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SIDORNA 6–7

Magdalena Andersson.

GULD-

VIMMEL-
BILDER

Alice
Teodorescu.

Amelia Adamo 
& Susanne Hobohm.

Kristin Kaspersen 
& Michael Wolf.

Per Schlingmann 
& Sofia Kacim.

Cecilia 
Schelin 
Seidegård.

Seher 
Yilmaz.

Bicky 
Chakraborty.

SIDORNA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

MITTEN
David Larsson & Arud Haag firade 
med getingen efter Sveriges seger.

HÆR 
hör idrott och 

politik ihop
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VISBY. Om Ebba Busch Thor 
går i bräschen för att skrota 
statsbidragen även till 
kristna samfund är hon tuff 
på riktigt.

ALMEDALEN
Scenen i Almedalen är bildsatt 
med ett jättelikt, stiliserat por
trätt av Kristdemokraternas nya 
partiledare. Tankarna går till en 
amerikansk valrörelse och det 
inbjuder förstås till det gamla 
vänstermuttrandet om att Sve
rige har fått sin första Teaparty
ledare.

Ebba Busch Thor är definitivt 
en helt annan politikertyp än sin 
företrädare. 

Göran Hägglund var, på sitt 
sätt, alldeles för snäll för sitt 
parti. När han talade om tuffare 
tag i kriminalpolitiken ville 
budskapet inte riktigt sätta sig; 
det var ju den vänlige, humoris
tiske Göran som talade på sce
nen. En välmenande social
liberal som inte riktigt kunde 
bära upp KDkostymen. 

Ebba Busch Thor vill – och har 
betydligt större chanser att – 
framstå som tuff  och tydlig. Hon 
har tydligt deklarerat att KD är 
ett högerparti. Och hon har 
redan hunnit visa internt var 
skåpet ska stå genom att kicka 
partiets gruppledare i riksda
gen, Emma Henriksson, och 
ersätta henne med vapendraga
ren Andreas Carlsson. 

Busch Thor vill således vara 
tuff  i sitt premiärtal och väljer 
att plocka fram en hel arsenal av 
åtgärder mot rekrytering av 
svenska ISterrorister, i stället 

för att lägga all energi i KD:s 
gamla favoritgren – vårdnads
bidraget. Ja, KDledaren vill till 
och med skicka Jasplan till 
kriget mot IS.

Jo, det är välkommet att KD-
ledaren bidrar till att sätta 
fokus på de allvarliga proble-
men med svenska jihadister. 
Här är ett område där den 
svenska naiviteten tillåtits härja 
fritt. Här finns fortfarande en 
utbredd politisk berörings-
skräck inför risken att stämplas 
som islamofob och sverige-
demokrat.

Men delar av KD:s åtgärds paket 
är mer av symbolpolitisk natur 
och några är principiellt förkast
liga. Beslagtagna pass 
stoppar i praktiken 
knappast några 
hjärntvättade terror
svenskar från att resa. 
Kan man flykting
smuggla kan man 
terroristsmuggla.

Busch Thors förslag 
om ”uteslutnings
förelägganden” – där 
misstänkta svenska 
terrorister tillfälligt 
ska stoppas från 
återinresa till Sverige 
– undergräver hela 
medborgarskaps
tanken. Dessutom bör 
vi inte vältra över 
våra problem på 
något annat land.

Sen är det bara att 
konstatera: Sent ska 
KDsyndaren vakna! 
Busch Thor vill dra 

in de offentliga bidragen till 
organisationer och religiösa 
samfund som främjar och legiti
merar vålds bejakande extre
mism.

Vilket parti med pingstvänner 
i spetsen har då ständigt stått 
på barrikaderna för ännu mer 
skattepengar till religiösa 
samfund? Jo, just det, Krist-
demokraterna. 
Och på så sätt har ytterligare 

miljoner kunnat fördelas till 
islamistiska extremister. Även 
olika fundamentalistiska kristna 
samfund har fått sin beskärda 
del av kakan och med skatte
medel sponsrats i sitt arbete för 
att diskriminera kvinnor och 
homosexuella.

Hycklerifaktorn är 
dessutom rekordhög. 
Det heter nämligen att 
statsbidrag endast får 
lämnas till trossam
fund som bidrar till 
”att upprätthålla och 
stärka samhällets 
grundläggande värde
ringar”.

Att i sammanhanget 
ge grönt kort till kris
ten extremism och bara 
tala om muslimsk är 
direkt motbjudande. 
Religionsfrihet måste 
också innebära att de 
religiösa samfunden 
står fria från staten.
Om Ebba Busch Thor 
går i bräschen för att 
skrota statsbidragen till 
samtliga trossamfund är 
hon tuff på riktigt.

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

LEDARSKRIBENT

ALMEDALEN

Fräls oss från 
samordnarna 
När ska regeringen utse en samordnare för sam-
ordnarna? 

1234	 LIBERAL	 150701

I stort sett varje gång en rödgrön minister öppnar munnen 
föds en ny nationell samordnare. 

Regeringen har bland annat utsett samordnare för utsatta 
EUmigranter, för barn och ungdomsvård, för Bromma flyg
plats och för life sciencesektorn. Bara den senaste veckan har 
listan kompletterats med en samordnare för ”unga utanför” 
och en för laddstolpar. 

Samordnaren är regeringens universalredskap. I fallet 
Bromma flygplats skulle samordnaren fylla Miljöpartiets 
behov av en snuttefilt. Samordnaren för EUmigranter har gett 
regeringen avlastning i en politiskt känslig fråga. Men sam
ordnarnas främsta syfte är att ge intryck av att regeringen 
faktiskt gör något åt diverse samhällsproblem.

Att utse en samordnare kostar nästan ingenting och kräver 
ingen som helst tankeverksamhet. När regeringen fortsätt
ningsvis inte kan svara på frågor om ungdomsarbetslösheten 
kan den hänvisa till den nationella samordnarens påstådda 
arbete med frågan.

Frågan är bara vad den delegation mot ungdomsarbetslöshet 
som regeringen tillsatte i december nu ska ägna sig åt. Den har 
också ett samordnande uppdrag. Vem ska egentligen sam-
ordna alla samordnare? Om samordnarna fortsätter att bli till 
i nuvarande takt är det nog bara en tidsfråga innan samordnar-
samordnaren lanseras. 

Det är lätt att göra sig lustigt över det ständiga samordnandet. 
Men det finns allvarligare problem med institutet. Att reger
ingen försöker maskera sin idélöshet är en sak. Värre är att 
ansvarsutkrävandet försvåras när i grunden politiskt arbete 

outsourcas till samordnarna. En 
av poängerna med att utse sam
ordnare är att de framstår som 
politiskt neutrala välgörare, 
oberoende experter som oförtrutet 
arbetar för samhällets väl. Men 
i praktiken fungerar de ofta som 
talespersoner för regeringen på 
sina områden. 
Regeringen kan på så sätt dra nytta 
av samordnarnas förmenta obero-
ende samtidigt som den lätt kan 
distansera sig från dem om det 

skulle behövas. Det är ingen slump att det ofta är de känsli-
gaste politiska frågorna som läggs i händerna på samordnare. 
Där har regeringen mycket att vinna på oklara ansvarsförhål-
landen. 

Oppositionen knorrar över regeringens samordnarhysteri. 
Men alliansregeringen var inte bättre. Det var under den som 
samordnandet började nå absurda höjder. Trenden är ytterst 
ett utslag av den flykt från ansvar som både den nuvarande 
och den förra regeringen har ägnat sig åt.

Varför gå fram med svåra, känsliga och kostsamma politiska 
förslag när man kan utse en trevlig samordnare i stället? Men 
ju fler samordnarna blir desto större blir det pedagogiska 
problemet. Om nu samordnarna är lösningen på alla problem 
borde ju Sverige redan vara nästintill perfekt.

Hultqvist talar alltid 
varmt om den trans

atlantiska länken. Stor kontrast 
mot utrikesministern.

Anna Dahlberg lyssnar på försvarsminister Peter 
Hultqvist, S, som ser amerikansk militär närvaro 

i Europa som en ”absolut nödvändighet”

Följ ledarredaktionen från Almedalen

@_annadahlberg @ericerfors@PatrikKronqvist

FYRA SAMORDNARE. Mona Sahlin (mot våldsbejakande 
extremism), Anders Sundström (för Bromma flygplats), Cecilia 
Grefve (för den sociala barn- och ungdomsvården) och Martin 
Valfridsson (för arbetet med utsatta EES-medborgare).  

Trenden är 
ytterst ett 

utslag av den flykt 
från ansvar som 
både den nuva
rande och den 
förra regeringen 
har ägnat sig åt.

Kristna  
homo-  
fober  
bör också 
förlora bidragen



Ohälsan ökar kraftigt, framförallt  
långtidssjukskrivningarna.

Vi vet hur förebyggande hälsoarbete kan 
fånga upp problemen innan de blir riktigt 
svåra. Det är en investering som lönar sig 
för alla – samhället, företaget och individen.

Välkommen till Skandias trädgård  
så berättar vi mer. Vi finns på  
Tage Cervins gata 3!

PS: Måndag till fredag mellan 10 och 16  
bjuder vi på en hälsokoll i vår trädgård. 

Alla vinner  
på friska företag.

ONSDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD

Så mycket kostar ohälsan
11.00–12.00

Hallå där alla vuxna. Är ungas psykiska ohälsa 
symptom på en dysfunktionell vuxenvärld?
12.30–13.30 | Tjejzonen

Toppning och utslagning eller folkhälsa?
Vad är kommunernas ansvar?
14.00–15.00 | Rädda Barnen och Skandia

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

Skydda barnen mot våld  
– kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?
15.30–16.15 | UNICEF Sverige, Plan Sverige, SOS 
Barnbyar, Rädda Barnen och Barnfonden

Mingel med Nätverket för barnkonventionen  
– Har barn rätt att klaga?
16.15–17.00 | UNICEF Sverige och Nätverket för 
BarnkonventionenLäs mer om våra seminarier på skandia.se/almedalen.
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mm Alliansen föreslår i dag gemensamt nya förslag 
för att stärka framväxten av jobb i en ny generation 
företag.  
mm Dessa kommer att ingå i respektive partis 
budget förslag i höst, skriver Alliansens partiledare.
Våra partier har under våren ägnat kraft 
åt att utveckla politiken enskilt, sam
tidigt som vi bedrivit ett aktivt opposi
tionsarbete tillsammans. Utöver att vi 
tvingat regeringen att backa, göra om 
och göra rätt i en lång rad frågor har 
Alliansen presenterat en gemensam 
färdplan med sikte på nästa val.

I dag ger vi ytterligare besked tillsam
mans.

Sverige rankas fortfarande högt 
i internationella jämförelser när det 
gäller företagsklimatet. Men vi kan bli 
ännu bättre.

Regeringens politik går i stället åt 
motsatt håll. Myndigheter som Ekonomi
styrningsverket, Finanspolitiska rådet 
och Konjunkturinstitutet har bekräftat de 
kraftigt negativa effekter för jobben och 
företagen som regeringens politik innebär.

Alliansen presenterar därför ett jobb
paket riktat till de små och växande 
företagen. Förslagen kommer att ingå 
i alla allianspartiers budgetar:

4 Mer konkurrenskraftiga skatter på 
delägarskap för nyckelpersoner i väx
ande företag. 

Många småföretagare jobbar långa 
timmar med låg lön i början. De har 
sällan möjlighet att erbjuda marknads
mässiga löner till nyckelpersoner. För 
att underlätta för små företags rekryte
ring av kompetent arbetskraft vill 
Alliansen därför göra det enklare och 
mer konkurrenskraftigt att erbjuda 
anställda incitamentsprogram och 
delägarskap. Vi tillsatte en utredning 
om detta som ska lämna sitt betänkande 
i mars 2016. Vår ingång är att regelver
ket bör förenklas och göras mer konkur
renskraftigt, samtidigt som grund
läggande skatterättsliga principer 
beaktas, så att det blir lättare för väx
ande företag att attrahera och behålla 
centrala medarbetare. Det handlar både 
om företagens kostnader för incita
mentsprogrammen och reglerna för 
individen, till exempel i vilken utsträck
ning incitamentsprogrammen ska 
beskattas som inkomst av tjänst samt 
beskattningstillfället.

4 Införa en garanti att företag bara 
behöver lämna en uppgift en gång till 
myndigheterna. 

”En dörr in” är en plattform där före
tagare bara lämnar in uppgifter en gång 
på en plats, och dessa uppgifter därefter 
slussas till aktuell myndighet. Det skulle 
påtagligt minska tiden som företag 
behöver lägga på administration och öka 
tiden de kan lägga på sin kärnverksam
het: att skapa värde och jobb.

4 Sänka kravet på aktiekapital från 50 000 
till 25 000 kronor. Vi vill sänka trösklarna 
till företagande, så att fler ges möjlighet att 
förverkliga sina idéer och skapa arbete åt 
sig själv och andra. Dagens regelverk 
stänger ute för många potentiella före
tagare och bör anpassas till nya företags 
verkliga behov av eget kapital. Aktiekapita
let sänktes under Alliansen i ett första steg 
från 100 000 till 50 000 kronor.

4 Reformera och effektivisera det 
statliga riskkapitalet så att det i högre 
grad kompletterar privat riskkapital. 

Detta görs genom så kallade fondi
fondlösningar, där statligt riskkapital 
från början samverkar med privata 
fonder för att nå mindre och växande 
företag. Särskilt viktigt är att stötta 
företag med stor tillväxtpotential i ett 
tidigt skede. Vi ser positivt på princi
perna i den utredning som nyligen 
presenterade ett förslag om hur investe
ringar i företag i tidiga utvecklingsfaser 
skulle kunna underlättas. Samtidigt är 
det viktigt att effekterna på redan existe
rande fonder måste analyseras noggrant 
för att fortsatt garantera att det statliga 
riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.

Sammantaget innebär detta viktiga steg 
för fler växande företag och fler jobb 
i Sverige. Vi är överens om att fortsätta 
att genomföra viktiga och riktiga reformer 
för att alla som vill och kan ska arbeta.

ANNA KINBERG BATRA, partiledare, M

ANNIE LÖÖF, partiledare, C

JAN BJÖRKLUND, partiledare, FP

EBBA BUSCH THOR, partiledare, KD

Dagens dueller 
I ALMEDALEN

Vi ska inte glömma att vi 
har samarbete med Finland 
och Baltikum. Bra att ha 
många bollar i luften!

Politiken har varit väldigt 
passiv. Svaret på det är ett 
massivt bostadspolitiskt 
paket.

IS-terrorister borde inte få 
återvända till Sverige.

Det Åsa Lindestam pratar 
om är i bästa fall försvars-
politiskt mingel.

Men subventioner är inte 
effektivt, utan det är 
 bristen på byggklar mark 
som är problemet.

Det är trams. Då kan de ju 
inte lagföras.

Josefin Berglund
@jossanberglund

josefin.berglund@expressen.se

DEBATTREDAKTØR

…och det här hände i gårdagens dueller

ÅSA LINDESTAM, S, riksdagsledamot.

MEHMET KAPLAN, MP, bostadsminister.

