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Fejkade uppror
kväver verkliga
gräsrötter

Skänk inte fler 
väljare till SD

FLYTTAR FOKUS. Jimmie Åkesson berättade om 
Sverigedemokraternas nya barnpolitik i Almedalen 
i går. Men det är inte satsningen på barnmorskor som 
lockar väljare till partiet.  Foto: JULIA REINHART/ALL OVER RPESS

Hur sjutton har vänstern 
kunnat släppa kampen 

mot det religiösa förtrycket 
– till en kristdemokrat?

Patrik Kronqvist bloggar om det märkliga 
faktum att KD-ledaren Ebba Busch Thor 
står upp för vänsterfeminister i förorten, 

medan vänsterpartister kritiserar dem.  
Läs mer: expressen.se/opinionsbloggen

När PR-byråer startar 
konstgräsrörelser stänker 
det även på genuint folk-
liga protester.

ALMEDALEN
”Kontant upprore t”. Namnet 
ger associationer till Dacke
fejden och hetlevrade dal
karlar. Med högafflar i hän
derna reser sig folket mot 
bankernas kreditkorts
tyranni. Typ.

Bilden man vill förmedla är 
åtminstone den av folklig 
ilska. Inför Almedalen har 
Kontantupproret lagt ut 
bilder på Facebook på 
hemma sprejade plakat. 

Det finns säkert 
visst stöd 
i folkdjupet för 
att korten inte 
helt ska tillåtas 
tränga ut 
kontanterna. 
Men Kon-
tantupproret är 
så långtifrån en 
folklig resning 
man kan 
komma. 
Som initiativta

gare anges förre 
rikspolischefen 
Björn Eriksson 
– numera ord förande för 
Säkerhets branschen. Domän
namnet är dock registrerat av 
en anställd på Andréasson PR. 
Det är samma PRbyrå som 
arrangerar seminarium åt 
Säkerhetsbranschen 
i Almedalen. Rubriken: ”Har 
kontanterna spelat ut sin 
roll?”.

Så nej, Kontantupprorets 
omsorg handlar inte primärt 
om lanthandlare som har svårt 
att skaffa kortläsare eller om 
pensionärer som inte har lärt 
sig att använda kreditkort.

Den handlar om att Säker
hetsbranschens medlemsföre
tag inte längre får köra lika 
många lass med sedlar och 
mynt som de önskar. Räck 
upp en hand alla som vill 
engagera sig för det syftet!

Astroturfing brukar det 
kallas när PRbyrårer, företag 
eller partier kamouflerar 
avsändaren för en aktion 
i syfte att få den att framstå 
som en spon
tan gräsrots
rörelse.

Det kan 
handla om 
orkestrerade 
insändar och 
kommentar
stormar, om 
företrädare för 
organisationer 
som ringer in 

till öppna frågestunder eller 
om att skapa helt nya 
påtryckarorganisationer.

Anledningen är förstås att 
makthavare tenderar att 
vara mer sympatiskt 
inställda till arga medbor-
gare än till professionellt 
upprörd PR-personal.
Sociala medier har gett ett 

uppsving för fenomenet. Och 
i takt med att kommunikatö
rerna blir fler och journalis
terna färre är risken uppen
bar att konstgräsrotsrörelser 
ges större medieutrymme.

”Kontantupproret” är ett 
relativt beskedligt grepp 
i genren. Med Björn Eriksson 

som frontfigur 
behöver man 
egentligen inte 
granska domän
namnet för att 
förstå kopp
lingen mellan 
engagemanget 

för sedlarna 
och Säkerhets
branschens 
egen intresse.

Och att Kon
tantupproret 
inte bygger på 
folkligt engage
mang är uppen

bart redan på hemsidan. Där 
ges inga möjligheter att 
engagera sig eller att ens 
skriva under en protestlista. 
Det enda sättet att få vara 
med och spreja plakat till 
stöd för kontantsamhället är 
förmodligen att söka jobb på 
Andréasson PR.

Det betyder inte att Säker
hetsbranschens agerande är 
oproblematiskt. 

När några vänner och 
bekanta nyligen demonstre
rade för byggandet av fler 
bostäder i södra Stockholm 
blev deras meningsmotstån
dares reaktion inte att argu
mentera emot. De anklagade 
dem i stället för att vara 
betalda av byggindustrin.

Sådana konspirations teorier 
har förstås lättare att få 
fäste när branschorganisa-
tioner som Säkerhetsbran-
schen faktiskt ägnar sig åt 
astroturfing. 
Trovärdigheten naggas 

därmed i 
kanten även 
för genuint 
folkliga 
demonstratio
ner. Konstgrä
set kväver de 
riktiga gräs
rötterna. 

Kanske är 
det dags för ett 
PRuppror?

Förre rikspolischefen Björn 
Eriksson är frontman för 
Kontantupproret.
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

VISBY

Följ ledarredaktionen från Almedalen

@_annadahlberg @ericerfors@PatrikKronqvist

Samhällsutvecklingen och övriga parti-
ers passivitet sköter SD:s väljartill-
strömning åt dem. 

1234	 LIBERAL	 150702

Journalisten Dieter Strand förklarade sig en gång 
vara den sortens socialdemokrat som skulle rösta 
på partiet även om det leddes av en häst. Sådana 
finns det inte många kvar av.

Däremot är det troligt att Sverigedemokraterna 
inte skulle förlora särskilt många väljare på en 
övergång till ett fyrfotat ledarskap. 

Partiet fortsatte att växa under 
Jimmie Åkessons sjukskrivning och 
skulle säkert ha gjort det även om en 
häst hade vikarierat i stället för 
Mattias Karlsson.

Väljartillströmningen till SD är i prin-
cip automatisk. Jimmie Åkesson hade 
därför en mycket tacksam uppgift 
i Almedalen på onsdagen. Han kunde 
inte misslyckas. 
Varken väljare eller medier brydde 

sig om den barnpolitik SD ägnade sin dag åt att 
lansera. Ingen kommer att rösta på partiet för att 
det vill satsa på barnmorskor. Det är det faktum att 
SD kraftigt vill begränsa flyktingmottagandet som 
gör partiet så framgångsrikt. 

Det har, som framgår av SOMundersökningarna, 
alltid funnits en stor grupp väljare som vill 
minska flyktingmottagandet. I den senaste under
sökningen, som avser 2013, var det 44 procent som 
ansåg att det vore en bra idé att ta emot färre 
flyktingar medan 61 procent kände oro för ett ökat 
antal flyktingar.

 Oron för, och motståndet mot, flyktinginvand
ring var högre för 20 år sedan. Det som tycks ha 

hänt är att de som vill minska mottagandet i allt 
högre grad tycker att frågan är så viktig att de 
röstar utifrån den. Och att de anser att SD, nazi
rötterna till trots, är ett tillräckligt legitimt parti. 

Det är lätt att förstå varför flyktingmottagandet 
uppfattas som en allt viktigare fråga. Det har de 
senaste åren fördubblats från historiskt sett höga 
nivåer. Och ingenting talar för att trycket kommer 
att minska under överskådlig framtid. 
Frågan hur Sverige ska hantera denna nya 

verklighet har inga politiker kunnat svara på. Det 
saknas idéer om hur man ska skapa jobb och 
bostäder för dem som kommer. Hur skolan ska 
hantera belastningen och hur den negativa utveck

lingen i socialt utsatta områdena ska 
kunna brytas samtidigt som fler 
i utanförskap hela tiden flyttar in. 

Svarslösheten driver väljarna i fam
nen på SD. Ett parti med rötter 
i ny nazismen, vars företrädare stän
digt ger uttryck för grov rasism. Dess 
ökade stöd är ett akut problem. Blir de 
tillräckligt stora kommer, exempelvis, 
deras främlingshat och deras und

fallenhet inför Putins Ryssland förr eller senare få 
genomslag. 

Nu handlar det inte längre om att vinna till
baka väljare utan om att hejda tillströmningen. 
De båda blocken måste se till att väljarna upp
fattar flyktingmottagandet som en mindre akut 
fråga. Det vill säga ta kontroll över utveck
lingen. Det krävs en långsiktig plan för hur 
mottagandet ska gå till och hur stort åtagande vi 
kan hantera. 

Det brådskar nu. Fortsätter dagens ickepolitik kan 
det snart vara SD som bestämmer över invand-
ringspolitiken. Den svenska öppenhet som haft en 
sådan avgörande betydelse för vår utveckling blir 
då historia. 

SD skulle 
säkert fort-

satt att växa 
även om en häst 
hade vikarierat 
i stället för Mat-
tias Karlsson.



TORSDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD

Ger pensionsinformation via  
arbetsgivaren ökad pensionskoll?
09.00–10.00 | Min Pension

Varför beskattar vi spara  
och subventionerar slösa?
11.00–12.00 
 

Sveriges nya Syrienpolicy:  
genombrott eller mer av det gamla?
13.00–14.00 | Rädda Barnen

Mental träning för en bättre svensk skola
14.30–15.30 | Star for life och Skandia

I Skandias trädgård finns även Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Barn på flykt – men Europa blundar
16.00–17.00 | Rädda Barnen

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

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

Under Almedalsveckan diskuterar vi  
investeringar i tillväxtbolag och infra struktur,  
vad ohälsan kostar i Sverige och hur vi tillsam-
mans kan bryta utanförskapet i samhället. 

Välkommen till Skandias trädgård  
på Tage Cervins gata 3.

Vi är kortsiktig
hetens fiende.

Läs mer om våra seminarier på skandia.se/almedalen.



TORSDAG 2 JULI 2015

Redaktörer: Josefin Berglund och Michaela Möller. Adress: Expressen, 105 16 Stockholm. Telefon: 
08-738 31 13. På nätet: expressen.se/debatt Twitter: ExpressenDebatt E-post: debatt@expressen.se

Bra kultur politik 
är bra miljöpolitik 
mm I ett fritt, grönt och hållbart samhälle kommer vi 
att behöva förändra våra konsumtionsmönster. 
Vi kan överkonsumera jordens resurser, men att 
överkonsumera kultur är omöjligt, skriver Gustav 
 Fridolin och Alice Bah Kuhnke.

Aldrig tidigare har 
så många männi
skor gjort så mycket 
för att lämna efter 
en jord i ett gott 
skick till våra barn. 
Det behövs inga fler 
larmrapporter, alla 
vet att vårt klimat 
är på väg att föränd
ras och vilka konse
kvenser det kan föra 
med sig.

Det är för att möta denna oro som 
människor väljer att ta tåget, sätta sig på 
cykeln eller handla ekovaran. Antalet 
tågresenärer, andelen såld ekologisk mat, 
mängden cyklade mil, hur man än mäter 
personligt miljöengagemang så slår 
måttstocken i taket.

Samtidigt är debatten om miljöpolitiken 
lika torftig som alltid. Den mest blyg-
samma justering av koldioxidskatten 
väcker lika höga brösttoner som alltid.
Hos vanliga medborgare låter det 

däremot annorlunda. Människor är kloka. 
Man vet att världen förändras, att det inte 
finns obegränsat med olja och att vi inte 
kan bränna allt vi kan plocka upp utan att 
förstöra förutsättningarna för ett gott liv  
i framtiden.

På landsbygden där man är mest 
beroende av bilen är man också allra 
mest medveten om att vi måste börja 
tillverka nya, klimatsmarta bränslen. 
Det är inte på Stureplan som biogasen 
kommer att tillverkas, det är långt där
ifrån. Då ger omställningen jobb, utveck
ling och framtidstro även på lång sikt.

Politiskt ledarskap får inte rygga för det 
svåra, det handlar om att säga som det är 
och att förklara vad som behövs. Världen 
förändras och vi måste förändras för att 
kunna fortsätta att leva gott på den här 
planeten.

I en framtid inte alltför avlägsen från  
i dag kommer våra bilar köra på andra 
bränslen. Vi kommer använda digitala 
lösningar för att undvika onödiga resor. 
Det vi köper kommer behöva hålla 
längre och när nytt tillverkas kommer 
det vara av sådant som återvunnits. 
Människor är medvetna om detta och 
man förväntar sig en politik i tid för att 
vi ska klara omställningen.

En del av detta är sådant vi kallar 
kulturpolitik. Alla stora samhällsföränd

ringar börjat 
i kulturen. Kultur 
finns inte för att 
tjäna politiska mål 
och all kultur är 
inte och ska inte 
vara samhällsför
ändrande. Men vi 
behöver kultur för 

att utmanas, tänja 
tanken, få oss att 
föreställa en värld 
som ännu inte finns.

Konst och kultur som inte är fri är 
meningslös. Kulturen ska därför inte 
styras eller syfta till att tjäna något 
annat syfte. Men konsten är samtidigt en 
förutsättning för samhällsutveckling. Ett 
samhälle där fri konst gör att perspektiv 
bryts, att ”sanningar” ifrågasätts och 
normer skakas om, är ett samhälle som 
mäktar med förändring och utveckling. 
Motsatsen, ett samhälle utan fria konst
närliga uttryck, är ett samhälle som 
stagnerar.

All samhällsförändring kräver bildning, 
ifrågasättande och nytänkande. När 
politiken inte ger utrymme för det, kom
mer kulturen att göra det. Allt det vi gör 
i kulturpolitiken, som satsningar på 
kultur i skolan, bättre tillgång till kom
munala kulturskolan, egenmakt och 
skapande i miljonprogrammens förorter 
och nationell bibliotekspolitik, handlar 
om detta: Fler ska få tillgång till mer 
kultur. Kulturpolitiken ska erbjuda 
arenor, öppna upp ytor för skapande, ge 
människor möjlighet till personlig utveck
ling. 

Bra kulturpolitik är bra miljöpolitik 
och bra miljöpolitik är bra kulturpolitik. 
I ett fritt, grönt och hållbart samhälle 
kommer vi att behöva förändra våra 
konsumtionsmönster, vi behöver gynna 
tjänster, upplevelser, kultur och annat 
som har låg klimatpåverkan.

Vi människor kan väldigt enkelt överkon-
sumera jordens resurser. Att överkonsu-
mera musik eller teater är däremot 
omöjligt. 
Därför är mer kultur till fler inte bara 

ett mål i sig, det är också en grund för ett 
ekologiskt hållbart samhälle.

GUSTAV FRIDOLIN, språkrör MP 
ALICE BAH KUHNKE, kultur och 

demokrati minister, MP

Dagens duell
…och det här hände i gårdagens dueller

Kärnkraften läggs ned för 
att den inte är lönsam.

ANNA MARIA CORAZZA BILDT, 52, M,  
går till angrepp mot SD:s Peter Lundgren.

PETER LUNDGREN, 52, SD, replikerar.

15.30 Ær dagens unga lata?
Mats Persson, Fp, Sara Yazdanfar, SSU

Miljöpartiet är en del av en global föränd
ringsrörelse vars huvudsakliga uppgift är att 
stöpa om samhället. 

Ändå har vi inte lyckats hitta en berättelse 
som engagerar tillräckligt många.

Arbetet går för långsamt. Varje 
gång Miljöpartiet har 
fått chansen att lyfta 
klimatomställningen 
har man gjort det. 
Men strategin har varit 

fel. Det har saknats en berättelse som berör. 
Lösningen är självsäkerhet och att våga stå 
för våra visioner. 

Nyligen kom en stor undersökning från 
Naturvårdsverket om 

allmänhetens 
inställning till 
klimatåtgärder. 

Fler och fler vill 
ta politiska krafttag 

inom klimatområdet. Åtta av tio svenskar 
anser att skatter på bensin, olja och flyg är 
något positivt. Det är betydligt fler än bara för 
några år sedan. Här finns utrymme för fler 
radikala gröna förslag. 

Vi gröna måste fortsätta berätta om hur en 
grön omställning leder till bättre ekonomi 
och möjlighet till fler jobb. Vi måste vara 
tydliga med att den handlar om vår moraliska 
relation till miljön omkring oss. Detta är 
grunden till att vi vill förändra samhället.

LORENTZ TOVATT
 Språkrör Grön Ungdom

MP behöver en ny strategi

Läs hela debattartikeln 
på Expressen.se/Debatt

Josefin Berglund
@jossanberglund

josefin.berglund@expressen.se

DEBATTREDAKTØR

När politiken inte ger utrymme för ifrågasät-
tande och nytänkande, kommer kulturen att 
göra det, skriver Gustav Fridolin och Alice 
Bah Kuhnke. Foto: ROBERT EKLUND

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

Lorentz Tovatt

Ni är varken Sverige eller 
demokrater.

Vi talar om vad vanliga 
svenskar tycker, vad folk 
på gatan tycker.

Företagen kan inte lita på 
elförsörjningen med den 
här regeringen.

LARS HJÄLMERED, 38, M, i duell om 
kärnkraftens framtid.

PETER ERIKSSON, 56, MP, före detta 
språkrör, replikerar.

CHRISTER NYLANDER, 46, 
FP, om utmaningarna för den 
svenska skolan: 

’’ Problemet är att få elever 
lär sig för livet.

DANIEL RIAZAT, 24, V, om att 
det inte enbart är friskolor 
som fungerar dåligt: 

’’ Även kommunala skolor 
har stora problem.

HELENE HELLMARK KNUTS-
SON, 45, S, minister för högre 
utbildning och forskning, på 
frågan om hon vill omvandla 
fler högskolor till universitet: 

’’ Inte under denna  
mandatperiod.

HELENE ODENJUNG, 50,  
FP, om ökade antal utbild-
ningsplatser: 

’’ Kvalitén minskar om 
man tar in fler elever på 

högskolan.
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MEDIESVEPET OM ALMEDALEN

”Flytta Almedalen 
till fast landet”
Enligt Resumé tas 40 000 
i veckan för en lägenhet 
innanför murarna. 100 000 
för ett hus. Nu har en del 
företag fått nog.

”Flytta Alme
dalen till fast
landet”.

Den uppmaningen kommer nu 
från Gunnar Sonesson, partner 
på Diplomat Communication.

– Sorry Visby, vi älskar er, men 
det funkar inte längre.

– Vi vill förmedla samtal, inte 
logi. Redan i november börjar 
byrån planera boende för med
arbetare, kunder, paneldeltagare 
och moderatorer. Med det är 
först en vecka före Almedalen vi 
vet hur många som kommer. Så 
vi måste boka upp mycket i för
väg. Många uthyrare ska ha i för
skott så vi får ligga ute med en 
hel del pengar.

Gunnar Sonesson ser bland 
annat Stockholm som alternativ.

– De enda som klarar 35 000 
hotellplatser är Stockholm, Göte
borg, Malmö och möjligen någon 
annan stad. Det är klart att det 
blir tråkigare, men Visby klarar 
inte Almedalen längre.

RESUMÉ

Från resume.se

Varma och kalla 
bad på Gotland
Badsugen?

Kasta dig i plurret.

Hela Gotland 
rapporterar 
om allt var
mare badtem
peraturer samtidigt som SMHI 
klass 1 varnar 
för värme i delar 
av landet.

”Poker” surnar 
till på Sjöstedt
Peter ”Poker” Wallenberg 
besöker Almedalen och 
retar sig på att V-ledaren 
Jonas Sjöstedt varnat DI-
läsarna för att teckna aktier 
i Capio när riskkapital-
bolaget Nordic Capital 
offentliggjorde vård bolagets 
börs introduktion. 

– Jag tycker 
inte att det 
är en politi
kers sak att ge 
rekommendationer på aktier, 
säger han.

Wallenbergsfären har intressen 
i den svenska 
sjukvårdssek
torn genom 
Aleris, som 
Investor äger. 

– Vi är lång
siktiga ägare, 
säger ”Poker” 
till DI.

Om utred
ningen angå
ende vins
terna i välfärden, säger han:

– Jag är mest oroad över att vi 
lever i ett vakuum i dag. Ingen 
vågar investera och utveckla.

DAGENS 
INDUSTRI

Från di.se

HELA 
GOTLAND

EN UTSTRÆCKT HAND. Expres-
sens fotograf Anna-Karin Nilsson 
föll i tumultet runt Sverigedemo-
kraternas parti ledare Jimmie Åkes-
son – som inte var sen att hjälpa 
till. 

Visby onsdag

06.55

Badlistan
Nisseviken  22,5°
Gustavsvik  21°
Burgsvik  19°
Åminne  16°
Slite  16°
Ljugarn  15°
Sudersand  14°

Från helagotland.se

Vi är lång-
siktiga 
ägare.

PETER ”POKER” 
WALLENBERG.

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2

www.europahuset.eu
Twitter #euialmedalen

Torsdag 2/7

Hur måste svenskarnas livsstil för-
ändras för att leva upp till de nya 
hållbara utvecklingsmålen?
Kl. 08.30 – 09.30
Rikard Janson Naturvårdsverket, Jörgen Larsson 
Chalmers, Elisabeth Ekener Petersen KTH, Linnéa 
Engström Europaparlamentariker (MP), Jakob Granit 
Stockholm Environment Institute. 
Moderator: Johan L Kuylenstierna Stockholm 
Environment Institute.

Frihandelsavtalet mellan EU och 
USA: Varför är det så kontroversiellt? 
Kl. 10.00 – 11.00
Cecilia Malmström EU-kommissionär, Mark Brzezinski 
USA:s ambassadör i Sverige, Christofer Fjellner 
Europaparlamentariker (M), Max Andersson Europa-
parlamentariker (MP). 
Moderator: Katarina Areskoug Macarenhas, 
EU-kommissionen. På engelska.

Hur hanterar vi den ökade 
migrationen som följer av alla 
konfl ikter i EU:s närområde?
Kl. 12.30 – 13.30
Charlotte Petri Gornitzka SIDA, Morgan Johansson 
justitie- och migrationsminister, Cecilia Wikström 
Europaparlamentariker (FP), Katarina Areskoug 
Mascarenhas EU-kommissionen. 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen.

