRISTINA AGUILERA”Moves like Jagger”
DD AFTER DEADLINE 
”Ken & Barbie”
ICONA POP
”I love it”

AFTONBLADETS
L˚TLISTA

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

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

VISBY

TEXT FOTO

REGERINGSVINST. S och MP framförde ett energiskt framträdande och tog hem bucklan. ”Vi ska ge 

er något de andra inte gav, kärlek!”, ropade Robert Hannah och publiken jublade. 

Vinnarlaget: ”Vi äter upp alliansen till frukost”

JUSTICE 
”Genesis”
SWEDISH HOUSE MAFIA  
”Save the World”
FREJ LARSSON 
”Mitt team”
LMFAO 
”Sexy and I know it” 
QUEEN 
”Don’t stop me now”
HÅKAN HELLSTRÖM  
”Din tid kommer” 
AXWELL/INGROSSO  
”Sun is shining”
BLACK EYED PEAS 
”I gotta feeling”
FERGIE  
”A little party never killed nobody”
MICHAEL JACKSON  
”Black or white”
JOURNEY 
”Don’t stop believin” 
LUMIDEE  
”Dance - Voodoo and Serano Edit”
EVA SIMONS  
”Policeman - radio edit”
SWEDISH HOUSE MAFIA  
”Greyhound”
GLORIA ESTEFAN 
”Conga”
KATY PERRY 
”Firework”

L˚TLISTA
EXPRESSENS
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VÄNDVÄND

Expressen-stjärnorna Alex 
Schulman och Anna Her-
denstam ställde upp för Expres-
sen i Dagens Medias DJ Battle.

Geting-duon, till en början 
iförda svarta kostymer, stötte på 
hårt motstånd i form av Afton-
bladets publisher Sofia Olsson 
Olsén och koncernkollegan och 
SvD-chefredaktören Fredric 
Karén. 

En klar seger
Men röstsiffrorna var räk-

nade rådde det inte längre något 
tvivel. 

Det blev Expressen som 
avgick med klar seger med 60 
procent av rösterna. 

–  Gammal musik, gammal 
journalistik. Ny musik, ny jour-
nalistik, säger Alex Schulman.

Expressenskribenten var ner-
vös. Och det kräv-
des några glas 
vin för att få höf-
terna att svänga. 

–  Jag har ång-
est varje gång 
jag gör något jag 
inte behärskar, 
och det här var 
så långt från min 
”comfort zone” 
man kan komma, 
säger han.

Expressens nummer flankera-
des av getingar. Dessutom sköts 
fyrverkerier upp från strand-
kanten. 

Kändes bra med naket
Anna Herdenstam kastade av 

sig kavaj och knäppte upp sin 
skjorta redan i andra låten. 

Det tilltaget kan ha avgjort 
kampen, menade SvD:s Fredric 
Karén efteråt. 

–  Det känns bra ändå. Det var 
kul ändå. Ju mer man klär av 
sig desto lättare är det att vinna.

Anna Herdenstam var över-
lycklig.

–  Jag tror på kombinationen 
bra musiksmak och lite naken-
het. Vi hade helt klart kunnat 
vara mer nakna. Jag är så glad. 
Jag kände verkligen att alla var 
med och skakade rumpa, säger 

hon. 

Förloraren
Efter kväl-

lens DJ Batte 
ville Aftonbla-
dets Sofia Olsson 
Olsén inte kom-
mentera förlus-
ten.

–  Jag har ing-
enting att säga, 
säger hon.

Anna Herdenstams vinsttaktik

SCHUHOOO, VI  VANN FAJTEN!
SCHUHO, VI VANN!

VISBY. Fyrverkerier, getingar och anklagelser om ”naken-
fördelar”.

Det blev en hård kamp när Expressen och Aftonbladet 
drabbade samman i Dagens Medias DJ Battle.

–  Gammal musik, gammal journalistik. Ny musik, ny 
journalistik, säger Alex Schulman.

SPICE GIRLS
”Wannabe”
GYLLENE TIDER 
”Sommartider”
WALK THE MOON
”Shut Up and Dance”
OSKAR LINNROS
”Från och med Du”
PANETOZ
”Dansa Pausa”
DRAKE & WIZKID & KYLA 
 ”One Dance”
FIFTH HARMONY 
”Work from Home”
JUSTIN TIMBERLAKE
”Can’t Stop the Feeling”
BEYONCÉ 
”Run the World (Girls)
ICONA POP 
”I Love It”
ZARA LARSSON
”Lush Life” 
LINDA BENGTZING 
”Hur svårt kan de va”
KATY PERRY 
”Hot N Cold”
LADY GAGA 
”Born This Way”
DR. ALBAN 
”Sing Hallelujah!”
NELLY FURTADO
”Hot-n-Fun”
MASKINEN
”Pengar”
DAFT PUNK
”One More Time”
AVICII
”Wake Me Up”
SWEDISH HOUSE MAFIA
”Don’t You Worry Child”
SEBASTIAN INGROSSO
”Calling (Los My Mind)”
FREJ LARSSON
 ”Mitt team”

ALLIANSENS
L˚TLISTA

SILVANA IMAM
”För Evigt”
HÅKAN HELLSTRÖM 
”Din tid kommer”
LALEH
”Bara få va mig själv”
HÅKAN HELLSTRÖM
”Ramlar”
DEN SVENSKA BJÖRNSTAMMEN

”Vart jag mig i världen vänder”

AXWELL INGROSSO 
”Sun Is Shining”
SWEDISH HOUSE MAFIA 

”Save the World”
NONONO
”Pumpin Blood”
AVICII 
”Waiting For Love”
GYLLENE TIDER 
”Sommartider”
VERONICA MAGGIO
”Vi mot världen”
ROBYN 
”Hang With Me”
RÖYKSOPP & ROBYN 
”Do It Again”
GALANTIS 
”Peanut Butter Jelly”
SWEDISH HOUSE MAFIA
”Antidote”
ICONA POP
”I Love It”
PENNY SCHULMAN
”Tjejer Är Bäst”
TINIE TEMPAH & ZARA LARSSON

”Girls Like”
LENA PHILIPSSON
”Dansa i neon”
DAVID GUETTA & ZARA LARSSON

”This One’s For You”

REGERINGENS
L˚TLISTA

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

VISBY

PUBLIKHAVET. Plötsligt hoppade Sara Skyttedal, KD, i det stora plurret och surfade fram på publikens händer. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

BAH KØR! Alice Bah Kuhnke rockade 

loss på DJ Battle-scenen även i år. 

SUPERVINNARNA. 
Alexander Schulman och 
Anna Herdenstam dan-
sade, sjöng och klädde 
till och med av sig för att 
ta hem den efterläntade 
vinsten.   

EXPRESSEN-
DUON: S˚ 
LYCKADES VI
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FULLT HOUSE   P  ̊DJ-FESTEN
Vilken är din bästa Pepp-låt

Många var på plats på Kallis i Visby för årets DJ Battle. Först 
stod kampen mellan Expressen och Aftonbladet.

En kamp som Expressen tog hem.
Sedan visade regeringen att de även regerar i dj-båset.  

Expressen passade på att fråga besökarna vilken som är  
deras bästa pepplåt.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG  
och ANNA KARIN NILSSON Vilken är  

din bästa  
pepp-låt?

Alexander Lydecker, 36, försälj-
ningsdirektör Bonnier News och 
Hélène Barnekow, 51, vd Telia 
Sverige.

’’ Någon med Coldplay, säger 
Alexander.

’’  “Beautiful day” med U2, 
säger Hélène.

Per-Anders Broberg, 52, vd  
Utgivarna:

’’ Något med Bruce Spring-
steen, ”Hungry heart”.

Frida Boisen, digitalchef Bonnier 
Tidskrifter och kolumnist Expres-
sen:

’’ ’’I’m so excited” med The 
Pointer Sisters.

Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom, 
gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Aida Hadzialic, S, och Philip Botström, 
ordförande SSU:
          ”Greyhound” med Swedish House  
           Mafia, säger Hadzialic.
          ”Electric” med Leila K, säger  
           Botström.
           ”Take on me” med A-ha, säger  
           Lidström.

Lotta Edling, chefredaktör Dagens 
Industri, Anders Eriksson, vd för 
Expressen, Dagens Industri 
och Dagens Nyheter och 
Elin Ljung, 
kommunika-
tionschef 
Ratos:

”Just  
i dag är 

jag stark” med 
Kenta. 