CAROLINE SZYBER, 33, riksdagsledamot, 
KD, i duell om hur man stoppar svenska 
extremister.

ALLAN WIDMAN, FP, ordförande försvars
utskottet. 

EWA THALÉN FINNÉ, M, riksdags ledamot.

ANDERS YGEMAN, 45, inrikesminister, S.

11.30 Hur ska EU agera i konflikten mellan 
 Ryssland och Ukraina?

Anna Maria Corazza Bildt, M, och Peter Lundgren, Sd

13.30 Efter Pisaskolan – är vi på väg mot 
Pisahögskolan?

Helene Hellmark Knutsson, S, och Helene Odenjung, Fp

14.30 Har kärnkraften någon framtid?
Peter Eriksson, MP, och  

Lars Hjälmered, M

17.00 Hur ska vi vända skolresultaten? 
Christer Nylander, Fp, och  

Daniel Riazat, V

Sverigedemokraternas kriminalpolitik är 
tyvärr inte mer känd än något annat politiskt 
område. Den enda fråga som partiet verkligen 
förknippas med är alltjämt invandringspoliti
ken. Det är synd, för partiet spelar på ensam 
planhalva i kriminalpoliti
ken, precis som i 
invandringspoliti
ken. 

Goda krimi
nalpolitiska initia

tiv har lyst med sin frånvaro. Det beror framför 
allt på att Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson 
tyvärr saknar intresse för kriminalpolitik.

Kent Ekeroth, som var partiets ledamot 
i justitieutskottet fram till den så 

kallade järnrörsskandalen 
2012, är en idéspruta och 
skulle nog ha kunnat profi

lera partiet mer i kriminal
politiken. Men när Richard 

Jomshof  tog över i hans ställe så havererade 
det mesta. 

Ytterst ansvariga för att kriminalpolitiken inte 
alls blev särskilt känd inför valet 2014 är alltså 
ledningen själva. Kent Ekeroth är visserligen 
tillbaka i justitieutskottet nu, men han hålls 
tillbaka av partiledningen eftersom de av 
taktiska skäl inte vill att han lyfts fram. 
Jag anser att det vittnar om dålig politisk 
fingertoppskänsla att inte förstå vilken poten
tial som finns i kriminalpolitiken. 

GUSTAV KASSELSTRAND
 Förbundsordförande, SDU

Låt kriminalpolitiken bli en profilfråga – omgående 

Läs hela debattartikeln 
på Expressen.se/Debatt

Så vill vi i Alliansen få 
fler växande företag

ALLIANSEN. Ebba 
Busch Thor, Jan 
Björklund, Anna 
Kinberg Batra och 
Annie Lööf.  
� Foto:�ANDERS�WIKLUND/TT

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

Gustav Kasselstrand. 
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Löfvens besök 
myntar paradrätt
Skulle det smaka med en 
”Steffe pippi” till huvudrätt?

Hela Gotland 
rapporterar 
om statsminis-
terns oväntade 
restaurangbesök på Bolaget vid 
Stora Torget.

– Vi fick tänka till lite på pla-
ceringen. De hade poliser på 
plats innan som kollade var han 
skulle sitta, de ville även ha ett 
eget bord för att ha koll över res-
taurangen, säger Johan Ström-
berg, ägare av Bolaget.

Kanske var det partikamra-
terna Mona Sahlin eller Thomas 
Bodström som hade tipsat om 
ställe. Båda har besökt Bolaget 
tidigare. Stefan Löfven åt rätten 
”Confit d canard”, skriver Hela 
Gotland. Det är alltså confiterat 
anklår, sötsur pärllök, puylinser, 
morötter och hallonvinägersky.

– Vi överväger att låta den bli 
en permanent rätt på menyn: 
”Steffes pippi”, säger Johan 
Strömberg på Bolaget.

HELA 
GOTLAND

Från helagotland.se.

Otillgängligt för
rörelsehindrade
Almedalen har DO-anmälts, 
rapporterar Svenska  
Dagbladet.

– Jag har velat gå på 
en massa seminarium, 
besöka montrar och gå 
på mingel – till och med sådant 
som har med mänskliga rättig-
heter att göra. Men jag kommer 
inte in. Det är trappor och saknas 
ramp, det är otillgängliga mil-
jöer, säger Lars-Göran Wadén i 
förbundsstyrelsen i DHR, förbun-
det för ett samhälle utan rörelse-
hinder.

De politiska partierna och 
Region Gotland har därför 
anmälts till Diskriminerings-
ombudsmannen.

– Det finns en lag som betraktar 
otillgänglighet som en ny form av 
diskriminering, den klubbade 
riksdagspartierna igenom för ett 
år sedan. Och det är de politiska 
partierna som arrangerar det här. 
De borde ställa högre krav för att 
alla ska kunna ta del av det så att 
det verkligen blir en demokratisk 
tillställning, säger Lars-Göran 
Wadén till Svd.

Enligt styrelseledamoten i DHR 
handlar det om hälften av arrang-
emangen han velat besöka.

”Ingången måste 
vara att träffas, 
mötas och nätverka”
Ge upp! Det oväntade rådet 
kommer i Dagens Industri.

Hampus Bryn-
holf, strategi-
chef  på företa-
get Intellecta, 
om Almedalsveckan:

– Det är 3 000 seminarier och 
det finns inga besökare, bara 
sändare, säger Hampus Bryn-
holf.

– 99 procent kommer att miss-
lyckas. Någon lyckas, och den 
blir utnämnd till årets Almedals-
komet, eller något sådant. 
Ingången måste vara att träffas, 
mötas och nätverka.

DAGENS
INDUSTRI

Från di.se.

SVD

KØAR EFTER KUNSKAP. Semina-
riet på Kilgränd 1 var så fullproppat att 
publiken höll till även utanför. De lyck-
liga som hörde vad som sades kunde 
lära sig en hel del om konsument-
skydd. Foto: SVEN LINDWALL

Visby tisdag

15.36Från svd.se.

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2

www.europahuset.eu
Twitter #euialmedalen

Onsdag 1/7

Åker unga till krig i brist på en 
bättre framtid? 
Kl. 08.30 – 09.45
Ingrid Lomfors Forum för levande historia, Siavosh 
Derakhti Unga mot antisemitism och främlingsfi entlighet, 
Maria Kjellsdotter-Rydinger Tillsammans för Sverige, 
Johan Oljeqvist Fryshuset, Bodil Valero Europa-
parlamentariker (MP). 
Moderator: Lena Hennel tidigare politisk chef på SvD.

Superutvecklingsåret 2015 
- vad gör EU för världens fattiga?
Kl. 10.00 – 11.00
Lars Adaktusson Europaparlamentariker (KD), 
Bodil Valero Europaparlamentariker (MP), 
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M) 
och Jytte Guteland Europaparlamentariker (S), 
Peter Sörbom CONCORD Sverige. 
Moderator: Joachim Beijmo SIDA.

Kan ett fl ygpassagerarregister 
minska terrorhotet?
Kl. 11.30 – 12.30
Johan Wullt EU-kommissionen, Bodil Valero 
Europaparlamentariker (MP), Kristina Winberg 
Europaparlamentariker (SD), Heléne Petersson 
riksdagsledamot (S). 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet.

Nu tar Luxemburg över EU-
ordförandeskapet från Lettland: 
Vad har åstadkommits och vilka är 
de kommande utmaningarna?
Kl. 12.30 – 13.15
Gérard Philipps Luxemburgs ambassadör i Danmark, 
Gints Jegermanis Lettlands ambassadör i Sverige. 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas EU-
kommissionen. På engelska.

Vägval Europa: Samtal om 
Sverigedemokraternas 
Europapolitik
Kl. 13.30 – 14.00
Peter Lundgren Europaparlamentariker (SD), 
Julia Kronlid riksdagsledamot (SD). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Krisen i Ukraina: En av EU:s 
största utmaningar
Kl. 14.30 – 15.30
Christian Danielsson EU-kommissionen, Stefan 
Gullgren UD, Andreas von Beckerath Sveriges 
ambassadör i Ukraina, Elin Jönsson SVT, Ivanna 
Klympush-Tsintsadze Partiet Block Petro Porosjenko. 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen.

Samtal Europa: 
Om medborgarnas Europa
Kl. 16.00-16.30
Alexandra Pascalidou journalist. 
Moderator: Annika Korzinek EU-kommissionen.

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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Sverigedemokraternas partiledning har beordrat sin 
 IT-avdelning att vittja medlemmars mejl – resultatet har 
använts som slagträ mot den interna oppositionen och 
för att spåra partikamrater som pratar med journalister.

Partiets systemutvecklare har dessutom byggt upp en 
intern övervakningsfunktion.

– Jag står inte till svars för dig!, säger SD:s säker-
hetsansvarige Bengt Malmberg, som själv varit 
 inblandad i mejlövervakningen, till Expressen.

Den återkommande anklagel-
sen om att SD-ledningen över-
vakar medlemmars partimejl-
konton dök upp – igen – under 
vårens uteslutningsprocess 
mot ledarna för ungdomsför-
bundet SDU.

Bland annat hade ett mejl 
snappats upp som gått från en 
styrelseledamot i SD Stock-
holms stad till vice SDU-

ledaren William Hahne, som 
senare uteslöts. Mejlet sades 
visa att Hahne olovligen han-
terat ett medlemsregister.

Anmäldes som dataintrång
Nättidningen Nyheter Idag, 

som står SD:s partiledning 
nära, kunde en tid senare 
publicera interna mejl som 
visade hur SDU-ordförande 

Gustav Kasselstrand, som 
också han uteslöts, tillät en 
person från högerextrema 
Nordisk ungdom vara medlem 
i SDU.

Den gången gällde det ett 
mejl som skickats mellan SDU-
mejladresser. SDU-ledarna 
polisanmälde händelsen som 
dataintrång.

Sker systematiskt
SD:s partiledning har de 

senaste åren nekat till att de 
är inne och rotar i medlem-
mars mejl.

Men Expressen har tagit del 
av internt SD-material som 
visar att mejlövervakningen 
är systematiserad och har 
använts i flera fall.

2013 så tog partiets IT-
ansvarige systemutvecklare 
Edward Plainview fram en 
tjänst som kan tråla igenom 
allt som skickas via partiets 
mejlserver. Övervaknings-
tjänsten kunde ställas in för 
att söka efter kontakter med 
vissa typer av mejladresser, 
som @expo.se för kontakter 
med den antirasistiska tid-
ningen, eller så att den lar-
mar om vissa ord förekommer 
i mejltexterna.

”Har varit lite godtrogen”
Källor berättar att Plainview 

frågat partiledningen i Stock-
holm vilket intresse det finns 
för att använda tjänsten, vilka 
ord och mejladresser som i så 

fall ska sökas efter – och vem 
på riksdagskansliet som ska få 
mejlen som trålas fram.

I våras så skickade Edward 
Plainview också ett mejl till 
partiledningen där han redo-
gjorde för den mer riktade 
mejlövervakningen:

”För ett par år sedan togs ett 
informellt / verbalt beslut att 
det krävs partisek och säker-
hetschef för att bestämma att 
be IT rota i någons mail.”

Plainview fortsatte:
”Sedan dess har det blivit så 

att jag har litat på säkerhets-
avdelningen när de har begärt 
något, de få gångerna det har 
hänt något, utan att kräva 
något skriftligt från både säk-
chef och partisek. Jag inser att 

IT-avdelningen beordrades att övervaka konton –  byggde system som spårar ”känsliga” mejl 

TOG FRAM TJÆNSTEN. Edward Plain-
view, till vänster, är Sverigedemokraternas 
IT-ansvarige. På bilden syns han med par-
tikamraten Håkan Borg.  Foto: ROGER VIKSTRÖM

VILL INTE SVARA. Bengt Malmberg, SD:s 
säkerhetsansvarige, vill inte svara på frågor 
när Expressen läser upp konkreta exempel på 
partiets mejlövervakning.  Foto: SVEN LINDWALL

SD spanar på 
medlemmars 
mejltrafik

”ROTA I N˚GONS MAIL”. I det mejl Edward Plainview skickat framgår 
att han litat på ”de där uppe” som bett honom att leta i folks mejlkonton.
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IT-avdelningen beordrades att övervaka konton –  byggde system som spårar ”känsliga” mejl 
jag har varit lite god-
trogen när det gäl-
ler sådant, då jag har 
litat på att ´de där 
uppe´ har bra skäl 
att be mig leta i folks 
mail.”

Flera utsatta
Han gav också kon-

kreta exempel på när 
medlemmar fått sina 
mejlboxar vittjade:
4 Styrelseledamoten i SD 

Stockholms stad som mejlat Wil-
liam Hahne, 
4  En kvinnlig tjänsteman på 

riksdagskansliet.
4  Personer som haft kontakt 

med Expo.
4  Personalen på partiets 

 ekonomiavdelning.
Bengt Malmberg, 

chef  för SD:s riksom-
budsmanna-, utbild-
nings- och säkerhets-
avdelning, säger:

– Alltså det har 
varit ett ytterst, 
ytterst fåtal... jag tror 
att det är två tillfällen. 
Annars har jag inte 
gjort det. Vi går inte 
in och läser andras 

mejl. Det är bara om det är nåt 
brottsligt som vi misstänker, 
annars går vi inte in och gör det. 

Bara nåt brottsligt? Här står 
det bland annat ”Exporelate
rade”…
– Jag känner inte igen det. Jag 

känner inte igen det. Jag vet inte 

alls… jag har inte varit inblan-
dad i det..., säger Malmberg.

”Inte involverad”
Richard Jomshof, som till-

trädde partisekreterarposten i 
februari, säger att mejlövervak-
ningen skett ”extremt sällan”.

– Vad jag kän-
ner till så ska 
det ha varit just 
i extremfall där 
man misstänkt att 
det kan ha begåtts 
ett brott. Det är 
vad jag känner 
till, säger han och 
tillägger att han 
inte känner till 
Plainviews trål-
ningstjänst.

När Expressen läser upp alla 
exempel i Plainviews mejl och 
frågar om alla rör misstankar 
om brott säger Jomshof:

– Jag har inte varit involverad 
personligen i någon av de här 
sökningarna.

Jomshof  ringer sedan upp 
Expressen igen 
och säger: 

– Det var en 
sökning som 
skedde i sam-
band med mitt 
övertagande, det 
var i samband 
med det här med-
lemsregistret.

Expressen har 
sökt Edward 
Plainview.

I ALMEDALEN

David Baas
david.baas@expressen.se

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

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

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

Sverigedemokrater
nas hemliga mej
lövervakning är en 
juridisk gråzon.

Inget liknande fall 
har prövats rättsligt  
– men en viktig 
 faktor är att de som 
 använder parti
mejlen ska informe
ras på  förhand om 
vilka  kontroller de 
kan bli utsatta för.

– Information är 
en väldigt viktig del 
av integritets   skydds
lagstift   ningen, säger 
Martin Brinnen, 
jurist på Data
inspektionen.

En arbetsgivare kan 
i vissa fall ha rätt att 
läsa anställdas mejl 
– om det till exempel 
finns konkreta miss-
tankar om brottslig-
het.