Vägval Europa: Samtal om 
Miljöpartiets Europapolitik
Kl. 13.30 – 14.00
Peter Eriksson Europaparlamentariker (MP) och 
Anders Wallner Partisekreterare (MP). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Vägval Europa: Samtal om 
Feministiskt initiativs 
Europapolitik
Kl. 14:30 – 15:00
Soraya Post Europaparlamentariker (FI). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

EU-samarbetet i en förändrad 
omvärld
Kl. 15.15 – 16.15
Cecilia Malmström EU-kommissionär, Peter Eriksson 
Europaparlamentariker (MP), Fredrik Erixon ECIPE. 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Samtal Europa: 
Värderingar i dagens Europa
Kl. 16.15 – 16.45
Antje Jackelén Svenska Kyrkan. 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen.

Ekonomisk utveckling för 
kvinnor är utveckling för ett helt 
samhälle
Kl. 16.45 – 17.30
Linnéa Engström Europaparlamentariker (MP), 
Malin Björk Europaparlamentariker (V), Ann Svensén 
Individuell Människohjälp, Kristina Henschen 
Union to Union. 
Moderator: Magdalena Streiffert Fairtrade.

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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Expressen avslöjade i går 
hur Sverigedemokraternas 
parti ledning beordrat sin IT-
avdelning att vittja medlem-
mars mejl – och hur resultatet 
använts som slagträ mot den 
interna oppositionen och för 
att spåra partikamrater som 
pratar med journalister.

När Expressen konfronte-
rade Richard Jomshof  var han 
tydlig med att alla exempel, 
utom ett, som avslöjades hade 
skett innan han tillträdde som 
partisekreterare i februari. 

När SD:s gruppledare i riks-
dagen Mattias Karlsson gäs-
tade Expressens valstuga 

i  Almedalen i går sköt han 
också över ansvaret:

– Jag har ingen närmare 
kännedom om det här. Jag tror 
att det skett mer under Björn 
Söders tid som partisekrete-
rare, sade Karlsson.

”Helt otroligt”
När den tidigare partisekre-

teraren Björn Söder får höra 
vad Jomshof  och Karlsson sagt 
säger han:

– Det är helt otroligt alltså.
Söder berättar att det var 

han som tog fram reglerna för 
hur och i vilka fall som partiet 
skulle gå in i någons mejlbox.

– Jag tog fram 
tydliga riktlin-
jer under min 
tid, att parti-
sekreteraren 
tillsammans 
med säkerhets-
ansvarig skulle 
fatta beslut om 
man skulle gå in 
i någons e-post-
låda. Då skulle 
det finnas väldigt 
starka misstan-
kar om oegentlig-
heter.

Under Söders 
ledning skedde, 
enligt honom, två mejlkontrol-
ler som båda gällde anställda 
i partiet, och efter att deras 
anställningar avslutats.

Söder vill se utredning
Vet du om man har följt den 
ordningen, eller har det skett 

att någon har kringgått dig 
och gjort kontroller?
– Uppenbarligen har man 

kringgått det när man varit 
inne för att få information om 
olika personer. Edward (Plain-
view, SD:s IT-ansvarige, reds 
anm) tillstyrker själv att han 

inte varit så 
noga med att 
få underlag. 
Så på vems 
uppdrag han 
har gjor t 
olika intrång 
och kollat 
saker, det kan 
inte jag svara 
på men det 
är inget som 
kom upp på 
mitt bord 
under den tid 
som jag satt 
som parti-
sekreterare, 

mer än de här två fallen, säger 
Söder.

Söder kände inte till den trål-
ningstjänst som partiets IT-
ansvarige Edward Plainview 
tagit fram som automatiskt 
kan söka av SD-mejl servern 
efter känsliga kontakter.

Ett nytt vittnesmål avslöjar hur SD-ledningen sökt igenom 
mejl för att kartlägga deras motståndare i partiet.

Samtidigt försöker nu Richard Jomshof och Mattias 
Karlsson skjuta över ansvaret för mejlövervakning av 
 partimedlemmarna på Björn Söder.

– Jag tycker att det är riktigt lågt, säger Söder till 
Expressen.

Ledningen 
skyller över   
vakningen  
på Söder

EKONOMICHEFEN
KONTROLLERADES
m SD:s IT-ansvarige 
Edward Plainview skri-
ver i ett internt mejl om 
flera fall där partiet gått 
in och rotat i medlem-
mars mejl. 
m Ett exempel handlar 
om ekonomiavdelningen. 
Partiets ekonomichef Bo 
Broman vittnar nu om 
att Richard Jomshof och 
Mattias Karlsson över en 
lunch berättat att de 
kontrollerat honom men 
”bara hittat ett mejl som 
såg lite konstigt ut”.

m Jomshof och Karlsson skjuter ifrån sig ansvaret  för mejlkontrollerna m Björn Söder: ”Riktigt lågt”

Expressens Almedalen-tidning i går.
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BILDTEXT. Bildtext bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Foto: NAMN

– Jag  kommer  nu  att  väcka 
ett  ärende  till  verkställande 
utskottet,  om  att  vi  ska  till
sätta en utredning för vem som 
bär ansvaret för att det här har 
skett. Jag känner inte till detta 
och  det  har  inte  överhuvudta
get diskuterats med mig när jag 
var partisekreterare, då hade jag 
inte godkänt det.

Fick veta under en lunch
När Jimmie Åkesson i går fick 

frågor  om  mejlövervakningen 
sade han:

– Jag har inte läst Expressens 
artiklar, däremot är detta något 
som diskuterats internt. Vad jag 
känner till så handlar det om att 
man  vid  tre  tillfällen,  när  det 
funnits  misstankar  om  brott, 
gått in. I övrigt känner jag inte 
till.

Men  en  högt  uppsatt  tjänste
man  vittnar  nu  hur  mejlöver
vakning  använts  för  annat  än 

att  söka  efter  misstänkta  brott 
– nämligen att kontrollera vilka 
som har kontakt med vad parti
ledningen  upplever  som  sina 
interna motståndare.

Bo Broman, SD:s ekonomi chef, 
berättar  hur  Mattias  Karlsson 
och Richard Jomshof  under en 
lunch med honom i Stockholm 
under våren berättat att de kon
trollerat  om  han  haft  kontakt 
med en tjänsteman som upplev
des  stå  i  opposition  till  Karls
sons  och  Joms
hofs ledning:

– Då  berättade 
Mattias  Karls
son  och  Richard 
Jomshof   att  de 
var osäkra på var 
de  hade  mig.  De 
sa att de hade kon
trollerat  om  jag 
haft  någon  kon
takt  och  de  hade 
bara  hittat  ett 

mejl som såg lite konstigt ut. Då 
förstod jag att de kollat mejlen.

Protesterade du när du fick 
höra det här?
– Nej. Är det så här det fungerar 

i partiet, tänkte jag. Jag har sett 
vad  som  händer  med  dem  som 
protesterar  –  de  åker  ut,  säger 
Broman, som slutar som ekono
michef  för partiet 1 augusti.

”Ingen kommentar”
Partisekreteraren  Richard 

Jomshof   om 
lunchsamtalet 
med Broman:

– Det  är  inget 
som  jag  tänker 
prata  med  dig 
om.  Det  har  jag 
överhuvudtaget 
ingen  kommen
tar till.

Expressen  har 
sökt  Edward 
Plainview.

I ALMEDALEN

David Baas
david.baas@expressen.se

Ledningen 
skyller över   
vakningen  
på Söder

M˚NDAG

m Jomshof och Karlsson skjuter ifrån sig ansvaret  för mejlkontrollerna m Björn Söder: ”Riktigt lågt”

FICK MEJLEN GENOMSØKT. Bo Broman, ekonomichef 
i SD, fick under en lunch med Richard Jomshof och Mattias 
Karlsson reda på att hans mejl lästs igenom. ”Är det så här det 
fungerar i partiet, tänker jag ”, berättar han .Foto: EMILIA OLOFSSON

m Expressen kunde 
avslöja att Sverige
demokraterna tagit 
fram en intern karta 
där problematiska 
lokalavdelningar och 
distrikt markerats ut 
och färgkodats. Rött 
indikerade ett allvar
ligt bråk – ”krävs 
åtgärd snarast”, 
medan grönt stod för 
”begynnande konflik
ter”. 

SØNDAG
m Expressen kunde 
berätta om  ett protokoll 
från ett möte på SD:s riks
dagskansli fanns en rad 
namn på ledande KDpoli
tiker, bland dem Ebba 
Busch Thor, Mats Odell 
och Sara Skyttedal, som 
 Sverige demokraterna ville 
värva. ”Ojojoj! Jag har 
inte hört något mer 
fantasifullt sedan Brö
derna Grimms sagor”, var 
Mats Odells kommentar.

M˚NDAG
m Expressen kunde 
redan i måndags berätta 
att SD ska försöka 
lansera sig som barnens 
och barnfamiljernas 
parti under partiets dag 
i  Almedalen. I ”Barnpro
grammet” finns flera av 
SD:s tidigare kända 
förslag som slopad 
jämställdhetsbonus, 
men också nya förslag 
som att öka antalet 
barnmorskor.

”INTE INVOLVERAD”. När Expressen konfronterade SD:s 
partisekreterare Richard Jomshof var han tydlig med att alla 
exempel på mejl övervakning, utom ett, som avslöjades hade 
skett innan han tillträdde posten.  Foto: SVEN LINDWALL

”INGEN KÆNNEDOM”. Mattias Karlsson, SD:s gruppledare 
i riksdagen, sade när han gästade Expressens valstuga 
i Almedalen i går att han tror att mejlövervakningen skett 
under Björn Söders tid som partisekretetare.  Foto: SVEN LINDWALL

”TYDLIGA RIKTLINJER”. Björn Söder, 
tidigare partisekreterare i SD, säger att mejl
kontroller enbart utfördes vid starka miss
tankar om oegentligheter. Foto: SVEN LINDWALL
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Uppvärmningen
MMBandadMmusikMspeladesMfrånM

enMmusikanläggningMinnanM
PaulaMBieler,MSD-ledamotM
iMriksdagenMochMledamotMiMparti-
styrelsen,MvärmdeMuppMpublikenM
genomMattMundraMomMÅkessonMärM
världensMbästaMpartiledare.

Publiken
MM2M100MiMpubliken.MMinstaMpublikenM

hittillsMunderMAlmedalsveckan.M
SpriddaMburopMhördesMochMFemen-
aktivistenMJennyMWenhammarMbör-
jadeMsprattlaMnäraMavspärrningsban-

detMochMfördesMbortMavMpolisenMmedanM
honMropadeM”barnasinne”.

Attackerna
MMPåMblåaMballongerMkalladeMsigMSDMförM

”oppositionspartiet”MochMÅkessonMsågM
tillMattMattackeraMallaMdeMandraMsjuM
riksdagspartiernaMsomMenligtMSD-M
ledarenMingårMiM”enMmärkligt,MoheligM
kartell”MsomMhanMkallarMdecember-
överenskommelsen.

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

Direkt efter Jimmie Åkes
sons Almedalstal intervjuades 
han av Belinda Olsson i SVT:s 
”Debatt”. Elva minuter in i pro
grammet svarade han på frågor 
om föräldraledighet. 

När Åkesson sa att han inte 
tog ut föräldraledighet på 
grund av brinnande valrörelse 
sa Belinda Olsson: 

– Man kan ju planera?
Frågan fick publiken att bua 

högljutt och ropa: ”dumma frå
gor”.

Efter det eskalerade ljud
nivån från publiken. 

– Det var rätt högljutt. Det 
var en sak att de applåderade 
åt Jimmie, men det blev också 
väldigt mycket burop, skrik 
och kommentarer om frågorna, 
säger Belinda Olsson efteråt.

Bad publiken lugna sig 
Olsson säger att hon är van 

vid att vad som helst kan hända 
under en direktsändning. Men 
publiken var så högljudd att 

hon hade svårt att höra Jimmie 
Åkessons svar eller sin redak
tör i örat.

– Det var mycket jubel. Någon 
skrek ”betala inte tv-licensen” 
och ”bättre frågor”, säger Ols
son.  

Till slut bad hon publiken 
lugna sig. 

Programchefen Mette Friberg 
förvånades av publikens reak
tion. 

– Det var snudd på lite otäck 
stämning. Den här reaktionen 
trodde jag inte skulle komma, 
säger hon.

Expressen har sökt Sverige
demokraterna för en kommen
tar.  

I Åkessons tal innan sänd
ningen uppehöll sig SDleda
ren vid Islamiska statens härj
ningar och partiets barnsats

ning – som Expressen kunde 
avslöja redan i måndags. 

”Inte sälja oss billigt”
SDledaren återkopplade till 

partiets fortsatte opinions
uppgång och pratade om even
tuell fram
tida makt. 

– Vi 
kommer 
inte att 
sälja oss 
billigt för 
minister
poster eller 
portföljer. 
Räkna med 
det, övriga 
sju, sade 
Åkesson 
och fort
satte:

– Ska vi ingå i eller aktivt 
eller passivt stödja någon reger
ingskonstellation så ska det 
innebära en rejäl kursändring 
för Sverige. Annars stannar vi 
i opposition. Det kan ni ta som 
ett löfte.

I valet 
i höstas 
var SD:s 
mål att 
bli tredje 
största 
parti. 
I går kväll 
lanserade 
Åkes
son det 
nya målet 
– att 
bli det 
största 
partiet.

När Jimmie Åkesson intervjuades i SVT:s ”Debatt” efter 
sitt tal buade och skrek anhängarna i publiken åt 
program ledaren Belinda Olssons frågor. 

– Det är jobbigt. Man vet heller inte hur mycket tittarna 
uppfattar. Förstår de situationen runtomkring? säger 
Belinda Olsson.

– Det var snudd på lite otäck stämning, säger program-
chefen Mette Friberg.

W Publiken buade i SVT:s ”Debatt” W ”Snudd på otäck stämning”

SD-ledarensMtalM
saknarMinteM
baraMenMinled-
ning,MutanM
ocksåMretoriskM

elegansMiMstort.MÅkessonM
stjälMiMochMförMsigMOlofM
PalmesMklassiskaMformule-
ringM”satansMmördare”MnärMhanM
skaMbeskrivaMIS,MmenMfråganMärM
omMdetMfungerarMsomMnågotM

annatMänMenM
onödigMprovo-
kationMhärMiM”Pal-
medalen”?

ÅkessonsMvulgari-

tetMmedMordvändningarM
somM”ni kan aldrig döda 
oss alla”MomMISMkrigMmotM

kristnaMkännsMocksåM
larvigtMuppblåst,MliksomM

hansMsjälvsmickerMomM
förtroendeMsiffrornaMochMattMdeM
andraMpartiernaMhärmarMSD:sM

politik.MSD-ledarenMsjälvM
visarMdäremotMingaMspårM
attMvaraMtröttMellerMmåM
dåligt.MTvärtomMverkarM

JimmieMÅkessonMpiggMochM
stridslysten.MModigtMocksåM

attMvågaMtalaMomMkärlekenMtillM
sittMbarn.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

ONØDIG 
PROVOKATION

MODIGT ATT 
TALA OM 

SITT BARN

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet

I ALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

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

TEXT FOTO

SD-ledarens    bråda dag började redan klockan sju

Löftet: ”Säljer oss   inte billigt”

Intervju i SVT:s 
morgonprogram.

07.14
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Humorn
MMJimmieMÅkessonMförsökteM

skämtaMochMhansMtrognaM
publikMskrattadeMmed.MMenM
någraMriktigaMskämtMrördeM
detMsigMsällanMomMmenMdetM

behövsMinteMnärMlojalitetenM
frånManhängarnaMärMstark.

Øverraskningarna
MMFå.MÅkessonMdammadeMtillMochMmedM

avMdelarMavMsittMsommartalMfrånMförraM
åretMnärMhanMpratadeMomMIslamiskaM
statensMhärjningar.MIMövrigtMuppehöllM
hanMsigMväldigtMlängeMvidMföräldraförsäk-
ringenM–MsomMhanMpratadeMmycketMomMvidM
senasteMpartiledardebattenMiMriksdagen.

SÖNDAG: 
Annie Lööf.

MÅNDAG: 
Stefan Löfven.

TISDAG: 
Ebba Busch Thor.

ONSDAG: 
Jimmie Åkesson.

TORSDAG: 
Gustav Fridolin.

FREDAG: 
Anna Kinberg Batra.

LÖRDAG: 
Jonas Sjöstedt.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

K-G Bergström:  
Hans självförtroende 
har eldats på av det 
framgångsrika valet
”Vi kommer att bli det största partiet. The sky is the 
limit!”

Så självsäkert, måhända övermodigt, avslutade Jim-
mie Åkesson sitt tal i Almedalen inför 2 100 åhörare 
– det lägsta i år. Här är några slutsatser:

Han är uppenbart fullt frisk efter sin utbrändhet. Onödigt 
energisk kan man nog säga apropå talets längd. Bortåt 20 
minuter längre än KD-ledarens.

Han verkar ha blivit lite störd av Ebba Busch Thors hårda 
retorik om svenska IS-krigare. Hon ville ju döma dem för 
landsförräderi. Åkesson gav i och för sig ett 
litet erkännande – ”ett av de bättre förslagen 
jag har hört från andra partier på länge” sa 
han.

Men kände sig uppenbart tvungen att 
retoriskt slå henne. Så med en blinkning 
till S-väljarna citerade han Olof  Palmes tal om ”satans mör-
dare” (om Francoregimen), men förstärkte beskrivningen av 
IS: ”dessa bestialiska satans mördare”.

Åkessons och SD:s självförtroende har eldats på av det fram-
gångsrika valet och ännu högre opinionssiffror. Det gör att 
partiet nu uppträder allt kaxigare för att inte säga stöddigare. 
SD-ledaren sågade inte bara Stefan Löfven och regeringens 
politik utan i lika hög 
grad Alliansregeringen.

Det var sannerligen 
ingen självklarhet ens 
att SD skulle sätta sig 
i någon regering alls. 
Han tyckte att Dansk 
folkeparti gör helt rätt 
som ställer sig utanför 
den nya regeringen. Det 
ger maximalt infly-
tande.

”Ska vi ingå i – eller 
aktivt eller passivt stödja 
– en regeringskonstella-
tion så ska det innebära 
en rejäl kursändring för 
Sverige”, sa han. Det 
låter säkert bra i Sverige-
demokratiska öron, men 
är inget självklart 
vinnar koncept.

En bidragande orsak till Decemberöverenskommelsen 
mellan regeringen och de borgerliga, var att SD deklarerat att 
man var berett att fälla varje budget, inte bara en rödgrön, 
som inte innebar en rejäl kursomläggning.

Om ett dansk läge riskerade att uppstå i Sverige med en svag 
minoritetsregering och SD över 20 procent som vågmästare, 
utesluter jag inte att vi då skulle få en blocköverskridande 
majoritetsregering. Rimligen med 
både S och M, hur osannolikt det 
än kan låta i dag. Det skulle göra 
SD maktlöst. Även om risken 
förstås vore att partiet då skulle 
växa ännu mer, eftersom det då 
i ännu högre grad än nu skulle 
framstå som enda oppositions-
parti.

Till sist bör det förstås noteras att 
Jimmie Åkesson ändå ägnar sig åt 
viss självkritik. Precis som tidigare 
är det de alltför få kvinnliga väl-
jarna som tycks oroa särskilt när 
han kommer till Almedalen.

 För några år sen flörtade han 
med de som jobbar i den offentliga 
sektorn. De borde få rätt till heltid.

Nu lovade han en miljardsatsning 
på bland annat  slopad karensdag 
för förskolepersonal, fler barnmor-
skor och mindre barngrupper. Men 
också slopad kvotering av föräldra-
försäkringen.

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

POLITIK

Precis som 
tidigare är 

det de alltför få 
kvinnliga väljarna 
som tycks oroa 
särskilt när 
Jimmie ˚kesson 
kommer till 
Almedalen.

Ebba Busch Thor.

SD-ledarens    bråda dag började redan klockan sju

Här tvingas Belinda Olsson be publiken att lugna sig

Löftet: ”Säljer oss   inte billigt”

Presskonferens där SD 
pratar om sin politik.

Ta selfies med 
människor på stan.

11.01 12.57
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I dag är det Miljöpartiets dag 
i Almedalen. Och det har varit en 
tuff  vår för vice statsministern. 

I en partiledardebatt i SVT 
jämförde hon flyktingkatastro
ferna på Medelhavet med kon
centrationslägret Auschwitz. 
Dessutom prickades Romson 
i konstitutionsutskottets gransk
ning tidigare i våras.

Oppositionen kritiserar ofta 

Miljöpartiet för att vara till
växtfientligt. Men under årets 
Almedalsvecka satsar partiet på 
att partiet knyta näringslivet till 
sig. 

Utanför rampljuset
Åsa Romson jobbar mer utan

för rampljuset. För att få med sig 
näringslivet på partiets miljö
politik och kunna utforma för

slag som kan appliceras på 
svenska företag har Miljöpartiet 
en plan. Expressen har tagit del 
av partiets och Romsons strategi 
för att få med sig näringslivet på 
miljöpolitiken. 

– Det är första gången Miljö
partiet är i Almedalen som 
regeringsparti. Det finns ett 
antal frågor som är viktiga för 
oss. En sådan sett utifrån det 
politiska läget är bryggan för att 
genomföra grön politik i form av 
hållbar utveckling och miljöfrå
gor. Det handlar mycket om att 
hitta långsiktiga lösningar till
sammans med aktörer som vill 
åt samma håll men vill ha lång

siktiga spelregler. Och det är 
näringslivet som i debatt efter 
debatt inte egentligen säger 
emot miljökrav 
men de måste 
vara långsiktiga, 
säger Romson. 

14 seminarier
Under veckan 

ska Åsa Romson, 
Gustav Fridolin, 
Per Bo lund, Arda
lan Shekarabi och 
Isabella Lövin 
delta i 14 semina
rier eller debatter 
där de ska lyfta 

näringslivets roll i miljöfrågorna. 
Under fyra dagar ska Åsa Romson 
träffa så många som möjligt. 