Linda Nyberg, presschef på SCA och 
Ulrika Nilsson, journalist TV:

’’ Justin Timberlakes nya ”Can’t stop 
the feeling”.

FÆRGSTARKA. 
Journalisterna Alex-
andra Pascalidou 
och Cissi Elwin satte 
färg på årets DJ 
Battle.
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FULLT HOUSE   P  ̊DJ-FESTEN

Ann Linde,  
54, EU- och 
handels- 
minister (s):

’’ “Peanut 
butter jelly” 
med Galantis 
eller “Can’t stop 
the feeling” med 
Justin Timberlake.

Alice Teodorescu, 32, politisk 
redaktör Göteborgs-Posten.

’’  Jag peppar aldrig. 

       Viveca Sten, författare och Per  
      Schlingmann, pr-konsult:
                  ”Happy” med Pharrell Williams 
                  säger Viveca Sten.
           ”Hey brother” Avicii, säger Per  
             Schlingmann.

Thomas Mattsson, 44,  
chefredaktör Expressen:

’’ ’Drive all night” med 
Bruce Springsteen.

Jan Helin, programdirektör SVT 
med Amanda Schulman, grun-
dare till Perfect Day Media.

’’  Madonnas ”Like a prayer”, 
säger Schulman.

’’ ”Sign o’ the Times” med 
Prince, säger Helin.

Alex Schulman, författare och 
 krönikör på Expressen med 
Jiezzah Lindahl, eventpersonal:

’’ ”Don’t stop believing”av 
Journey.

Max Foster, 
journalist CNN 
här med Emma 
Thelander, 
pr-ansvarig 

CNN:
”Drive all 
night” med 
Bruce 

Springsteen.

Springsteens
”Drive all night”

KDU:s ordförande 
Sara Skyttedal.

Kultur- och demokrati-
minister Alice Bah Kuhnke.
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I LANDSHØVDINGENS
EGNA TRÆDG˚RD

CarlMJanMGran-
qvist,Mkrögare,M

vinkännareMochM
tv-profilMmedM

DanMOlofsson,M
vdMpåMStigma.

InrikesministerMAndersMYgeman,M
Socialdemokraterna,MtyckteMattM
StefanMLöfvensMtalMvarMväldigtMstarkt:

””RegeringenMkommerMnuMattMbörjaM
fåMbetaltMförMenMpositivMutvecklingMiM
Sverige,MsägerMhan.

ÄrkebiskopMAntjeMJackelén:

””Allt har varit bra på olika 
sätt. Nu ska man säga att det här 
är det bästa. Man ska alltid säga 
att det mingel man är på är det bästa, 
svarar Antje på frågan: ”Vilket har 
varit det bästa minglet i Almedalen 
hittills?”.

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

GotlandsMlandshövdingMCeciliaMSchelinMSeidegårdMochMLenaM

Ek,MtidigareMMiljöminister:

””Det känns fantastiskt att solen kom nu på kvällen. Alla 

säger att det här är det bästa minglet, säger Cecilia Schelin 

Seidegård.
MaudMOlofsson,MtidigareMpartiledareMförM
Centerpartiet:

””JagMtyckerMattMdetMärMotroligtMsköntMattM
varaMiMAlmedalenMutanMattMvaraMhärMsomM
politikerMfaktiskt.MPressenMärMinteMallsMlikaM
stor.MJagMtrorMinteMattMfolkMförstårMdenMstoraM
pressMsomMfinns,MsägerMMaudMOlofsson.

NärMGotlandsMlandshövdingM
CeciliaMSchelinMSeidegårdM
bjödMinMtillMmingelMiMsinMträd-
gårdMbjödsMdetMpåMsåMmycketM
sommarMdetMgår.M

BlandMannatMstodMTomasM
LedinMochMNiklasMStrömstedtM
påMscen.M

BakomMmatenMstodM
stjärnkockenM

MMelkerMAnders-
son,MsomMgivetvisM
dukatMuppM
iMträdgården.

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

SOMMARMINGLET
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TidigareMABBA-med-
lemmenMBjörnM
UlvaeusMnjötMavM
TomasMLedinMpåM
scen:

””Min bästa Ledin-
låt är ”Sommaren är 
kort”, säger han.

Dagens EFTERLYSNING
Edward Blom
Edward Blom 
köpte ny skor 
– och tappade 
bort dem. 
”Har tappat 
bort påse med 
nyköpta skor. 
Ser ut som 
dessa. :-( 
snäll hör av er 
om hittas”, 
skriver han på 
Twitter.

JanMScherman,MtidigareMaffärsområdes-
chefMförMAftonbladetMochMChristerM
Fogelmarck,MvdMParksMandMResorts:

””Expressen räddade mig i dag när det 
regnade, säger Jan Scherman.

MediestrategenMBritMStakstonMochMPerM
Grankvist,Msamtidsanalytiker,MskribentM
ochMföreläsare. ChristelMTholse,MvdMpåM

URMochMKlaraMSvens-
son,MutvecklareM

påMNextMMedia.

AzitaMShariati,MvdMpåMSodexo.

Jenny Strömstedt
Tv-profilen och 
Expressen-kröni-
kören Jenny 
Strömstedt saknar 
sina två devon 
rex-katter. ”Jag 
måste hem till 
katterna”, säger 
hon och kramar 
om maken Niklas 
Strömstedt – och 
lämnar tillsam-
mans ön.

Lena Mellin
DJ Battle lockade inte alla i går 
kväll. Aftonbladets lag fick klara 
sig utan stöd på plats på Kallis 
av Lena Mellin. 

Hon stod nämligen vid halv 
tio-tiden på kvällen utanför 
TV4:s och Aftonbladets tält och 
pratade med den tidigare 
statsministerpressekreteraren 
Roberta Alenius, som numera är 
kommunikationschef på Telia 
Sverige.

Dagens HEMFÆRD Dagens ØVERTID

AlexandraMPascalidou,MförfattareMochMprogramledare.

ChristerMFuglesang,Mastronaut:

””Jag är här och deltar i några events 

om rymden. Många frågar vad jag gör nu 

för tiden.

CivilministerMArdalanMShekarabi,M
Socialdemokraterna:

””–MJustMdetMhärMärMdetMbästaMiM
Sverige.MÖppenheten.MAttMpolitikerM
ochMnäringslivMkanMminglaMmedM
varandraMpåMettMsådantMhärMmingel.M
DetMärMnågotMattMvaraMjättestoltM
över,MsägerMhan.

NiklasMStrömstedtMochM
TomasMLedinMuppträddeM
påMGotlandsMlandshöv-
dingsMmingelMiMgår.
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Regnet öste ner i Visby  
under dagen.

På kvällen var det uppehåll – 
och kända personer som Cilla 
Benkö, Anna Ekström och 
Tomas Ledin minglade i Skan-
dias trädgård.

Vi frågade: Vad gör ni när det 
regnar i Almedalen?

Ulrika Schenström, 
kommunikationsråd-
givare:

’’ Ute och prome-
nerar med MIT 

paraply, Venedig. Jag 
älskar när det regnar.

Åsa-Britt Karls-
son, general-
direktör SGI:

’’ Då tar jag 
på mig 

min nya regn-
jacka.

Jimmie Åkesson, partiledare (SD):

’’ Då sitter jag och trycker och 
kollar på seminarier inne på 

mitt rum där jag bor.

Kristina Alvendal, 44, 
stadsbyggnadsexpert:

’’ Då går jag under 
mitt prickiga paraply.

Frans Lindelöw, vd Skandia:

’’ Då sätter jag på mig 
Skandias regnjacka.

 Ardalan Shekarabi, 37, 
civilminister coh Lisa Blom, 
29, politiskt sakkunnig.

Arin Karapet, 28, landstings-
politiker Stockholm (M):

’’ Jag träffar människor 
som jag kan få ett 

utbyte av. Det är lika viktigt 
och utvecklande då.

Anna Ekström, general-
direktör Skolverket:

’’ Jag sätter på mig en 
regnjacka med kapu-

schong. Då klarar man allt.

Rasmus Törnblom, 26, 
förbunds ordförande Muf:

’’ Gömmer mig i Mufs 
regnponchos.