– Misstänker man 
att någon anställd 
begår brott med hjälp 
av e-post som kan hota 
företagets eller orga-
nisationens intresse 
då kan det vara tillåtet 
att granska innehål-
let. Men någon allmän 
scanning av e-post är 
normalt inte tillåten, 
säger Martin Brinnen 
på Datainspektionen.

Alla inte anställda
En komplicerande 

faktor här är att par-
tiet både är arbets-
givare men också en 
förening med vanliga 
medlemmar och förtro-
endevalda, som saknar 
anställningsrelation 
till partiet. 

Något sådant fall har 
inte prövats rättsligt.

Måste samtycka
Ett sätt för partiet 

att ändå kunna läsa 
medlemmars mejl 
skulle kunna vara om 
partiet på förhand 
informerat de som får 
partimejladresser om 
att mejlavläsning kan 
ske – och att de också 
får samtycka till det. 

Men även i de fallen 
måste det finnas ett 
berättigat ändamål för 
att granska innehål-
let. Allmän nyfikenhet 
duger inte som ända-
mål.

Expressen har varit 
i kontakt med flera 
personer inom Sveri-
gedemokraterna men 
ingen uppger att par-
tiet informerat eller 
inhämtat samtycke till 
mejlövervakningen.

David Baas
david.baas@expressen.se

SD spanar på 
medlemmars 
mejltrafik

Richard Jomshof.

Juristen:
De rör sig 
i en gråzon

SØNDAG

M˚NDAG

M˚NDAG
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Uppvärmningen
MM InnanMEbbaMBuschMThorMgickMuppMpåMscenenM

speladesMMånsMZelmerlöwsMlåtM”Heroes”MiMMhög-
talarna.M

HonMinleddeMmedMattMpåpekaMattMdetMvarM
hennesMpremiärtalMiMAlmedalenMsomMpartiledare.M
HonMkommenteradeMocksåMvädret.M”Tänk att 
sommaren till slut valde att besöka oss även i år.”

Publiken
MM2M300MpersonerMfannsMiMAlmedalspar-

kenMförMattMlyssnaMpåMKD-ledaren.MLängstM
framMsyntesMfleraMframträdandeMKD-poli-
tikerMsomMLarsMAdaktusson,MEuropapar-
lamentariker,MAndreasMCarlsson,Mgrupp-

ledare,MCarolineMSzyber,MriksdagsledamotM
ochMSaraMSkyttedal,MordförandeMförMKDU.M

Attackerna
MMEbbaMBuschMThorMattackeradeMinteM

heltMoväntatMregeringenMochMdessM
politikMsomMhonMkalladeMjobbfientlig.M
HonMnämndeMblandMannatMhöjdaM
arbetsgivaravgifterMförMunga.

”Det höjs eller införs skatter i ett 
rasande tempo”,MsaMEbbaMBuschMThor.M

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

Ebba Busch Thors debut som 
Almedalstalare kretsade mycket 
kring partiets nya förslag om att 
motverka svenskar som åker på 
terrorresor, främst för att strida 
med Islamiska staten.

Gick ett steg längre
Men i talet i går kväll gick 

hon ett steg längre.
– Jag anser också att om 

den internationella alliansen 
så efterfrågar bör vi skicka 
svenska Jas-plan i kampen mot 
IS, sade Busch Thor och tillade:

– Det får inte råda några som 
helst tvivel om var Sverige står 
i dessa frågor.

Efter talet förtydligade hon 
att det inte rörde sig om en 
skarp insats, det vill säga att 
Sverige då skulle aktivt delta 
i  kriget mot terrororganisatio-
nen.

Försvarsminister Peter Hult-
qvist, S, var kritisk till Busch 
Thors utspel – och platsen för 
utspelet:

”Det viktigaste just nu är att 
verkställa riksdagens beslut om 

att sända 35 utbildare/mento-
rer till norra Irak. Om vi ska gå 
vidare med ytterligare åtgärder 
och i så fall vad kräver en mycket 
seriös analys, gärna tillsammans 
med våra partners. Vi ska inte 
förhasta oss i valet av åtgärder, 
och då är scenen i Almedalen 
troligen inte rätt plats för dessa 
val”, skrev Hultqvist i ett sms till 
Expressen i går kväll.

Positivt från de borgerliga
Vad det andra regeringspar-

tiet tycker är oklart:
”Inga kommentarer i dags-

läget”, skrev Miljöpartiets för-
svarspolitiske talesman Jakop 
Dalunde i ett sms till Expressen.

I går kväll kom i alla fall posi-
tiva signaler från den borger-
liga sidan:

– Vi bistår i dag med militära 
rådgivare och de anses av reger-

ingen utgöra vad vi i grund-
lagen kallar en väpnad trupp. 
Kan man skicka väpnad trupp 
på marken så kan man absolut 
skicka flygstridskrafter också. 
Sedan får man mycket noga 
tänka igenom vilka insatsreg-
ler som i så fall ska gälla, säger 
Folkpar-
tiets för-
svarspoli-
tiske tales-
man Allan 
Widman.

Efter 
talet frå-
gade 
Expres-
sen Ebba 
Busch 
Thor om 
inte Sve-
rige med 
en Jas-pla-

ninsats skulle ses alltmer som en 
krigförande nation vilket skulle 
kunna öka risken för terrorhot 
mot Sverige?

”Finns redan en hotbild”
”Man bör vara medveten om 

att det redan i dag finns en hot-
bild mot 
Sverige. 
Vår upp-
fattning är 
att vi behö-
ver stå till 
förfogande 
om det 
efterfrå-
gas”, skrev 
Ebba 
Busch 
Thor i ett 
sms till 
Expressen 
i går kväll.

Sverige bör vara berett att skicka Jas-plan för skarpa 
strider mot Islamiska staten.

Det menar KD-ledaren Ebba Busch Thor, som får stöd 
av allianskolleger.

Försvarsminister Peter Hultqvist är tveksam:
”Vi ska inte förhasta oss i valet av åtgärder, och då är 

scenen i Almedalen troligen inte rätt plats för dessa val”, 
skriver han i ett sms till Expressen.

Men försvarsministern kritiserar förslaget: ” Vi ska inte förhasta oss”

GöranMHägg-
lund,MävenM
kändMsomM
svenskMpolitiksM
trivsel-Torsten,M

ärMnuMettMminneMblott.MFörM
härMkommerMEbbaMBuschMThorMochM
medMvilkenMenergiMhonMgörMdet.M

HonMgårMinMmedMfullMkraft,MverkarM
heltMavspändMochMlyckasMkompenseraM
förMattMtaletMiMsigMegentligenMinteMärM
särskiltMretorisktMspännande,MutanM

tämligenMordinärt.MDetMärM
egentligenMbaraMformule-
ringenMomMattMskickaMJasM
motMIS,MsomMstickerMutMmedM
sinMljudlikhet.M

OmMBuschMThorMskaffarM
sigMenMriktigtMvassMtalskrivareMkanMhonM
lyftaMytterligare.MAttMfolkMpåMTwitterM
nuMskojarMomMKrigs-
demokraternaMärM
smällarMhonMfårMtaMförM
sinMtuffaMretorik.

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

HÆGGLUND 
ÆR ETT  

MINNE BLOTT

HON G˚R  
IN MED  

FULL KRAFT

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet

1234
1234

1234
1234

I ALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Rebecka
Martikainen
rebecka.martikainen 
@expressen.se

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

TEXT FOTO

Busch Thor: Jas- plan mot IS



9ONSDAG 1 JULI 2015

Humorn
MMOrdetM”käbbel”MsomMStefanMLöfvenM

myntadeMunderMenMvaldebattMgjordeMcome-
back.MEbbaMBuschMThorMtogMuppMregering-
ensMsatsningMpåMenMindustrikanslerMsomM
honMmenarMinteMkommerMattMfungera.M”Det 

är bara käbbel”MsaMEbbaMBuschMThorMochM
fickMpublikenMattMfnissa.M

Øverraskningarna
MMEbbaMBuschMThorMvillMtaMkrafttagM

motMIS.MHonMlanseradeMiMtaletMettM
nyttMförslagMomMattMskickaM
svenskaMJas-planMiMkampenMmotM
ISMomMinternationellaMalliansenM
efterfrågar.M

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:  
Hennes retorik  
hade kunnat 
komma från SD
I sitt första stora tal efter valet i slutet av 
april, flyttade den nya partiledaren KD när
mare SD. 

Det skulle nästan kunna tolkas som en 
bekräftelse på den analys som Sverigedemo
kraterna gjorde i  december inför det extra val 
som statsministern hade utlyst. SD ska då ha 
identifierat tre Kristdemokrater som partiet 
ville värva inför nyvalet, eftersom man ansåg 
att de hade värderingar som liknade SD:s. 

En av dem var dagens partiledare. 

Själv har förstås Busch Thor avfärdat dessa insi-
nuationer som nonsens. Ändå var det uppenbart 
under hennes dag i Almedalen att den signal hon 
vill skicka ut är att här har ni en partiledare som 
tar den oro som drivit väljare till SD på allvar.

På presskonferensen använde hon, tycker jag, en 
antimuslimsk retorik som lika gärna kunde ha 
kommit från en Sverigedemokrat. 
Även om hon förstås skulle försvara sig med att 

det bara är Islamiska staten och dess meningsfrän-
der som är det farligaste hotet mot dagens världs-
ordning. 

Att kriminalisera misstänkta IS-krigare är i sig 
inte särskilt radikalt. Det vill ju de flesta partierna, 
möjligen alla. Det tvingade KD-ledaren att ta till 
det grova verbala artilleriet. IS-terroristerna 
skulle inte bara straffas enligt vanlig straffskala. 
De skulle dömas för landsförräderi. Ett straff  som 
normalt bara används i krigstid. Juridiskt förmod-
ligen helt orealistiskt i fredstid. Men det spelade 
ingen roll. Busch Thor hade fått ut budskapet att 
här har ni ett parti som är nästan som SD. 

Hon antydde också att partiets förslag om tillfälliga 
uppehållstillstånd i stället för permanenta kan 
påverka hur många som söker asyl i Sverige. 
Innebörden var uppenbar. Förslaget skulle minska 
flyktingströmmen till vårt land.

Hon var också beredd att skicka Jas-plan mot IS 
om den internationella alliansen begärde det.

Det utspelet är dock inte så uppseendeväckande 
som det låter. Svenskt flyg deltog redan i den 
internationella offensiven mot Libyen för några år 
sedan med spaningsinsatser.
Om man ser dagens utspel i ett taktiskt och 

historiskt sammanhang är det både logiskt och 
ologiskt. Kristdemokraterna har inte 4 procent 
väljare säkra. Sedan partiledarskiftet har KD till 
och med legat under 3 procent i någon mätning. 

Frånvaron av en stabil väljarbas tvingar partiet till 
desperat jakt efter populära valfrågor. 
De lyckades 2006 med 

initiativet att slopa fastig-
hetsskatten. Det gick 
sämre med Göran Hägg-
lunds satsning på verklig-
hetens folk till exempel. 
Då blev partiet beroende 
av moderata stödröster.

Med tanke på Sverige-
demokraternas framfart 
i  opinionen, kan Ebba 
Busch Thors satsning 
mycket väl löna sig. Men 
en och annan i det gamla 
missionärsinspirerade 
gardet lär nog känna sig 
illa till mods. 

De har utifrån den kristna 
kärlekstanken velat 
hjälpa fattiga männ
iskor i andra länder med 
generöst bistånd men 
också med en generös 
flyktingpolitik.

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

POLITIK

NIKLAS THOR, Ebbas make 
och lagkapten i  Sirius med 
parets son BIRGER:

Hur känns det att sitta 
här och titta på din fru när 
hon håller tal?

–MDetMärMklartMattMdetMärM
liteMspeciellt,Mabsolut.MJagM
harMsuttitMochMlyssnatMpåMtalM
avMhenneMförutMmenMdetMhärM
ärMförstaMgångenMdetMärMavM
denMhärMdigniteten.MDetMvarM
kul,MjagMtyckteMattMhonMskötteM
sigMbra.

Var du nervös över att 
Birger skulle börja gråta?

–MJa,MmenMliteMsåMklart.M
MenMdetMvarMingaMproblemM

alls.MViMhadeMenMplanMBMifallM
detMverkligenMskulleMballaMur,M
dåMskulleMjagMtaM
honomMochMlöpaM
bakåtMtillMvårMvagnM
somMstårMredoM
iMMnärheten.

Hur känns det att 
ha blivit pappa?

–MFantastiskt!M
Jättekul,Mverkligen.M
DetMärMjobbigtMibland,M
menMsomMallraMmestM
ärMdetMväldigt,MväldigtMmysigtM
ochMfantastiskt.

Blir det någon pappa
ledighet för dig också?

–MOj,MviMkommerMåter-

kommaMiMdenMfrågan.MDetMärM
mångaMsomMundrarMhurMjagM

kommerMgöraMdärM
menMdetMärMjuMliteM
specielltMnärMmanM
spelarMfotboll.MMenM
EbbaMärMmamma-
ledigMnuMtillMochMmedM
höstenMochMsenMsåM
kommerMviMlösaMdet.

Har Birger varit 
på någon fotbolls
match ännu?

–MHanMharMinteMvaritMdetM
faktiskt,MhansMpappaMharM
varitMganskaMdåligMpåMattM
spelaMdenMsenasteMtidenMpåM
grundMavMskador.

Jag tyckte 
att hon 

skötte sig 
bra.

Busch Thor: Jas- plan mot IS

DEBUT. I går debuterade Ebba Busch Thor som talare 
i  Almedalen. Talet handlade till stor del om partiets för
slag om att motverka svenskar som åker på terrorresor.
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Fler nyheter: KOLLA
EXPRESSEN TV 
I DIN MOBIL

KRITIK. 
”Jag förstår 
kritiken”, 
säger
statsminis
tern på 
Expressens 
scen  
i Alme
dalen.

VILL 
ÆNDRA.  
Acko 
Ankarberg 
Johansson, 
KD,  
i Expres
sens val
stuga  
i Visby.

KD-ledaren Ebba Busch Thor 
gjorde ett avbrott från föräldra-
ledigheten för Kristdemokrater-
nas dag under Almedalen. Hon 
började med att beta av mor-
gonsändningarna och berättade 
bland annat om partiets förslag 
att utöka undantagen i turord-
ningsreglerna i lagen om anställ-
ningsskydd så att företagare ska 
få undanta fyra anställda.

Dessutom meddelade hon att 
hon skulle göra en ny paus från 
föräldraledigheten under som-
maren – för Pridefestivalen.

– Som partiledare för Kristde-
mokraterna så ställer jag själv-
klart upp i större sammanhang 
där jag kan berätta om vår poli-
tik, sade hon till Expressen.

KD-ledarens stora nummer var 
däremot partiets förslag för att 

motverka svenska terrorresenä-
rer. Bland förslagen fanns möjlig-
heten att döma dessa personer för 
landsförräderi, hindra dem tem-
porärt från att återvända till Sve-
rige och dra in deras pass för att 
förhindra dem från att åka.