För ra året 
 kritiserades MP
språkröret Åsa 
Romson för sitt 
Almedalstal där 
hon sa att vita, 
heterosexuella 
medelålders män 
sitter på makten. 

I år är det 
 kollegan, utbild
ningsminister 
Gustav Frido
lin, MP, som står 
i talarstolen . 

Efter vårens motgångar och kritik.
Expressen kan avslöja Åsa Romsons nya taktik: att flörta 

med näringslivet – för att få igenom sin miljöpolitik. 
– Vi vill kroka arm med näringslivet mer i miljöfrågan för 

att regeringen ska kunna genomföra mer miljöpolitik, säger 
vice statsministern.

KRITISERAT SPR˚KRØR. Åsa Romson i Expressens valstuga i Almedalen tidigare i veckan. I kväll står kollegan, utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, i talarstolen. 

MP- planen: Flörta 
med näringslivet

Expressen avslöjar Romsons taktik för att få igenom sin miljöpolitik 

 I ALMEDALEN

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

MILJØPARTIETS 
NÆRINGSLIVS-
STRATEGI
PRIORITERA NÄRINGS-
LIVSKONTAKTER
m Åsa Romson har i sitt 
Almedals program särskilt prioriterat näringslivskon-
takter och träffar bland andra TEKO, Almega, Axfood 
och IKEM.

UPPFATTAS SOM SAMARBETSINRIKTADE
m Mål: Att knyta ihop miljö- och näringslivsfrågor för 
att få företag att bidra till hållbar utveckling. Att 
Miljöpartiet uppfattas som konstruktiv och samar-
betsinriktad politisk aktör.

BJUDA IN UTVALDA GÄSTER
m Utvalda gäster har bjudits in till partiets ekono-
miska seminarium. Till exempel Johan Ununger, VD 
Saltå Kvarn, Charlotta Szczenpanowski, hållbarhets-
chef Riksbyggen och Sara Winroth, hållbarhetschef 
Lindex.  

DELTA I  NÆRINGSLIVSARRANGEMANG 
m Metod: Ministrarna ska delta i debatter och semi-
narier där arrangörer och publik mest består av 
personer från näringslivet. Regeringen gör också ett 
utspel om innovationskraft för miljöteknik vid offentlig 
upphandling. 

Johan Ununger. Charlotta  Szczenpanowski.

Fler nyheter: KOLLA
EXPRESSEN TV 
I DIN MOBIL

MØTE. 
Expressens 
Lotta 
 Gröning 
i samtal 
med förfat-
taren och 
journalisten 
Göran 
Rosenberg.

SV˚RT 
ATT BLI 
SVENSK. 
Expressens 
Karin 
Olsson 
i samtal 
med debat-
tören Nisha 
Besara.



CERTIFIERADE PROFILKLÄDER

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

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

CERES-0201

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

Vänd dig till oss när du bestämt dig för att göra skillnad:
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HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Olof Persson, 51
Industrikansler

MMHanMfickMsparkenMfrånMlastbilstillverkarenMVolvoM–MnuMblirMhanMtyngstM
iMLöfvenMochMDambergsMindustrikanslerkvartett.MPerssonMharMenM
gedigenMbakgrundMinomMsvenskMbasindustriMochMettMtrumfkortMförM
regeringenMnärMframtidensMnäringspolitikMskaMtasMfram.

2 Maud 
 Olofsson, 59
Styrelseproffs

MMHarMinteMslagitMdankMefterMM
attMhonMlämnatMpolitikenMM
–MdetMmärksMunderMAlmedals-M
veckan.M

HärMdriverMhonMpåMsomM
MordMförandeMförMföretagenMinomM
besöksnäringenMochMökadMjäm-
ställdhetMinomMHillaryMMClintonsM
kvinnoråd.

3 Maria 
 Landeborn, 35
Sparekonom Skandia

MMNyMiMrollenMsomMspararnasM
vägledareMpåMSkandiaMditMhonM
värvadesMfrånMSBAB.MNuMblirMhonM
ettMbraMkomplementMtillMClaesM
HembergMochMdeMandraMspareko-
nomernaMiMenMtidMnärMplånboks-
frågornaMblirMalltmerMkomplice-
radeMmedMminusränta,Mpensions-
oroMochMbörsrally.

Närings-
liv

Fler nyheter: KOLLA
EXPRESSEN TV 
I DIN MOBIL

DUELL. 
Anna Maria 
Corazza 
Bildt och 
Peter Lund-
gren om 
konflikten 
mellan 
Ryssland 
och Ukraina.

RAKA 
SVAR. 
Expressens 
Rebecka 
Martikainen 
frågar ut 
civilminis-
tern Arda-
lan Sheka-
rabi, S, 

I över tio år har frågan om det 
moderna slaveriet engagerat 
Mira Sorvino. Nu är hon FN:s 
goodwill-ambassadör i kam-

pen mot människo-
handel. 

– Vi har 27 mil-
joner människor 

som 

utnyttjas. Hälften är sexhandel 
och resten arbetskraft som sker 
under slavliknande förhållan-
den, säger Mira Sorvino. 

Deltog i DN:s panel
Handeln med människor är 

en växande affär.
– Fler kriminella ligor lockas 

till det här, för det är i princip 
ingen risk att man straffas. Ris-
ken är mindre än om de ägnade 
sig åt vapensmuggling och 
knarkhandel, säger Mira Sor-
vino som tidigare under dagen 
deltog i Dagens Nyheters panel 
som diskute-
rade tidning-
ens reportage-
serie om fat-
tiga migrant-
arbetare som 
utnyttjas. 

Hon beto-
nar att slav-
arbetet 
pågår över-
allt, nära oss. 

Det kan vara 

städerskan som kommer och 
städar ditt hem. 

– Du tror att hon får betalt 
men egentligen kanske hon ger 
alla sina inkomster till en orga-
nisation som äger henne tio år 
framåt och tvingar henne att 
betala en gigantisk skuld, säger 
Mira Sorvino.

Kämpar mot slavarbete
Under sina resor uppmuntrar 

hon politiker att öppna en tele-
fonlinje. Dit ska offer för män-
niskohandel eller utomstående 
som misstänker att sådant sker 
kunna ringa. I USA är en natio-
nell telefonlinje det sätt som 
flest offer har räddats på, enligt 
Sorvino som fick en Oscar för 
sin biroll i Woody Allens komedi 
”På tal om Afrodite” från 1995.

Hon lyfter även frågan om att 
lagstifta för att 
kräva öppenhet 
i hela under-
leverantörs-
kedjan. 

– Företag som 
vill göra affärer 
i Sverige måste 
kunna bevisa 
att de inte 
bidrar till slav-
arbete, säger 
Mira Sorvino. 

Skådespelerskan
ambassadör för
FN i Almedalen

 I ALMEDALEN

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

VISBY.MOscarsvinnaren Mira Sorvino, 47, finns på plats 
i  Almedalen i egenskap av FN:s goodwill-ambassadör mot 
trafficking.

Beslutsfattare uppmanas att agera snabbt. 
– Ni måste inrätta en nationell telefonlinje för männis-

kohandel, säger hon. 

Vill att politiker agerar mot människohandel

Hollywood

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Mira Sorvino berättar om sin kamp mot trafficking. 

Mila Sorvino tillsammans 
med sin man Christopher 
Backus.  Foto: STELLA
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HETA
LISTAN

med politikreporter
Niklas Svensson

1 Annika Nordgren 
Christensen (MP), 43
Tidigare riksdagsledamot

MMBörjadeMsinMpolitiskaMbanaMsomM
språkrörMförMGrönMUngdomMiMSka
raborg.

EnMavMlandetsM
främstaMför
svarsexperterM
somMstartadeM
enMavMdeMförstaMförsvars
bloggarna.MSattMmellanM1995MochM

2009MiMför
svarsbered
ningen.

EnMfram
tidaMförsvars
minister?

2 Per Bolund 
(MP), 43
Finansmarknads
minister

MMEnMavMfåMrödgrönaM
ministrarMsomM
hittillsMinteM
varitMM
iMnågotM
störreM
blåsMväder.M
HarMMag
dalenaMAnderssonsMöraM
somMbiträdandeMfinans
ministerMochMharMlyckatsM
göraMLöfvensMvårMbudgetM
grönare.MTackaMhonomM
förMhöjdMbensinskatt.

3 Anna Maria 
Corazza Bildt 
(M), 52
EUparlamentariker

MMEnMfriskMfläktMsomMalltidM
ställerMtillMmedMoväntadeM
saker.MNärMhonMstårMpåM
scenMkanMvadMsomMhelstM
hända.MIMgårMläxadeMhonM
uppMSverigedemokrater
nasMEUparlamentarikerM
PeterMLundgrenMomMhansM
stödMtillMPutinMiMEuropapar
lamentet.MIMförrgårMgavMhonM
sigMpåMbådeMMaudMOlofs
sonMochMLarsMOhlyM
iMExpressensMEftersnack.

Försvars
expert

Framtida 
minister?

Politiker

Andersson.

Expressens orkesterparad tågar vidare:
”Det är positivt och folk fotar mycket”

”Väldigt roligt 
och oväntat”

UPPSKATTAT. Igår spelades bland annat ”Old Bill Bailey”. Foto: LISA MATTISSON

Malin Nordlund, 42, socialsekreterare, 
spelar klarinett sedan 28 år tillbaka:

Vad kommer du att spela för Almedalen 
i dag?
– En massa olika låtar, men jag börjar 

med en som heter Old Bill Bailey.
Vad möter du för reaktioner?
Det är svårt att uppfatta det, man är så 

fokuserad på att spela. Men man märker 

ju att det är positivt och ser att folk fotar 
mycket.
Daniela Pilati, 23, jobbar på NK

– Det här var väldigt roligt och ovän-
tat! Det händer mycket i Almedalen, men 
det här tar nog priset. Det är en rolig 
satsning! Jag önskar själv att jag spelade 
intrument, men i så fall piano.

ELISABETH LIDÉN

Så skapar du
en hållbar profil
för ditt företag

Cottover-kollektio-
nen finns i tio mo-
deller och i tolv 
olika färger. Hela 
kollektionen är till-
verkad i ekologisk 
och fairtrade-certi-
fierad bomull.

Nu utmanar New Wave Group 
hela den svenska textil-
branschen – med sin Svanen-
märkta Cottover-kollektion.

– Vi vill leda utvecklingen – 
och detta är något helt unikt, 
säger Peter Nyström, vd för 
dotterbolaget Hefa AB som 
ligger bakom lanseringen.

Det räcker inte att bara ta fram 
någon enstaka ekologisk eller mil-
jömärkt produkt längre. New Wave 
går via Hefa all-in och har tagit 
fram en Cottover-kollektion i tio 
modeller (herr- dam- och barn-
kläder i upp till tolv färger). Allt är 
tillverkat i ekologisk och fairtra-
de-certifierad bomull, och all poly-
ester kommer från återvunnet 
material. 

Cottover följer dessutom Global 
Organic Textile Standards krav för 
miljö och sociala villkor i produk-
tionen. 

Allt är Svanenmärkt
Samtliga plagg (byxor, t-shirts, 
piké- och luvtröjor) har därför 
klarat Svanens högt ställda miljö- 
och kvalitetskrav. 

– Utbudet av miljömärkta profil-
kläder är väldigt litet, men för 

företag som vill profilera sitt håll-
barhetsarbete är det nu äntligen 
lätt att välja rätt, säger Ulf  
Eriksson, ansvarig för Sva-
nen-märkning av textilier. 

”Hållbart i alla led”
Målgruppen är alltifrån små 
företag till stora kommuner … 
eller: faktiskt för alla som vill veta 
vad de klär på sig på morgonen!

Och varför.
– Vi vill tänka hållbart i alla led, 

från råvara till färdig produkt. Det 
är ett enormt och omfattande 
arbete med många fallgropar, men 
vi ska lyckas, säger Torsten 
Jansson, vd för New Wave Group.

Han gav uppdraget till Peter 
Nyström på dotterbolaget Hefa för 
snart ett år sedan – och nu har de 
nått sitt första mål.

– Jag tror att vi kan sätta press 
på våra konkurrenter så att även 
de kan sätta de här sakerna i 
fokus, och till sist kanske vi kan 
vara med och förändra en hel 
bransch. Inte bara vår egen pro-
duktion. Om vi skulle komma 
dithän, så betyder det faktiskt ett 
bättre liv för miljontals människor 
världen över, säger Torsten 
Jansson.

”För företag som vill profilera  
sitt hållbarhetsarbete är det nu 
äntligen lätt att välja rätt”

ANNONS
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Det finns över 300 000 utrikes
födda akademiker i Sverige och 
gruppen växer, enligt Saco. Trots 
det är det svårt för många att få ett 
kvalificerat jobb. Enligt Michael 
Wolf, vd för Swedbank, är det att 
slösa med landets resurser. 

– Vi går från industrisamhälle 
till kunskapssamhälle och vi kom
mer att behöva väldigt mycket ny 
kompetens, så att kunna integrera 
all den kompetens som finns här 
i Sverige blir en framgångsfaktor 
för landet tror jag, säger Michael 
Wolf  i Expressens valstuga. 

”Det är en kompetensfråga”
Swedbank jobbar aktivt med att 

få utlandsfödda akademiker i jobb 
genom projektet ”Äntligen jobb” 
tillsammans med Arbetsförmed
lingen. Flera industriföretag är 
med i projektet. Syftet är att ge per
sonerna en praktikplats som sedan 
kan leda till jobb. 

– Det är en kompetensfråga, att 
ta tillvara på den kompetens som 
finns, säger Michael Wolf. 

 En av delarna är att valideringen 
måste bli bättre och säkrare.

– Det har enorm betydelse. 

Ett land med stor export
Swedbank har under ett par, tre 

år tagit emot närmare 140 prakti
kanter, 86 procent av dem har fått 
jobb. 

– Vi är på rätt väg. Ett företag 
som återspeglar hur det ser ut 
i  samhället kommer att ha större 
framgång, säger Michael Wolf. 

Han anser att näringslivet hit
tills har haft svårt att hitta grup
pen utlandsfödda 
akademiker. 

– Vi har haft för 
mycket krav på att 
man ska kunna 
svenska i stället 
för att titta på den 
underliggande 
kompetensen. 
Många av dem är 
extremt duktiga, 
kan flera språk och 
vi är ett land som 

har stor exportindustri. Jag tror vi 
har haft en norm där vi söker kom
petens utifrån ett gammalt norm
system, säger Michael Wolf.

Han fortsätter: 
– Vi ska vara tacksamma att Sve

rige växer i befolkning för det kom
mer att kunna skapa tillväxt. Vi 
måste bli duktigare på att se per
sonen som en kompetenskälla och 
inte som en utrikesfödd. 

Integrationen måste bättras
Michael Wolf  anser att Sverige 

i framtiden inte kommer att vara 
attraktivt om det inte är lätt att 
integreras. 

– Om vi inte gör rätt kommer vi 
inte att vara konkurrenskraftiga. 
Det handlar om vår egen över
levnad. 

Vilket råd vill du ge politikerna? 
– De ska försöka 

prata med oss före
tagare och se vad 
vi kan hjälpa till 
med. Men vi kan 
inte sitta och vänta 
på att staten ska 
lösa det här för 
då kommer vi att 
hamna i en brist
situation. Vi har 
ett eget ansvar att 
hitta kompetensen. 

Swedbank jobbar aktivt med att få in fler utrikesfödda akade-
miker i jobb. 

I går besökte bankens vd Michael Wolf Expressens valstuga 
och skickade då en uppmaning till Sverige företagare: 

– Vi måste bli duktigare på att se personen som en kompe-
tenskälla och inte som en utrikesfödd. 

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

deltagare  och debatter.
NISHA BESARA, 36,  
skribent.

Varför är 
det så 
viktigt att 
veta mitt 
ursprung. 
Det säger 
inget om 
mig själv.ARDALAN SHEKARABI, 35, 

civilminister.

Det är bra om 
långtidsarbets
lösa får jobb vid 
upphandlingar.

HELENE HELLMARK KNUTS-
SON, 45, högskoleminister.

Det har inte hänt 
något med den 
sociala sned
rekryteringen 
på 20–30 år.

P˚ SCEN. I går stod Swedbanks vd Michael Wolf på scenen i Expressens valstuga.  Foto: LISA  MATTISSON

SNACK
från valstugan

FR˚GOR OM INTEGRATION. På scenen diskuterades att 

 I ALMEDALEN

Rebecka Martikainen
rebecka.martikainen@expressen.se

”Det handlar om vår över levnad” 

Uppmaningen från Michael Wolf: Svenska  
företagare måste bli bättre på att integrera
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MAGDALENA 
ANDERSSON, 48,  
finansminister.

Jag förvå-
nades över 

att han 
avbröt för-
handling-
arna och 

utlyste folk-
omröstning.
Om Greklands 
premiärminis-

terns Alexis 
Tsipras age-

rande. HELENE ODENLJUNG, 50,  
kommunalråd, Fp, i Göteborg.

PETER ERIKSSON, 56,  
EU-parlamentariker, Mp.

Studietiderna på en 
del högskolor är 
bara 20–25 timmar 
i  veckan.

I norra Europa 
är vindkraften 
baskraft.

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

…och här är morgondagens program

företagare behöver bli bättre på att se utrikesfödda personer som kompetenskällor. Foto: LISA MATTISSON

”Det handlar om vår över levnad” 
10.00  Fokuserat: Räntan  
 Maria Landeborn, privatekonom, Skandia, Niklas   
 Wykman, M, och Janine Alm Ericson, Mp,  
 ekonomiskpolitisk talesperson. 
10.30  Raka svar med Anna Johansson, S 
11.00  Gröning möter  
 Pernilla Winnhed, vd, Svensk energi,  
 Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och  
 Bengt Eliasson, Fp, riksdagsledamot.
11.30  Raka svar med Tomas Tobé, M 
12.00  Raka svar med Mona Sahlin, S 
12.30  K-G analyserar  
 K-G Bergström, politisk kommentator Expressen. 
13.00  Raka svar med Erik Ullenhag , Fp 
13.30  Raka svar med Kristina Persson, S 
13.50  Raka svar med Mehmet Kaplan, Mp 

14.10  Raka svar med Gustav Fridolin, Mp 
14.30  ”Avslöjar författarna 
 sannningen om politiken?” 
 Viktor Barth-Kron, journalist och Daniel  
 Suhonen, debattör och författare. 
15.00  Fokuserat: Alkoholsmuggling 
 Johan Hedin, C, rättspolitisk talesperson och   
 Annika Hirvonen, Mp, talesperson för rätts- och   
 jämställdhetspolitik.
15.30  Duell: Är dagens unga lata?  
 Mats Persson, Fp, riksdagsledamot och Sara 
 Yazdanfar, förbundsstyrelseledamot, SSU. 
16.00  Gröning möter  
 Susanna Popova, journalist. 
16.30  Raka svar med Elisabeth  
 Svantesson, M 
17.00  Raka svar med Per Bolund , Mp 

10.00  Raka svar med Aron Etzler, V, partisekreterare.  
11.00  Gröning möter Siv Öberg, Småföretagarnas riksförbund. 
11.30  Raka svar med Tomas Eneroth, S, gruppledare. 
12.10  Duell: Hur blir vi jämställda på arbetsmarknaden?  
 Veronica Palm, S, riksdagsledamot och Elisabeth Svantesson,  
 M, tidigare arbetsmarknadsminister. 
12.30  K-G analyserar 
 K-G Bergström, politisk kommentator Expressen. 
13.00  Raka svar med Ulf Kristersson, M, 
 ekonomiskpolitisk talesperson. 
13.30  Raka svar med Cecilia Wikström, Fp, EU-parlamentariker. 
14.00  Raka svar med Maria Arnholm, Fp, partisekreterare. 
14.30  Duell: Partiledarduell om vinster i välfärden  
 Jonas Sjöstedt, partiledare, V, och 
 Jan Björklund, Fp, partiledare. 
15.15  Raka svar med Jan Björklund, Fp, partiledare. 
15.45  Raka svar med Anna Kinberg Batra, M, partiledare. 
16.15  Gröning möter Per Schlingmann, M, pr-konsult och 
 Sofia Kacim, pr-konsult. 
16.30  Raka svar med Gudrun Schyman, Fi, partiledare. 
17.00  Duell: Hur ska utrikesfödda enklare få jobb?  
 Hanif Bali, M, riksdagsledamot och 
 Ali Esbati, V, riksdagsledamot

Alm Ericson.

Barth-Kron.

Elisabeth Svantesson.



EXPRESSENS VALSTUGA16 TORSDAG 2 JULI 2015

Ämnena för gårdagens debatt 
i Expressens valstuga var job
ben, skolan och integrationen 
– och det var när det sista ämnet 
kom upp som det hettade till 
rejält.

Tidigare i veckan skrev 
Expressens reporter  David 
Baas, och andra medier, att SD:s 
parti ledning under vinterns 

regeringskris listade kristde
mokrater – däribland KDU:s 
Sara Skytte dal – som skulle få 
en gräddfil in i SD inför nyva
let.

”Det är raspolitik”
Sara Skyttedal har tidigare 

gått ut och sagt att ”vi måste 
börja diskutera en gräns för 

antalet flyktingar”. Hon vill även 
att Sverige ska ge fler tillfälliga 
uppehållstillstånd i stället för 
permanenta.

– Hon är i praktiken redan er, 
sade Lorentz Tovatt från sce
nen om SD:s värvningsförsök av 
Skyttedal.

– Sara Skyttedal vill starta upp 
Reva igen, där polisen fångar in 
människor som ser ut att vara 
invandrare. Det är raspolitik, det 
är vidrigt, fortsatte Tovatt.