EFTERSNACK
i samarbete med

Minglarna som klarar  alla väder

Mattias Munter, 35, pensionsekonom 
Skandia Maurizio Lelli, 59, barista:

’’ Vi tar en kaffe och sätter oss 
i Skandias trädgård.

    Tillspetsad 
outfit!

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

Tomas Ledin, 64, artist:

’’ Det spelar ingen större 
roll. Regn som regn.
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KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
ONSDAG

MMPåMmingletMiMSkandiasMträdgårdMkanMduMvarjeMkvällM
följaMEftersnackM–MantingenMpåMplatsMellerMliveMpåM
ExpressenMTVM–MmedMblandMandraMExpressensMpolitikMreporterM
NiklasMSvenssonMochMExpressensMpolitiskaMkommentatorM
K–GMBergström.

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

SusannaMZeko,M28,MtfMvdMInternationellaMhan-
delskammarenMochMErikaMEriksson,M27,MpolicyM
managerMInternationellaMhandelskammaren:

’’ Då väljer vi aktivt inomhusseminarier som 
handlar om frihandel.

Minglarna som klarar  alla väder

BjörnMRosengren,M74,Mf.d.Mnäringsminister:

’’ 
Då fäller jag upp paraplyt.

Tillspetsad 
outfit!

JimmieMÅkesson,MSD,Mpartiledare.

LottaMGröning,MkrönikörMExpressen.

SaraMSkyttedal,MförbundsordförandeMKDU.

LarsMAdaktusson,MKD,MEU-parlamentariker.

BjörnMRosengren,Mf.d.MnäringsministerM(S).M

ElisabethMSvantes-
son,Marbetsmark-
nadspolitiskM
talespersonM(M):

’’ Kör på som 
vanligt och 

tar upp ett paraply.

SofiaMArkelsten,M39,M
riksdagsledamotM(M):

’’ När det regnar 
i Almedalen, då 

jobbar jag – det är 
arbetslinjen!
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NIKLAS SVENSSON SÆNDER DIREKT 
FR˚N ALMEDALEN P˚ 

21.30 LIVE VARJE DAG
DJ-ASSISTANS. Niklas Svensson dök upp på scenen under gårdagens DJ Battle och 
fick i gång Alex Schulman lite. BRA DRAG. Och vilken publik som var med!

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

UPPLADDNING. Niklas Svensson värmde upp inför DJ Battle på Kallis. Här med Expressens Anna Herdenstam. 

PR-byrån Westander höll i sitt Almedals-
mingel. Det var lika uppskattat som alltid.

Vi frågade: Vad är det som gör en bra 
fest i Almedalen? Text: ELIAS GIERTZ

Foto: ANNA-KARIN NILSSON 

JESSICA HENRYSON, 46, chef klimat och energi 
med PATRIK WESTANDER, 53, vd, och JOHANNA 
LOOK, 35, byråchef, alla på Westander:

’’ Blandningen av människor och att man 
tycker att det är roligt att de inbjudna 

kommer.

PR-BYR˚NS 
PARTYTIPS

VIKTORIA 
NGUEMA, 25, 
handläggare 
kulturrådet och 
SIMON 
STRÖMBERG, 
45, handläg-
gare på kultur-
rådet:

’’ Ät mid-
dag med 

en nyanländ. 

PATRIK 
 HADENIUS, 52, 
chef redaktör 
Språktid-
ningen:

’’ Prata 
svenska 

på ett kafé, 
bjud dit 
ny anlända. 

MIKE KOLACZ, 
42, vd Informa:

’’ Att 
engagera 

sig i människor, 
bjuda in dem 
till sitt hem.

MALIN EIREFELT, 26, reporter 
Dagens industrin medförfattare 
till ”Lilla integrstionshand-
boken” och  LINA NORD-
STRAND, 26, grundare av 
Förlaget vilja, medförfattare till 
”Lilla integrationshandboken”:

’’ Satsa på möten och ha 
samtal.

Allt handlar om Vilja
Primes mingel, Prime+, har varje kväll en samarbetspartner. 
I går kväll var det Vilja förlag som ger ut lättläst litteratur för alla som 
håller på att lära sig svenska.

Vi frågade: Vad är ditt bästa tips för att hjälpa till att integrera 
ny anlända?

Text: ELIAS GIERTZ
Foto: ANNA-KARIN NILSSON 

CAROLINA DANSTRÖM, 47, med  KATARINA 

BLOMQVIST, 47, och ANN FÖRBERG, 44, alla  

från Natur & Kultur:

’’ En öppen attityd. 

PETRA KJELLARSON, 42, presschef 
Lärarförbundet med  BIRGER LYCKEN, 
47, enhetschef Westander Kris & 
Ledarskap:

’’ Att man själv tar initiativet att gå 
fram och hälsa. Svälj skammen 

och gå fram och säg hej.Och också – 
våga prata om andra saker än vad man 
jobbar med.
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Almedalen gick i digitaliseringens tecken, åtminstone i min 
lilla sefiesbubbla. Det började redan sent i går kväll då jag 

tillsammans med Niklas Svensson åt mid-
dag på facebook. Med andra ord vi var 
fyra som åt och betydligt många fler som 
tittade på. Jag har spanat efter kristde-
mokrater, men bara sett dem på håll för-
utom Johan Ingerö som jobbade med 
Göran Hägglund. Däremot träffade jag 

en ny kollega.

KD-jakt slutade 
med en digital 
framtidsspaning

Å här är VLT:s nye chefredaktör DANIEL 

NORDSTRÖM som bland andra rekryterat 

SAKINE MADON till tidningens ledarsida. Han 

har också sett till att kultursidan återuppstått.

Det råder inga tvivel om att robotarna kommer att ta över många av våra jobb. Även från oss journalister. Jag träffade en av dem som har ambitionen att bli skrivande journalist och ta fram underlag, fakta och göra analyser. Roboten ARIEL! Här är Ariel och jag tillsammans med FREDRIK LÖFGREN och FREDRIK HEINTZ från institutionen för dataveten-
skap i Linköping.

NIKLAS SVENSSON har hakat på trenden rör-liga bilder. Det kommer att ersätta texter i stor utsträckning. Han samlade EDWARD BLOM, JOHAN INGERÖ, CARL SCHLYTER och under-tecknad till middag. Här ses vi med filmteamet.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

BJÖRN ROSENGREN hade en helsida 
i Expressen i går om att han signerade 
böcker i bokhandeln. Jag gick dit för att se 
hur det gick för honom och han är verkligen 
en speciell säljare. En man fick löftet om att 
få pengarna tillbaka om han inte tyckte om 
boken. Till mig sa Björn att jag får 200 
kronor om jag köpte boken.

Detta är en av mina värsta selfies genom 

tiderna. Den självstyrande bilen. Det var svårt 

att få med bilen och mig på en bild. Jag reflek-

terade inte ens att lägga mig på motorhuven. 

Förstå vad praktiskt med en självstyrande bil!

Värsta selfien genom tiderna

Bokförsäljning à la Björn

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

@njiesverige | www.njie.se

GRATIS
FREENO I

EXPRESSENS
BAKFICKA
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Löparna i Almedalsloppet hann 
precis höra startsignalen ljuda 
– och sedan började regnet 
droppa från himlen.

Men det satte inte stopp för 
löparnas glada humör.

– Det var skönt att det regnade, 
faktiskt. Det blir inte så varmt 
då, sade Anna Ålenius, 39.

Att regnet var behagligt var 
en åsikt som delades av många.

– Regnet svalkade när man 

sprang. Det var skönt, sade Pon-
tus Lindquist, 10.

Hans syster, Amanda Lind-
quist, 12, höll tempot fem minu-
ter/kilometer – och är mycket 
nöjd med det. Hon fick givetvis 
också en banan av Getingen för 
att hämta lite energi efter lop-
pets slut.

– Det gick bra. Jag är väldigt 
nöjd med min insats.

Tidigare år har såväl minist-

rar som högt uppsatta politiker 
synts i Almedalsloppet. Om det 
var regnet som höll dem borta 
i år är svårt att säga – men en 
som höll fanan högt var KD:s 
riksdagsledamot Aron Modig.

– Det är tufft med så här korta 
distanser. Jag tycker egentligen 
om att köra längre, men det här 
var okej ändå. Det var kul, sa 
han när Getingen precis sträckt 
över en banan till honom.

Huvudarrangören Skandia 
var nöjd med loppet.