Fick allvarlig kritik
Men kritiken bubblade upp 

på allvar efter att KD-ledaren  
i  en intervju med TT sagt att hon 
hoppas att tillfälliga uppehålls-
tillstånd ska få färre flyktingar 
att söka sig till Sverige.

– Jag tror att, om vi harmoni-
serar villkoren mellan Sverige 
och andra länder, om vi går över 
till temporära uppehållstillstånd 
i stället för permanenta, så tror 

jag att fler söker sig till andra 
länder och färre till Sverige. Och 
det tror jag vore bra.

Tog hand om lille sonen
Förutom från MP-språkröret 

och utbildningsministern Gustav 
Fridolin så kom 
också kritik från 
justitie- och mig-
rationsministern 
Morgan Johans-
son, S.

– Det finns 60 
miljoner flyk-
tingar i världen. 
Det är det hög-
sta antalet sedan 
andra världs-
kriget. Om KD 

menar att vi i Sverige menar att 
vi inte ska ta något ansvar för 
dessa människor utan försöka 
undvika det, står det i bjärt kon-
trast till den linje vi har, sade han 
till Expressen Hanna Jakobson.

Efter talet i Almedalsparken 
och de stående 
kvällssändning-
arna i TV4 och 
SVT försvann 
Ebba Busch Thor 
från vimlet. Skä-
let? Hon skulle ta 
hand om sin två 
månader gamla 
son Birger, med-
delade pressekre-
teraren Johanna 
Jämstorp.

Kristdemokraterna skulle sätta fokus på migration och inte
gration under partiets dag i Almedalen.

Och efter Ebba Busch Thors uttalande om att det är bra 
om Sverige tar emot färre flyktingar fick hon regeringens 
ilska på sig:

”Läser Ebba Busch Thors ord. Läser dem igen. Och  
känner tomhet”, skrev utbildningsministern Gustav Fridolin, 
MP, på Facebook.

Och får möta både ris och ros på Kristdemokraternas dag i Visby

I ALMEDALEN

David Baas
david.baas@expressen.se

Ebba Busch Thor var uppe med Almedalstup
pen när hon gästade Anders Pihlblad i TV4:s 
Nyhetsmorgon. Där berättade hon bland annat 
att hon ska delta i Pridefestivalen.

07:45

12:45

KDledaren frågades ut av Niklas Svensson i Expressens Almedalsstuga. 

”Det kommer aldrig att hända”, sade hon om uppgifterna att SD i vintras 

ville ge henne en valbar plats på deras lista inför nyvalet.

13.15

Ebba Busch Thor skyndade runt hörnet 

från Expressen Almedalsstuga för att 

hinna till Sveriges radios hörn. Där frå

gades hon ut av Erik Blix i P4 Extra.

KDledaren 
gjorde sin debut 
som talare på 
Almedalsscenen. 
Hon håller ett 
förhållandevis 
kort tal  bara 30 
minuter. 

19:00

Busch Thor
kliver fram
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När statsministern besökte 
Expressens valstuga kom han 
med jordgubbar för att bjuda 
Niklas Svensson på.

Löfven väntade sedan förnöj
samt medan Almedalenorkes
tern paraderade i väg.

– Det här gillar jag, sa Löfven 
när Expressens musiker drog 
i gång.

– Röda kepsar också… skrat
tade han.

– Perfekt!
Expressens Almedalenorkes

ter gör sin första vecka i Alme
dalen och har väckt mycket 

uppståndelse. I går hyllades 
den av Afton
bladets TVchef  
Jan Scherman, 
även sociala 
medierstrate
gen Ehsan Fada
kar skrattade 
gott när orkes
tern kom på tal 
– vilket säkert 
betyder att upp
gifterna om att 
en Aftonbladet
chef  kontak
tat Almedalen

arrangörerna med klagomål är 
helt oriktiga.

”Fantastiskt trevligt”
Liselott Johansson, 27, från 

Västervik är med 
i orkestern.  

– Det var fan
tastiskt trev
ligt och så här
lig stämning. 
Det känns som 
att folk tycker 
att det är roligt, 
många stannar 
upp och tar bil
der.
Vilket instrument 
spelar du?

– Saxofon.

Det är fullt blås i Expressens Almedalenbevakning.
Orkestern hyllas nu även av statsministern.
– Som på första maj, konstaterade Stefan Löfven belåtet. 2 Elisabeth 

Svan tesson (M), 
47
Riksdagsledamot och ex-minister

MMDenMtidigareMarbetsmarknads
ministernMsynsMmerMiMAlmedalenM
änMdenMnuvarande.MDetMfaktumM
attMhonMlettMModeraternasMinte
grationsgruppMgörMhenneM
naturligtvisMinteMmindreMintres
sant.MEnMavMAnnaMKinbergM
BatrasMnyckelspelareMochM
självskrivenMförMminister
comebackMomMdetMblirMmaktskifteM
iMnästaMval.

3 Sara Skyttedal 
(KD), 28
Förbundsordförande för KDU

MM IfrågasätterMöppetMdecember
överenskommelsenMochMlärMsättaM
rejälMpressMpåMpartiledarenMEbbaM
BuschMThorMframöver.MDebatt
artikelnMsomMhonMskrevMomM“den 

naiva dröm-
men om fri 
invandring”M
iMgårdagensM
ExpressenMärM
enMavMdeMmestM

deladeMartiklarnaMunderM
Almedalsveckan.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1 Jytte Guteland (S), 35
EU-parlamentariker

MMTogMkanskeMmerMplatsMiMAlmedalenMnärMhonMvarMordförandeMförM
SocialdemokraternasMungdomsförbund,M2007–2011.MMenM
GreklandsMkrisen,MengagemangetMförMdetMsvenskaMdjurskyddet,M
MfeminismenMochMklimatMochMenergipolitikenMgörMhenneMändåMhet.

 I ALMEDALEN

Magnus
Alselind
magnus. alselind 
@expressen.se

TEXT

Lisa
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

Löfven njöt av Expressens orkesterparad

Liselott Johansson, 27, Väster-
vik, spelar saxofon i paraden.

Orkester-
medlemmarnas 
röda kepsar 
väckte särskild 
munterhet hos 
stats ministern.

Sätter press på 
partiledaren

Det här gillar jag!

RAKA SVAR 
MED 
ANDERS 
DANIELS-
SON.  
Niklas Svens-
son frågar ut 
Migrations-
verkets gene-
raldirektör.

TERRO-
RISM.  Vad 
är ett rim-
ligt straff?
Inrikesmi-
nistern 
pratar lag-
stiftning på 
Expressens 
scen.

LADDAT 
HELA 
LIVET.  
Kulturminis-
tern Alice 
Bah Kuhnke 
om hur hon 
kom in i poli-
tiken
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VIMMEL

MMSolenM skenM ävenM påM tisdagenM överM
ExpressensM valstuga.M MedanM gästerM
somMAliceMBahMKuhnkeMochMAndersMYge-
manM avlösteM varandraM påM scenM deladeM
GetingenMutMgodisMochMtuggummin.

Anna Maria Corazza Bildt, 52, Europa-
parlamentariker, M, vad har du så 
bråttom till?
–MViM skaM prataM omM matsäkerhetM ochM

matsvinnetMmedMHushållssällskapetMochM
ekologiskaMlantbrukare.

Är det därför du är klädd i förkläde?
–MAlltid!MDetMhärMärMmittMförklädeMochM

detMpassarMtillMkampanjenMomMmatsvinnet.
Vad kommer du att framföra där?
–MAttMdetMärMdagsMattMviMslutarMkastaMmatM

iMonödan.MDetMfinnsMmänniskorMsomMinteM
fårMätaMsigMmätta.MDessutomMärMdetMdåligtM
förMmiljönMochMekonomin.

Vilket är ditt matsmart-tips?
–MTaM matM tvåM gångerM iM ställetM förM attM

fyllaM enM helM tallrik,M återanvändM resterM
ochMtänkMnärMduMhandlarMsåMattMduMbaraM
handlarMdetMduMbehöver.MViMslängerMbortM
varMfjärdeMmatkasseMiMSverigeMiMdag.

ELISABETH LIDÉN

MATLYFT. Anna Maria Corazza Bildt (M) vill lyfta frågan om matsvinnet. 

Anna Maria Corazza Bildt, 52: 
”Dags att vi slutar kasta mat”

i valstugan

Birgitta Waldenström, 
68, pensionär:

’’ Att träna på 
Friskis & Svettis!

Therese Nannsjö, 42, 
bokare:

’’ Att vi ska gå och 
äta glass nu!

NATTMAT
med Getingen!

MMGöranM Carlzon,M 40,M EastM SwedenM
Arena,MLinköping.

Varför tog du två korvar?
–MJagMharMjobbatMhelaMdagen.MJagMharM

arrangeratM merM änM 40M seminarierM denM
härMveckan.MSåMdetMärMmycketMattMståMi.

HanM tarM tvåM storaM tuggorM ochM hållerM
uppMkorvarnaMmotMgetingarna.M

MenMdeMfårMinteMsmaka.M
–MJagMharMinteMätitMsenMiMförmiddags.MSåM

detMfårMbliMdubbeltMupp,MheltMenkelt.MM  
 DIAMANT SALIHU

ÆNTLIGEN! Efter lång arbetsdag får Göran Carlzon till slut sin belöning – eller 
snarare belöningar: två korvar. Men getingarna blir utan... Foto: LISA MATTISSON

Göran Carlzon, 40: ”Mycket att 
stå i – det får bli dubbelt upp

Maria Östby, 33, projektledare  
och Frida Olsson, 28, kommunikatör:

’’ Vi har spridit kännedom om 
”kulturcollege” och vi har nått 

många i dag. Vi har pratat med många 
viktiga personer som exempelvis Annika 
Strandhäll. I dag har det varit mycket 
folk i rörelse.

Nettan Carlsson, 
46, drifttekniker 
på Svenska Spel, 
med Linnea 
Thulin, 11, och 
Lucas Thulin, 8:

’’ Att bara gå 
runt och 

titta och att allt 
finns på samma 
ställe. Talen är 
det bästa, säger 
Nettan.

’’ Att få gratis 
godis. Det 

fick jag i går 
också, säger 
Linnea.

Camilla Evensson, 40, utveck-
lingsledare landstinget Värm-
land, Karlstad:
Varför är korv så gott?

’’ Jag är inte så förtjust  
i korv. Men nu är jag 

hungrig. Då går det bra. Nu 
väger det mellan mat och att 
sova. Det får bli ett mellanmål. 

Varje dag 
från 10.00

Varje kväll 
från 21.30

Vilken är dagens 
höjdpunkt?

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Lotta Liljegren, 49, 
jobbar som telefo-
nist i Visby:
Vad tycker du om 
hela det här?

’’ Jag tycker att 
det är kul. Det 

är verkligen ett lyft 
för Gotland. Jag 
tycker det är jättero-
ligt att mingla runt 
och besöka lite olika 
evenemang. 
Varför gillar du 
korv?

’’ Det är väl 
gott. Det är så 

gott!



Vi har sagt det förut, men vi kan inte låta bli att säga det igen: skogen 
är Sveriges oljereserv. Fantastiskt. Av den utvecklade vi Evolution 
Diesel med tallolja, en förnybar restprodukt från skogsindustrin. Och nu 
presenterar vi nästa stora genombrott – Evolution Bensin med tallolja. 
Så nu kan alla, oavsett vilken bil de kör, tanka lite grönare.

En lite grönare bensin är ett steg i rätt riktning. Men vi vill hellre ta enorma 
kliv. För att det ska kunna hända behöver vi långsiktiga spelregler från 
våra beslutsfattare. Om vi ska nå våra klimatmål måste fl er politiker, 
precis som vi, dra åt skogen.

Läs mer på preem.se/evolution

VÄRLDSPREMIÄR FÖR EVOLUTION BENSIN.

GENVÄGEN TILL
KLIMATMÅLEN GÅR 

GENOM SKOGEN

Preem Evolution Diesel (32% förnybar råvara) och Preem Evolution Bensin (10% förnybar råvara) sänker utsläppen av fossil koldioxid jämfört med fossil diesel och bensin.
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Statsministern gjorde under 
tis dagen sin andra och sista 
Almedalsdag för i år. Han inledde 
tidigt på en presskonferens till
sammans med kollegerna Åsa 
Romson, MP, Gustav Fridolin, MP, 
och civil minister Ardalan Sheka
rabi. Tillsammans presenterade 
de två nyheter inom offentlig upp
handling som ska underlätta stäl
landet av miljö krav i offentlig 
upphandling. Bland annat skapas 
en ny myndighet – Upphandlings
myndigheten. 

Inför sitt Almedalstal presen
terade statsminister Stefan Löf
ven under måndagen regering
ens nygamla lärarsatsning – tre 
miljarder per år från 2016 till 
höjda lärarlöner, som ska för
delas över kommunerna. 

3 000 kronor mer i lön
Lönelyftet omfattar omkring 

60 000 lärare och innebär cirka 
3 000 kronor högre lön för dessa 
lärare. 

Något som får LO att rasa. I en 
intervju med Aftonbladet säger 

LO:s avtalssekreterare Torbjörn 
Johansson:

– Jag är fortfarande kritisk till 
förslaget och väldigt besviken.  

Pressad om kritiken
När statministern vid lunch

tid under tisdagen frågades ut 
i Expressens valstuga pressades 
Löfven av politikreporter Niklas 
Svensson om kritiken. 

– Jag svarar så här: För alla 
startar framtiden i skolan. Oav
sett vad man ska göra är utbild
ningen avgö
rande, inte minst 
för arbetarbarn. 
Vi har fallande 
skol resultat, Pisa
resultaten fal
ler mer i Sverige 
än i något annat 
OECDland. Vi 
har brist på 
lärare, det är en 
lärare per utbild
ningsplats som 
söker, säger Löf
ven och fortsätter: 

– Klarar vi inte skolan sät
ter vi människor i ett mycket 
bevärligt läge och vi tappar kon
kurrenskraft i Sverige i en glo
bal ekonomi. Det är ett excep
tionellt läge och det är en unik 
åtgärd. Men den är nödvändig. 
Vi lämnar över utformningen 
till  parterna, säger statsminis
tern. 

Niklas Svensson: Håller du inte 
med om att man lägger sig 
i lönebildningen när ni talar om 
att ni ska höja lärarlönerna? 
– Det är parterna som bestäm

mer detta. Vad staten gör är att 
tillföra resurser av det skäl som 
jag säger. Jag förstår kritiken, 
ja. Men samtidigt måste vi göra 
en prioritering. Om vi inte gör 

något exceptio
nellt riskerar vi 
att hamna sämre 
och sämre i sko
lan, säger Löfven. 

Under efter
middagen såg 
stats ministern 
fram emot att 
mingla – han 
besökte både 
Aftonbladets 
och Socialdemo
kraternas eget 
mingel.

Expressens Niklas Svensson pressade S-ledaren om tunga 
LO-kritiken efter regeringens skolförslag. 

LO är starkt emot att staten lägger sig i lönebildningen. 
– Jag förstår kritiken men vi måste göra en prioritering, 

säger Löfven under utfrågningen i Expressens valstuga. 

Stefan Löfven försvarade omdebatterat 
 skolförslag: Måste göra en prioritering

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

deltagare  och debatter.