”Rättssäker asylprocess”
Skyttedal försvarade sig mot 

angreppet:

– SDU:s och SD:s poltik är att 
stoppa invandringen, jag för 
en politik för att 
vi ska klara av 
den.

– En rätt ssäker 
asylprocess 
måste följas av 
att om någon får 
ett avslagnings
beslut så måste 
det verkställas.

”KD följer oss”
Jessica Ohl

son, som kandi
derar till ordfö

randeposten i SDU, fick frågan 
om hur nära SD och KD egent

ligen står varan
dra.

– KD har följt 
efter oss och vår 
politik, för de 
inser att vi lig
ger på 20 pro
cent i opinionen. 
Svenska folket 
vill ha Sverige
demokraternas 
invandrings
politik, svarade 
Jessica Ohlson 
från SDU.

”Hon är i praktiken redan er.”
Det sade Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt om SD:s 

försök att värva KDU:s Sara Skyttedal vid gårdagens ung-
domsförbundsdebatt i Expressen valstuga.

– SDU:s och SD:s politik är att stoppa invandringen, jag 
för en politik för att vi ska klara av den, svarade Skyttedal.

Invandring het fråga när ungpolitikerna debatterade i valstugan
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”Vi kan inte 
säga nej för att 
’det är fullt’.”
Ellinor Eriksson, 27, SSU, om 
vilken flyktingpolitik Sverige 
bör ha.

”Det är i första hand 
svenska ungdomar som 
ska få svenska jobb.”
Jessica Ohlson, 24, SDU, om 
ungdomsarbetslös heten.

”Det gör vi nog 
alla.”
Sara Skyttedal, 28, KDU, om 
vem som bär skulden för de 
sjunkande resultaten i skolan.

”Fler och fler mår 
psykiskt dåligt av 
stress och press i sko
lan.”
Lorentz Tovatt, 25, Grön ungdom, om 
ett problem med den svenska skolan. 

”Förhoppningsvis åker 
MP ur riksdagen.”
Rasmus Törnblom, 25, MUF, om hur regeringen ska 
uppnå målet att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

”Jämfört med 
andra länder är 
svenska elever 
mindre motive
rade.”
Magnus Ek, 21, CUF, om 
skolan.

”Jag känner till en person 
som fick jobb via Arbets för
medlingen – och han fick jobb 
P˚ Arbetsförmedlingen.”
Linda Nordlund, 28, LUF, om Arbetsförmedlingens 
insatser för att få in unga på arbetsmarknaden.

”Problemet är 
inte att vi tar 
hit flyktingar, 
pro blemet är 
klass amhället”.
Hanna Cederin, 27, Ung vän-
ster, om invandringen till 
Sverige.

Grön ungdoms attack på 
KDU: ”Det är raspolitik”
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Peter ”Foppa” Forsberg 
var återigen på plats under 
Almedalsveckan. I går – under 
Idrottens dag –  gjorde han ett 
besök i Visby för Svenska spel. 
Även Mats Sundin var inbjuden 
av Svenska ishockeyförbundet 
att prata vid ett seminarium om 
hur man kan öka mångfalden 
inom ishockeyn. 

Peter Forsberg besökte 
Expressens valstuga och berät
tade då att de både hockey

legendarerna umgås en del. 
– Vi har barn i samma ålder 

och våra fästmör umgås. Han är 
en trevlig kille. 

Hockey en dyrare sport
Peter Forsberg följde i tis

dags kväll EMfinalen med 
U21landslaget i fotboll från tv
soffan. 

Landslaget består av spelare 
med olika bakgrunder, något 
som är betydligt ovanligare 

inom hockeyn som inte har 
samma mångfald.

– Det är lite dyrare att börja 
med hockeyn. Men projekt är 
på gång med att låna ut utrust
ningar. Sedan är det svårt med 
istider och så vidare. Så det 
finns förklaringar. Men vi kan 
göra saker. Vi behöver under
lätta. Det är väldigt lätt att 
börja med fotboll, säger Peter 
Forsberg. 

”Många trösklar”
Svenska ishockeyförbun

det är medvetet om problemet 
och jobbar nu aktivt med att 
få in fler unga med invandrar
bakgrund. I går hölls ett semi

narium på temat. Där möttes 
Peter Forsberg och Mats Sun
din, som själv har en hockey
skola i Sollentuna. 

– Ishockey har 
kanske många 
trösklar. Fot
boll är en enkel 
sport att börja 
med. Hockey 
behöver fort
sätta rekrytera 
på gräsrotsnivå 
och få in barn 
och ungdomar, 
mer än i dag.  I 
dag har barn så 
mycket att välja 
på. Förut var fot

boll och hockey så självklart, 
säger Mats Sundin som vill 
se fler isytor runtom i   landet, 
framför allt i storstäderna. 

Peter Forsberg 
håller med om 
att konkurren
sen om ungas 
uppmärksamhet 
i dag är stor: 

– Det är bättre 
för barnen med 
idrott än att 
bara sitta med 
sin Ipad. Det 
behöver så klart 
inte bara vara 
hockey, säger 
Forsberg. 

Två hockeylegendarer på plats samtidigt. 
I går besökte både Peter Forsberg och Mats Sundin Visby 

och Almedalsveckan på Idrottens dag. 
– Det är bättre för barnen med idrott än att bara sitta med 

sin Ipad, säger Peter Forsberg från Expressens valstuga. 

BILDTEXT. Bildtext bla bla bla. Foto: NAMN

Foppas nya mål: Locka 
fler unga till hockeyn
Idrottens dag i Almedalen – då dök två hockeylegendarer upp
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PRATADE SPORT. Idrotts-, folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och före detta hockeystjärnan Peter ”Foppa” Forsberg besökte Expressens valstuga i går.

Mats Sundin och Peter Forsberg, båda före 
detta hockeyproffs med långa karriärer bakom 
sig, pratade i går om mångfald inom sporten på 
ett seminarium anordnat av Svenska ishockey-
förbundet. Expressen passade på att fråga de 
båda ex-proffsen vilken nuvarande idrottare de 
mest känner igen sig själva i.
Peter Forsberg: 
– Han på mittfältet i U21-landslaget. (Oscar) 
Lewicki. 
Mats Sundin: 

– Det var så kul att titta på en sådan presta-
tion som U21-landslaget gjorde. Jag 

känner inte till så många namn men 
hela laget gjorde det fantastiskt. 
Zlatan (Ibrahimovic)? Ja, själv-
klart. Det är vår största fotbolls-
spelare.

HOCKEYESSEN HYLLAR 
FOTBOLLSSTJÆRNORNA
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Det vinnande laget fick hjälp 
av Anders Ygeman, inrikesmi-
nister och Gabriel Wikström, 
idrotts- och folkhälsominister. 
Det är högst oklart om de var 
den bidragande anledningen 
till segern.

När decibelmätaren skulle 
avgöra var det ett namn som 
publiken ropade i kör: 

– Alice, Alice, Alice!

Showade loss
Kultur- och demokratiminis-

tern showade loss på scen.
Redan tidigare gick hon upp 

när det var duell mellan Expres-

sen och SVT. Ministern lyf-
tes upp av Expressens Niklas 
Svensson och dansade i några 
sekunder. 

När huvudduellen skulle 
avgöras började alliansen. De 
gick in hårt.

Emil Källström, C, ekonomi-
politisk talesperson, kastade sig 
ut i publikhavet. 

– Jag fick feeling, säger han 
efteråt. 

Men det räckte inte ens att 
förre Centerledaren Maud 
Olofsson gick upp och vevade 
med armen likt Avicii för att få 
liv i publiken.

De hade inte samma 
underhållare som 
regeringen. 

– När jag såg att 
Ardalan och Alice rock-
ade loss, då kände jag 
Åh, jäklar vad kul det 
är. Jag trivdes där uppe, 
säger Annika Strand-
häll, S, socialförsäk-
ringsminister efter 
segern. 

Fick bucklan
Hon och regerings-

kamraterna leds till vip-områ-
det där de får lyfta den åtrå-
värda segerbucklan. 

– Wooow, ropar Annika 
Strandhäll, Alice Bah Kuhnke 
och civilminister Ardalan She-
karabi, S. 

Det är nästan samma fee-
ling som vid U21-gängets EM-
buckla. Nästan. 

Shekarabi påstår att han 
tidigt förutspådde seger. 

Det var ganska klart när de 
gick upp på scen, skojar han. 

Kvällens stora 
publikfavorit dansade 
nog för flera andra i 
regeringen – och mot-
tog jubel och hyll-
ningar. 

Firade ihop
Det var väldigt 

roligt, men jag blev 
också väldigt, väl-
digt trött, säger hon 
efteråt. 

De börjar sjunga. 
Hur ska ni fira?

– Vi ska fira med alliansen 
och lära dem lite rörelse, säger 
Alice Bah Kuhnke.

– Det blir mycket dans, säger 
Annika Strandhäll.

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

En vevande Maud Olofsson på scen hjälpte inte. 
Regeringen vann DJ Battle med en klar decibelmarginal. 
– Vi ska lära alliansen lite rörelse, säger Alice Bah 

Kuhnke om firandet i natt. 

Här tar regeringen hem vinsten efter stenhårt battle

”Hey Ya!” OutKast

”Take Me To The 
Clouds Above” Micha Moor

Baby I’m Burnin’ Dolly Parton

”Wake Me Up” Avicii

Shut Up and Dance Walk the Moon

A Little Party Never  Fergie,

Killed Nobody  Q-Tip, 

(All We Got) GoonRock

”Run the World (Girls)” Beyoncé

Call Your Girlfriend Robyn

”Knäpper mina fingrar” Linda Pira

Rap Das Armas Cidinho & Doca

”Mikrofonkåt” September

Rus Lill Lindfors

”I Love It” Icona Pop, Charli XCX

Slicka mej ren Tant Strul

”Heroes” Måns Zelmerlöw

(Who The Fuck) Living  The

Next Door To Alice Party Gang

”Dancing Queen” ABBA

Take On Me a-ha

”Guld och Hasse 

gröna skogar” Andersson

Chilla lide Labyrint, Amsie Brown

”En apa som liknar dig” Darin

Hallå Hela Pressen Nina

”Uncover 2014” Michael Aasen

Who Let The Dogs Out Baha Men

”Electric” Leila K

REGERINGENS 
L˚TLISTA

DJ’s: Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och 

demokratiminister, Åsa Regnér (S), barn-, 

äldre- och jämställdhetsminister, Ardalan 

Shekarabi (S), civilminister.

REGERAR ÆVEN I -B˚SET

FULLSATT. Runt 2 500 
människor var på plats.
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VÄND

”Don’t Stop Me Now” Queen
”Stay The Night” Alcazar
”Waiting For Love” Avicii
”Ramlar” Håkan Hellström
”You Can’t Stop  Nikki Blonsky, The Beat Zac Efron, (Hairspray)” Amanda Bynes,  Elijah Kelley, John  Travolta, Queen Latifah

”Eloise” Arvingarna
”Sommartider” Gyllene Tider
”I love it” Icona Pop
”Levels” Avicii
”500 Miles” The Proclaimers
”Canned Heat” Jamiroquai
”Dangerous” Da Buzz
”Sun Is Shining”  Axwell & Ingrosso
”Long Before 
Rock ’n’ Roll” Mando Diao
”Let the Sunshine In” Army of Lovers
”I Love It” Icona Pop, Charli XCX
”Hey Ya!” Outkast
”The Worrying Kind” The Ark
”Larger Than Life” Backstreet Boys
”Cara Mia” Måns Zelmerlöw
”I’m Walking 
On Sunshine” Katrina & the Waves

ALLIANSENS
L˚TLISTA

DJ’s Jessica Polfjärd (M), gruppledare, Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesper-son, Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-poli-tisk talesperson, Christina Örnebjär, riks-dagsledamot (FP).

REGERAR ÆVEN I -B˚SETDJ
Vinnare: 

Regeringen

Regeringen dansade loss… …på rad…

…och tog hem bucklan!

Alliansen körde med handklapp…

…kuppade upp Maud Olofsson på scen…

…men fick se sig besegrade.
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ÆKLAR, VILKEN FEST!

Lili Assefa, 38, pr-konsult. 

’’ Det är första gången jag 
är på DJ Battle. Det är en 

mytomspunnen fest. Det är 
ganska kända personer som inte 
har fått biljett hit. De har inte 
kunnat få. De har hållit stenhårt 
i biljetterna. Det är så man 
skapar hype. Jag skulle spela 
”Wake me up when it’s all over”.

Alice Bah Kuhnke, 43, kultur- och demokrati-

minister och Per Schlingmann, 44, PR-konsult. 

’’ ”Girls” med Beyonce, ”Heroes eller 

”Cara Mia” Med Måns Zelmerlöw, eller 

Hasse Andersson. Man vill få upp publiken 

och då måste man spela bred musik.

Emil Jönsson, 29, skidåkare: 

’’ Alice Cooper. ”Poison”. Det var 
en temalåt man hade på skid-

gymnasiet. Den väcker minnen. 
Anna Haag, 29, skidåkare: 

’’ Oscar Linnros, vad heter den 
där? Jag kör hans låtar. Vi har 

aldrig varit här. Vi vill se vad det är. 

DJ

Det blev en jämn kamp mellan medielagen Expressen och 
SVT i DJ Battle i går. 

Trots att både Niklas Svensson och Anna Dahlberg gav allt 
vann SVT med Fredrik Lindström och Karin Adelsköld. 

– Expressen gjorde en jättebra insats. Ni hade fler tydliga 
toppar, säger Fredrik Lindström ödmjukt. 

Inglidande i var sin bil gjorde med-
ielagen, Expressens politikrepor-
ter Niklas Svensson och Anna 
Dahlberg, politisk redaktör, och 
SVT:s Fredrik Lindström och 
Karin Adelsköld, storstilad entré 
på DJ Battle på Kallis i Visby.

Dahlberg dansade
Niklas Svensson och Anna Dahl-

berg inledde sedan tävlingen med 
”Rosa helikopter” med Peaches. 
Det visade sig blir en mycket jämn 
match mellan lagen. Det krävdes 
en extra omröstning för att få fram 
en vinnare. Trots att Anna Dahl-
berg bland annat bjöd på salsadans 
från scenen vann till slut Fredrik 
Lindström och Karin Adelsköld. 
Fredrik Lindström, som aldrig 
tidigare besökt Almedalsveckan, 
är glad över segern. 

 – Jag visste inte vad jag gav 
mig in på. Jag har aldrig varit på 
Almedalsveckan.  Och visste inte 

vad de var. Jag är partipolitiskt 
gravt ointresserad, säger Fredrik 
Lindström. 

”Jättebra insats”
Han är imponerad av motstån-

darlaget. 
– Expressen gjorde en jättebra 

insats. Ni hade fler tydliga toppar, 
vi var jämnare. Vi hade ingen rik-
tig flopp. 

Vad avgjorde?
– Jag tror att det var Karin (Adel-

skölds) dans. Hon bjöd på sig själv. 
Vilken var din favoritlåt?
– David Guetta med ”Hey mama” 

Den funkade över förväntan. 
Expressens Anna Dahlberg var 

nöjd trots förlusten.
– Motståndet var tuffast möjliga, 

men vi kämpade väl, tycker jag. 
Det var väldigt roligt och skräckin-
jagande på samma gång, säger hon 

Rebecka Martikainen
rebecka.martikainen@expressen.se

Linda Nyberg, 45, programledare

’’ ”Rock DJ” med Robbie 
Williams. Jag älskar den 

låten. Och jag har alltid älskat 
Robbie Williams. Här är fantas-
tiskt när det gäller att dansa. 

SVT TOG HEM 
MEDIAKAMPEN

”Party Rock  LMFAO, Lauren
Anthem” Bennett, GoonRock
”Danza Kuduro” Don Omar & Lucenzo
Blame It On Michael 
The Boogie  Jackson
”Promesses” Dimmi f. B. Lacoste
”Händerna mot  Petra
himlen” Marklund
”Run the World (Girls)” Beyoncé
”You Can’t Hurry Love” The Supremes
”Pound The Alarm” Nicki Minaj
”Heroes” Måns Zelmerlöw
”Euphoria” Loreen

EXPRESSENS 
L˚TLISTA

DJ’s: Anna Dahlberg, politisk redak-
tör, och Niklas Svensson, politikre-
porter.

”Rhythm Is A Dancer” SNAP!
”Hustlin” Vassy, Crazibiza, Dave Aude
”Daddy Cool” Boney M.
”Ingen Hejd” Joy
”Common People” Pulp
”I Want A Chance
 For Romance” Hector Rivera
”Endless Summer” Oceana
”All Night Long” Theo Richter

SVT:S 
L˚TLISTA

DJ’s: Karin Adelsköld, komiker och 
Fredrik Lindström, programledare 
och komiker.

S˚ LÆT 
 MEDIELAGEN
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Karin Adelsköld, 41, 
komiker, tävlade för 
SVT i media-delen av 
DJ-battlet.

Almedalsveckans hetaste fest. 
Så brukar DJ Battle på Kallis 

beskrivas. 
Gårdagens fest var inget 

undantag. Politiker,  journalister 
och kändisar, var där. 

– Det är första gången jag är 
på DJ Battle. Det är en 
 mytomspunnen fest, säger Lili 

Assefa, pr- konsult.
Vilken låt skulle du 

spela om du var DJ 
i  kväll?
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ÆKLAR, VILKEN FEST!

Tina Ghasemi, 30, riksdagsleda-
mot (M)

’’ ”Händerna mot himlen” 
med Petra Marklund. Det 

ät härlig sommarfeeling på den.

Annika Strandhäll, 40, socialför-
säkringsminister: 

’’ Jag är DJ i kväll. Det ska 
bli jäkligt kul. Regeringen 

kommer att vinna. 

Mathias Kallio, 
45, ansvarig för 
DJ Battle. 

’’ Allt med 
Pernilla 

Wahlgren.

Johan Petré, 33, 
eventfixare, Anna 
Sahlin, 39, artist:

’’ ”Heroes”, med 
Måns 

 Zelmerlöw. För vi är 
alla hjältar, säger 
Johan. 

’’ Jag hade 
spelat en 

gammal goding. 
Kanske ”Respect” 
med Aretha Franklin. 

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

0 DJ Battle, förstås
Karin Adelsköld och Fredrik 
Lindström gjorde det omöjliga: 
besegrade vackra Anna Dahl-
berg och snygga Niklas Svens-
son. 
Hanna Stjärne påminde mig – 
och jag gratulerade.

1 Peterssohn fick 
skratta med SR
Plötsligt log de mot varandra. 
Bilden på Anna Rastner, pro-
gramchef på TV4, Cilla Benkö, 
vd för Sveriges Radio, Thomas 
Peterssohn, vd för MittMedia, 
AnnaKarin Lith, publicistisk 
chef på MittMedia, och i bak-
grunden Per-Anders Broberg, 
snart vd för Utgivarna, är ju inte 
särskilt ovanlig givet umgänget 
här i Visby.
Men: MittMedia är public 
services mest högljudda kritiker 
och en glad bild på Peterssohn, 
Lith och Benkö hör inte till 
vanligheterna. 

2 Peterssohn fick 
för lite vin av TT
När Nyhetsbyrån TT och 
 Retriever bjöd in till mingel 
stod arrangören Kerstin Pil-
hage där med ett stort, gene-
röst glas – samtidigt som förre 
vd:n för TT fick nöja sig med 
ett litet. 

3 Peterssohn 
 överallt 
Alltså: Thomas Peterssohn är 
otvivelaktigt årets 
medieminglare.�

Marianne Larsson, 54, innovations-
chef Innovation Skåne och Cecilia 
Schelin Seidegård, 61, landshöv-
ding Gotland. 

’’ ”Wake me up” med Avici. Det 
är drag i den, säger Marianne 

Larsson. 

’’ ”Händerna mot himlen” med 
Petra Marklund. Den här 

härlig. Och Petra är verkligen härlig.

Anders Ygeman, 45, inrikes-
minister

’’ Något med Ebba Grön.

Gustaf Reinfeldt, 22, konsult. 

’’ Något av Magnus Uggla. 
”Vittring”, som handlar om 

när han var ung och grabbgänget 
gör stan. I kväll ser jag fram emot 
att våra alliansgruppledare vinner 
över regeringen i dj-battle. Vi 
förlorade förra året så vi måste ta 
revansch.

Carina Nunstedt, 45, tidningsentreprenör: 

’’ ”Alla vill till himlen”, med Thåström förstås. 
Det är första gången jag är här. Det verkar 

vara en spännande mötes- och mingelplats. 
Frida Boisen, 40, sociala medier-strateg på 
Dagens Industri.

’’ Schlager går bra på de här ställena. Jag 
hade kört ”Heroes”. Politiker och maktha-

vare älskar en vinnare.

Sofia Wistam, 
49, programle-
dare

’’ ”Happy” 
med 

Pharrell 
Williams. Alla 
dansar till den. 
Det går inte att 
stå still. 

Dominika Peczynski, 44, 
pr-konsult: 

’’ Hasta Mañana, för 
den är så bra. Det 

är en Abba-låt och det är 
en av deras mest under-
skattade låtar.

Svensson & Dahlberg.
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”Zlatan trodde att jag 
hackat hans nummer”

Namn: Olof Lundh.
Ålder: 48.
Bor: I Stockholm.
Familj: Singel. Två barn. 
Yrke: Sportjournalist. 

OLOF LUNDH

FYRA FR˚GOR

PASCAL ENGMAN möter sportjournalisten Olof Lundh
TV4-profilen Olof Lundh väjer aldrig 
för de obekväma frågorna.

För Expressen berättar han om 
situationen med Erik Hamrén, 
U21-landslaget, uppväxten utan för-
äldrarna och varför han röstar 
blankt. 

– Jag har noll förtroende för politi-
ker, säger Olof Lundh.