– Jag har sprungit flera lopp 
och det bästa är stämningen 
efteråt. För oss på Skandia finns 
det ett stort signalvärde i att 
arrangera ett sådant här lopp, 
för att främja rörelse och god 
hälsa, sa Frans Lindelöw, kon-
cernchef  och vd för Skandia.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY. Regnet stoppade inte de glada löparna i Almedals
loppet. Och när löparna gick i mål stod Getingen och kra
mades och bjöd på bananer.

– Det är fantastiskt och väldigt kul att vara här, säger 
Annika Faager som tog hem segern i damklassen.

Socialdemokraternas parti
sekreterare Carin Jämtin skulle 
inte till torsdagens DJbattle:

””Det känns som att jag varit 
uppe sent flera nätter. I dag 
känns som natten jag ska sova, 
säger hon.

2 Max Foster
Nyhetsankare

 MCNN-ankaret som varit i rutan 
mest hela tiden om 
brexit, är nu i Visby 
och då och då på 
Expressens scen. 
Han var en av 
CNN-profilerna som 
i Stockholm höll 
utbildning med 45 
Expressen TV-jour-
nalister. 

Tack säger vi! Och visst var DJ 
Battle kul i går kväll?

3 Thomas 
 Peterssohn
F.d. Mitt Mediavd

 MSlutade som 
Mitt Media-vd på 
tisdagseftermidda-
gen, dök upp på 
Donners brunn 
kring midnatt 
samma kväll. Många 
frågor om vad som egentligen hände 
från alla medie chefer på plats, och 
ledningsändringarna på MittMedia blev 
nog veckans stora branschsnackis.

1 Camilla Kvartoft
Journalist

 M Ibland är hon 
reporter, ibland 
programledare. Förra 

P1-profilen som 
bytte SR mot SVT 
ses på Visbys gator 
dirigerandes sin fotograf när 
det ska tas klippbilder. Och så 
leder hon ut sändningar i SVT-
tältet. När man skriver om 
henne är det nästan som att 
stavningsprogrammet ändrar 
namnet till Camilla Kvalitet.

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

HÆR RØR DET P  ̊SIG      I ALMEDALEN

Pontus Lindquist, 10, med getingen och systern 
Amanda, 12: ”Regnet svalkade när man sprang. Det 
var skönt.”

Regndropparna kunde inte stoppa loppet
P˚ SPR˚NG. Regnet föll men löparna i Almedalsloppet höll humöret uppe. Det var dock inte så många minstrar med spring i benen 
denna dag. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

JONAS GUSTAVSSON, Oriente
ringsklubben Kåre i Falun. Tid: 
14,15. Vinnare i herrklassen.

””Det känns bra. Jag anmälde 
mig i går efter att en kompis 
tvingat på mig det. 
ANNIKA FAAGER, Ifous. Tid: 
15,17. Vinnare i damklassen.

””Det är fantastiskt och väldigt 
kul att vara här och springa för 
Ifous.

VINNARNA

Veckans  
stora bransch-

snackis

Johan Hakelius, chefredaktör på Fokus och 
kolumnist i Expressen, CNN:s Max Foster och 
Maria Borelius, tidigare handelsminister (M):

””Vad jag förstått har Fokus mingel alltid varit 
den på den här dagen, säger Fokus chefredaktör 
om att minglet på onsdagskvällen konkurrerar 
med DJ-battle, säger Johan Hakelius.

Cecilia Uddén, 
Sveriges radio, 
Helena Olsson, 
SVT och Cecilia 
Bodström, Sveri
ges radio.

Camilla Kvartoft, program
ledare SVT:

””Jag skulle tycka att det vore 
spännande att få intervjua 
Donald Trump. Men kanske 
ännu mer spännande att 
intervjua Barack Obama eller 
Hillary Clinton, svarar hon på 
frågan om vem hon allra helst 
skulle vilja intervjua just nu.

I Visbys kanske vackraste lokaler huserade tidningen 
Fokus mingel. Trots att DJbattle hölls på Kallis samma 
kväll var lokalerna minglet fulla. Bland annat fanns 
CNN:s Max Foster på plats. Höjdpunkten var ett samtal 
om brexit, åtminstone enligt chefredaktören Johan 
Hakelius. Text: KAROLINA SKOGLUND Foto: LISA MATTISSON 

Fokusgrupp samlades i Sankt Nicolai ruin
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Ibrahim Baylan (S), energi- och 
samordningsminister och Anders 
Ygeman (S), inrikes minister, var 
rivaler när de möttes på fotbolls-
plan på onsdagen.

I Visbys botaniska trädgård möt-
tes de i en fotbollsmatch arrange-
rad av Parasport förbundet.

– Det betyder jättemycket att poli-
tikerna är här. Det visar att våra 
frågor är viktiga och att rörelse är 
viktigt, säger Margareta Israels-
son, ordförande för 
Parasportförbun-
det.

Ibrahim Bay-
lan var först att 
anlända av de två 
tävlande minist-
rarna – och var lite 
skraj för att möta 
Ygeman.

De möttes nämli-
gen i samma match 
förra året.

–  För ra året 

märktes det att Anders Ygeman 
inte bara är tuff  mot brottslingar 
utan även hård som få ute på plan.

Hur laddad är du?
– Jag är laddad som bara en 

energi minister kan vara. Det ska 
bli roligt det här, det är viktigt att 
röra på sig.

Anders Ygeman släntrade 
in med några minuter kvar till 
avspark och svidade om från 
kostym till träningskläder inuti en 

Säpo-bil.
– Jag är väldigt 

peppad, jag ska för-
söka hinna med lite 
uppvärmning nu.
Baylan hävdar att du 
är lika tuff på planen 
som du är mot 
brottslingar, är det 
så?

– Fotboll är något 
av en kampsport så 
då måste man orka 
sätta dit.

VISBY. Här blir ministerkollegerna bittra fiender på fotbollsplan. 
Ibrahim Baylan, energi- och samordningsminister, mötte Anders 
Ygeman, inrikesminister i Special olympics upp visningsmatch.

– Jag är så laddad som bara en energiminister kan vara, säger 
Baylan.

KOLLEGER BLEV RIVALER. Energi- och samordningsminister Ibrahim 
Baylan och inrikes minister Anders Ygeman gjorde upp på planen. IBRAHIM BAYLAN (S), energi- 

och samordningsminister, 
passera ut från Wisby Hotell 
vid 9-tiden på onsdagen. Mor-
gonen hade varit fylld av regn, 
så innan han vågade sig ut 
genom dörren sträckte han ut 
handen i luften för att känna 
om det fortfarande regnade. 
Det gjorde det inte, vilket 
tycktes glädja Baylan – som 
såg ut att sakna både regn-
jacka och paraply…

VI S˚G…

2 Ann-Marie 
Begler, 62 
generaldirektör 
 Försäkringskassan

 MDriver en av Sveri-
ges största myndigheter 
som betalar ut omkring 200 miljar-
der kronor per år.  Begler har suttit 
snart ett år och beskrivs som en 
”doer” av socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll, S.  Urval från cv:t: 
tunga chefsposter hos Polisen, 
Brottsförebyggande rådet och 
Skolinspektionen. 

3 Victor Harju, 25 
pressekreterare hos 
inrikesminister 
Anders Ygeman, S

 MEn av regering-
ens mest hjälp-
samma pressekre-
terare. Rattar 
avspänt intervjuer 
med sin populäre 
inrikesminister, 
ständigt med samma glada humör. 
Frågan är om han är lika trevlig den 
dagen  ”Ygemania” byts mot eventuella 
skandaler. Återstår (kanske) att se. 

1 Azita Raji, 54 
USA:s ambassadör i Sverige 

 MFörsta kvinnan på 
posten och gjorde 
debut som ambassa-
dör i Almedalen 

under veckan  
– bland annat 

genom att fira USA:s 
nationaldag på lands-

hövdingens residens 
i Visby. Patar en 
imponerande mängd 
språk och gillar poesi 

av Tomas Tranströmer. 

HÆR RØR DET P  ̊SIG      I ALMEDALEN

Elias
Giertz
hanna.jakobson 
@expressen.se

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

VISBY

TEXT FOTO

Laddad returmatch  
mellan    -ministrarna

Baylan och Ygeman under förra årets 
fotbollsmatch. Foto: SVEN LINDWALL

GLADA MINER. Stämningen var på topp i Special 
 olympics upp visningsmatch I Visbys botaniska trädgård.