KARL-PETTER 
THORWALDSSON, 
50, LO-ordförande.

Alme
dalen är 
som jul
afton 
varje 
dag.JAN GULLIKSEN, 50, profes-

sor och ordförande för digitali-
seringskommissionen.

Ta fram 
 mobilerna 
i skolan!

IBRAHIM BAYLAN, 43 år, 
energiminister, S, om dröm-
men att bli fotbollsproffs.

Jag älskade 
fotbollen mer 
än fotbollen 
älskade mig.

SE P˚ EXPRESSEN TV. Ta del av hela Niklas Svenssons utfrågning av Stefan Löfven. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

SNACK
från valstugan

NØDVÆNDIGT. ”Om vi inte gör något exceptionellt riskerar vi att 
hamna sämre och sämre i skolan”, säger Stefan Löfven om reger-

 I ALMEDALEN

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

”Det är en unik    åtgärd”
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ANDERS YGEMAN, 45, inrikes
minister, S, om risken för avlyss
ning.

Jag pratar 
 aldrig om 
 frågor som 
rör rikets 
säkerhet 
i mobilen. HELENE HELLMARK KNUTSSON, 

45, högskoleminister, S, om 
regeringens dåliga opinionssiffror.

Vi måste 
kavla upp 
ärmarna 
och jobba.

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

ingens skolförslag som kritierats rejält av LO. Satsningen innebär tre miljarder per år från 2016 till 
höjda lärarlöner som ska fördelas över kommunerna.  Foto: SVEN LINDWALL

”Det är en unik    åtgärd”

…och här är morgondagens program
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), infrastrukturminister.
11.00 Gröning möter Pernilla Winnhed, vd, Svensk energi .
11.30 Raka svar med Tomas Tobé (M), partisekreterare.
12.00 Raka svar med Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot 
våldsbejakande extremism. 
12.30 K-G analyserar. K-G Bergström, politisk kommentator Expressen. 
13.00 Raka svar med Erik Ullenhag (FP), ekonomiskpolitisk talesperson.
13.30 Raka svar med Kristina Persson (S), framtidsminister. 
13.50 Raka svar med Mehmet Kaplan (MP), bostads-, stadsutveck-
lings- och it-minister. 
14.10 Raka svar med Gustav Fridolin (MP), språkrör och utbildningsmi-
nister. 
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 tales-
person och Annika Hirvonen (MP), talesperson för rätts- och jämställd-
hetspolitik. 
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), arbetsmarknadspoli-
tisk talesperson. 
17.00 Raka svar med Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsu-
mentminister. 

10.00 Gröning möter 
 Tommy Möller, statsvetare.   
10.30 Raka svar med Mattias Karlsson (SD)
11.00 Raka svar med Peter ”Foppa”   
 Forsberg och Gabriel    
 Wikström (S)
11.30 Duell: Hur ska EU agera 
 i konflikten  mellan Ryssland  
 och Ukraina? 
 Anna Maria Corazza Bildt (M) EU-parlamentariker och 
 Peter Lundgren (SD) EU-parlamentariker. 

12.10 Raka svar med Magdalena 
 Andersson (S)  
12.40 K-G analyserar 
 K-G Bergström, politisk kommentator, 
 Expressen. 

13.00 Raka svar med Ardalan Shekarabi (S)
13.30 Duell: Efter Pisaskolan – är vi på väg
 mot Pisahögskolan? 
 Helene Hellmark Knutsson (S) högskoleminister och 
 Helene Odenjung (FP) gruppledare och kommunalråd 
 Göteborg. 

14.00 ”Varför är det så svårt att bli   
 svensk?”
 Nisha Besara, debattör, och Sakine Madon, kolumnist.  

14.30 Duell: Har kärnkraften någon   
 framtid?
 Eriksson (MP) EU-parlamentariker och Lars Hjälmered  
 (M) riksdagsledamot. 

15.00 Ungdomsdebatt 
 Med Ellinor Eriksson (SSU), Sara Skyttedal(KDU),  
 Jessica Ohlson (SDU), Lorentz Tovatt (Grön  ungdom), 
 Rasmus Törnblom (Muf), Hanna Cederin (Ung  vänster) 
 och Linda Nordlund (LUF).

16.30 Gröning möter
 Göran Rosenberg,    
 författare och journalist.

17.00 Duell: Hur ska  
 vi  vända 
 skol  resultaten?
 Christer Nylander (FP)  
 riksdagsledamot och  
 Daniel Riazat (V)  
 riksdagsledamot.  

17.30 Raka svar med 
 Michael Wolf
 Vd, Swedbank.

Forsberg.

Andersson.

MICHAEL 
WOLF
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2 Dan Lundqvist 
Dahlin, 43
Pressekreterare hos Stefan 
Löfven

MMHarMgjortMkometkarriärMefterM
valet,MdåMhanMlämnadeMjobbetMsomM
pressekreterareMpåMLOMochMgickM
tillMsocialförsäkringsministerM
AnnikaMStrandhäll.MHoppadeMinM
förMpappaledigeMErikMNisesMvidM
årsskiftet.MTurasMmedMkolleganM
AnneMEkbergMomMattMsynasMvidM
statsministernsMsida.MSmidigMochM
superstrukturerad.

3 Seher  
Yilmaz, 29
Ordförande Rättviseförmedlingen

MMLämnadeMförraMåretMPR-byrånM
PrimeMochMjobbetMsomMpublicM
affairs-konsult,MochMtogMöverM
ordförandepostenMefterMgrunda-
renMLinaMThomsgård.
BredMbakgrundMmedMerfarenhetM
frånMSverigesMelevkårer,MUnionenM
ochMledamotMiMSkolverketsMsty-
relse.MDriverMpassioneratMfrågorM
omMenMrättvisMrepresentationMochM
jämställdhet.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

1 Anders Thornberg, 55
Generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen

MMUtsågsMtillMgeneraldirektörM2012MochMharMjobbatMsigMuppMiMledenM
sedanMhanMgickMutMPolishögskolanM1980.MPåMSäpoMiMnärmareM30MårMochM
harMjobbatMmedMkontraspionage,Mkontraterrorism,MförfattningsskyddM
ochMsäkerhetsskydd.MThornbergsManalyserMavMsäkerhetslägetMiMSverigeM
ochMomvärldenMärMalltidMlikaMintressantaM–MsenastMiMExpressensMval-
stugaMiMgår.

SVENSK HANDEL LÆR DIG SNATTA

Kan inte detta vara lite kontra-
produktivt?

– Vi vill visa hur handlarna 
upplever detta. Varje år stjäls 

det för sex miljarder i svenska 
butiker, säger Per Geijer, säker-
hetschef.

Ser du många tillfällen för 
tjuven här i Almedalen?
– Det är hög polisiär närvaro 

här, så Almedalen är nog en för-
hållandevis trygg plats.

Svensk Handel har ett 20-tal 
personer på plats.

– Vi erbjuder bland annat Sve-
riges mest prisvärda snabbmat 
från Ica och Coop i framtidens 
butik, säger Hans Tjernström.

Magnus Alselind
magnus.alselind@expressen.se

Svensk Handel driver en lite oväntad kampanj i Almedalen 
genom att lära folk att snatta.

Tipsen är alltifrån ”ät upp varan direkt i butiken” till ”om 
du redan har begått ett brott kan du utan risk begå ett lind-
rigare brott utan risk för extra straffpåföljd”.Per Geijer, säkerhetschef på 

Svensk Handel och Hans Tjern-
ström, pressekreterare. 
� Foto:�SVEN�LINDWALL

SVT förlorade budgivningen om 
rättigheterna för OS 2018–2024 
till Discovery och Eurosport. 

– Jag älskar de stora evene-
mangen men nu är det tyvärr så 
att public service och SVT inte 
har resurserna att kunna tävla  
i de här klasserna. Det är väl-
digt, väldigt tråkigt, säger Alice 
Bah Kuhnke.

Utredning pågår
Riksdagen gav 2012 reger-

ingen ett tillkännagivande som 
innebar att regeringen skulle 
tillsätta en utredning angå-
ende hur en evenemangslista 
bör utformas. När den blev klar 

ställde riksdagen våren 2014 
krav på att mer än föreslagna 
80 procent skulle få tillgång till 
utvalda evenemang. Den röd-
gröna regeringen har på nytt 
skickat förslaget på ytterligare 
utredning.

– Vi arbetar just fram under-
laget till evenemangslistan. Det 
kommer att handla om 10 till 15 
evenemang av särskild betydelse 
för svenska folket. VM och OS 
skulle kunna vara sådana, säger 
Alice Bah Kuhnke. 

Men hon ger inga förhopp-
ningar om att återse stora mäs-
terskap i SVT-rutan. 

– Tyvärr finns inga sådana 

garantier, säger Alice Bah 
Kuhnke. 

Finns det något du som minis-
ter kan göra för att SVT ska få 
mer resurser?
– Så länge detta är en del av 

en affär där det finns de som vill 
tjäna så mycket pengar som möj-
ligt, då är det över regeringens 
makt. Så ser marknadsekonomin 
ut. Money talks.

Löfven öppnar för värdskap
Om det är till någon tröst, vill 

åtminstone statsminister Stefan 
Löfven öppna för ett eventuellt 
OS-värdskap. Det antyder han 
från Expressens valstuga: 

– Det vore underbart att landet 
har ett stort projekt att se fram 
emot, säger statsministern om 
ett eventuellt OS-värdskap.

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

VISBY.SVT får inte visa OS de närmaste tio åren. 
Statsministern öppnade för ett OS-värdskap.
– Det är oerhört tråkigt att Sverige, tyvärr, inte kommer 

att sända OS-sändningen, säger demokrati- och kultur-
minister Alice Bah Kuhnke. 

”MONEY TALKS”. Public service och SVT har inte resurser nog för att köpa rättigheterna till OS-
sändningarna, sa demokrati- och kulturministern i går.  Foto:�ANNA-KARIN�NILSSON

Statsministern ger hopp om OS i Sverige

Sverige kan 
inte sända OS

Statsministern öppnade för ett eventuellt OS-

värdskap i Expressens valstuga i dag. 

Men värdskap 
vore underbart



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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JAAA! Guldjubel på sportbaren O’Learys i Visby i går kväll.

Sportbaren O’Learys i Visby 
vibrerade nästan till midnatt i 
går. Folk stod utanför den full-
smockade krogen för att följa 
dramat. Utanför TV4:s sänd-
ning var det likadant med blå-
gula fans.

Getingen jublade på båda 
ställena när Almedalsveckan 
blev fotbollsgalen.

Arud Haag, 21, Jönköping 
utanför TV4:

– Jag känner sån kärlek 
till Sverige. Det är överväldi-
gande och fantastiskt. 

Margareta Högberg, 59, rek-
tor, utanför O’learys:

– De är svensk fotbolls fram-
tid.

En del sport
Almedalenveckan brukar 

innehålla en del sport. Förra 
året var fotbollsförbunds-
kaptenerna Erik Hamrén 
och Pia Sundhage på besök. 
I år finns hockeylegenderna 
Peter Forsberg och Mats 
Sundin med på Expressens 
lista över de 150 hetaste vim-
larna.

Men inget som i natt.
Klockan 23.21 inleddes 

straffsparksläggningen. 23.29 
hade Sverige vunnit.

Gustav Wirtén, 26, student, 
Stockholm: 

– Sinnessjukt. Det kommer 
väl aldrig hända igen att Sve-
rige vinner en turnering i mitt 
liv. Det är ganska osannolikt. 
Det är också otroligt konstigt 
att vara i Almedalen med alla 
som har kostym på sig. Jag 
tror inte folk vet hur man ska 
reagera och inte jag heller. 

”Helt rättvist”
Idrottsminister Gabriel 

Wikström:
– Jag säger som jag sa till 

killarna: grattis. Fantastisk 
match. De har gjort det så bra. 
Det var helt rättvist.

– Det här betyder hur 
mycket som helst för svensk 
fotboll. Fotbollen kommer bli 
ännu mer populär.

Han tog regeringsplanet till 
matchen:

– Det här är den största hän-
delsen inom herrfotboll sedan 
94. Då självklart regeringen 
ska vara på plats.

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

Elisabeth Lidén
elisabeth.lidén@expressen.se

Rebecka Martikainen
rebecka.martikain@expressen.se

Idrott och politik hör visst ihop, åtminstone i Visby 
i natt: EM-guuuuuuuuuuuuuuuld på Almedalsveckan.

– Det var fantastiskt nervöst. Det här är fucking Sve-
rige, som Guidetti säger, utbrast William Öhman, 17, 
Visby.

– Jag hade svårt att sitta still, berättar idrottsminis-
ter Gabriel Wikström, S.

Getingen följde själv-
klart  straffdramatiken 
med de svenska fansen

Här får Almedalen guldfnatt

Stefan Lilje-
bris, 52, 
regionchef för 
Peab Stock-
holm:

– De är så 
jävla bra!
Tomas Pous-
ette, 50+:

– De vinner 
och är hur bra 
som helst! 

VAD ÆR DET BÆSTA  
MED U21-LANDS-

LAGET??
Enkät: ELISABETH LIDÉN 

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Barbro Källskog Österlund, 
55, förskole lärare:

– De är så bra och duk-
tiga!
Margareta Högberg, 59, 
rektor:

– De är svensk fotbolls 
framtid och så är de bra 
förebilder för ungdomar. De 
har laganda, samarbetsvilja 
och är målfokuserade.

Julia Eriksson, 29, 
 bokningsagent:

– De brinner för fotboll!

23:3023:29

Stefan Löfven hälsade till 
landslaget i natt.

– Guldet är vårt! jublade 
statsministern.

Det var en mycket nöjd statsminister som 
lämnade sina kommentarer efter rysaren.
– Vilken otrolig straffläggning!
Han fortsätter:
– Går det att göra nåt annat än att sprickaav 
stolthet över våra U21-spelare, med den 
orubbliga lagandan, glöden, glädjen?
Han uppmanar:
– Festa i natt - sedan kan ni möta folkets jubel 
hemma.
– Ni älskar det ni gör - och Sverige älskar er.

HANNA JAKOBSON

Löfven.

Löfvens 
 hälsning
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2 Korvfesten 
blev fotbolls-
fest

MMNyhetsbolagetsMårligaM
personalfest,MsomMmångaM
mediecheferMocksåMbrukarMgåM
på,MbrukarMarrangerasMavMMiaM
Lindqvist.MMenMhonMärMjuMpåM
AftonbladetMTVMnu.MNyhets-
bolagetMtänkteMkokaMkorvM
ändå,MmenMnärMdetMblevM
EM-finalMflyttadeMFyranMalltM
tillMAlmedalenMiMstället.MHeltM
rätt,Mförstås,MattMgöraMfolkfestM
avMsinMkorvfest.

3 Medie- 
Sveriges nya 
makthavare

MMDebutMiMAlmedalenMförM
Per-AndersMBroberg,Mtillträ-
dandeMvdMförMUtgivarna,MiMgårM
kväll.MHanMhamnadeMdirektM
iMmedieMsmetenMmedMAnnaM
Rastner,MprogramchefMpåM
TV4,MCillaMBenkö,MvdMförM
SverigesMRadio,MThomasM
Peterssohn,MvdMförMMitt-
Media,MochMAnnaKarinMLith,M
publicistiskMchefMpåMMitt-
Media.