Du valde mellan Journalisthögskolan och 
Handels. Vad hade du gjort i dag om det 
hade blivit Handels?
– Jag hade varit betydligt rikare än jag 

är i dag i alla fall. 
Har du krisat?
– Det har väl alla? Både ålderskriser 

och livskriser. När jag blev omplacerad på 
Expressen och blev av med min tjänst som 
fotbollsreporter. Det var en stor kris jag all-
tid kommer att bära med mig. 

Varför?
– Jag gjorde ett extraknäck jag inte 

borde ha gjort (Olof  tog emot betalning 
för att ha skrivit texter till en hemsida 
som tillhörde fotbollsagenten Kent Carl-
zon). Det har format mig på jävligt många 
sätt. Att göra fel. Leva med den skammen. 
Något som är moraliskt fel. Det var en jäv-
ligt omskakande tid. Även om det var jag 
som gjorde fel och jag fick ta ansvaret för 
det. Jag tvivlade på mig själv, jag hade små 
barn, det var jag som försörjde familjen. 
Och skammen. Den var nästan ännu job-
bigare. 

Hur gick du vidare?

– Då ringde TV4 och frågade om jag inte 
ville jobba som fotbollsreporter hos dem  
i stället. Jag var tveksam till om jag kunde 
jobba med fotboll igen. Jag pratade med 
några mediechefer som jag känner. Vissa 
sa att jag aldrig kunde jobba med det igen, 
medan andra sa att jag kunde köra vidare. 
Jag beslöt mig för att testa. Vissa kolleger 
tyckte att det var fel, en del gick efter mig 
rätt hårt. 

Vi är i Almedalen. Finns det 
en politisk Olof Lundh?
– I grunden, ja. Jag får skit 

för att jag röstar blankt men 
jag vill vara obunden och tror inte på sys-
temet. Ofta skriver jag med en politisk 
ingång. Ofta är jag rätt förbannad, det 
finns någon slags ilska. Jag har noll för-
troende för politiker. För mig var kulmen 
när riksdagen för ett år sedan skulle fatta 
beslut kring politikerpensionen. Riksda-
gen röstade för att de som redan satt där 
skulle behålla de förmåner som fanns, 
trots att alla inser att politikerpensionen 
är åt helvete, men att de som kom efter 
skulle få sämre. Det finns säkert fantas-
tiska människor som är politiker, men jag 
tror inte på processen. Jag lyssnade på Löf-
vens tal. Jag kan skriva under på allting 
för att det är så utslätat. 

Låt oss tala ideologi då. Vänster eller 
höger?
– När jag var yngre låg jag lite mer åt 

höger, i dag ligger jag lite mer åt vänster. 
Folkhemmet jag växte upp i var fantastiskt 
på många sätt, även om exempelvis skolan 

var skapat efter en person som inte fanns, 
en medelelev. De som var svaga hade svårt 
att hänga med, de som hade lättare tyckte 
att det var tråkigt. Samtidigt är det inte 
bra i dag. Fullt avreglerat. Det har gått för 
långt. Läser man OECD-undersökningar 
har man förstått att Sverige är det land 
som avreglerat snabbast och mest. Det gör 
mig upprörd. Att vi gick så långt. Men vi 

har varit hårt hållna, i det 
gamla DDR-Sverige, som man 
inte får säga enligt Dagens 
Nyheter, men som jag säger 
ändå. Sosse-Sverige hade oer-

hört mycket bra, men det blev för stelt. Då 
ville folk ha något annat. Och vi åkte för 
långt åt andra hållet.

Var du medelbarnet i skolan?
– Jag hade det hyfsat lätt för mig, efter-

som jag har bra minne. Men jag tog det lite 
för lugnt. Jag saknade driv. Varför vet jag 
inte. Klart det finns saker 
i ens barndom som präg-
lat en. Mina föräldrar flyt-
tade när jag var 14 till Hel-
singborg. Jag bodde kvar 
hos vänner till familjen 
i Lund. Det var speciellt. 
Framför allt inser jag i 
dag att när man är 14 så är 
man inte så vuxen. 

Hur var den tiden?
– Rolig på sitt sätt. Jag 

fick två bröder i samma 
ålder och familjen är här-
lig. Det var kul. Men klart 

att man gled lite vind för våg. Jag lärde 
mig ta hand om mig själv, blev lite ensam-
varg. 

Vad är grejen mellan dig och Erik Ham-
rén?
– Egentligen är det bättre att fråga 

honom om det. Men ska jag ge min bild av 
det så är det att han känner sig trängd. Inte 
bara av mig. Han uppfattar varje fråga jag 
ställer som om jag vill komma åt honom. 
Så är det inte. Men ibland behöver man 
ställa frågor som kan uppfattas som kor-
kade. Äh, jag vet inte. Han är väl pressad 
och tycker frågorna är jobbiga. Det märks 
tydligt. Simon Bank på Aftonbladet sa ”du 
kan inte ens fråga honom om vädret, för 
att han blir förbannad”. 

Har ni talat om det?
– Han kan ringa ibland när han blivit 

förbannad på någonting, nu var det ett tag 
sedan. Då vill han klaga på något man sagt 

eller frågat. 
Vem har den ljusaste 
framtiden i U21-lands-
laget?

– Jag tror på Oscar 
Lewicki, men han är en 
vattenbärare, så han kan-
ske aldrig kommer att gå 
långt. Jag hoppas att John 
Guidetti infriar de förvänt-
ningar som finns: Väljer 
ett bra lag som satsar på 
honom långsiktigt, inte 
bara satsar på något kort-
siktigt.

Jag har noll 
förtroende 

för politiker.

MER VÆNSTER ÆN HØGER. Om att han röstar blankt säger Olof Lundh: ”Jag vill vara obunden och tror inte på systemet”. Foto: SVEN LINDWALL

1 När tänkte du senast ”nu skiter 
jag i allt, flyttar till Indien, börjar 
med yoga och gifter mig med en 
hajfiskare”?
– Jag tänker ganska ofta att ”nu 
skiter jag i allt” när något går emot 
mig. 
2 Vilket samtalsämne snöar du in 
på lite för ofta när du är berusad?
– Det vet jag inte. 
3 Vem är det kändaste person du 
träffat?
– David Beckham. Eller LeBron 
James.  
4 Vilket är det konstigaste tele-
fonsamtal du fått?
– När Zlatan trodde att jag hackat 
hans telefonnummer våren 2002. 
Han hade gett mig numret en 
månad tidigare i Grek-
land, men sen hade 
jag skrivit något 
han blivit förban-
nad på och fått 
för sig att jag 
hackat det 
holländska 
telebola-
get. 

Zlatan.  Foto: BULLS
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Preem Evolution Diesel (32% förnybar råvara) och Preem Evolution Bensin (10% förnybar råvara) sänker utsläppen av fossil koldioxid jämfört med fossil diesel och bensin.

ALLA POLITIKER 
BORDE DRA 
ÅT SKOGEN

Det låter kanske galet, men skogen är Sveriges oljereserv. För av 
restprodukter från svensk skogsindustri utvecklar vi inte bara Evolution 
Diesel, som sänker dina koldioxidutsläpp, utan nu också Evolution 
Bensin. Det gör att alla, oavsett vilken bil de kör, kan tanka lite grönare.

Ett steg i rätt riktning, absolut, men vi vill hellre ta enorma kliv. Och för 
att det ska kunna ske behöver vi beslutsfattarnas hjälp. Utan långsiktiga 
spelregler från dem kan vi tyvärr inte göra de investeringar som krävs 
för att drivmedlen ska bli ännu grönare. Alla politiker borde helt enkelt, 
precis som vi, dra åt skogen.

Läs mer på preem.se/evolution

VÄRLDSPREMIÄR FÖR EVOLUTION BENSIN.
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� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

KorvMbaraMenMkväll.M
InteMmedMiMDJM
Battle.MPersonalenM

sägerMuppMsig.MM
ViMsäger:Mköp.

� -
� KURSEN

VisbyMharMmångaM
smultronställen.M
SkandiasMträd-
gårdMochMstrand-
promenadenMärM
någraMavMdem.MViM
togMtempenMpåM
SkandiasMming-
lareMochMtogMredaM
varMdeMbästaMplat-
sernaMiMVisbyM
finns.

VilkenMärMdinM
favoritplatsM
iMVisby?

JennyMWiener,M39,Maffärs-
ansvarigMhälsaMpåMSkandia:

’’ Skandias trädgård.

EFTERSNACK
i samarbete med

Smultronställen i Trädgården
God algsallad

på H10!

’’ Dags att 
banta 

ner ett modera-
torsmanus till 
hälften. Nästan 
lika svårt som att 
banta själv. EdwardMBlom

Blom.

MMViceM statsministerM ochM
miljöMministerM Åsa Romson,M
MP,MärMvisserligenM
iMAlmeMdalen.M
MenMnuMgerMhonM
sigMinMenMannanM
hetM debatt.M HonM
försvararM artis-
tenMZara Larsson 
motMhatet,MMefterM
attMLarssonMkri-
tiseratM könsför-
delningenM vidM
Bråvalla-festiva-
len.M

”Ser det ofattbara hatet 
som sköljer över modiga  
Zara, jag står bakom dig. Din 
röst är klarast och starkast 
av alla,” skriverMRomsonMpåM
Twitter. 

Romsons stöd till 
Larsson: ”Starkast”

Larsson.

Romson

…DagensMNyhetersMchefre-
daktörMPeterMWolodarskiMiM
barenMpåMClarionMhotellMVisby.
HanMpiggadeMuppMsigMmedM
kaffeMochMettMfatMfärskMana-
nas.MGenastMspriddeMsigM
frukttrendenMävenMtillMandraM
gästerMsomMvilleMhaMsammaM
sak...

VI S˚G…

”Våga prata med barnen”

FlickanM YaraM fickM iM aprilM förraM
åretM sättaM livetM tillM efterM denM
misshandelMhonMutsattsMförMiMsittM
egetM hem.M HennesM historiaM varM
utgångspunktenM förM diskussio-

nenMomMhurMsystem-MochMmyndig-
hetsbristerMnärMdetMgällerMskyddM
avMbarnMiMutsattaMsituationer.

–MViMharMstoraMutmaningarMsomM
skiljerMsigMåtMberoendeMpåMvarM iM

SverigeMmanMbor.MSystemenMkanM
varaMmerMsårbaraMiMmindreMkom-
munerMdärMdetMkanMfinnasMmin-
dreMbemanning,MsaMAnna König 
Jerlmyr,MoppositionsborgarrådM
(M)MsomMsattMiMpanelen.

Behöver mer kompetens
Sabina Wikgren Orstam påM

IVOMpekadeMpåMattMmångaMsoci-
onomerM ärM nyutexamineradeM
ochMbehöverMmerMkompetensMochM
erfarenhet.

ÖvrigaM medverkandenM iM dis-

kussionenM
varM Fred-
rik Lundh 
Sammeli,M
ordförandeM
iM socialför-
säkringsutskottetM(S);MCecilia 
Grefve,M nationellM samordnareM
förM denM socialaM barn-M ochM ung-
domsvården;M ochM Christina 
Heilborn,M programchef,M UNI-
CEFMSverige.

Elisabeth Lidén
elisabeth.liden@expressen.se

HurMskaMviMkunnaMskyddaMvåraMbarnMfrånMattMfaraMilla?
DenMfråganMställdeMUnicefMvidMenMdiskussionMiMSkandiasM

trädgård.M
NiklasMSvenssonMmodereradeMdiskussionenMsomMutgickM

frånMfalletMYara,M
–MInvolveraMbarnenMmer.MVågaMprataMmedMdemMochMvågaMtaM

inMvadMdeMharMattMsäga,MsaMSabinaMWikgrenMOrstam,MchefMförM
avdelningenMöst,MIVO.

WikgrenMOrstam.
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BritMStakston,M53,Mmediestrateg;MEvaMTrolin,M39,MSverige-
chefMNordnet;MJohannaMSnickars,M33,MPR-chefMNordnet:

’’ Restaurang H10. Där åt jag en god algsallad, 
säger Brit Stakston.

JoanisMDanos,M37,Mentrepre-
nör,MSotirisMDanos,M33,M
SteveMAngellosMnaprapat,:

’’ Skandias trädgård. Vi 
känner oss hemma 

här.Trädgården!
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Dagens ARBETSPLATS
EN ØDE ALMEDAL?
Polisen i Lund var på sitt mest 
skojfriska humör i tisdags. På sitt 
Facebook-konto har de lagt upp 
en bild som visar en uniformerad 
polis, till synes uppgiven, vid en 
skylt där det står ”Almedal”. Men 
inte en politiker syns i sikte  
– bara ändlösa fält och åkrar. 
Eftersom polisen är i Almedal 
utanför Lund. På onsdagsefter-
middagen hade inlägget gillats 
över 5 000 gånger och delats 
över 200 gånger.

Dagens FELKØRNING Dagens LENA MELLIN

Smultronställen� i�Trädgården

NadiaMDyberg,M50,Mdokumentärfilmare,M

GunillaMHerlitz,M55,MvdMExpressen,MDNMochMDI:

’’ Surfers för det är så fantastiskt god 

mat. Vi åt asiatiskt där i kväll.

BL˚ BL˚ VINDAR…
Dessa tre kostym-
klädda herrar med 
datorer kombinerade 
jobb med havsbris 
och härlig utsikt.

LenaMMellinM
svalkarMsigM
medMettMglasM
kranvatten.

KONVERTIT
– Jag åkte hit och var 
rätt skeptisk, men varit 
väldigt bra! Ska jag 
välja nåt att nämna var 
det SEB:s seminarium 
om framtidens finan-
siering av välfärden, 
säger Anders Lind-
holm, vd för Demo-
skop.  LADDA SMART

Elias Wästberg, lobby-
chef på Göteborgs hamn, 
delar ut smartaste prylen 
i Visby: En snygg 
extraladdare till mobilen.

AnnaMÖster,M37,MchefsekonomMLäns
försäkringar;MAnnaKarinMSöderblom,M47,M
COOMSkandia;MTuaMHolgersson,M51,MvdM
LänsförsäkringarMfondliv:

’’ Löprundan längst vattnet, säger 
Anna Öster.

’’ Skandias trädgård, säger Anna-
Karin Söderblom.

BengtMWesterberg,M
71,MtidigareMparti
ledareMförMFolkpar
tiet;MBonnieMBern
ström,MyngreMänM
Bengt,Mkonsult:

’’ Restaurang 
Bolaget. Där 

åt vi en god mid-
dag. Vi åt anka.

GudrunMSchyman,M67,M
partiledareMF:

’’ Donners plats. Det 
är så bra att stå 

där och ha torgtal. Jag 
gör det varje dag och 
tycker det är så härligt. 
I dag har jag talat om 
mänskliga rättigheter, 
välkomna människor från 
andra delar av världen.

Mattipsen:
Asiatiskt
eller anka

KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
ONSDAG

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

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

MattiasMKarlsson,M37,M
gruppledareMförMSveri
gedemokraterna,MomM
ambitionenMattMbliMlan
detsMstörstaMparti:

’’ Vi måste tydligt kom-
municera våra kärnfrå-

gor men även bredda partiets 
profil. Vi måste fokusera mer 
på den sociala delen av 
socialkonservatismen och 
inte bara de hårda frågorna 
och kritiken.

GustavMKasselstrand,M
28,MförbundsordförandeM
SDU,MomMJimmieMÅkes
sonsMtal:

’’ Genom åren har jag hört 
väldigt många tråkiga 

tal av Jimmie Åkesson, men 
det här tog nog priset som det 
absolut tråkigaste tal han 
någonsin har hållit. 

GudrunMSchyman,M67,M
partiledareMFeministisktM
Initiativ,MomMjämförelsenM
mellanMSDMochM
FremskrittspartietMochM
DanskMFolkeparti:

’’ De har sina ideologiska 
rötter i fascismen. 

Därför är Sverigedemokra-
terna mycket farligare. De 
agerar inte bara på den 
ekonomiska politiken eller 
flyktingpolitiken. De agerar på 
jämställdhetspolitiken, mänsk-
liga rättigheter, kulturpoliti-
ken. 

BengtMWesterberg,M71,M
tidigareMpartiledareMförM
Folkpartiet,MomMJimmieM
ÅkessonsMinvandrings
kritik:

’’ Det jag tycker var 
obehagligt var att han 

började med att kritisera 
islamism. Det han vill få 
väljarna att tro är att det finns 
en koppling mellan invandrare 
till Sverige och islamister. 



TORSDAG 2 JULI 201526

Ett FOKUSerat gäng
Fokus och CNN bjöd in till mingel i Sankt 
Nicolai kyrkoruin. CNN:s Max Foster mötte 
Gustav Fridolin i ett samtal om vägen till 
forskning i världsklass. 

 Juleen Zierath, ordförande för Nobel  
komittén för fysiologi eller medicin och  
Lars Heikensten fanns också med på scen. 

 Foto: LISA MATTISSON Enkät: ELISABETH LIDÉN

Sten Haage, 64, delägare 
StrandbergHaage:

’’ Forskning och utbild-
ning är fundamentet 

i  vårt samhälle. Utan teknik 
och vetenskap bygger vi 
inget nytt Sverige. Min 
förhoppning är att massor av 
människor kommer, lyssnar 
på viktiga frågor och träffar 
många av dem de inte hunnit 
träffa i Almedalen ännu. 

Kristina Persson, 70, framtidsminister:

’’ Hela Almedalen är som ett universitet 
i  framtidsfrågor. Väldigt mycket i dag handlar om de stora, långsiktiga frågorna. I fjol var det mycket klimat och i år har det varit mycket digitalisering och vad som händer på arbetsmarknaden.

Lennart Ekdal, 61, 
journalist:

’’ Jag ser fram 
emot samma sak 

som jag ser fram emot 

alla kvällar i Almedalen. 

Vin, spirituellt umgänge 

och en behaglig som-

markväll.

Jacob Lund, kommunika-
tionsdirektör på Astra 
Zeneca och legendarisk 
reporter på norska kvälls-
tidningsjätten Verdens 
Gang, för övrigt Aftonbla-
dets syster tidning inom 
Schibsted – vad säger du 
om ett Bonnierköp av 
Aftonbladet?

– Hade känts helt ore-
alistiskt  för  två-tre  år 
sedan,  men  ser  man  på 

det  i  dag  finns 
det klara förde-
lar med ett sånt 
köp.

Jacob hoppas 
inte på en affär. 
Han  konsta-
terar  dock  att 
”nya  alternativa  affärs-
modeller  gör  att  man 
måste tänka på helt annat 
sätt”.

Om  Astra  Zene-

cas  närvaro  
i  Almedalen 
säger han:

– Det  går 
jättebra,  vi 
växer  i  Sve-
rige och deltar 
i  Almedalen  

i en rad seminarier som 
är  viktiga  för  oss  och 
våra fortsätta satsningar 
i Sverige: skolan, skatter 
och export. 

”Finns klara fördelar med ett köp”

Jacob Lund.

Cecilia Uddén, 54, Mellan-
östernkorrespondent på 
Sveriges Radio:

’’ Höjdpunkterna under 
Almedalen har varit 

alla sidodiskussioner om IS 
som kommit från så många 
olika håll.

Malou von Sivers, 62, 
programledare:

’’ Den här ruinen är oslagbar. 
De tidigare åren har det varit 

premiären av Palmefilmen här och 
det har ofta varit någonting lite extra 
här. Det har varit ”star quality”.

Jag var där!
Almedalen 2015

Skapa din egna

Almedals-
t-shirt gratis

CottoVer Collection 
är certifierade med

Välj ett budskap nedan och skicka
sms till 0701-69 05 13. Du får tillbaka 

ett sms när din t-shirt är klar 
(ange storlek samt herr/dam)

[Företag eller namn]   Almedalen 2015
[Företag eller namn] var där - Almedalen 2015 

Solen skiner på [företag eller namn] under Almedalen 2015
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Ibrahim Baylan, 43, energi
minister (S):

’’ Ta till exempel går
dagens EMframgång. 

Klart att det lyfter oss alla. 
För en gångs skull stod hela 
Almedalen stilla. Det 
sänder en stark signal när 
man ser att EMhjältarna 
utgör en väldigt bra spegel 
av det moderna Sverige. En 
svensk i dag kan heta 
Khalili eller Svensson. Det 
är vi tillsammans.

Anders Ygeman, 45, inrikes
minister:

’’ När allt annat splittras 
upp så är fotboll och 

idrott en sammanhållande 
kraft där alla kan enas och 
vara med på sina villkor.

Rossana Dinamarca, 41, 
riksdagsledamot (V):

’’ Idrott generellt sett är 
väldigt viktigt efter

som det också är ett språk 
som vi alla kan tala. Idrott 
förenar.

POLITISKT 
FINLIR

Fotbollsyran är total efter Sveriges seger 
i U21finalen och politikerna ville inte vara sämre. 
I går utmanade 13 toppolitiker varandra i en bru
tal fotballsmatch där Anders Ygeman tacklade 
Rossana Dinamarca till marken.

– Jag gav honom onda ögat, säger hon.

Svetten rinner på Gustav 
Fridolin när han slänger 
sig ner på gräset i paus.

– I dag är det lätt att 
svara på vad fotboll bety
der. Allt! 

Special Olympics
Politiker från båda 

blocken samlades i Bota
niska trädgården för att 
delta i Special Olympics, där 
politikerna spelade tillsam
mans med personer med en 
utvecklingsstörning. 

Bland politikerna var det 
bara Anders Ygeman och 
Gustav Fri
dolin som 
lyckades få 
in ett mål 
i matchen 
som slutade 
3–2.

Anders 
Ygeman lad
dade upp 
genom att 
titta på Yout
ubeklipp 
från VM 
1994.

– Jag såg klippet när 
Schwartz står vid frispar
ken, Mild petar och Bro
lin slår in den. Jag kan se 
det hur många gånger som 
helst!

Full av vinnarskallar
Även om det var en vän

skaplig match var planen 
full av vinnarskallar och 
Anders Ygeman gjorde 
en brutal tackling av Vän
sterpartiets Rossana Dina
marca. 