TUFF. ”Anders Ygeman är 
hård som få ute på plan”, 
säger Ibrahim Baylan. 

… men först 
 kollade han   

vädret

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

Bekantas Bekanta träffar 
Aftonbladets LENA MELLIN 
på promenad med TV4:s 
ANDERS PIHLBLAD. 

– Vi är gamla kolleger. Vi 
träffades vid Österport, 
säger Lena. 

– Ja man måste ju gå 
utanför muren någon gång 
denna vecka, fortsätter 
Anders. 

Dagens  
LENA MELLIN

 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

MARGOT WALLSTRÖM tar 
några ackord på flygeln 
i receptionen på Wisby hotell 
med livvakterna som enda 
publik.

Dagens 
 SOLOSHOW

Expressens Almedals-
tidning 2 juli 2015.

 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
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KD-ledaren Ebba Busch Thor 
gästade Expressens valscen på 
onsdagen och pressades hårt av 
politikreportern Niklas Svens-
son.

Som alltid bjöds det på en 
emoji-utfrågning och en sång-
utmaning. 

Just det sista var något som 
Busch Thor verkade älska.

När The Weather Girls ”It’s 
raining men” ekade ut i högta-

larna satte hon refrängen på en 
gång – och fick med sig publiken 
i skönsången.

– Har alla partiledare gjort 
det här? frågade hon.

Svaret: Alla förutom Miljö-
partiets Gustav Fridolin.

Dessutom pressades hon  
i emoji-utfrågningen, och fick 
då endast svara på påståenden 
med hjälp av Facebooks reak-
tionsknappar.

Ett av påståendena hon fick 
besvara var hur hon skulle rea-
gera på om hennes företrädare 
Göran Hägglund (KD) ville ha 
tillbaka sitt gamla jobb.

– Ääh, nää, svarade 
hon då och 

visade upp den arga Facebook-
symbolen.

”Skulle vara jätteledsen”
Ebba Busch Thors girighet 

sattes också på prov. Hon fick 
höra påståendet ”Du vinner 
fem miljoner kronor på lotto 
– och dagen efter åker Krist-
demokraterna ur riksdagen”.

– Jag skulle vara jätteled-
sen, man kan inte köpa 

sig tillbaka en plats i 
riksdagen. Det skulle 
vara jättetråkigt, sa 
KD-ledaren då.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

Det regnar män!
Ebba Busch Thor bjöd på riktig skönsång i Expressens 

partiledarutfråning.
Och dessutom ilsknade hon till mot företrädaren Göran 

Hägglund i den dagliga emoji-utfrågningen. 

JOJO, VILKET VÆDER!

EBBA BUSCH THOR GAV 
SVAR MED SKØNS˚NG

Sjöng om regnande män – och ilsknade till...

Du vinner 5 miljoner   
dagen efter åker KD ur 
riksdagen.

Du tar ett morgondopp 
i Visby och kan plöts-
ligt gå på vatten.

Göran Hägglund  
vill ha tillbaka sitt 
gamla jobb.

Hur mår du?

ONSDAG

M˚NDAG

Regn och kyla i går – men  
i dag blir det strålande sol!
Almedalen har bjudit på ett riktigt jojo-väder hittills.

Sol, iskalla vindar – och på onsdagen riktigt regn-
rusk.

Men i dag väntar strålande sol!

Regnrusket slog hårt mot 
Almedalsveckans besökare 
och till och med Expressen-
getingarna tvingades bära 
regnponchos för att skydda 
sig mot det kalla regnet.

Och besökarna flockades 
under dagen runt Expres-
sens valscen – inte bara för 
de intressanta program-
punkterna, utan för de regn-
ponchos som delades ut.

Runtom i Visby syntes 
seminarie- och föredragshål-
lare stå och hålla låda med 
paraplyer och regnrockar på 
sig. Det var nämligen rejält 
molnigt och upprepade regn-
skurar, med temperaturer 
nere på 16 grader.

Men under eftermiddagen 

klarnade det upp.
Halvtid in är det bara att 

konstatera: Man kan aldrig 
lita på väderprognoserna.

Det började med het sol 
när veckan startade, för att 
på måndagen gå över till 
kyligare vindar som har hål-
lit i sig under veckan.

Bättre väder i dag
Men – det finns ljusglimtar 

i det gråa. I dag, torsdag, blir 
det bättre, om man nu kan 
lita på vädergudarna.

Enligt SMHI:s prognos 
blir det 18–22 °C  och väldigt 
soligt, med nordliga vindar 
blir friska utmed kusten.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VÆDERCIRKUS.  Blir 
hettan för varm i dag? 
Missa inte Expressens 
getingpromenad 
klockan 15.00. Den 
startar vid Expressens 
valscen.   
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG,  
 ANNA KARIN NILSSON

SJØNG UT. Ebba 
Busch Thor verkade 
älska sångutmaningen. 
När ”It’s raining men” 
ekade ut i högtalarna 
satte hon refrängen 
direkt.  
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG



31BEKANTAS BEKANTATORSDAG 7 JULI 2016

2 Göran  
Greider, 56
Författare och chefredaktör

MMGöranMGreiderMärMenMavM
SverigesMviktigasteM–MochM
underhållandeM–Mintellektu
ella.MHansMutspelMiMETCMomMattM
NiklasMSvenssonMochMMargitM
SilbersteinMaldrigMskulleMtalaM
omMämnenMsomMkapitalis
mensMslutMiMAlmeMdalenMlivadeM
uppMochMsjälvklartMbjödsMhanM
omedelbartMinMavMSvenssonM
attMtalaMomMkapitalismMpåMenM
avMhansMlivesändaMmiddagarMiM
Visby.MTråkigtMattMGreidersM
sejourMhärMiMårMärMsåMkort.M

Göran,M
varförMharM
duMöver

givitMoss?M
SkrivM

åtmins
toneMenM
twitter
diktMomM
dalen!

1 Lena Anders-
son, 46
Författare och kolumnist

MMBortomMdeMglammigaM
minglenMpågårMettMdjuptM
intellektuelltMAlmedalen,MditM
direktörernaMochMPRproff
senMsällanMhittar.MDetMärMenM
platsMdärMDerridaMstårM
högreMiMkursMänMDJMBattle.M
DärM–MochMbaraMdärM–MärMLenaM
AnderssonMochMspriderMsinM
stringentaMklokskap.

3 Per Olsson
Managementkonsult och 
ordförande i Teater Brunns-
gatan Fyra

MMKulturintressetMkanskeM
inteMalltidMärMpåMtoppMiMdetM
svenskaMnäringslivet.MPerM
OlssonMärMettMundantag.MHanM
odlarMsinMinreMkulturtantMochM
harMfåttMordningMpåMekono
minMiMdetMlivsverkMsomMAllanM
EdwallMochMKristinaMLugnM
lämnadeMefterMsigMtillMnuva
randeMteaterdirektörenMpåM
BrunnsgatanMFyra,MMartinaM
Montelius.MIMAlmedalenM
minglarMhanMrutineratMpåM
såvälMPrimeMsomMSkandia.

HETA
LISTAN
med kulturchef Karin Olsson

Kultur

Göran Greider.
Trots regn och rusk var isglassarna 
som Getingpromenaden bjuder på 
varje dag lika uppskattade som alltid.

Om inte mer uppskattade.

Rekordsnabb glassätning
Glassarna som Getingarna hade 

med sig tog slut på rekordtid!
–  Det är så smarrigt. Jag 

kommer att hålla koll i mor-

gon igen, om den går då också?
Svaret är givetvis: Ja! Klockan 

15.00 i dag spatserar Getingarna 
ut från sitt hem vid Expressens val-
scen och bjuder på allehanda goda 
ting till Almedalsveckans alla besö-
kare.

Poliser älskar glassen
En yrkesgrupp som verkli-

gen gillar Getingpromenaden 
är de många poliserna som 
jobbar i Visby under veckan.

–  Det är väl jättetrev-
ligt. Det är gott med glass, 

sa kändis polisen Viktor 
Adolphson, vanligtvis 
yttre befäl på Söder-
malmspolisen i Stock-
holm, men i  veckan 
utkommenderad till 
Almedalen i  Visby. 