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

1 Sveriges Radio gör det igen
MMPeterMClowneyMochMRomanMMarsMärMåretsMinflugnaMSR-gäs-

ter,MnärMradionMfortsätterMlevereraMtyngstaMmedieprofilernaM
iMAlmedalen.MÅretsMtemaMärMpodcastsMochMiMgårMkvällMsågsM
amerikanernaMätaMmiddagMmedMSR:sMvdMCillaMBenkö.M

ÖvrigaMdeltagareMiMSR:sMstoraMpoddseminariumMvarMblandM
andraMCarolineMPouron,M”P3MDokumentär”,MPatrikMSyk,MAfton-
bladetM”#Fallet”,MHenrikMTorehammar,M”DetMpolitiskaMspelet”MochM
MariaMHjelm,MSocialMdemokraterna.MGinnaMLindbergMmodererade.

Här får Almedalen guldfnatt

Guleed Moha-
med, 28, 
nystartskonsu-
lent, med 
Rague Ali, 21, 
student: 

–MAttMspelarnaM
äntligenMrepre-
senterarMSve-
rige,MävenMmedM
utomnordiskaM
spelare.

Felix Lane-
strand, 
12:

– Deras 
målvakt 
spelar för 
AIK. Och 
så har de 
ett bra 
försvar.

Nicole López Del Carril, 22, nyhetsanaly-
tiker, Jordanien, med Gustav Wirtén, 26, 
student, Stockholm: 

–MSinnessjukt.MDetMkommerMvälMaldrigM
händaMigenMattMSverigeMvinnerMenMturneringM
iMmittMliv.MDetMärMganskaMosannolikt.MDetMärM
ocksåMotroligtMkonstigtMattMvaraMiMAlmeda-
lenMmedMallaMsomMharMkostymMpåMsig.MJagM
trorMinteMfolkMvetMhurMmanMskaMreageraMochM
inteMjagMheller.M

–MJagMtyckerMdetMvarMfantastiskt.MDetMvarM
enMbraMmatchMochMSverigeMförtjänadeMattM
vinna,MsägerMNicoleMLópezMDelMCarrilMfrånM
Argentina.

William Öhman, 17, Visby:
–MDetMvarMfantastisktMnervöst.MDetMhärMärM

fuckingMSverige,MsomMGuidettiMsäger.M

Anna Wright, 39, webbansvarig, Stock-
holm:

–MDetMvarMenMfantastiskMbraMmatchMsåM
klart,MsägerMAnna.M

–MJagMhatarMstraffarMmenMdetMvarMolidligtM
spännande.MDeMvarMheltMklartMvärdaMattM
vinna,MsägerMAlexandraMAhlin,M41,Mkommuni-
katörMfrånMDalaMHusby.MM

David Larsson, 17, Visby: 
–MDetMkännsMobeskrivligt.MDeMskaMhaM

bragdguldet!M
Arud Haag, 21, Jönköping: 

–MJagMkännerMsånMkärlekMtillMSverige.MDetM
ärMöverväldigandeMochMfantastiskt.M

VAD TYCKTE DU  
OM MATCHEN?

Foto: SVEN LINDWALL
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HETA
LISTAN

med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Petter 
Stordalen, 52
Ägare av Choice hotel

MMStorMsuccéMförMhotellmiljardärenM
iMExpressensM”Eftersnack”MfrånMSkandiasM
trädgårdM–MochMpåMtisdagsmorgonenMhöllM
hanMhovMiMDagensMindustrisMtältMmedM
berättelserMomMenMbåtkrasch,MtankarMpåM

attMslåMihopMNorgeMochM
SverigeMochMgnällMpåM
infrastrukturenMiMBorås.M
RiktigtMkänslosamtMblevM
detMpåMslutetMnärMhanM

berättadeMomMhustrunMGunhildsMkampM
motMcancern.

2 Filippa 
Reinfeldt, 48
Aleris

MM IMsinMrollMsomMlobbyistMochM
affärsutvecklareMiMkoncern
ledningenMpåM
detMWallenMberg
ägdaMvård
bolagetMAlerisMtarMReinfeldtM
storMplatsMiMdeMpolitiskaM
diskussionernaMomMprivat
ägdaMvälfärdsbolag.MHonM
fortsätterMocksåMattManvändaM
InstagramMförMopinionsbild
ningMfrånMAlmedalsveckan.

3 Peter ”Poker” 
Wallenberg, 56
Wallenbergstiftelserna

MMTillsammansMmedMReinfeldtM
ochMInvestorsMspinndoktorM
StefanMSternMlederMhanMfamil
jensMoffensivMinomMvälfärds
företagandeM
–MochMpåM
tisMdagenMgjordeM
hanMettMned
slagMpåM”ForumMförMvälfärds”M
högoktanigaMseminarium.MKulM
attMWallenbergMverkarMgenomM
attMsynasMiMVisby.

Närings-
liv

Lobbar på  
Instagram

Känslosamt 
berättande

Offensiv 
inom välfärds-

företagande

För tredje året har medieanalys-
företaget Retriever och bistånds-
organisationen We Effect under-
sökt hur bistånd från Sverige 
till afrikanska länder söder om 
Sudan synliggörs i rapporte-
ringen. ”Kvällstidningarna lig-
ger i framkant”, slås fast i under-
sökningen.

Kommunikationschefen Ola 
Richardsson överlämnade blom-
mor till Expressens stf  utgivare 
Karin Olsson i Almedalen.

”Både Expressen och Afton-
bladet namnger samtliga män 
och kvinnor som förekommer på 

bilderna”, konstaterar We Effect 
efter undersökningen.Offerbil-
derna har också minskat i jäm-
förelse med övriga skildringar.

Expressens stf  utgivare Karin 
Olsson säger:

– Otroligt roligt att få ett kvitto 
på den höga kvaliteten i vår 
ambitiösa utrikesbevakning, 
som vi nu också stärker ännu 
mer med vår satsning på sajten 
Geo. Vår journalistik ska alltid 
präglas av respekt för dem vi 
skildrar.

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

Här prisas Expressen av biståndsorganisationen We Effect.
– Ni bevakar Afrika bäst, säger Ola Richardsson, kommu-

nikationschef på We Effect.

Olsson: ”Nu satsar vi ännu mer 
med vår satsning på sajten Geo”

Expressen hyllades 
för utrikesskildring

PRISAS. Ola Richardsson lämnar över blommor från biståndsorga-
nisationen till Expressens stf utgivare Karin Olsson.

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



VILL DU BLI 
SVALAST 
I ALMEDALEN?
Visste du att 4 500 sjätteklassare i Sverige inte klarar 
kunskapskraven i simning? Det leder till vattenrädsla, 
dåligt självförtroende, utanförskap, många missade 
sommarbad och i värsta fall olyckor.  

Möt oss på torsdag morgon, kl. 07.00 nere vid Kallis, 
och prova om du klarar 200 meter i en 12-gradig 
Östersjö. Dessutom lär vi ut lite crawl och pratar om 
vad vi tillsammans kan göra för att öka simkunnigheten 
i Sverige. Våtdräkter, badkläder, dusch och bastu 
finns på plats och självklart bjuder vi på frukost.

Välkommen!



22 ONSDAG 1 JULI 2015

BEKANTAS
BEKANTA

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se

MMEhsanM Fadakar, sociala 
medier-chef  på Schibsted, 
har en fri roll för Aftonbladet 
i Almedalen.

VadMärMdetMbästaMmedM
Expressen,MEhsan?
– (tystnad).
AvMalltMsomMfinnsMattMväljaM
bland.
– Att ni brinner för det ni 

gör, som alla tokigheter – en 
blåsorkester till exempel – här 
i Almedalen.

EhsanMFadakar.M

SverigesMelitMinomMpolitik,MnäringslivMochMmediaMkomM
tillMlandshövdingensMmingelMsomMarrangeradesMmedM
SamhallMochMEliteMHotelMförMattMdiskuteraMhurMallaMskaM
fåMplatsMpåMarbetsmarknaden.M

VadMärMdetMbästaMmedMAlmedalsveckan?

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

”JagMkommerMinteM
användaMmittMveto”,M
sägerMSchibstedsM

tredjeMstörstaMägare,MLarsM
Ander,MiMdagensMutgåvaMavM
DagensMIndustriMomMenM
eventuellMförsäljningMavM
AftonbladetMtillMBonnier.
DettaMär,Mfaktiskt,MBREAKINGM
NEWSMiMmedie-Sverige.MViMfårM
seMomMbranschmediaMvaknar.

� -
� KURSEN

PernillaMBerg,M46,MvdMInvesteraM
MittSverigeMochMPiggeMWerkelin,M
54,Mentreprenör.

...artistenMPETTERMASKER-
GRENMkommaMgåendesMförbiM
ExpressensMvalstuga.MLiteM
förvånadeMblevMviMalltMöverM
stjärnansM
uppenbarelseM
vidMAlmedals-
veckan,MmenM
såMharMPetterM
ettMstortM
sam-
hällsin-
tresseM
också.M

VI S˚G…

SåMklart!MattMPetterMärMhär.

� –�ni
brinner�för�det�ni�gör�

SOCIALA MEDIER-
CHEF P˚ SCHIBSTED

 I ALMEDALEN

Diamant 
Salihu
diamant.salihu 
@expressen.se

TEXT

Sven 
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

HELKVÆLL HOS 
HØVDINGEN

CeciliaMSchelinMSeide-
gård,M61,MlandshövdingM
påMGotland,MvarMdenM
somMhadeMbjuditMinMtillM
minglet.M

’’ Vi försöker bjuda 
in våra maktha-

vare och diskutera hur 
alla ska få en plats på 
arbetsmarknaden. Det 
är ämnet för i dag.

m AmeliaM Adamo, 68, tidningsdrott-
ning kom med SusanneMHobohm, 62, 
fd chefredaktör på GT och ledamot i 
Mitt i-tidningarnas styrelse:

– För mig är det premiär i Almedalen. 
Jag har aldrig varit här förut. Jag är 
alldeles uppfylld över att se alla männ-
iskor här, säger Amelia Adamo.

Båda ser fram emot att knyta kontak-
ter och att fördjupa sig i nya ämnen.

– Det är så mycket kunskap samlat. 
Jag har lärt mig massvis som jag inte 
visste. Här kan man lyssna på proff-
sen om var Sverige är på väg,säger 
Susanne Hobohm.

Amelia Adamo ger däremot inte 
mycket för politikerna som är här.

– Själva politikerna intresserar mig 
inte så mycket. Det är samma floskler 
jämt. Politikerna låter exakt likadant. 
Det kan man i sömnen. ”Vi ska ha Sve-
riges bästa vård. Vi ska ha Sveriges 
bästa allting.” Men för i helvete, hur 
ska vi ta oss dit då?

CarolaMLemne,M57,MvdMSvensktM
näringsliv

’’ Chansen till samtal som 
annars inte hade skett, 

det är bäst med Almedalen.

ChrisMHeister,M64,Mlands-
hövdingMStockholm.

’’ Jag hade kockduell på 
förmiddagen. Vi vann 

inte men vi gjorde god mat.



23ONSDAG 1 JULI 2015

BEKANTAS
BEKANTA

Dagens MAMMA
Här läser Lena Mellin dagens Almedalstidning i Afton-
bladets tält. 

Dagens LENA MELLIN

Margareta Thorgren, 51, 
informationschef för hovet.

’’ Det bästa med 
Almedalen är nätver-

ken och att ta reda på vad 
som är huvudbudskapen 
på årets Almedalen. Sen är 
det naturligtvis att lyssna 
på partiledarnas tal. Ingen i 
kungafamiljen är här. 
Däremot är vi några från 
hovet.

Anneli 
Williamson, 
Gotlands 
charmi-
gaste 
dörrvakt, 
håller koll 
på 
Donners 
Brunn.

Nattens CHARMIGASTE 

En and har landat  
på Donners plats.

 Foto: SVEN LINDWALL

Kungliga hovleverantören 
av Victoriadagar, Kay 
Wiestål, njuter i solen. 
När andra svettas bär 
entreprenören en lime-
grön pikétröja med som-
markavaj över.

– Jag  har  bott  mycket  i  San 
Diego, konstaterar Kay, som 
varit  rådgivare  för  bland 
andra  Peter Forsberg  och 
Magdalena Forsberg.

San Diego ska vara en 
fantastisk stad! Vilken stad 
är ”Sveriges San Diego”?
– Jag  måste  säga  Stock-

holm, med skärgården. Men 
jag är också mycket glad över 
att  Kalmar  blivit  utsedd  till 
”Årets  sommarstad  2015”. 
Jag verkar ju både där och på 
Öland.

Vad blir det för väder på 
Victoriadagen (14 juli) då?
– Det blir alltid sol.
– Förutom i fjol då...
Efter  ösregn  kommer  sol-

sken brukar det väl heta.
I  år  har  Kay  laddat  upp 

med Sven-Bertil Taube och 
Carola  för  den  37:e  Victori-
adagen  när  Årets  Victoria-
stipendiat  Sarah Sjöström 
koras.

Får vi se hela kungafamiljen 
i år med tanke på födslar 
och smekmånader?
– Er  skicklige 

reporter  Johan 
T Lindwall har 
skrivit  att  det 
ska  bli  Sofias 
första  framträ-
dande  som 
prinsessa, 
hoppas  att 
det blir så!

Kay Wiestål. 

Grönt     är 
superskönt 
i Almedalen

Vi ser fram emot sol på Victoriadagen.

Nyligen var de på kärlekssemester i Grekland.
I går gick de på mingel med Almedalens tyngsta makthavare.
– Jag har varit här i tre timmar, säger Kristin Kaspersen.

Två  av  de  mer  kända  gäs-
terna  på  minglet  i  lands-
hövdingens  residens  var 
Swedbanks  vd  Michael 
Wolf,  51,  och  tv-profilen 
Kristin Kaspersen, 45. 

Programledaren  hade 
just  anlänt  till  ett  soligt 
Almedalen tre timmar tidi-
gare.

Men båda hade fått mycket intryck.
– Jag har träffat Petter Stordalen. 

Jag tycker att han är otroligt inspi-
rerande,  för  att  han  vågar  anställa 
personer på attityd och energi, säger 
Michael Wolf.

Kaspersen är ledig
Veckans viktigaste frågor är infra-

struktur, bostads- och integrations-
frågor  och  ungdomsarbetslöshet, 
säger  Wolf.  I  dag  kommer  han  till 

Expressens valstuga 17.30 
för  att  diskutera  hur  han 
bidrar till integrationen.

Kristin  Kaspersen  är 
i  Almedalen  för  första 
gången.

– Jag  är  helt  ledig,  vil-
ket  är  väldigt  roligt  för 
jag  ser  det  från  ett  annat 
 perspektiv  än  att  jag  är 

här och jobbar.
Hon känner redan att hon vill lyssna 

mer på alla som står på gatorna.
– Jag kan tycka det är lite synd om 

de  här  som  pratar  och  det  inte  är 
någon som lyssnar. Det är mitt pro-
blem, för jag vill stanna och lyssna 
när det inte är så mycket folk.