– Det var en ganska rejäl 
tackling. ”Boom” sa det så 

landade 
jag på mar
ken. Jag är 
glad att jag 
 landade 
rätt.
Var det en 
politisk 
markering?

– Jag 
vet inte, 
men jag 
gav honom 
onda ögat 
efteråt.

 I ALMEDALEN

Elisabeth
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Hård kamp på planen  
mellan våra folkvalda

VAD BETYDER  
FOTBOLL FØR  
SAMHÆLLET?

GUSTAV FRIDOLIN, 32, språkrör, 
Miljöpartiet:

’’ Idrottsrörelsen betyder så 
extremt mycket för att samhäl

let ska hänga ihop. Det förenar folk 
som inte är exakt som en själv, har 
samma uppväxt och åsikter. 

Rofyllt med rosé och rosor
 MUlf  Ekberg, Ace of  Baselegen

dar, är delaktig i Epicenter som 
anordnar event med bland andra 
Microsoft, Google och Samsung 
i Almedalen.

– Valår brukar vara de säm
sta åren, för då är det bara 
politik – i sommar är det väl
digt bra här, välbesökt dess
utom.

Epicenter anordnar digital 
safari, bland annat.

Vad har du i hörlurarna?
– En musikapp, eller rättare 

sagt: flera musikappar. Vi håller 
på att testa dem nu, de tar bort 
all teori och vem som helst kan 
lära sig vilket instrument som 
helst.

Så man skulle kunna lära sig 
spela typ saxofon?
– På typ fem minuter.

Ace of Base-Uffe står  
och lurar på en ny app

Expressen i går.

Primes rosémingel fortsätter att locka politiker och opini
onsbildare. Bland rosorna i trädgården pågick nätverkan
det och diskussionerna för fullt, strax innan partiledartalet. 
Vi passade på att fråga: 

Vilken är den mest intressanta personen i Almedalen?
                 Enkät: ELISABETH LIDÉN Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Ulf Ekberg.

Gunilla Kinn Blom, 43, journalist: 

’’  Ingen enskild person, utan det 

är dynamiken av människor 

som gör det spännande.

Edward Blom, 44, gastronom och 

kulturhistoriker med Melchior, sex 

veckor:

’’  Melchior. Det är i alla fall 

honom jag lägger mest tid på.

Johanna Schreiber, 29, pressekreterare, M:

’’ Rebecca Uvell som är sommarledar
skribent på Dagens Industri. Det är kul 

med kaxiga kvinnor i den borgerliga debatten.
Torbjörn Rosdahl, 66, finanslandstingsråd på 
Stockholms läns landsting:

’’              Anna Kinberg Batra. Det ska bli spän
nande att se hennes tal.

Lorentz Tovatt, 25, språkrör, 
Grön Ungdom:

’’  Fredrik Gertton som 
regisserat bikes vs cars. 

Han har briljanta idéer om 
framtidens städer.
Dennys Bello, 25, kommunikatör 
på God El:

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

Tommy Möller 
lade pannan 

i  djupa veck 
när han 
pratade om 
December-
överens-

kommelsen. 
Jag förstår 

honom. 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwalds-

son och jag kunde konstatera att vi 

inte var eniga i någon fråga!

GRØNINGS SELFIES

Ett lite udda 
Visbygäng

James Hanusa, vd för Urban Innovation 
exchange i San Francisco, tror på medborgar-delaktighet i storstäder för bättre miljö. 

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

MINGELTIPS  
FR˚N IDA 
KARLBOM

m Den här dagen går jag på upp-
täcktsfärd för att hitta de lite udda – 
men spännande – inslagen i Almeda-
len. Den första jag möter är KARL-
PETTER THORVALDSSON och han 
kanske inte är så udda, men vi har 
tagit selfies tre år i rad nu. 

Udda är JAMES HANUSA från 
San Francisco som började som akti-
vist men som numera blivit en pro-
blemlösare för en bättre utveckling 
när det gäller miljön. 

Nästa knockout fick jag när jag 
träffade ZHUO-CHUN PENG och 
ANNIKA BOLIND BÅGENHOLM som 
kom med en liten kartong där det stod 
prostatacancertest. 

Men inte nog med det, sedan 
sprang jag på framtidsministern 
KRISTINA PERSSON. Jag inledde 
dock morgonen med Decemberöver-
enskommelsen. TOMMY MÖLLER 
konstaterade att de inte var världens 
bästa uppgörelse. 

Zhuo-Chun Peng och Annika Bolind Bågen-
holm jobbar på Chundsell Medicals. Zhuo-
Chun Peng har utvecklat ett prostatatest som kan göra underverk. 

Framtidsminister Kristina Persson berättade att 

hon har flera projektgrupper i arbete som snart 

börjar leverera sina tankar. Bland annat handlar 

det om skatter, ekonomi och digitalisering. 

Lotta Gröning  
och LO:s ordfö-

rande Karl Petter 
Thorwaldsson  
var inte eniga  

om något

Bli inte lika full som på firmafesten, var inte för-
domsfull och låt dig bli överraskad.

Det är mingelproffset Ida Karlboms bästa tips.

MINGLA RUNT 
SOM PROFFSEN

Almedalsveckan har också 
blivit mingelveckan. 

Det började med ett 
rosévinsmingel hos Prime 
som också blev grunden 
för en nationell roséboom 
och nu har det fortsatt 
med ett mingel på nästan 
varje Visbygård.

”Otroliga möjligheter”
Ida Karlbom styr det 

mest exklusiva – Skan-
dias mingel vid trädgår-
den som har direkt utsikt 
mot Almedalen och parti-
ledartalet.

– För att komma in på 
exklusiva mingel gäller 
det att skapa en god rela-

tion tidigt. På plats gäl-
ler det att vara öppen och 
nyfiken. Ofta blir man 
överraskad på ett bra 
mingel, säger hon.

Regler för mingelturné
Till vardags jobbar 

hon med kommunika-
tion och driver en futu-
retellingfirma ihop med 
Elaine Eksvärd och Per 
Schlingmann – och i 
Visby tar hon kommuni-
kationen vidare till ming-
elvärlden.

– Det finns otroliga 
möjligheter här om man 
har fokus på möten med 
människor, säger hon.

I år har hon, och Pri-
mes rosémingelgrundare 
Fredrik ”Feffe” Anders-
son, också delat med sig 
av sina kunskaper på en 
mingelturné arrangerad 
av bilmärket Mini. 

De har besökt allt från 
klassiska rosémingel till 
spännande entreprenör-
svimmel med riskkapita-
lister hos Företagarna.

– Almedalen är spän-
nande för oss eftersom vi 
är ett urbant bilmärke. 
Bra mingel och 
möten mellan männ-
iskor blir vi gärna 
förknippade med, 
säger Christer 
Stahl, vd för Mini 
Northern Europe.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

4 Ta det lugnt med alkoholen 4 Var öppen och 
nyfiken 4 Fokusera på möten och människor

4  Låt dig 
överraskas.

4  Var 
nyfiken  
och 
öppen.

4  Skapa 
en god 
relation 
till 
mingelar-
rangören.

4  Tänk på 
att du repre-
senterar dig 
själv och din 
organisa-
tion.

4  Ett 
mingel är 
inte en 
firmafest 
– drick 
med måtta.

4  Kon-
takta 
arrangö-
rerna i god 
tid för att 
komma in.

Ida Karlbom har 
hand om Skan-
dias mingel 
i  Almedalen och 
bjuder på sina 
bästa mingeltips. 
 Foto: LISA  
 MATTISSON
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Stöldsäkert vimmel 
Vi vimlade runt på Stöldskyddsföreningens vimmel och ställde frågan: 
Var skulle du vilja vara helst just nu om du inte var i Almedalen? 
 FOTO OCH ENKÄT: ANNA-KARIN NILSSON

Blixtvisit hos Visita
Eva Östling, vd Visita, 
och Maud Olofsson, 
ordförande, välkom-
nade gästerna till 
besöknäringens 
branschorganisation 
Visita.

På Burmeister 
bjöds upp som sig bör 
för att locka till nya 
besök hos medlem-
marna runt om i lan-
det. 

Eva Östling, 61, vd för Visita, och 
Maud Olofsson, 59, ordförande:

’’ I min roll vill jag inte sätta nån 
framför nån annan, men jag 

kan berätta att Lilla Bjers, ekologisk 
restaurang här på Gotland, var en 
otroligt trevlig överraskning, säger 
Eva.

Mats Hulth, 69, S, före detta 
finansborgarråd är ett krog-
proffs som inte har några 
problem att rekommendera ett 
besök:

’’ Tennstopet, så klart, 
säger han. Jag är del

ägare där dessutom.
(Tennstopet i Vasastan, Stock
holm, får vi väl förklara för dem 

Ylva Johansson, 51, 
arbetsmarknadsminis-
ter, kom och minglade 
när besöksnäringen 
bjöd in.

Text: MAGNUS ALSELIND

Sotiris Danos, leg naprapat, har klinik på Shera-
ton i Stockholm och brukar flygas in när tennis-
stjärnan Bernard Tomic behöver proffsbehand-
ling, nu besökte han Visitas vimmel.

Vilken krog vill du rekommendera?

 Foto: SVEN LINDWALL

SVT:s Stefan Åsberg och foto-
grafen Niclas Berglund sli-
ter hårt med olika åtaganden i 
Almedalen. Bekantas Bekanta 
lyckades fånga Åsberg på väg 
upp på SVT:s scen, säkert nyss 
hemkommen från ett starkt 
SVT-reportage i någon del av 
världen – på väg till ett annat.

Med sig hade Åsberg, som 

så ofta, fotografen Niclas Berg-
lund.

– Vi ska bevaka Mellanös-
tern för SVT från i höst. För-
modligen blir det Turkiet som 
bas, säger Gävles store son, 
som efter besöket i Alme dalen 
ska pusta ut i sommar huset 
utanför kaffestan i ett par 
veckor.

Parhästar. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Christer Fuglesang, 
första svenska 
rymdfararen, 58
med fru Elisabeth, 
60:

’’ På landet, och 
njutit av den 

fantastiska somma
ren, säger Christer. 
– Ja, samma här, 
säger Elisabeth.

Johan Viktor, 48, egen företagare och 
stoppa tjuven-profil för SSF:

’’ Hemma med min familj. För 
att jag har varit borta från 

dem så mycket förut.

Hasse Aro, 57, program ledare 
och sitter med i SSF:s styrelse:

’’ Almedalen är ju väldigt 
bra just nu faktiskt, men 

hade du frågat mig samma sak 
förra året så hade jag sagt var 
som helst. 

Annika Brändstöm, 55, 
VD på SSF, Anders 
Bergqvist, 47, general-
sekreterare för brand-
skyddsföreningen:

’’ Ute på vår segel
båt, säger Annika. 

– Med mina barn hemma, 
säger Anders.

På väg mot nya uppdrag i Mellanöstern
Saknar barnen

UNGA

ALMEDALEN – SOBERIAN
Fredag den 3 juli 2015

10.00 Ungdom, utanförskap och ADHD. (Unga KRIS)

11.00 Stärkt föräldraskap – Ett arvsfondsprojekt

om att hjälpa gravida missbrukare. (KRIS)

13.00 Statligt knark är fortfarande knark. (KRIS och Unga KRIS)

15:00 Droger, beroende och tillfrisknande. (Gunnar Bergström) 

19.30 Mingel

Följ oss digitalt 

#StatligtKnark
Följ oss digitalt #DubblaStödet

Vi ses i SOBERIAN!
 Kilgränd 1, Visby

Vi finns vid färjeterminalen och
ankomsthallen på Visby flygplats.

www.wisby.se | +46 498-21 21 27

Bra begagnade bilar
 till bra priser!
Personbil

350:-/dygn
inkl. försäkring och fria mil!

Minibuss
650:-/dygn

inkl. försäkring och fria mil!

Välkommen
önskar Mia
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2 Anna  
Ekström, 56
Generaldirektör Skolverket

MMJuristMvarsMmyndighetMstårM
iMMfokusMhärMiMAlmedalen.MSkolfrå-
ganMharMvaritMextraMhetMändaM
sedanMdeMkatastrofalaMPisa-resul-

tatenMpresenteradesM
förraMvårenM–MmittM
iMMvalrörelsen.

HarMkloktM
bestämt,MavMkost-

nads-MochMtidsskäl,MattM
myndighetenMinteMskaMarrangeraM
egnaMseminarierMutanMförmedlarM
sinMkunskapMpåMandrasMiMstället.

ErkändeMiMSverigesMRadioMiMgårM
attMhonMsjälvMfickMalltMfrånMettorMtillM
femmorMiMbetygMnärMhonMgickM
iMMskolan.M

3 Anders 
Danielsson, 61
Generaldirektör Migrationsverket

MMYtterligareMenMjurist.MPrecisMsomM
ovanståendeMhetingarMdriverM
DanielssonMettMavMdeMområdenM
somMdetMalltid,MinteMminstMjustMnu,M
talasMmycketMom.M

LämnadeMgeneraldirektörs-
postenMpåMSäpoMochMgickMtillM
MigrationsverketMförMtreMårM
sedan.MVänderMpåMallaMsortersM
stenarMförMattMhittaMboendenMtillM
kommandeMflyktingar.MUnderM
vinternMvändeMhanMsigMtillMkyrkanM
ochMärkebiskopMAntjeMJackelénM
förMattMhöraMomMkyrkanMkundeM
hjälpaMtillMmedMboenden.MHarM
ocksåMväntMsigMtillMSvensktM
näringslivMmedMenMvädjan.M

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

1 Sverker Johansson, 61
Överbefälhavare

MMTogMkommandotMöverMFörsvarsmaktenM2009MefterMHåkanMSyrénMochM
harMvidMåterkommandeMtillfällenMståttMiMrampljusetM–MinteMminstMunderM
höstensMubåtsjakt.

DriverMFörsvarsmaktensMintressenMlikaMkompromisslöstMsomMenM
stridsvagn.MOrsakadeMenMnationellMkrisMförMtvåMårMsedanMnärMhanMsaMattM
SverigeMinteMensMskulleMkunnaMförsvaraMsigMenMvecka.M

StickerMutMiMförsvaretsMmachokulturM–MharMöppenhjärtigtMberättatMomM
hurMhanMgickMinMiMväggenM2013MochMhurMhanMvarjeMdagMmediterarMförMattM
förhindraMattMdetMskerMigen.M

Fick allt från 
ettor till femmor 

i skolan

Tidigare i veckan avslöjade 
ÖB Sverker Göranson att ryskt 
stridsflyg fällt motmedel mot 
svenska stridsplan. Nu berättar 
flygvapenchefen mer detaljerat 
om vad som hänt. Två inciden-
ter lyfts särskilt fram. 

Det första tillfället var den 22 
augusti 2014: 

– Det var ett transportflyg-
plan i jämförelsestorlek, det som 
heter C-160, mindre än en Her-
cules.

Manövrerar kraftigt
När svenska Gripenplan kom 

upp börjde flygplanet att manöv-
rera rätt kraftigt. 

– Under den manövreringen 

fällde man två stycken facklor, 
en röd och en vit fackla. En av 
våra piloter upplevde att den ena 
av de här facklorna kom väldigt 
nära flygplanet. 
Det var på väg 
att träffa huven. 
Det var rent 
flygsäkerhets-
hotande, säger 
Micael Bydén, 
flyg vapenchef. 

Det andra till-
fället var 13 sep-
tember 2014: 

– Det var en 
IL-76, ett ryskt, 
större trans-
portflygplan. 

Under identifieringen såg man 
att flygplanet fällde någon form 
av fackla. Vår bedömning är att 
det var en motmedelsfackla, 
en fackla som är gjord för att 
avleda ett vapen, säger flygva-
penchefen. 

Skiljer sig från kränkningar
Micael Bydén betonar att det 

är skillnad mellan kränkningar 
och de två ovan-
stående inciden-
terna. Kränk-
ningar sker 
oftast av admi-
nistrativa orsa-
ker . 

Under 2014 
skedde tolv över-
trädelser av 
svenskt luftrum. 

– En kränkning 
var av ett ryskt 
statsflygplan, 
säger Bydén. 

VISBY.MRyssland har vid två tillfällen förra året släppt fack-
lor och moteld mot svenska Gripenplan. 

Vid ett tillfälle var det nära att Jas-planet träffades.
– Om man ska citera piloten som skrivit rapporten upp-

levde han att det var väldigt nära att träffa huven, säger 
Micael Bydén, flygvapenchef. 

Flygvapenchefen: ”Rent flygsäkerhetshotande”

 I ALMEDALEN

Diamant 
Salihu
diamant.salihu 
@expressen.se

TEXT

Sven 
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Fint som snus med 
lyxigt cocktailparty
Snusbolaget Skruf bjöd in till cocktailparty 
i skön loungemiljö samtidigt som Jimmie 
Åkesson talade i Almedalen.

Och många kändisar mötte upp i det som 
kallats för Visbys lyxigaste trädgård.
 FOTO: FREDRIK SJÖSHULT Sofia Wistam, programledare. Karl Martindahl, artist.

Jesper Svensson, vd Skruf, Niclas Lövkvist, vd 

Agency, Linda Nyberg, SCA och Jonas Gum-

messon, Svenska Dagbladet. 

Jas-plan nära 
att träffas av 
ryska facklor

INCIDENTER. Micael Bydén, flygvapenchef, visar upp en bild på ett av de ryska flygplan som fällde 
facklor mot svenska Gripenplan förra året.
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VIMMEL

MMDebatterM +M solM =M enM kokandeM hetM val-
stugaMhosMExpressen.MIMvimletMträffadeMviM
JeanetteMGustafsdotter,MvdMförMTidningsut-
givarna,MsomMgavMenMsammanfattningMavM
AlmedalensMutvecklingMdeMsenasteM15Måren.

Vad har överraskat dig mest i Almeda-
len i år?
–MAttMdetMfortfarandeMärMettMsåMintensivtM

tempo,MävenMåretMefterMvalåret.MDåMbru-
karMdetMvaraMliteMlugnare.

Du har kommit hit i över 15 år. Hur har 
utvecklingen sett ut?
–MDetM ärM såM oliktM attM detM inteM gårM attM

jämföra.MFörM15MårMsedanMhadeMdetMsinM
absolutaMcharmMmenMdetMhärMärM

bättreM förM detM gerM flerM möjligheterM attM
påverkaMochMsynas.MNärMmanMkomMhitMför-
staMåretMkändeMmanMallaMsomMvarMhär.MDetM
varMsäkertMhälftenMsåMstort.MDetMvarMingaM
problemMattMfåMhotellrum,MdetMvarMbiltra-
fikMiMstanMochMdetMvarMDonnersMplatsMsomM
gällde.MNuMharMdetMblivitMmycketMmerMpro-
fessionelltMtrotsMattMdetMblivitMsåMstort.M

Hur har Almedalen förbättrats?
–MManMärMbättreMpåMattMbestämmaMvilkaM

budskapM manM villM gåM utM med.M DetM ärM
ocksåMmycketMroligare.MTillMexempelMhurM
ExpressenMgörMreklamMmedMhjälpMavMenM

orkesterMochMgetingarna.MOtroligtM
roligt!M ELISABETH LIDÉN

BAMSEKRAM. Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna, kramades med 
getingen vid Expressens valstuga i går. Foto: SVEN LINDWALL

Jeanette Gustafsdotter: ”Nu  
har det blivit mer professionellt”

i valstugan

Emma Johansson, 22, vice ordförande 
för Malmös kvinnojour:

’’ Allt! Att det är så mycket intres-
santa seminarier och folk. Det är 

första gången jag är här.

NATTMAT
med Getingen!

MMJoachimM Höfler,M 24,M ordförandeMM
CenterstudenterMUmeå.

–MJagM harM pluggatM gastronomiM såM jagM
skulleMkunnaMprataMjättemycketMomMkorv.

Vad kännetecknar en bra korv?
–MEnMbraMkorvMskaMhaMganskaMhögMkött-

haltMochM innehållaMungefärM20MprocentM
fett.M ManM skaM inteM varaM räddM förM fett.M
MedMförMliteMfettMblirMkorvenMgrynig.MJagM
tyckerMgottMmanMkanMgöraMsinMegenMkorvM
ochMexperimenteraMlite!

ELISABETH LIDÉN

HANTVERK. Joachim Höfler tycker att en bra korv ska innehålla mycket kött och 
ungefär 20 procent fett. Foto: LISA MATTISSON 

Joachin Höfler, 24: ”Jag tycker 
man kan göra sin egen korv”

Marcel Gomes, 22, dansare:

’’ Hur fint det är här på Gotland och 
i  Visby. Jag gillar havsutsikten och 

att de har bevarat muren och 
husen.

Lisa Karthäuser, 55, HR-
konsult och Julia Karthäu-
ser, 20, konferensvärdinna:

’’ Att det är så mycket 
evenemang även i år. 

Jag var här förra året, men 
då var det ju valår. Men 
man fortsätter att öka. Det 
är häftigt, säger Lisa.

’’ Att jag var så intres-
serad. Jag trodde 

mest att det var gratissaker 
och politiker som vill säga 
vad de tycker. Jag har 
upptäckt att det är mycket 
mer, säger Julia.

Lolo Lindgren, 59, kundtjänstmed-
arbetare:

’’ Getingkorv är gott! Jag var med 
i  Getingklubben när jag var liten 

så jag gillar getingar. Min pappa och 
mamma läste alltid Expressen och själv 
läser jag den på nätet. Helst om politik.

Lisbeth Björklund, pensionär:

’’ Jättekul med gratis korv! Det 
passar perfekt på kvällskvisten.

Anders 
Johansson, 
50, jobbar 
på Göte-
borgs stad:

’’ Jag 
gick 

förbi och 
kände för 
en korv och 
så dök det 
här upp av 
en slump. 
Korv är 
alltid gott. 
Den här var 
kanon!