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Christian 
Ørnberg
christian.ornberg 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

LYCKA. Alla var glada över att få en isande 
Piggelin under Getingpromenaden. ”Glass är 
så himla gott”, sa Gabriella Bragg precis 
innan hon och Ludde Bragg fick hugga in.

SPANA IN 
POLISSTILEN!  
Poliser gillar 
också Piggelin! 
Här är Viktor 
Adolphson som 
vanligtvis jobbar 
som yttre befäl på 
Södermalmspoli-
sen i  Stockholm, 
men jobbar 
i  Almedalen under 
veckan.

IZZZANDE
� -SUCCÉ�
Ænnu en lyckad promenad 
med glassigt Getinggäng
Det var tredje dagen på Getingpromenaden.

Och aldrig har nog Getingarna känt sig så uppskattade.
– Det här är superbra. Glass är så himla gott, sa Gabriella Bragg, 

7, från Nacka.

Vi är en kamratförening som hjälper människor som friges från fängelse att 
hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, 

hederligt och drogfritt socialt nätverk. För att hjälpa dessa gör vi nästan 2000 
besök på anstalter och häkten runt om i landet. Det är där inne som många 

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

BLI STÖDMEDLEM OCH HJÄLP OSS I VÅRT ARBETE!

BESÖK OSS I ALMEDALEN DAGLIGEN - HAMNPLAN, TÄLTPLATS 207

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

Swisha 100:- till 123 33 66 044

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

Betala med Kontokort, Bank, 
SMS eller Swish. 

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

(KRIS johan johansson, johan@epost.se, 0123-4567890)
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ALME-
DALEN
TORSDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

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

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

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

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

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

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

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

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

12.30		 Samtal:	Lokal	kollaps?	
	 	 	 Framtiden	för	den	
	 	 	 lokala	mediebevakningen

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

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

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

Labourledaren i Visby
MMSvenskaM Transportarbetarför-

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

Ekonomikoll
MMModeraternasMekonomiskaMseminariumMärMavMtra-

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

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

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

09.00	 Fokuserat	–	ett	panelsamtal	
	 om	psykisk	ohälsa

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

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

09.30		 Fokuserat	–	ett	
	 	 	 panelsamtal	om
	 	 	 pensionssparande

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

	10.00		 Raka	svar	med	Lars	
	 	 	 Adaktusson	(KD)

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

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

	10.15		 Raka	svar	med	
	 	 	 Anders	Danielsson,	
	 	 	 Migrationsverket

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

10.30		 Raka	svar	med	Cecila	
	 	 	 Skingsley,	vice	
	 	 	 riksbankschef

Programledare: Fredrik Sjöshult. 
Plats: Expressens valstuga.

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

11.00		 Samtal	med	Özz	
	 	 	 Nujen,	komiker

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

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

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

Journalist och författare. 
Programledare: Lotta Gröning.

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

14.30		 Debatt:	Ska	vi	separera	
	 	 	 kvinnor	från	män	nu?

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

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

15.00		 Raka	svar	med
	 	 	 Ibrahim	Baylan	(S)

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

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

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

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

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

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

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

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Användarnamn:  
ExpressenSE

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

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

13.00		 Raka	svar	med	
	 	 	 Jimmie	Åkesson	(SD)

Partiledare, Sverigedemokra-
terna. Programledare: Niklas 
Svensson.

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

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

13.30–15.00	 Så	påverkar	
högerextrema	nyhetssajter	

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

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

13.45		 Debett:	Hör	fotboll	
	 	 	 och	alkohol	ihop?

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

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

14.00		 Raka	svar	med	
	 	 	 Beatrice	Ask	(M)

Ordförande Justitieutskottet. 
Programledrare: Hannes 
Nelander.

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

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

16.00		 Gröning	möter	
	 	 	 Jan	Gulliksen	och
	 	 	 Samuel	Engblom

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

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

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

16.30		 Raka	svar	med
	 	 	 Alex	Schulman

Krönikör Expressen. Programle-
dare: Karin Olsson.

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

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

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

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

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

19.45	 Eftersnack	med	
	 Niklas	Svensson

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

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

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

21.30	 Niklas	21.30	
Niklas Svensson äter middag med gäster.  
Livesändning på Expressen TV:s Facebooksida.
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ALME-
DALEN
FREDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

08.00–10.40 11.00–11.00
08.00–09.30	 Kan	robotarna	hjälpa		

oss	att	pensionsspara?
Arr: Max Matthiessen. Med: Fredrik Reinfeldt, f.d. 
statsminister, Nanne Stranne, grundare, Sigmastocks, 
Mai Thai, grundare, Sigmastocks, Eva Pantzar-Waage, 
coo, Max Matthiessen, Anders Ångbäck, ansvarig ptk 
rådgivningstjänst, PTK, Mats Wester, Chef, Länsför-
säkringar Mäklarservice. Plats: Clarion Hotel Wisby, 
Strandgatan 6 

08.15–09.00	 En	växande	fastighets-	
marknad	i	norr?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Niklas 
Nordström (S), kommunalråd, Luleå kommun, Kent 
Persson, utvecklingschef, Heimstaden. Plats: Supper, 
restaurang, Strandgatan 9 

08.30–09.30	 Solidaritet	och	mångfald		
–	hur	bygger	vi	en	inkluderande	välfärd?
Arr: Katalys, 6F. Med: Martin Klepke, politisk redaktör, 
Arbetet, David Eklind Kloo, politisk samordnare, HRF, 
Daniel Suhonen, chef leder samtalet, fackliga idéinstitu-
tet Katalys, Enna Gerin, utredare, leder solidaritetspro-
jektet för inkluderande välfärd, fackliga idéinstitutet 
Katalys. Plats: SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5 

09.00–11.30	 Hur	gör	vi	verkstad	av	bostads-
krisens	workshops	och	panelsamtal?
Arr: Chalmers, Västsvenska Arenan. Med: Gustav 
Hemming, (c) miljö-, skärgårds- och regionplane-
landstingsråd, Stockholms läns landsting, Shea Hagy, 
Chalmers, Peter Elfstrand, Tengbom arkitekter, Larry 
Toups, NASA, Pernilla Nordén, Sweco, Sten Gromark, 
professor modern- och bostadsarkitektur, Chalmers, 
m.fl. Plats: Strandvägen, H542 

09.15–10.15	 Kan	kulturjournalistiken		
bli	lite	sportigare	och	sport-	
journalistiken	lite	mer	kulturell?
Arr: Helsingborg Arena & Scen. Med: Kajsa Giertz, 
teaterchef, Helsingborgs stadsteater, Åsa Sandell, 
kulturjournalist och före detta proffsboxare, Daniel 
Rooth, sportchef, Helsingborgs Dagblad, Anneli Dufva, 
kulturjournalist, Sveriges Radio. Plats: Hästgatan 1

09.30–10.30	 Vilka	är	riskerna	och		
möjligheterna	med	grön	finansiering?
Arr: Sparbankernas Riksförbund, Nordiska Investe-
ringsbanken. Med: Thomas Wrangdahl, vice vd, 
Nordiska Investeringsbanken, Bo Lundgren, styrelse-
ordförande, Sparbankernas Riksförbund, Maria 
Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör samt 
tidigare språkrör för Miljöpartiet, Carina Lundberg 
Markow, ansvarig ägarstyrning, Folksam, Annika 
Nelson Berg, moderator, Sala Sparbank. Plats: Strand-
gatan 17, trädgård 

10.00–10.45	 Avgastester	i	EU		
–	hur	skingra	röken?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Fredrick Federley, europaparlamentariker, 
Centerpartiet, Christofer Fjellner, europaparlamentari-
ker, Moderaterna, Anders Norén, teknisk chef, BIL 
Sweden. Plats: Strandvägen, H526 
10.00–10.10 Framtiden för grävande journalistik
Arr: SVT. Med: Jan Helin, programdirektör, SVT, 
Camilla Kvartoft, moderator, SVT. Plats: Tage Cervins 
gata, H415

10.15–10.30	 När	grävreportern	ringer
Arr: SVT Nyheter. Med: Nils Hansson, projektledare 
ug, SVT, Janne Josefsson, programledare ug, SVT, 
Sophia Djiobaridis, grävreporter ug, SVT, Fredrik 
Laurin, grävreporter ug, SVT. Plats: Tage Cervins gata, 
H415