Redan i dag lämnar programleda-
ren ön.

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

Kaspersen gjorde  
snabbvisit i Visby

Expressen 17 maj.

Kristin Kaspersen 
och Michael Wolf.

Helene Hellmark Knuts-
son, 45, minister för högre 
utbildning och forskning.

’’ Naturligtvis att få 
diskutera de frågor 

man brinner för och få ny 
kunskap kring dem. Jag 
ser fram emot att träffa 
folk och prata om Gotland 
och utvecklingen här och 
se om man kan knyta 
någon ny bekantskap.

Hanna Stjärne, 46, vd 
SVT med Casten Alm-
qvist, 53, vd för TV4

’’ Det roligaste är 
att träffa massa 

spännande personer 
som jag vet är här och 
några överraskningar 
också, säger Casten.

’’ Bäst med 
Almedalen är att 

prata med folk och lära 
mig nya saker, säger 
Hanna.

Jenny Strömstedt, 42, program-
ledare, med Lisa Knapp, 42, 
 kundansvarig.

’’ Jag vill se människas 
tillgångar och talanger hos 

människor i första hand, i stället 
för att se vad man inte kan, på 
tal om ämnet för kvällen om hur 
alla ska få en plats i samhället.  
Det tycker jag är bra och det 
behöver arbetsmarknaden i stort 
lära sig, säger Jenny.

Peter Hultqvist, 56, 
försvarsminister  
(S):
Är vimmel din grej?

’’ Jag vet inte. 
Det är väl mer 

praktisk politik som 
är min grej. Men nu 
vart jag inbjuden hit. 
Det kan vara trevligt 
att prata med lite 
folk.
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MMAttM varaM pressekreterareM
tillMenMministerMärMhårtM jobbM
underMpolitikerveckan.MSuper-
kollMärMettMmåsteMochMävenMenM

nypaMstränghet.
–MEnM press-

sekreterareM
måsteMvaraMhårdM

iMAlmedalen,M
sägerM Åsa Rom-

sonM (MP),M tacksamtM omM sinM
pressekreterareMHelena Hell-
ström Gefvert.

Ett pressat 
jobb i Almedalen

Åsa Romson tackar sin pres s
sek reterare Helena Hellström 
Gefvert. Foto: FREDRIK HJERLING

Pär Schlingmann, 44, författare:

’’ En power pack till mobilen.
Sofia Kacim, 24, projektledare

’’ Concealer för ögonen.

Alice Teodorescu, 31, 
ledarskribent på Göteborgs
Posten:

’’ En extra mobil
laddare.

Maud Olofsson, 59, ordförande i 
branschorganisationen Visita:

’’ Mycket olika skor så att jag 
kan byta om. Det är så 

ojämnt på gatorna här. I år har jag 
packat fyra par skor.

EFTERSNACK
i samarbete med

Välpackat folk i  Trädgården

Ulrica Loeb, 45, 
webbansvarig:

’’ En grendosa. Det är mycket 
som måste laddas på kvällen.

Vad glömmer du 
inte att packa 

till Almedalen?

Erik Bergkvist, 50, regionråd 
Västerbotten:

’’ En hatt. Jag behöver 
något som får bort solen.

Joh anna Schreiber och 
Jonath an Israelsson. 

 MJonathan Israelsson,M tf M
vdM påM Lissly,M ochM Johanna 
Schreiber,M pressekreterareM
påM ModeraternaM omM sinaM
drömmötenMiMAlmedalen.

–MTomasM Brolin,M sägerM
Lissly-vd:n.

Varför ”Brollan”?
–MHansM instagramkontoM

skulleMgöraMsigMmycketMvälMhär.M
MångaMandraMskulleMtjänaMpåM
attM varaM såM personliga.M Erik 
NivaM(Aftonbladet)MverkarMför-
restenMvaraMpåMvägMditåtMmedM
sitt.M MerM såntM ävenM iM Alme-
dalen.

JohannaM Schreiber,M M,M omM
sittMdrömmöte:

–MEbba Busch Thor,M fak-
tiskt,MhenneMharMjagMejMhunnitM
träffaMsedanMhonMtillträdde.

Jaha, det låter som en poten
tiell sanndröm. Vad skulle du 
vilja höra från henne?
–MTankarMomMettMutökatMAlli-

anssamarbete,MsåMklart.

I Almedalen kan alla 
drömmar bli sanning

˚TR˚VÄRDA BILJET-
TER. Affärsvärldens chef
redaktör Jon Åsberg – här 
minglandes på Skandias 
och Expressens ”Efter
snack” – tvingades visa 
legitimation när han skulle 
hämta ut biljetten till kväl
lens DJ Battle. Det 
snackas om svartabörs
hajar och om att folk 
hämtar ut i andras namn.

Romson.

 I ALMEDALEN
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Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se
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Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

The Pink corner

Ted Elvinge, 47, generell 
partner Stockholms affärs
änglar:

’’ Rakhyveln.

Robbin Grönstedt, 41, vd på 
Progress PR

’’ Hembiljetten.

Ola 
Alfreds
son, 51, 
CEO på 
eget 
bolag:

’’ Solglas
ögon, för 
det 
brukar bli 
soligt 
i Alme
dalen.

Viggo Cavling, 45, journa
list och författare:

’’ Min rosa skjorta. 
Jag har en rosa, två 

ljusblå och ytterligare 
några. Den rosa är vikti
gast.

Tomas Tobé, 37, parti
sekreterare (M)

’’ Mobilladdare. Det har jag 
aldrig glömt att packa till 

Almedalen.

Skandias mingel fortsätter att 
locka folk och kvällens besö
kare hade utsikt över Ebba 
Busch Thors tal från trädgår
den. Laddare, bekväma skor 
och rosa skjortor. Det var 
några av de måsten som 
besökarna hade packat till 
Almedalen.
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KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
TISDAG

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

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

FredrikM”Feffe”MAndersson,M
PR-proffs:

’’ MResorb och skol
skyddsfaktor.

Kommer du behöva mycket 
resorb?

’’ Mer solskydds
faktor.

Välpackat folk i  Trädgården

LouiseMSander,M45,MvdM
HandelsbankenMLiv:

’’ Solkräm. Solen 
har alltid skinit 

när jag har varit här.

ArdalanMSheka-
rabiM(S),M36,M
civilminister:

’’ – Laddare. 
Det har 

hänt att jag glömt 
det. Och förra 

året glömde 
jag regnställ 
så jag fick 

springa direkt 
in på Stadium och 
köpa det.

VivekaMHansson,M
48,Mprogram-
direktörMTV4MmedM
AnnaMRastner,M
43,MprogramchefM
TV4

’’ Dator, 
mobil, ipad 

och laddare.

OlleMWästberg,M70,MfdMchefredaktörMpåMExpressen:
–MBekvämaMskorMochMelektroniskMutrustning.

’’ Bekväma skor och elektronisk utrustning.

IngerMWästberg,M69,Msmyckesexpert,M

’’ Smycken.

JohanMKarlström,M57,MvdM
Skanska:

’’ Bra argument, gott 
humör och att vara 

utvilad.
Kan man packa det?

’’ Ja, det går att packa.

Ett ”creepy” 
halssmycke

MaudMOlofsson,M59,M
MtidigareMpartiledareMförM
Centerpartiet,MomMEbbaM
BuschMThorsMtal:

’’ Det finns mycket 
fördomar i svensk 

politik, i medier och omvärl
den. Att ”här kommer en ung 
kvinna som är kristdemokrat. 
Hon kommer säkert bara prata 
äldreomsorg och sociala 
frågor.” Då tänker hon ”nej, jag 
ska göra någonting annat.

K-GMBergström,MomM
EbbaMBuschMThorsMtal:

’’ Det uppseendeväck
ande är kravet på 

landsförräderi som straff för 
att man åker och krigar för 
IS. Hon försöker nu flörta 
med den opinion som har 
gett Sverigedemokraterna 
höga opinionstal. Hon siktar 
på att placera KD någon
stans mellan övriga borger
liga partier och SD.

AnnaMMariaMCorazzaM
Bildt,M52,MEuropa-
parlamentarikerM(M),MomM
MkrisenMiMGrekland:

’’ Syriza har lovat saker i 
den här valrörelsen som 

de inte kommer kunna leve
rera samtidigt som man är 
kvar i euron. Alternativet är 
att Syriza tar tillbaka delar av 
sina vallöften eller så ser vi en 
utveckling där Grekland i 
praktiken måste lämna euron.

LarsMOhly,M58,MfMdMpartiledareMförMVänsterpartiet,M
omMKDMblirMettMnyttMpartiMmedMEbbaMBuschMThor:

’’ Det kommer ske förändringar. Hon har redan utmanat 
många i sitt parti genom att till exempel peta gruppleda

ren i riksdagsgruppen. Jag är inte säker på att det är det som 
behövs för ett parti som är i kris rent opinionsmässigt. Jag kan 
också säga att en skillnad är att Göran Hägglund var fasiken 
så mycket roligare.

KristinaMHagström,M51,M
hälsostrateg:

’’ Både somriga kläder 
och varma kläder.
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Dagens Industris mingel lockade flera ministrar, såväl nuvarande 
som före detta.

På Champagneminglet kändes alla aktuella – och chefredaktören 
Peter Fellman såg, om möjligt, än mer belåten ut än på första 
dagens tillställning.

Eirik Winter, Nordenchef Citigroup 
och Anneli Sundström, kommunika-
tionschef.

’’ Det bästa med Almedalen: Att 
det känns som Sveriges soli-

gaste plats, konstaterar Eirik.

DIGERT MINGEL 
MED SKUMPA

Frida Boisen, sociala 
medier-expert & 
krönikör i Expressen.

Foto: SVEN LINDWALLEnkät: MAGNUS ALSELIND

Olof Faxander, vd 
Sandvik:

’’ Dagens 
Industri är 

nyhetsbevakaren 
av svenskt 
näringsliv, konsta-
terade Faxander 
som förklaring 
till sitt besök.

Johan Andersson, 
vd på Mellby gård 
med hustrun Stina, 
egen företagare:

’’  Bästa Almeda-
lenminne? 

Vädret. Men jag 
gjorde faktiskt också 
lumpen på ön här, 
som plutonchef på 
P18.

Bicky Chakraborty är en av Sveriges 
mäktigaste hotellägare.

’’  Det bästa med Almedalen är det 
organiserade kaoset.

Men varför har du inget hotell här?– Det kunde blivit så, för 20 år sedan, jag kunde ägt det mittemot (Clarion Hotel Wisby) men det blev inte verklighet.
Så du låter Petter Stordalen vara 
hotellkung här?

– Nu har jag inte tillgång till hans räken-skaper här, men han har det största 
hotellet i Visby, ja.

Viveka Hansson, 
programdirektör för 
nyheter och sam-
hälle på TV4.

Gjorde lumpen  
i Almedalen

”Ett organiserat kaos”

Peter Fellman, chefredaktör DI, Björn 
Rosengren, ex-minister, och Annika 
Strandhäll, socialförsäkringsminister. 
   Med chefredaktören i sällskapet var 
frågan given, vad som är det bästa med 
Dagens Industri?

’’ Den är alltid aktuell och ger mig 
bilden av svenskt näringsliv - och 

även politik, svarade Björn Rosengren 
utan att behöva tänka efter.

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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På 16 år har det   aldrig regnat på Primes rosé
mingel. Även i går kväll strålade kvällssolen på 
minglare som Gotlands landshövding Cecilia 
Schelin Seidegård och Europaparlamentarikern 
Anna Maria Corazza Bildt.

Hur viktigt är minglet för Almedalen?

En plats i s  len

Journalister, politiker och mediechefer. 
När Aftonbladet öppnade sitt tält i Almedalen minglade 

alla med varandra. Vilken fråga har hamnat under radarn  
i Almedalen? 

Mats Hellström, 73, tidigare lands
hövding i Stockholm och tidigare utrikes
handelsminister (S):

’’ Minglen är viktiga. Det vore löjligt 
att påstå något annat. Nätverkan-

det är lika viktigt som seminarierna.
Elisabeth Hellström, 73:

’’ Jag är en av få människor här som 
aldrig varit på Almedalen tidigare, 

så det återstår att se.

Anna Maria Corazza Bildt, 52, 

EUparlamentariker (M) och 

Jonas Palmqvist, 45, CEO Prime:

’’ Det är viktigt för att ta 

temperaturen på männ-

iskor. Vad tycker företagare, 

konsumenter och andra? Det 

hjälper mig mycket att prioritera 

och fokusera i mitt arbete 

som Europaparlamentari-

ker, säger Anna Maria 

Corazza Bildt.

Jens Henriksson, 47,  
vd för Folksam:

’’ Mingeldelen är 
mindre viktigt. Jag 

tycker det är roligt att vara 
här på seminarier. Det är 
häftigt att det pratas och 
det är klart att det ju delvis 
sker på minglen.

Enkät: ELISABETH LIDÉN Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Seher Yilmaz, 29, ord
förande för Rättvise
förmedlingen:

’’ Det är en stor del. 
Det är ju ändå en 

del av att det ska vara en 
stor demokratisk mötes-
plats och då måste man 
få träffas, vilket man gör 
genom mingel.
Blir det mycket mingel  
i år?
– Ja det blir det!

”Det blir
mycket 
mingel  

i år!”
Debutant!

Karin Pettersson, 40, Afton bladets 
politiska chefredaktör och Katrine 
Marçal, 31 författare och skribent:

’’ Kärnkraftsförhandlingarna  
i Iran. Almedalen är en 

bubbla med fokus bara på inrikes-
politik. Det är svårt att lyfta 
blicken, säger de.

Martin  
Schibbye,  
34, journalist:

’’ Min 
uppgift 

i Almedalen är 
att spana 
efter ”blank 
spots”, 
underrepre-
senterade 
saker. Debat-
ter saknas. 
Det är bara 
organisatio-
ner som talar 
för sin sak 
utan att bjuda 
in menings-
motståndare. 

Belinda Olsson, 41,  
journalist SVT:

’’ Jag skulle vilja se 
bevakning av alla 

slutna sällskap och före-
läsningar som är stänga för 
allmänheten.  

Ulf Kristofferson, 59, 
journalist TV4:

’’ Det är för tidigt att 
dra någon slutsats 

om det ännu tycker jag.

Enkät: REBECKA MARTIKAINEN Foto: LINA MATTISSON

Frågor & svar

Med fokus på sjöfarten, transportsystemet  
och den maritima näringen

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

 Seminarier och maritima mingel 29 juni – 1 juli,  
Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

www.maritimeforum.se/almedalen

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
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Anders Wallner, 32, 
(MP) parti
sekreterare:

’’ Försök att 
hitta folk som 

du vet att du har 
något att prata om.

Socialdemokraterna höll 
i går sitt traditionsenliga 
mingel i Almedalen. 

Statsminister Stefan 
Löfven var på plats i S:t 
Karins ruin på Stora tor
get i Visby för att prata 
om var de nya jobben 
skapas – och mingla med 
kollegor. 