Varje dag 
från 10.00

Varje kväll 
från 21.30

VAD HAR  
ØVERRASKAT  

DIG MEST I 
 ALMEDALEN I ˚R?

Enkät: ELISABETH LIDÉN 
Foto: SVEN LINDWALL

HUR 
VAR 

KORVEN?
Enkät: ELISABETH LIDÉN 

Foto: LISA MATTISSON
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RÆNTEBESKED
MMPåMmorgonenMkommerMbeskedMfrånMStefanMIngvesM

omMräntanM–MochMdirektMpåMscenMvidM10.00ManalyserarM
jagMräntebeskedetM tillsammansMmedMSkandiasMspar-
ekonomMMariaMLandeborn.MVadMbetyderMminusräntanM
förMplånboken?MHurMlängeMkanMviMräknaMmedMlågMkris-
ränta?

�EXPRESSENS�VALSTUGA�PÅ�HAMNGATAN,�KL�10.00

FLYKTINGKATASTROFER
MMEfterM flyktingkatastrofernaM iM MedelhavetM lyfterM

AmnestyMfråganMomM”FästningMEuropa”MpåMettMsemina-
riumMmedMEU-politikerMsomMJytteMGutelandM(S),MBodilM
CeballosM(MP)MochMMalinMBjörkM(V).MVadMkanMEUMgöraM
närMmänniskorMdörMvidMvåraMgränserMärMfråganMsomM
ställs.

� CRAMÉRGATAN�3,�KL�09.30

MEDBEROENDE
MMSannaM LundellM varM medM ochM gjordeM denM upp-

märksammadeM serienM ”Djävulsdansen”M omM med-
beroendeMiMSVTMochMkommerMnuMmedMenMbokMsomMblandM
annatM handlarM omM hennesM uppväxtM iM ettM hemM medM
alkoholMberoendeproblemM ochM relationM tillM enM miss-
brukare.MHonMkommerMtillMAlmedalenMförMattMberättaM
omM hurM honM drabbatsM avM attM levaM ihopM medM miss-
brukare.

� CRAMÉRGATAN�3,�KL�15.00
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LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

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

07.30–09.30 10.00–12.00

Lena�Bäcker.

Jytte�Guteland.

Mona�Sahlin.

07:30–09:00 Behöver skolan ett trygghetslyft?
Arr: Friends. Med: Lars Arrhenius, generalsekreterare, 
Friends. Helena Linge, lärare och vice ordförande, 
Lärarnas riksförbund. Fredrik Malmberg, barnombuds-
man, BO. Helene Öberg, statssekreterare, Miljöpartiet. 
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, utbildningsutskottet, 
Moderaterna. Plats: S:t Hansgatan 21. 

07:45–09:15 Fixering av grisar  
– djuromsorg eller vinstmaximering?
Arr: Djurskyddet Sverige. Med: Ingemar Olsson, 
ordförande, Sveriges grisföretagare. Lotta Berg, 
professor, Sveriges lantbruksuniversitet, inst. för 
husdjurens miljö och hälsa. Plats: Birgers gränd 7, 
trädgård med ingång från Almedalen. 

08:00–08:50 Alla barns rätt till en uppväxt  
fri från alkohol och andra droger
Arr: Junis, IOGT-NTOs juniorförbund. Med: Sanna 
Lundell, journalist. Mona Örjes, förbundsordförande, 
Junis IOGT-NTOs juniorförbund. Plats: Kilgränd 1. 

08:00–09:00 Bolån, finns det utanför  
Stockholm? Hur påverkas landsbygden  
av storstadens skulder?
Arr: Sparbankerna, Sparbankernas riksförbund. Med: 
Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentmi-
nister. Bengt Hansson, analytiker, Boverket. Lena 
Bäcker, verksamhetschef, Kronofogden. Peter Eng-
lund, professor, Handelshögskolan. Josefine Uppling, 
analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet. 
Ewa Andersen, moderator, Sparbankernas riksför-
bund. Plats: Strandgatan 17, trädgården. 

08:30–09:30 Makten över tanken  
– hur styrs opinionsbildningen?
Arr: LO Landsorganisationen i Sverige. Med: Alice 
Teodorescu, politisk chefredaktör, GP. Anders Lind-
berg, ledarskribent, Aftonbladet. Magda Rasmusson, 
språkrör, Grön ungdom. Sara Skyttedal, ordförande, 
KDU. Moderator: Tobias Lundin Gerdås, LO.  
Plats: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5. 

08:30–09:30 Pengar, framtiden och  
livet – hur hänger det ihop?
Arr: Sparbanksstiftelserna, Swedbank. Med: Anna 
Hofvergård, lärare, Realgymnasiet Norrköping. Antje 
Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan. Arturo Arques, 
privatekonom, Swedbank. Charlotta Bay, universitets-
lektor företagsekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet. Maria Lillieström, projektledare, Ung 
ekonomi. Peter Majanen, vd, Quattroporte. Pingis 
Hadenius, vd, Economista. Ylva Yngveson, privateko-
nomisk analytiker. Robin Moritz, sommarjobbare, 
Swedbank. Charlie Söderberg, Balansekonomi.  
Plats: Strandgatan 35. 

09:00–10:00 100-tals utländska läkare  
är arbetslösa i läkarbristens Sverige 
Arr: Göteborgs universitet, Västsvenska arenan. Med: 
Henrik Sjövall (moderator), professor, Sahlgrenska 
akademin vid GU. Pernilla Hultberg, samordnare 
Komplutb, Sahlgrenska akademin vid GU. Åsa Wenn-
berg, jurist, avdelningen för regler och behörighet, 
Socialstyrelsen. Eva Karklins, handläggare, Arbetsför-
medling etablering. Sofia Jamal, student, Göteborgs 
universitet. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

09:00–10:00 Varför utreder inte polisen brott när 
de har bra bildbevis?
Arr:�Säkerhetsbranschen. Med: Björn Eriksson, 
ordförande, Säkerhetsbranschen. Per Gejer, säker-
hetschef, Svensk handel. Anders Hall, Polisen. Roger 
Haddad (FP), riksdagsledamot, justitiutskottet. 
Magnus Lindgren, generalsekreterare, Tryggare 
Sverige. Moderator: Hasse Aro. Plats: Mellangatan 7.

09:30–11:30 Fästning Europa stänger  
flyktingar ute. Människor dör vid  
våra gränser. Vad ska vi göra?
Arr:�Amnesty international. Med: Jytte Guteland, 
EU-parlamentariker (S). Malin Björk, EU parlamentari-
ker (V). Bodil Ceballos, EU-parlamentariker (MP). 
Soraya Post, EU parlamentariker (Fi). Madelaine 
Seidlitz, jurist, Amnesty international. Plats: Uppsala 
universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

BARN/
UNGDOM

MAT

BARN/
UNGDOM

EKONOMI

MEDIA/
JOURNA-

LISTIK

BARN/
UNGDOM

V˚RD/
OMSORG

RÆTTS-
VÆSENDE/

BROTT

EU

10.00 Fokuserat: Räntan 
Arr: Expressen. Med: Maria 
Landeborn, privatekonom, 
Skandia Niklas Wykman (M) 
och Janine Alm Ericson (MP) 
ekonomiskpolitisk talesperson. 
Utfrågare: Fredrik Sjöshult. Plats: Hamngatan.

10:00–11:15 Konsumismen – vad gör den med oss?
Arr: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst. 
Med: Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, 
(C). Joel Halldorf, teolog och ledarskribent, Dagen. 
Anna Herdy, ledarskribent, Flamman. Emma Enebo, 
Myrorna. Jonas Arnberg, Svensk handel. Plats: 
Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

10:00–11:00 Kärnvapen i Sverige
Arr: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Kvinnor 
för fred. Med: Majbritt Theorin, ambassadör och 
ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1982-1991. 
Stig Henriksson, riksdagsledamot (V). (ej anmäld än), 
FP. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

10:00–11:30 Kopplingen mellan IS och Boko 
Haram – bristande internationell respons
Arr: Folk och försvar, UI. Med: Björn Fägersten, fors-
kare, UI. Linda Nordin, generalsekreterare, FN-förbun-
det. Henrik Angerbrandt, doktorand, NAI. Per Jönsson, 
associerad redaktör, UI. Moderatorer: Anna Wieslan-
der, UI och Minou Sadeghpour, Folk och försvar. Plats: 
Sigrid, fartyg.

10:30–11:00 Utfrågning: 
Anna Johansson, S

Arr: Expressen. Med: Anna 
Johansson (S), infrastruktur-
minister. Utfrågare: Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan.

10:40–11:10 Kinas miljökris – hur allvarlig är den?
Arr: Arbetsgruppen för Kinadagen, Kairos future, 
Mannheimer Swartling, SEB, Svenska institutet, 
Tillväxtanalys, Sweden China trade council, Tracktwo, 
Veryday. Med: Karl Hallding, senior researcher, Stock-
holm environment institute. Maria Wetterstrand, 
ordförande, Miljömålsrådet och fd språkrör (Mp). Plats: 
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

11:00–11:30 Chefredaktörerna och transparensen
Arr: Sveriges Radio. Med: Thomas Mattsson, chefre-
daktör, Expressen. Anna Gullberg, chefredaktör, Gefle 
Dagblad. Plats: Donnersgatan.

11:00–12:15 Morgondagens beslutsfattare  
om framtidens försvar
Arr:�Försvarsmakten. Med: Erik Lagersten, informa-
tionsdirektör, Försvarsmakten. Linda Nordlund, för-
bundsordförande, LUF. Louise Meijer, vice förbunds-
ordförande, MUF. Mattias Kristenson, säkerhetspolitisk 
talesperson, SSU. Joakim Söder, säkerhetspolitisk 
talesperson, Grön ungdom. Hanna Cederin, förbunds-
ordförande, Ung vänster. Plats: Belos, fartyg.

11:30–12:00 Utfrågning: 
Tomas Tobé, M

Arr: Expressen. Med: Tomas 
Tobe, M, partisekreterare. 
Utfrågare: Hanna Jakobson. 
Plats: Hamngatan.

11:45–12:10 Globala utmaningar och Sverige
Arr: Dagens industri. Med: Anders Borg, rådgivare fd 
finansminister, Citi. Peter Fellman, chefredaktör, 
Dagens Industri. Plats: Donners plats 2.

12:00–12:30 Utfrågning: 
Mona Sahlin

Arr: Expressen. Med: Mona 
Sahlin, S, nationell samordnare 
mot våldsbejakande extremism. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

12:00–13:00 Medieforskningen i dag – vad saknas?
Arr: Hejdigitalt. Med: Brit Stakston, moderator, Hejdigi-
talt. Torbjörn Sjöström, vd, Novus. Katarin Graffman, 
forskare, Inculture. Plats: Södra Kyrkogatan 8.

12:00–13:00 Bortförda barn, att förhindra  
barnäktenskap och tvångsäktenskap
Arr: Länsstyrelsen Östergötland. Med: Linda Nordin, 
generalsekreterare, Svenska FN-förbundet. Sara 
Mohammad, GAPF. Det nationella kompetensteamet, 
Länsstyrelsen Östergötland. Gunilla von Wachenfeldt. 
Mikael Thörn. Iman Hussein. Plats: Länsstyrelsens 
nedre trädgård, Korsgatan 4.

12:00–13:30 Snabba cash skapar jobb
Arr:�Intrum justitia. Med: Anna Felländer, chefseko-
nom, Swedbank. Dan Olofsson, entreprenör. Peter 
Strannegård, vd Operations customer services, 
Fortum. Plats: Donnerska huset, Donners plats 1. 
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PROGRAMMET�ÄR�ETT�URVAL�AV�DAGENS�AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.

EKONOMI
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12.30–14.00 14.10–16.30 17.00–21.00

Kristina Persson.

Sara Yazdanfar.

Per Bolund.

12:30–13:30 K-G 
Bergström analyserar

Arr: Expressen.  
Med: K–G Bergström. Utfrå-
gare: Fredrik Sjöshult. Plats: 
Hamngatan.

12:30–13:30 Hur hanterar vi den ökade  
migrationen som följer av alla  
konflikter i EU:s närområde?
Arr: EU-kommissionen. Med: Charlotte Petri Gornitzka, 
generaldirektör, SIDA. Morgan Johansson (S), justitie- 
och migrationsminister. Cecilia Wikström, EU-parla-
mentariker (FP), Europaparlamentet. Katarina 
Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens 
representation i Sverige. Moderator: Johan Wullt, 
EU-kommissionen. Plats: Strandvägen, H526.

12:30–14:45 Är det smart att legalisera hasch 
och sälja alkohol i den vanliga butiken?
Arr: IOGT-NTO Gotland. Med: Tilda Langland, stude-
rande, UNF Gotland. Anders Karlsson, verksamhetsut-
vecklare, IOGT-NTO. Plats: Kilgränd 1.

13:00–15:00 Nya utmaningar för framtidens polis
Arr: Svenska polisförbundet. Med: Lena Nitz, ordfö-
rande, Polisförbundet. Oisin Cantwell, journalist och 
krönikör, Aftonbladet. Gunno Gunnmo, fd ordförande i 
Polisförbundet och fd länspolismästare i Stockholm. 
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Stockholms 
universitet. Caroline Szyber, riksdagsledamot, Kristde-
mokraterna. Bo Wennström, professor i rättsveten-
skap, Uppsala universitet. Anna-Lena Mann, polis.  
Plats: S:ta Katarinagatan.

13:20–14:20 Hjälp, var är soc?
Arr: Barnombudsmannen. Med: Åsa Regnér, barn-, 
äldre- och jämställdhetsminister, regeringen. 
 Ann-Marie Danon, avdelningschef, Socialstyrelsen. 
Fredrik Malmberg, barnombudsman, Barnombuds-
mannen. Lisa Dahlgren, projektledare, Maskrosbarn. 
Helén Ängmo, överdirektör, Skolverket. Ing-Marie 
Wieselgren, samordnare, SKL. Maja Hagström, 
processledare, Sollentuna kommun. Plats: S:t Hans
gatan 21.

13:30–13:50 Utfrågning: 
Kristina Persson, S

Arr: Expressen. Med: Kristina 
Persson (S), framtidsminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson 
Plats: Hamngatan.

13:45–14:45 Handelsavtal mellan EU  
och USA – hot eller möjlighet?
Arr: Teknikföretagen, Svensk handel. Med: Cecilia 
Malmström, EU-kommissionär. Mark Brzezinski, 
USA:s ambassadör i Sverige. Åke Svensson, vd, 
Teknikföretagen. Karin Johansson, vd, Svensk handel. 
Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen. Stina 
Wallström, senior rådgivare, Teknikföretagen. 
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsfören-
ingen. Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

14:00–14:45 En feministisk utvecklingspolitik i kriser
Arr: Kvinna till kvinna. Med: Isabella Lövin, bistånds-
minister, Miljöpartiet. Karin Enström, utrikespolitisk 
talesperson, Moderaterna. Lena Ag, generalsekrete-
rare, Kvinna till kvinna. Dick Clomén, policyrådgivare, 
Svenska Röda korset. Moderator: Bitte Hammargren. 
Plats: Donnersgatan.

14:00–15:00 Anti-invandringspopulism  
i ett nytt medielandskap – hur  
påverkas journalistiken och politiken?
Arr: Fores. Med: Jonas Hinnfors, professor i stats-
vetenskap. Johanna Jönsson (C), migrations- och 
integrationspolitisk talesperson. Anna Rehnvall, 
programchef migration och integration, Fores. Anna-
Lena Lodenius, journalist och författare.  
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19.

14:00–15:00 Jämställt föräldraskap  
– sjukare pappor och friskare mammor?
Arr: Försäkringskassan. Med: Margaretha Voss, 
analytiker, Försäkringskassan. Mikael Nordenmark, 
professor, Mittuniversitetet. Ulrika Hagström, utre-
dare, TCO. Karin Zingmark, marknadschef, Microsoft. 
Carina Zolland, informationschef, Polarbröd. Ann 
Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskas-
san. Moderator: Camilla Wagner.  
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.
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14:10–14:30 Utfrågning: 
Gustav Fridolin, MP

Arr: Expressen. Med: Gustav 
Fridolin (MP), utbildningsminis-
ter. Utfrågare: Niklas Svensson.  
Plats: Hamngatan.

14:30–15:00 Debatt: Avslöjar för-
fattarna sannningen om politiken?

Arr: Expressen Kultur. Med: 
Viktor Barth-Kron, journalist 
och Daniel Suhonen, debattör 
och författare. Utfrågare: Karin 
Olsson. Plats: Hamngatan.

14:45–15:30 Varför leder så få  
nätkränkningar till åtal?
Arr: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Med: David 
Shannon, BRÅ. Frida Andersson, BRÅ. Anders Ahl-
qvist, Polismyndigheten. Astrid Eklund, Åklagarmyn-
digheten. Ängla Eklund, Juridikinstitutet. Moderator: 
Willy Silberstein. Plats: Uppsala universitet, Campus 
Gotland, Cramérgatan 3.

15.00 Fokuserat: 
Alkoholsmuggling 

Arr: Expressen. Johan Hedin (C) rättspolitisk talesper-
son och Annika Hirvonen (MP) 
talesperson för rätts- och 
jämställdhetspolitik. Plats: 
Hamngatan.

15:00–15:45 Sverige och Kina?
Arr: Arbetsgruppen för Kinadagen, Kairos future, 
Mannheimer Swartling, SEB, Svenska institutet, 
Tillväxtanalys, Sweden China trade council, Tracktwo, 
Veryday. Med: Kristina Persson, minister för strategi- 
och framtidsfrågor. Ulf Kristersson (M), ekonomisk-
politisk talesperson. Thomas Lagerqvist, Sweden-
China trade council och Mannheimer Swartling. Plats: 
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

15:00–16:30 Ska jag jobba tills jag dör?
Arr: Lunds universitet, designvetenskaper. Med: Mats 
Bohgard, professor, Lunds universitet. Mikael Blomé, 
Lunds universitet. Jonas Borell, Lunds universitet. Pia 
Hovbrandt, Lunds universitet. Kerstin Nilsson, Lunds 
universitet. Plats: Hästgatan 13. 

15:00–16:30 Efter Djävulsdansen  
– om medberoende
Arr: U-FOLD, Uppsala universitet, CAN. Med: Fred 
Nyberg, U-FOLD Uppsala universitet. Bo Blåvarg, verk-
samhetschef, Ersta vändpunkten. Annika Jankell, 
journalist. Sanna Lundell, journalist. Ann Söderlund, 
journalist. Erika Sundin, CAN/ KI. Moderator: Anna 
Carlstedt, (IOGT/NTO). Plats: Uppsala universitet, 
Campus Gotland, Cramérgatan 3.

15:30–16:00 Duell:
 är ungdomar för lata?

Arr: Expressen. Med: Mats 
Persson (FP), och Sara Yazdan-
far, SSU. Utfrågare: Josefin 
Berglund.  
Plats: Hamngatan.

16:00–16:30 Gröning 
möter

Arr: Expressen. Med: Susanna 
Popova, journalist och förfat-
tare. Utfrågare: Lotta Gröning. 
Plats: Hamngatan.

16:30–18:30 Oönskade av alla? Om romers 
utsatta situation i Sverige och Europa
Arr: Raoul Wallenberg academy, Teskedsorden. Med: 
Alice Bah-Kuhnke, Kultur- och demokratiminister. Lawen 
Mohtadi, journalist och författare. Soraya Post (Fi), 
europaparlamentsledamot och expert på romska frågor. 
Emir Selimi, ordförande, Unga romer. Cecilia Wikström 
(FP), europaparlamentsledamot. Plats: Birgers gränd 7, 
trädgård med ingång från Almedalen. 
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Håkan Nesser.

17:00–17:30 Utfrågning: 
Per Bolund, MP

Arr: Expressen. Med: Per 
Bolund (MP), finansmarknads- 
och konsumentminister. 
Utfrågare: Rebecka 
 Martikainen. Plats: Hamngatan. 

17:00–18:00 Vem försvarar  
tryckfriheten?
Arr: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblio-
teket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, 
Svenska filminstitutet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
Myndigheten för kulturanalys. Med: Inga-Britt Ahle-
nius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och under-
generalsekreterare i FN. Lars Ilshammar, Kungliga 
biblioteket. Sven Bergman, journalist. Moderatorer: 
Nisha Besara, Kerstin Brunnberg. Plats: Läns
styrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.

17:45–19:00 Almedalen om fem  
år – spaningar och trender
Arr: Resumé, Sveriges kommunikatörer, Novus  opinion, 
Nowa kommunikation, KOMM, Sveriges kommunika-
tionsbyråer, Sponsrings- & eventföreningen, Swedish 
content agencies. Med: Mats Edman, chefredaktör, 
Dagens Samhälle. Kerstin Torsede, moderator, Nowa 
kommunikation. Plats: Kronstallgränd 4.

18:00–18:45 Bilens roll i det framtida samhället – vi 
tar pulsen på partiernas ungdomsförbund
Arr: Motorbranschens riksförbund, BIL Sweden. Med: 
Sara Yazdanfar, förbundsstyrelsen, SSU. Lorentz 
Tovatt, språkrör, Grön ungdom. Hanna Cederin, ordf, 
ung vänster. Axel Nordberg, miljöpolitisk talesperson, 
LUF. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3.

18:00–19:00 Bakom rubrikerna - direktsänt  
med svenska och internationella gäster
Arr: Jenny&Marcus, TV4. Med: Jenny Strömstedt, 
programledare, TV4. Marcus Oscarsson, politisk 
expert, TV4. Plats: Cramérgatan, H323.

18:15–19:00 Försnack på Almedalscenen  
med Anders Wallner (MP)
Arr: Miljöpartiet de gröna. Med: Anders Wallner, parti-
sekreterare, Miljöpartiet de gröna. Plats: Almedalen.