10.30–11.00	 Privat	fastighetsägare		
–	offentlig	hyresgäst.	Hur	fungerar	det?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Linda Strömbäck, fastighetschef, Region Skåne, Örjan 
Johansson, chef förvaltning & projekt, Stenvalvet, 
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Plats: 
Supper, restaurang, Strandgatan 9

10.30	 Raka	svar	med	
	 Karin	Enström	(M)

Ordförande utrikesutskottet, 
Moderaterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

10.40–11.40	 Barns	rätt	till	jämlik	hälsa		
–	Rinkeby	som	modell	för	riktad	insats
Arr: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Med: 
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälso-
vårdsenheten i Stockholms Län, Åsa Heimer, vårdut-
vecklare, projektledare, Barnhälsovårdsenheten i 
Stockholms Län. Plats: S:t Hansgatan 21

Vem är hetast?
MMPr-byrånMWestanderMdelarM traditionsenligtMutMdetM

prestigefullaMprisetM”HetastMiMAlmedalen”.MFörraMåretM
vannM CancerfondensM kampanjM #skuggakutenM ochM
2014MprisadesMAntjeMJackelénMförMsinMöppenhet.
Vinterträdgården, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, kl 
9.30

Trygghet på asylboende
MMEfterMfleraMuppmärksammadeMvåldsdådMochMmord-

bränderMbjuderMMigrationsverketsMinMtillMdiskussionM
omMhurMasylsökandeMskaMfåMettMtryggtMboendeMoavsettM
omMmanMärMkristen,Mhbtq,MmuslimMellerMateist.MDenMope-
rativeMchef MMikaelMRibbenvikMlederMdiskussionenMmedM
experterMochMpolisen.
Strandvägen, H524, kl 12.00

Lövin-debut
MMPåM fredagskvällenM talarM IsabellaMLövinM iMAlmeda-

lenMmenMförstMskaMhonMgöraMdebutMiMenMutfrågningMpåM
ExpressensMscenMvidMvalstugan.MHurMserMhonMpåMkrisenM
förMMiljöpartiet?MVadMgörMhenneMtillMettMbättreMspråkrörM
änMÅsaMRomson?MOchMvilkenMnyhetMkommerMMPMmedM
förMattMsättaMagendanMiMspurtenMavMpolitikerveckan?
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 13.00

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET
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MISSA INTE. Expressens programledare Hannes 
Nelander leder flera sändningar i Expressens val-
stuga under Almedalsveckan.  Foto: LISA MATTISSON

11.00	 Raka	svar	med	Anna-Maria
	 Corazza	Bildt	(M)

Europaparlamentariker, Mode-
raterna. Programledare: Han-
nes Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

11.00–11.30	 Elvakaffet	–	ledarredaktionen	
diskuterar	politik	med	aktuella	gäster
Arr: Svenska Dagbladet. Med: Tove Lifvendahl, politisk 
chefredaktör, Svenska Dagbladet, Maria Ludvigsson, 
ledarskribent, Svenska Dagbladet, Ivar Arpi, ledarskri-
bent, Svenska Dagbladet, Per Gudmundsson, ledar-
skribent, Svenska Dagbladet. Plats: Hamnplan, H225

11.00–12.00	 Politikens	flykt	undan		
ansvar	–	flyktingar,	militarisering,		
nationalism,	mänsklig	säkerhet
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
partiledare, Feministiskt initiativ, Robert Egnell, 
Försvarshögskolan, Mariam Chatty, talesperson i 
migrationsfrågor, Feministiskt initiativ, Frida Lager-
holm, kommunikationsansvarig, Läkare utan Gränser, 
Jenni Stavare, FARR (Flyktinggruppernas riksråd). 
Plats: Talarplats, Donners plats 

11.00–11.15	 Kan	Migrationsverket		
fatta	rätt	beslut	på	kort	tid?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Anders Danielsson, 
generaldirektör, Migrationsverket, Cecilia Grane-
strand, reporter, Dagens Samhälle. Plats: Cramérga-
tan, H305 

11.15–11.30	 Hur	ska	ska	staden	byggas		
–	om	nästa	generation	får	bestämma?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Tomas Ernhagen, chefekonom, moderator, Fastighets-
ägarna Sverige, Hanna Cederin, förbundsordförande, 
Ung Vänster. Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

11.15	 Raka	svar	med	
	 Karolina	Skog	(MP)

Miljöminister, Miljöpartiet. 
Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

11.30–12.30	 Lokal	integration		
–	ska	det	va	så	himla	svårt?
Arr: Sparbankernas Riksförbund. Med: Alexandra 
Senflén, marknadschef, Sölvesborgs Sparbank, Bo 
Hermansson, styrleseledamot, Röda Korset, Angeles 
Bermudez Svankvist, verksamhetsutvecklare organ-
sierad sysselsättning, Migrationsverket, m.fl. Plats: 
Strandgatan 17, trädgård 

12.00–12.40	 Vegopepp:	Vad	vet		
unga	som	inte	andra	vet?
Arr: Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna. Med: 
Petra Walde, Svensk mat- och miljöinformation, 
Johline Z. Lindholm, PUSH Sverige, Johan Andersson, 
Fältbiologerna, David Kihlberg, moderator, Natur-
skyddsföreningen. Plats: Donners Brasserie, restaur-
ang, Donners plats 3 

12.00–12.30	 Gustav	Fridolin		
om	barns	rätt	till	ett	tryggt	sommarlov
Arr: Majblommans Riksförbund. Med: Lena Holm, 
generalsekreterare, Majblomman. Plats: Cramérgatan, 
H329

12.00	 Debatt:	Opinionen	
	 –	vinnare	och	försvinnare

Med Daniel Suhonen, S-debat-
tör och Ulrica Schenström, 
kommunikationsrådgivare. 
Programledare: Karolina Skoglund. Plats: Expressens 
valstuga.

12.00–12.30	 Sveriges	framtida		
flyktingmottagandet	–	om		
oppositionen	får	bestämma
Arr: Migrationsverket. Med: Elisabeth Svantesson, 
integrationspolitisk talesperson, Moderaterna, Mikael 
Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket, Claes 
Elfsberg, moderator. Plats: Strandvägen, H524

12.00–12.45	 Vapendirektivet	förnyas		
–	träffar	det	rätt?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Bodil Valero, europaparlamentariker, Miljöpar-
tiet, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, 
Moderaterna, Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande, 
Svenska Jägareförbundet. Plats: Strandvägen, H526
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11.15–12.30 13.00–14.30 14.45–21.30

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

Adda Expressen på Snapchat

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Sök efter vårt 
användarnamn:  

ExpressenSE

12.30  Gröning möter 
 Björn Rosengren (S)

Entreprenör. Programledare: 
Lotta Gröning. Plats: Expres-
sens valstuga.

12.30–14.30 Varför behövs ung rosa politik?
Arr: Unga Feminister. Med: Matilda Köpcke, samman-
kallande, Unga Feminister, Hedda Tingskog, samman-
kallande, Unga Feminister, Lisa Palm, politikutskottet, 
Unga Feminister, Nazanin Asaid, politikutskottet, Unga 
Feminister, Nadine Jazzar, Streetgäris, m.fl. Plats: 
Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 

13.00 Raka svar med 
 Isabella Lövin (MP)

Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete och 
klimat, Miljöpartiet. Programle-
dare: Niklas Svensson. Plats: 
Expressens valstuga.

13.00–13.30 Konfrontationen
Arr: SVT Nyheter. Med: Björn Rosengren, fd fackfören-
insgman och politiker, Janne Josefsson, programle-
dare ug, SVT. Plats: Tage Cervins gata, H415 

13.00–14.00 Svensk förlossningsvård  
i kris – hur kan utvecklingen vändas?
Arr: Födelsevrålet. Med: Jonas Andersson, regionråd 
(L), Västra Götalandsregionen, Emma Pettersson 
Hernandez, talesperson, Födelsevrålet, Lena Öberg, 
barnmorska, Malin Sahlén, moderator, New Republic. 
Plats: Strandgatan 18 

13.20 Analys med K-G
 Bergström

Expressens politiska kommen-
tator. Programledrare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

13.30–14.30 Kulturlivet har  
funktionshinder – inte människorna
Arr: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive 
Institute Swedish ICT. Med: Carl Heath, senior resear-
cher, Interactive Institute Swedish ICT, Lilian Paunovic 
Olsson, koordinator, Utopia, Jenny Cavallius-Hyltén, 
koordinator, Utopia, Hanna af Ekström, koordinator, 
Utopia, Daniel Gillberg, projektledare, Göteborgs 
stadsmuseum. Plats: Strandvägen, H542

13.30–15.00 Är det eleverna eller ledarskapet 
som det är fel på i den svenska skolan?
Arr: Friskolornas riksförbund. Med: Lisa Odmark, hr 
direktör, AcadeMedia, Eva Nisser, civilekonom, egen 
företagare, Ulla Hamilton, vd, Friskolorna, Mattias 
Hallberg, moderator, Johan Söderström, vd, ABB 
Sverige, m.fl. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

13.30 Raka svar med Alice 
 Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister, 
Miljöpartiet. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

13.45 Debatt med Europa-
 parlamentarikerna

Med Fredrik Federley (C) och 
Christofer Fjellner (M). Pro-
gramledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

14.00 Raka svar med 
 Beatrice Ask (M)

Ordförande justitieutskottet, 
Moderaterna. Programledrare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.15 Raka svar med 
 Amanda Lundeteg 

Vd Allbright. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.30–15.30 Vem finansierar företagen bäst?
Arr: Sparbankernas Riksförbund, Ratio – Näringslivets 
forskningsinstitut. Med: Lars Hjälmered, vice ordfö-
rande näringsutskottet, Nya Moderaterna, Günther 
Mårder, vd, Företagarna, Fredrik Jutnäs, företagseko-
nom, Sparbankerna och Swedbank, m.fl. Plats: 
Strandgatan 17, trädgård 

14.30 Raka svar med 
 Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadspolitisk tales-
person, Moderaterna. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.45–15.45 Så har migrationsfrågorna synts
Arr: Arena Idé. Med: Lisa Pelling, utredningschef, 
Arena Idé, Ignacio Vita, asylrättsadvokat, Maja Dahl, 
kommuniaktionsansvarig, Arena Idé. Plats: SCORE 
Bar & Restaurant, Hamnplan 5 

14.45 Raka svar med 
 Richard Jomshof (SD)

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

15.00 Raka svar med 
 Judith Wolst

Onlinestrateg. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

15.30 Debatt: Hur ska vi ta
 hand om flyktingarna?

Med Anna Maria Corazza Bildt 
(M), europaparlamentariker 
och Rossana Dinamarca (V), 
riksdagsledamot. Programledare: Karolina Skog-
lund. Plats: Expressens valstuga.

15.45–16.15 Att skapa meningsfullhet och 
trygghet i väntan på asylansökan
Arr: Migrationsverket. Med: Fredrik Bengtsson, 
presschef, Migrationsverket, Angeles Bermudez-
Svankvist, nationell verksamhetsutvecklare för 
organiserad sysselsättning, Migrationsverket, Mikael 
Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket, Sverker 
Spaak, processägare, Migrationsverket. Plats: Strand-
vägen, H524

16.00 Raka svar med 
 Hans Linde (V)

Utrikespolitisk talesperson 
samt talesperson i HBT-frågor, 
Vänsterpartiet. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

16.15 Samtal om USA-valet
Med Sara Skyttedal, ordförande 
KDU. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

16.00–16.45 Vem representerar Miljöpartiet?
Arr: Miljöpartiet de gröna, Miljöpartiets jämställdhets- 
och mångfaldskommitté. Med: Kukkamariia Valtola 
Sjöberg, Sammankallande, Miljöpartiets jämställd-
hets- och mångfaldskommitté, Amanda Lind, Partise-
kreterare, Miljöpartiet de gröna. Plats: Almedalen

16.30–18.00 Förhandla eller DÖ – December-
överenskommelsens uppgång och fall
Arr: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), Arena 
Idé. Med: Ulf Bjereld, professor, Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs Universitet, Karin Eriksson, 
politikreporter, Dagens Nyheter, Jonas Hinnfors, 
professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 
Universitet Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), 
m.fl. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3 

18.10–18.55 Den enda och därför  
bästa humoristiska frågesporten  
om veckans nyheter!
Arr: Sveriges Radio, Lantzkampen i P1. Med: Annika 
Lantz, programledaren, Sveriges Radio. Plats: Don-
nersgatan 

19.00–20.00 Miljöpartiets språkrör  
Isabella Lövin håller tal
Arr: Miljöpartiet de gröna. Med: Isabella Lövin, språk-
rör, Miljöpartiet de gröna. Plats: Almedalen

19.45 Eftersnack med 
 Niklas Svensson

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

20.00–21.00 Att vara trans i en tvåkönsvärld
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur. Med: Moa-
Lina Olbers Croall, författare till ”I mitt namn – en bok 
om att vara trans”, Björn Linnell, samtalsledare och 
senior advisor, Natur & Kultur. Plats: Almedalsbibliote-
ket, Cramérgatan 5

20.30–21.30 Möten med underbara  
människor i flyktingläger
Arr: Svenska kyrkan, Visby domkyrkoförsamling, 
Sensus studieförbund. Med: Marika Griehsel, journa-
list och dokumentärfilmsregissör, Fredrik Hedlund, 
verksamhetsutvecklare, samtalsledare, Ulrika Jons-
son, verksamhetsutvecklare, samtalsledare. Plats: 
S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

21.30 Niklas 21.30 
Niklas Svensson äter 
middag med gäster. 
Livesändning på Expres-
sen TV:s Facebooksida.
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samtidigt  

i Rom

STATSBESØK. 
Statsminister 
Stefan Löfven var 
i Almedalen 
mindre än ett 
dygn. I stället är 
han i Rom och 
träffar Italiens 
premiärminister 
Matteo Renzi. 
� Foto:�KRISTOFER�SANDBERG

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2
 

#EUiAlmedalen

www.europahuset.eu

Torsdag 7/7 hos #EUiAlmedalen

Kl. 08.30–09.45
Våra unga skjuts i orten – 
Men det finns lösningar
Anders Ygeman inrikesminister, Aron Lavesson 
sociala projekt Fryshuset, Siavosh Derakhti social 
entreprenör/föreläsare, Johan Wullt  
EU-kommissionen, Daniel Lönn 
arbete & entreprenörskap Fryshuset 
Moderator: Camila Salazar Atias Fryshuset

Kl. 10.00–11.00
Investeringsplanen för en hållbar 
framtid 
Jan Vapaavuori vice ordförande EIB, Paulina  
Dejmek-Hack rådgivare EU-kommissionens ordförande 
Juncker, Anna Hallberg vice VD Almi,  
Tim Brooks avdelningschef Tillväxtverket 
Moderator: Magnus Astberg EU-kommissionen

Kl. 11.00–12.00
Flyktingarna i Europa – Ett gemensamt 
ansvar eller en nationell angelägenhet? 
Katarina Areskoug Mascarenhas chef 
EU-kommissionen i Sverige, Robert Hannah  
riksdagsledamot (L), Fredrik Lundh Sammeli 
riksdagsledamot (S) 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen

Kl. 12.15–13.15
Blomstrande svenska startups – Vad är 
hemligheten? 
Elżbieta Bieńkowska EU-kommissionär inre  
marknaden, Jan Vapaavouri vice ordförande EIB, 
Günther Mårder VD Företagarna, Jakop Dalunde 
Europaparlamentariker (MP), Mats Horn 
grundare Tinitell 
Moderator: Jens Matthiessen 
På engelska

 

Kl. 13.30–14.00 
Vilka frågor vill Sverigedemokraterna 
driva på EU-nivå?  
Peter Lundgren Europaparlamentariker (SD), 
Johnny Skalin riksdagsledamot (SD) 
Utfrågare: Herman Melzer journalist

Kl. 14.30–15.30
Delningsekonomi: knuff för tillväxten 
eller utmaning för regelverken? 
Elżbieta Biénkowska EU-kommissionär inre  
marknaden, Alok Alström Sverigechef Uber,  
Ryan Heath EU-korrespondent Politico,  
Åsa Minoz grundare ModigMinoz 
Moderator: Jens Matthiessen EU-kommissionen 
På engelska

Kl. 16.00–17.00
EU:s framtid i en föränderlig 
omvärld 
Tobias Wikström ledarskribent DI, Ulrika Bergsten 
EU-korrespondent SVT, Lars Ströman politisk 
redaktör Nerikes Allehanda, Lena Mellin 
politisk kommentator Aftonbladet 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen

Delta i EU-debatten i Almedalen!