19:00–19:45 Gustav Fridolins tal 
Arr: Miljöpartiet de gröna. Med: Gustav Fridolin, 
språkrör, Miljöpartiet. Plats. Almedalen.

20:00–21:00 Stora skillnader – samma möjligheter? 
Kan skolan ge alla elever en chans?
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & kultur. Med: Anna Jobér, 
fil dr i pedagogik och universitetslektor samt författare, 
Malmö högskola. Björn Linnell, senior advisor, Natur & 
kultur. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

20:30–21:30 Politiken och livet – vad kan  
kulturen tillföra samhällsberättelsen?
Arr: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst. 
Med: Håkan Nesser, författare. Britta Hermansson, 
pastor och utfrågare, Equmeniakyrkan. Plats: Fräls
ningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

21:00–21:45 Kan ett samspel  
mellan religion, andlighet och  
kultur bidra till ett bättre samhälle?
Arr: Visby domkyrkoförsamling, Katarina församling, 
Sensus studieförbund, Verbum, Svenska kyrkan. Med: 
Olle Carlsson, kyrkoherde, Katarina församling. 
Lisbeth Gustafsson, Projled Riktat församlingsstöd. 
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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Gustav Fridolin.
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ANNA KINBERG BATRA
m På fredagen har de flesta lobbyister, företag och 
organisationer åkte hem och fokus i programmet 
hamnar mer på politikerna. Anna Kinberg Batra 
jungfrutalar som moderatledare i Almedalen på 
kvällen, men börjar sin dag redan 07.35 från 
 Sveriges Radios öppna sändningsplats på Donners
gatan. Hon kommer till Expressens valstuga 15.45 
men under dagen finns ytterligare åtta tillfällen att 
lyssna på Kinberg Batra – sök i Almedalsveckans 
kalendarie.

BIRGITTA OHLSSON
m I en tid med FPkris i opinionsmätningarna 
 rivstartar kronprinsessan Birgitta Ohlsson sitt 
 program under Almedalsveckan på fredagen. På 
olika håll profilerar hon sig inom bistånd och 
 jämställdhet, näthat och barnslaveri.

GUDRUN SCHYMAN
m Feministiskt initiativ har bjudits in med arm
bågen till Almedalsveckan på måndag när alla åkt 
hem, men det hindrar inte Gudrun Schyman från att 
tala på Donners plats vid 17.00. Till skillnad från 
andra småpartier som utnyttjar den talarplatsen är 
Schyman en riktig publikmagnet.
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S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

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

07.35–10.00 10.30–12.15
07:35–07:55 Partiledarutfrågning  

Anna Kinberg Batra
Arr: P1- morgon, Sveriges Radio. Med: Anna Kinberg 
Batra, partiledare, (M). Johar Bendjelloul, program-
ledare, Sveriges Radio. Plats: Donnersgatan.

08:00–08:30 Dagens snackisar  
– kommunikation, samhälle och politik
Arr: Resumé, Sveriges kommunikatörer, Novus opi-
nion, Nowa kommunikation. Med: Claes de Faire, 
chefredaktör, Resumé. Ulf Bley, seniorkonsult, Nowa 
kommunikation. Cecilia Schön Jansson, vd, Sveriges 
kommunikatörer. Torbjörn Sjöström, vd, Novus 
 opinion. Plats: Kronstallgränd 4. 

08:00–09:30 Unga, sexualitet och post-2015- 
målen. Vad vill biståndsministern?
Arr: RFSU. Med: Maria Andersson, generalsekreterare, 
RFSU. Isabella Lövin, biståndsminister. Björn Anders-
son, senior politisk rådgivare, UNFPA. Astrid Gustafs-
son, LSU:s representant i FN:s generalförsamling, 
LSU. Anna Johansson Dahl, Youact.  
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. 

08:15–09:00 Är det kommunerna  
som stjälper, eller kan de hjälpa?
Arr: Business arena, Fastighetsnytt. Med: Moderator: 
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Kenneth Hagström, 
samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun. 
Christoffer Järkeborn, head of public affairs, Skanska. 
Henrik Lindén, affärsutvecklingschef, Region riks NCC 
boende. Ulrika K Jansson, avdelningschef planerings-
avdelningen Stadsbyggnad, Örebro kommun. Plats: 
Supper, restaurang, Strandgatan 9. 

09:00–09:45 Bryr sig EU om barns rättigheter?
Arr: Europaparlamentet i Sverige, Rädda barnen. Med: 
Bodil Ceballos, europaparlamentariker, (MP). Cecilia 
Wikström, europaparlamentariker, (FP). Elisabeth 
Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Malin 
Björk, europaparlamentariker, (V). Soraya Post, 
europaparlamentariker, (Fi). Plats: Strandvägen 4.

09:00–09:45 Gråzoner mellan civila och  
militära insatser – hot mot bistånd  
och humanitärt arbete?
Arr: Folk och försvar, Rädda barnen, Svenska Afgha-
nistankommittén. Med: John Reinstein, Rädda barnen. 
Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommit-
tén. Birgitta Ohlsson (FP), utrikesutskottet. Jakop 
Dalunde (MP), försvarsutskottet. Johanna Mathias-
son, moderator, Folk och försvar.  
Plats: S:t Hansgatan 11.

09:00–10:30 Utrikesrapportering på nya villkor
Arr: Utrikespolitiska förbundet Sverige. Med: Brit Stak-
ston, digital strateg, Blank Spot Project. Martin Schibbye, 
journalist, Blank Spot Project. Nils Resare, journalist, 
Blank Spot Project. Plats: Kinbergs plats 8. 

10:00–10:30 Utfrågning: 
Aron Etzler, V

Arr: Expressen. Med: Aron 
Etzler, V, partisekreterare. 
Utfrågare: Rebecka Martikai-
nen. Plats: Hamngatan.

09:00–10:00 Så kan en arbetsmarknad  
för fler vardagsjobb växa fram
Arr: Svenskt näringsliv. Med: Åsa Storm, vd och 
grundare, Stormtrivs AB. Alice Teodorescu, politisk 
redaktör, Göteborgs-Posten. Susanne Spector, natio-
nalekonom, Svenskt näringsliv. Lydia Capolicchio, 
moderator. Plats: Hamngatan 3.

10:00–10:30 Partiledarintervju Jonas Sjöstedt
Arr: TT Nyhetsbyrån. Med: Reporter, TT Nyhetsbyrån. 
Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Plats: 
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

10:00–11:00 Lyckliga skilsmässor på  
arbetsplatsen – finns det? 
Arr: Unik resurs. Med: Lasse Stjernkvist, kommun-
styrelsens ordförande Norrköping. Margareta Lycken, 
arbetspsykolog. Camilla Ruben, kanslichef, Svenska 
kyrkan. Margaretha Netz-Augustsson, affärsområdes-
chef, Unik resurs. Gösta Karlsson, chefsekonom, 
Unionen. Deltagare, Karriärprogrammet, Unik resurs. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

10:00–11:15 Domedagsstämning i världs- 
politiken – har vi anledning att oroa oss?
Arr: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst. Med: 
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot fd EU-minister, (FP). 
Dan Salomonsson, pastor, Pingströrelsen. Ulf Bjereld, 
statsvetare och förbundsordförande, Tro och solidaritet 
(S). Bodil Ceballos, EU-parlamentariker, (MP). Plats: 
Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

MEDIA/
JORNA-
LISTIK

MEDIA/
JORNA-
LISTIK

BARN/
UNGDOM

BYG-
GANDE

EU

MÆNSK.
RÆTTIG-
HETER

INTERN. 
FR˚GOR

ANNAT

INTEGRA-
TION/

M˚NGFALD

ANNAT

ARBETS-
MARK-

NAD

INTERN. 
FR˚GOR

10:30–11:15 Det nya skyddet mot stalkning  
– hur fungerar det i praktiken?
Arr: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Med: Kristina 
Jerre, BRÅ. Jennifer Hasselroth, åklagare. Annika 
Hirvonen (MP), vice ordf justitieutskottet. Roger 
Haddad (FP), ledamot justitieutskottet. Martin Permén, 
Polismyndigheten. Willy Silberstein, moderator.  
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramér
gatan 3.

10:50–11:00 Vilket parti är bäst på sociala medier?
Arr: SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Karin Eder Ekman, 
redaktör sociala medier, SVT.  
Plats: Tage Cervins gata, H415.

11:00–11:30 Åsiktskorridorens  
slagträn – om satir i poddar
Arr: Sveriges Radio. Med: Mattias Hermansson, 
kulturchef, Sveriges Radio. Brit Stakston, mediastra-
teg. Plats: Donnersgatan.

11:00–12:30 Hur mår vår  
representativa demokrati?
Arr: Statsvetenskapliga förbundet. Med: Åsa von 
Schoultz, professor, avdelningen för samhällsveten-
skap Mittuniversitetet. Gissur Erlingsson, docent, 
statsvetenskapliga institutionen Linköpings universi-
tet. Richard Öhrvall, forskare, Linköpings universitet/
SCB. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

11:00–13:00 Så skapas och finansieras  
Sveriges infrastruktur i framtiden 
Arr: Veidekke, Infrastrukturkommissionen. Med: Allan 
Larsson, f d finansminister, Infrastrukturkommissio-
nen. Maria Wetterstrand, fd språkrör (MP), Infrastruk-
turkommissionen. Björn Hasselgren, docent (sekrete-
rare), Infrastrukturkommissionen. Ola Månsson, vd, 
Sveriges byggindustrier. Per-Ingemar Persson, vd, 
Veidekke Sverige.  
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. 

11:30–12:00 Utfrågning: 
Tomas Eneroth, S

Arr: Expressen. Med: Tomas 
Eneroth, S, gruppledare. 
Utfrågare: Hanna Jakobson. 
Plats: Hamngatan.

11:30–13:00 Om nutida och framtida  
familje- och jämställdhetspolitik
Arr: RFSU. Med: Kristina Ljungros, förbundsordförande, 
RFSU. Ellinor Eriksson, SSU. Rasmus Törnblom, MUF. 
Hanna Cederin, Ung vänster. Stina Wernersson, CUF. 
Linda Nordlund, LUF. Edvin Bernhardsson, KDU. Hedda 
Tingskog, Unga feminister. Magda Rasmusson, Grön 
ungdom.  
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. 

12:00–12:40 Politisk satir – i poddform
Arr: #Veckans boss, Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio. 
Med: Dilan Apak, programledare, Sveriges Radio. Petrina 
Solange, smed, Sveriges Radio. Johannes Finnlaugsson, 
smed, Sveriges Radio.  
Plats: Donnersgatan.

12:00–13:00 Teckenspråkiga  
elevers livssituation 
Arr: Riksförbundet DHB; Mo gård. Med: Maria Norberg, 
projektledare, Riksförbundet DHB. Magdalena Djerf, 
projektledare, Mo gård. Ingalill Björkstrand, organisa-
tionssamordnare, Riksförbundet DHB. Sonia Ström-
berg, ordförande, DHB flex.  
Plats: S:t Hansgatan 21

12:10–12:3 Duell 
om jämställdhet

Arr: Expressen. Med: Veronica 
Palm, S och Elisabeth Svantes-
son, M. Utfrågare: Rebecka 
Martikainen. Plats: Hamngatan.

12:15–13:15 Kan man verkligen  
vara fattig i Sverige?
Arr: Tankesmedjan Tiden. Med: Lina Stenberg, utre-
dare och kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden. 
Lawen Redar, rikdsdagsledamot, Socialdemokraterna. 
Sara Skyttedal, förbundsordförande, Kristdemokra-
tiska ungdomsförbundet KDU. Magnus Ek, ordfö-
rande, Centerns ungdomsförbund CUF.  
Plats: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5.
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Aron Etzler.

Veronica Palm.

PROGRAMMET ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.
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12.30–14.30 15.00–16.30 16.00–21.00
12:30–13:30 Håll käften ditt pucko  

– hur debatterar vi?
Arr: Attention. Med: Ing-Marie Wieselgren, nationell 
psykiatrisamordnare, SKL. Lena Andersson, författare 
journalist. Bengt Eliasson, riksdagsman, (FP). Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

12:30–13:00 K-G 
Bergström analyserar

Arr: Expressen.  
Med: Fredrik Sjöshult, K-G 
Bergström.  
Plats: Hamngatan.

12:45–13:45 Hbtq-personers rätt till asyl
Arr: RFSL. Med: Aino Gröndahl, Jurist, RFSL. Ulrika 
Westerlund, förbundsordförande, RFSL.  
Plats: Södertorg 17. 

13:00–13:30 Utfrågning: 
Ulf Kristersson, M

Arr: Expressen. Med: Ulf 
Kristersson, M, ekonomiskpoli-
tisk talesperson. Utfrågare: 
Hanna jakobson.  
Plats: Hamngatan.

13:00–14:00 Ingen kommer läsa din debattartikel 
– hur når man fram till dagens unga?
Arr: Almega. Med: Erik Blom, ledamot, regeringens 
skolkommission. Sofia Brändström, grundare, Maktsa-
longen. Ida Karlbom, vd, Futuretelling. Totte Löfström, 
debattchef, Nyheter24. Plats: Wisby Strand Congress 
& Event, Donnersgatan 2.

13:00–13:45 Vad har lagändringen om  
särskilt ömmande omständigheter  
för barn inneburit i praktiken?
Arr: Migrationsverket. Med: Inger Asching, ordförande, 
Rädda barnen. Carl Bexelius, biträdande rättschef, 
Migrationsverket. Annette Bäcklund, chef förvalt-
ningsprocess, Migrationsverket.  
Plats: Strandvägen, H524. 

13:30–14:00 Utfrågning: 
Cecilia Wikström, FP

Arr: Expressen. Med: Cecilia 
Wikström, FP, EU-parlamentari-
ker. Utfrågare: Hanna Jakob-
son. Plats: Hamngatan.

14:00–14:30 Utfrågning: 
Maria Arnholm, FP

Arr: Expressen. Med: Maria 
Arnholm, FP, partisekreterare. 
Utfrågare: Rebecka Martikai-
nen. Plats: Hamngatan.

14:00–16:00 Kan retoriken skapa  
mer demokratisk aktivitet?
Arr: Almedalsretorikerna. Med: Mimmi Toreheim, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Monica Sperens, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Elias Holm, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Joakim Edvard-
son, samtalsledare, Almedalsretorikerna.  
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24.

14:30–15:30 Hur ser situationen  
ut för romska barn i Rumänien?
Arr: Rädda Barnen. Med: Gabriella Alexandrescu, 
generalsekreterare, Rädda barnen Rumänien. Elisa-
beth Dahlin, generalsekreterare, Rädda barnen. 
Cristina Tanase, programkoordinator, Rädda barnen 
Rumänien. Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage 
Cervins gata 3B.

14:30–15:00 Duell om 
vinster i välfärden

Arr: Expressen. Med: Jonas 
Sjöstedt, V och Jan Björklund, 
FP. Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

14:30–16:00 Kina – på väg mot s 
upermakt eller superkrasch?
Arr: International society for human rights Sweden 
(ISHR Sweden), Epoch times Sverige. Med: Manyan 
NG, Kina-expert. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.
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15:00–15:20 Möte med nutiden  
– främlingsfientlighet och politik
Arr: Gotlands Media. Med: Lena Sundström, journalist 
& författare. Plats: Hamnplan, H222.
15:00–17:00 Ordets makt mot  
näthat och barnslaveri – för demokrati
Arr: Beautiful stories, Setterwalls advokatbyrå. Med: 
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Folkpartiet. Felicia 
Margineanu, social entreprenör, Beautiful stories. 
Anna-Sofia Winroth, kakaoaktivist, Gefle choklad. 
Natali Phalén, advokat, Setterwalls advokatbyrå. Plats: 
Italienaren. 

15:00–15:30 Fossilbabbel – om  
sparande för en bättre miljö
Arr: Naturskyddsföreningen. Med: Erik Ullenhag, 
riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, 
Folkpartiet. Svante Axelsson, generalsekreterare, 
Naturskyddsföreningen. Svenne Junker, Ekon dr 
sakkunnig, Naturskyddsföreningen. Plats: Donners 
Brunn, restaurang, Donners plats 3. 

15:15–15:45 Utfrågning: 
Jan Björklund, FP

Arr: Expressen. Med: Jan 
Björklund, FP, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

15:20–15:30 Dagens spaning: 
En komiker med näsa  
för journalistik
Arr: SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Karin Adelsköld, 
komiker och journalist.  
Plats: Tage Cervins gata, H415.

15:45–16:15 Utfrågning: 
Anna Kinberg Batra, M

Arr: Expressen. Med: Anna 
Kinberg Batra, M, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

16:00–16:15 Varför importera mat?  
Räcker inte maten i Sverige?
Arr: Sparbankerna, Sparbankernas riksförbund. Med: 
Susanne Jonsson, kock. Paul Svensson, kock. Hans 
Naess, moderator. Plats: Hamnplan, H239.

16:00–16:45 En utförsäljning av alliansfriheten?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Jonas Sjöstedt, partiledare, 
Vänsterpartiet. Maj-Britt Theorin, fd riksdagsledamot 
(S), Svenska nedrustningskommisionen 1982–1991. 
Stefan Mikaelsson, ordförande, Sametinget. Modera-
tor: Stina Oscarson, regissör och kulturdebattör. Plats: 
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen.

16:00–16:30 Analys och samtal om dagens händelser
Arr: Dagens industri. Med: Ulf Bjereld, professor 
statsvetenskap, Göteborgs universitet. Jonas Hinn-
fors, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet. 
Cecilia Garme, fil dr statsvetenskap.  
Plats: Donners plats 2.

16:15–16:30 Gröning 
möter

Arr: Expressen. Med: Per 
Schlingmann, M, pr-konsult oh 
författare och Sofia Kacim, 
pr-konsult. Plats: Hamngatan.

16:30–18:00 Vårdvägran eller samvetsfrihet – ska 
vårdpersonal kunna vägra att utföra aborter?
Arr: Ottar, RFSU. Med: Carolina Hemlin, chefredaktör, 
Ottar. Anna Dahlqvist, chefredaktör, Ottar. 
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. 

16:30–17:00 Utfrågning: 
Gudrun Schyman

Arr: Expressen. Med: Gudrun 
Schyman, Fi, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.
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17:00–18:00 Valet 2014 – partifokus på valrörelsen
Arr: Statsvetenskapliga förbundet. Med: Jonas Hinn-
fors, professor, Statsvetenskapliga förbundet 
(Swepsa) + statsvet inst /GU. Margit Silberstein, 
journalist och politisk kommentator, Sveriges Televi-
sion. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3. 

17:00–17:30 Ekonomisk självständighet  
i livet och livet ut – ett av  
riksdagens jämställdhetsmål
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
samtalsledare, Feministiskt initiativ. Anneli Nordström, 
ordförande, Kommunal. Helena Linge, 2:a vice ordfö-
rande, Lärarnas riksförbund. Marcus Gustavsson, 
ordförande, Vision Göteborg.  
Plats: Talarplats, Donners plats.

17:00–17:30 Duell om hur 
utrikesfödda lättare ska få jobb

Arr: Expressen. Med: Hanif Bali, 
M, och Ali Esbati, V. Utfrågare: 
Rebecka Martikainen. Plats: 
Hamngatan.

17:00–17:45 Går det att motverka  
diskriminering utan att mäta den?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Tobias Hübinette, docent och 
forskare. Irene Molina, professor i kulturgeografi, 
Uppsala universitet. Moderator: Seluah Alsaati, ABF 
Stockholm. Plats: Birgers gränd 7, trädgård med 
ingång från Almedalen.

18:00–18:45 Har arbetarrörelsen  
tappat sin klasskamp?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Yolanda Bohm, vice förbunds-
ordförande, RFSL Ungdom. Tanvir Mansur, moderator, 
ABF Stockholm. Plats: Birgers gränd 7, trädgård med 
ingång från Almedalen.

18:00–19:00 Det politiska spelet
Arr: Sveriges Radio. Med: Henrik Torehammar,  
programledare, Sveriges Radio.  
Plats: Donnersgatan.

19:00-19:45 Anna Kinberg Batra talar
Arr: Nya Moderaterna. Med:  Anna Kinberg Batra, 
partiledare Moderaterna. Plats: Almedalen

20:00–21:00 Hur mycket  
sötsaker tål våra barn?
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur. Med: Ann 
Fernholm, fil dr i molekylär bioteknik, vetenskapsjour-
nalist och författare. Björn Linnell, senior advisor, Natur 
& kultur. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

20:00–21:30 Livstilssförändring  
– om att bryta beroendebeteende
Arr: Vårdklockans kyrkan, Equmeniakyrkan. Med: 
Tomas Boström, pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian 
Edman, diakon, Vårdklockans kyrka. Plats: Vårdklock-
ans kyrka, Adelsgatan 43.

22:00–23:00 Nikodemussamtal med  
företrädare för Moderaterna
Arr: Visby domkyrkoförsamling, Sensus studieförbund, 
Svenska kyrkan. Med: Tomas Tobé, partisekreterare, 
(M). Lisebeth Gustafsson, journalist. Mats Hermans-
son, domprost, Visby domkyrkoförsamling. Plats: S:ta 
Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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Cecilia Wikström.

Gudrun Schyman.

Anna Kinberg Batra.

Henrik Torehammar.

Hanif Bali.



VÆDRET

Frågor om väder: 
fragameteorologen 
@stormgeom.com

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

Vädret i din mobil1234

TORSDAG
2 JULI 2015

MISSA INTE! 
EXPRESSENS
ALMEDALEN-APP

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

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

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

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

2

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

Almedalen-sajt som startsida. Du 
kommer fortfarande åt resten av 
Expressens innehåll i länkarna 
i toppmenyn.
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Lördag Lö Sö Må Ti On To

skruf.se

Den här bruna frågan är  
enklare än kolet.

Låt oss få fortsätta berätta att 
vårt snus är ekologiskt, Gustav.*

* Regeringen vill förbjuda oss att berätta vad snuset smakar och innehåller.
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