– Det är många intres
santa människor här, 
säger Stefan Löfven. 

Vilket är ditt bästa 
 mingeltips?

Åsa Romson, 43, MP,  
vice statsminister:

’’ Det är ju så 
trångt överallt så 

man trycker in sig vid 
något bord med några 
spännande typer. Helst 
några man inte alls har 
träffat förut. 

Sofie Evertsson, 34, politisk 
sak kunnig och Anne Ekberg, 
45, pressekreterare åt Stefan 
Löfven:

’’  Jag är dålig på att mingla 
för jag är ganska blyg. 

Det gäller att söka upp någon 
som man känner så kan man 
mingla vidare med den perso-
nen, säger Sofie Evertsson. 

’’  Jag tycker mycket om 
att mingla, så det är 

mitt tips: gilla det, säger Anne 
Ekberg.

Ibrahim Baylan, 43, 
S, energiminister 
och Khashayar 
Farmanbar, 38,  
S, oppositionsråd  
i Nacka:

’’ Passa på att 
träffa så 

många som möjligt. 
Fastna inte för 
länge på en plats, 
då är risken att du 
blir stående där, 
säger Ibrahim 
Baylan.

’’ Titta dig 
omkring 

mycket och arbeta 
dig igenom rummet. 
Rör på dig, säger 
Khashayar Farman-
bar.

”Sök upp någon 
du känner”

Politikernas 
små skatter

Helene Hellmark 
Knutsson, 45, S, 
minister för högre 
utbildning och 
forskning:

’’ Den här 
ringen har 

jag fått av min man 
på någon av våra bröllopsdagar. 
Vi har varit gifta i 16 år. Ringen är 
i vitt guld med några små briljan-
ter. Alla smycken jag har på mig 
i dag har jag fått 
av min man.Alice Bah Kuhnke, 43,  

MP, kultur och demo
kratimininster:

’’ Mina örhängen 
är designade av 

Caroline Svedbom. 
Visst är de vackra? Det 
är Swarovski-kristaller. 
Vi har fantastiska 
svenska designers och 
formgivare. Som 
kulturminister ser jag 
det som en plikt och 
heder att lyfta fram 
svensk design, form-
givning och hantverk.

Anna Maria 
Corazza Bildt, 52, 
M, Europaparla
mentariker:

’’ Det är en 
kvinnlig 

företagare som 
gjort halsbandet 
och örhängena 
speciellt för mig. 
Det är min abso-
luta favoritfärg. 
Personen som 
gav mig dem 
gjorde det som 
tack för det 
arbete jag gör.

Sara Skyttedal, 28, KDU:s ordförande:

’’ Jag vill sätta lite guldkant på Almedals-

veckan.

Stefan Löfven, 57, S, statsminis
ter, med två föremål han sällan syns utan:

’’ Den här fick jag från fackförenings-
rörelsen i  USA. Den har några år på 

nacken. Jag gillar den, säger statsministern och visar upp sitt armbandsur och beskriver sen sin vigselring. Och den här är från när jag gifte mig med min älskade Ulla. Den betyder mycket.

Ylva Johansson, 51, arbets
marknadsminister, S:

’’ Var glad. Det är kul att 
träffa nya människor. 

Det är bara att slappna av. 

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT
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Rebecka
Martikainen
rebecka.martikainen 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson@
expressen.se

TEXT

Stefan Löfven, 57, S,  
statsminister:

’’ Prata med så 
många 

 människor som 
möjligt. 

Carin Jämtin, 50,  
S, partisekreterare:

’’ Jag tycker att det 
är jätteroligt att 

prata med alla sorters 
typer av människor  
i olika åldrar. Men jag 
tycker att det är så 
jobbigt att veta hur man 
ska avsluta samtalet.

Mingelministrarna

GLAD!

”Prata med så många som möjligt”
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Bortglömd 
landsbygd
Jag träffade många intressanta personer i vimlet i Almedalen 
i går.

Kärnkraft, digitalisering, rasism och hatbrott var några av de 
ämnen som vi pratade om.

Jag var på ett seminarium om bensinpriser, 
bilskatter och landsbygd. Vi var nog alla 
överens om att landsbygden börjar likna 
något som 
Gud 
glömde 

och politi-
kerna ski-

ter i. 

Författaren PO Tidholm kunde 

berätta att den miljövänligaste bilen 

i Sverige är en Volvo 145 från 1988.

Björn Rosengren tycker att digitaliseringen är en oerhört viktig utveckling. Johan Hakelius sa att han inte visste så mycket – men det var inte sant. Han kunde massor.

Maud Olofsson tycker att det är skönt att ha 

lämnat politiken. Hon höll i går i en kockduell 

och vi han prata lite om Hillary Clinton och 

hennes valkampanj.

Heléne Lööw, docent i historia och expert på 
extremism, och Göran Stanton, som jobbar 
i hatbrottsgruppen vid Polisen, var bekymrade 
över att kunskapen om extremism, IS och 
andra extrema grupper är så låg.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) är inte så pigg på kärnkraft, inte ens på den nya reaktorn som forskas fram som återvinner avfallet. Han blev överraskad över att det bildats en fören-ing för Socialdemokrater för kärnkraft, men Ibrahim var glad ändå.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

MEDAN DU SOV...

23.05. Tv-stjärnan Linda Nyberg satte sid vid Niklas Svenssons bord på Donners brunn – även i år. Men när bilden skulle tas kom hon på. 

’’ Herregud, jag har ju samma kläder 
som förra året.

Kl 21.40. Energi-
minister Ibrahim 
”Ibbe” Baylan mötte 
Elisabeth Thand-
Ringqvist och Frank 
Hojem vid Niklas 
Svenssons bord på 
Donners brunn. 
”Ibbe”, som tidigare 
under dagen tecknat 
sitt självporträtt i 
Expressens valstuga, 
sågade återigen 
bildläraren som gav 
honom ett bra betyg. 

’’ Det var jag inte 
värd.

Kl 23.01. Från moderat till moderator  
i Almedalen. Tidigare infrastrukturministern 
Catharina Elmsäter-Svärd ledde i går ett 
seminarium om just infrastruktur. 

’’ Det är roligt att kunna ställa frågan: 
”Kan du utveckla det där?

Kl 21.57. Filippa Reinfeldt kommer 
fram till Niklas Svensson vid hans 
bord på Donners brunn och vill ge 
tips inför kvällens DJ Battle:

’’ Spela Gyllene tider, det går 
hem.
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”Jan Guillou och GW 
var  perfekta fiender”

NAMN: Thomas Bodström.
ÅLDER: 53. 
BOR: Saltsjö-Boo utanför Stockholm.
FAMILJ: Hustrun Helén. Barnen Olof, 23, 
Ture, 20,  Maria, 16, Mattias, 11. 
YRKE: Advokat. 

1 När tänkte du senast ”nu skiter jag i 
allt, flyttar till Indien, börjar med yoga och 
gifter mig med en hajfiskare”?
– Ibland när jag ska ha en riktigt lång 
rättegångsdag där jag känner att det 
kommer bli ett jävla tjafsande med åklaga-
ren om allting. 
2 Vilket samtalsämne snöar du in på lite 
för ofta när du är berusad?
– Resultat från gamla VM-matcher i fot-
boll. 
3 Vem är det kändaste person du träffat?
– Vladimir Putin. Kofi Annan. Och Bill 
Gates. 
4 Vilket är det konstigaste telefonsamtal 
du fått?
– När Pär Nuder ringde och frågade om 
jag var intresserad av att bli justitieminis-
ter. Jag trodde att det var en förlängd 
svensexa och att mina polare skulle 
hoppa fram närsomhelst. 

THOMAS BODSTRØM

FYRA FR˚GOR

PASCAL ENGMAN möter Thomas Bodström
Thomas Bodström öppnar för en 
politisk comeback – runt 2020.

För Expressen berättar han om 
grafisk beundrarpost, varför han 
nästan alltid bråkar på föräldra
möten, hur Göran Persson var som 
chef och om känslorna efter sin fars 
bortgång.

– Det var väldigt sorgligt, även om 
jag är glad att han fick ett långt och 
lyckligt liv, säger Thomas Bodström.

Du var ung, före detta fotbollsspelare 
och dessutom justitieminister. Du måste 
ju ha slagit något slags rekord i att få 
grafisk beundrarpost under din tid som 
minister? 
– Haha. Det hände att jag fick grafiska 

brev. Bilder och sånt. Det tråkiga var ju 
att de trodde att det var jag som läste dem 
i första hand. Det var det ju inte. Utan det 
var säkerhetsavdelningen. 

Nu har du fyllt 53, hur är det egentligen 
att åldras?
– Sorgligt, samtidigt som livet blir enk-

lare och stabilare. Men det finns en sorg 
i att det  finns så mycket  jag aldrig mer 
kommer att få uppleva igen. Jag kommer 
aldrig få tågluffa igen, inte få gå på uni-
versitetet, inte få spela fotboll i allsvens-
kan. Man har så mycket bakom sig. Det 
som var skönt med att fylla 50 var att jag 
tänkte ”nu kan jag inte dö ung i alla fall”. 

Känner man sig någon gång vuxen?
– Nej, jag känner mig ganska ung. I alla 

fall så länge jag spelar hockey. Jag kän-

ner mig yngre nu är när jag var 30 och 
vi hade köpt vårt första hus, med amorte-
ringar och det var dagismöten. Allt kän-
des så allvarligt då.

Hur är du i föräldramöten?
– Alltså, det sitter alltid någon konsult-

farsa där som ska förstöra mötena genom 
att ställa tusen frågor kring om barnen 
inte ska ha fler läxor. Naturligtvis har han 
försummat  sina  barn  och 
ska  kompensera  det  genom 
att kräva mer läxor. Jag har 
råkat  i  luven  på  så  otroligt 
många  sådana.  De  tror  att 
de  vet  bättre  än  utbildade 
lärare,  klart  de  vet  bättre 
kring hur skolan ska bedrivas. ”Ursäkta, 
men kan  inte du  låta  lärarna sköta sitt 
jobb, så sköter du ditt konsultjobb”, säger 
jag. Det blir  lite tjafsigt och dålig stäm-
ning.

Du är inte rädd för dålig stämning?
– Jag  är  advokat,  har  varit  politiker. 

Jag avskyr att vara ovän i nära relatio-
ner,  med  min  hustru  eller  mina  barn. 
Men jag har inga problem med att hamna 
i  konflikt  eller  säga  i  från.  Jag  bråkar 
ju i rätten hela dagarna, då kan jag lika 
gärna fortsätta med det på kvällen. 

Hur var Göran Persson som chef?
– Omtänksam på många sätt. Men han 

kunde också vara disträ. Han hade inte 
alltid koll. Det tyckte jag var bra, då fick 
jag större frihet. Han litade på en. Ibland 
kunde  han  säga  ”det  där  förslaget  jag 
läste om i tidningen gillade jag inte alls, 

men tror du på det så kör på det”. Råkade 
man illa ut i medier ringde han upp. Men 
han sa också ”Det här är allvarligt. Det 
är inte över”. Skönt, tänkte man. Dagen 
efter,  när  man  tyckte  att  det  var  över 
ringde han på kvällen igen och sa ”Det är 
inte över ännu”. Tredje kvällen fortsatte 
han: ”Det är inte över än. Slappna inte av 
för fan”. Det var nog lite för att hålla en 

på tå också.  
Både Jan Guillou och Leif GW 
Persson var på dig under din 
tid som justitie minister. 
Gjorde det dig ledsen?

– Inte  alls,  jag  tyckte  att 
de var perfekta fiender. Jag 

kunde smickras lite av det. Och det var 
människor man verkligen kunde slå till-
baka  mot.  Efteråt  har  vi  ibland  tjafsat 
vidare, och jag känner att det är lite pate-
tiskt.  Jag  har  slutat  i  alla  fall.  Men  det 
är  bra  att  vi  har  perso-
ner som GW och Guillou 
i Sverige. 

Åsa Romson har fått 
mycket kritik under sin 
ministertid. Vad säger 
du om det?
– Ordet  ”igen”  är  en 

politikers  värsta  fiende. 
Hon  har  hamnat  där. 
Minsta  lilla  fel  blir  så 
det ”Åsa Romson – igen”. 
Men det går över, om hon 
står  på  sig.  Antingen 
avgår man, vilket hon nog 

inte kommer göra, eller så tröttnar man 
på  det.  Jag  kände  det  när  vi  hade  rym-
ningar 2004. Statistiskt sett var det färre 
rymningar, men många stora i rad. Det 
var jävligt tufft.

Hur mår man som politiker i den situatio
nen?
– Efteråt  vill  man  inte  ha  det  ogjort, 

man går stärkt ur det. Men när det hän-
der är det som att vara i en torktumlare. 
Jag hade aldrig någon tanke på att avgå, 
tvärtom blev jag ännu mer stärkt. 

När hade du det svårt senast? 
– Min pappa dog för två månader sedan. 

Det var väldigt sorgligt, även om jag är 
glad att han fick ett långt och lyckligt liv. 
Jag hade en nära relation till båda mina 
föräldrar.  Han  avrådde  mig  från  att  bli 
politiker, å andra sidan avrådde han mig 
från att spela för AIK i allsvenskan också.

Blir det en politisk comeback?
– Politik  är  jätteroligt, 

men  man  har  en  klump 
i magen varje dag. Nuför-
tiden kan det gå en hel dag 
utan  att  jag  vet  vad  som 
hänt  i  Sverige.  Tidigare 
gick  det  inte  en  timme. 
Det  är  skönt  att  inte  bli 
väckt  klockan  06  för  att 
det  är  en  ny  Eko-nyhet 
eller för att någon skrivit 
något på DN Debatt. Men 
jag  tror  nog  att  jag  kom-
mer tillbaka en dag. Runt 
2020.

Politik är 
jätteroligt, 

men man har en 
klump i magen 
varje dag.

BACKAR INTE FØR BR˚K. Thomas Bodström har ingen anledning att vara rädd för konflikter eller dålig stämning när han går 
på föräldra möten. ”Jag är advokat, har varit politiker”, säger han.  
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Känd trio: Putin, Annan och Gates.



VILL DU OCKSÅ BLI 
SVALAST 
I ALMEDALEN?
Visste du att 4 500 sjätteklassare i Sverige inte klarar 
kunskapskravet i simning? Det leder till vattenrädsla, 
dåligt självförtroende, utanförskap, många missade 
sommarbad och i värsta fall olyckor.  

Möt oss på torsdag morgon, kl. 07.00 nere vid Kallis, 
och prova om du klarar 200 meter i en 12-gradig 
Östersjö. Dessutom lär vi ut lite crawl och pratar om 
vad vi tillsammans kan göra för att öka simkunnigheten 
i Sverige. Våtdräkter, badkläder, dusch och bastu 
finns på plats och självklart bjuder vi på frukost.

Välkommen!
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JENNY STRØMSTEDT
MMTV4M harM sänktM ambitionsnivånM underM Almedals-

veckan,M menM bjuderM påM onsdagskvällenM inM tillM ettM
direktsäntMprogramMmedMex-finansministernMAndersM
BorgM ochM ex-hockeyspelarenM PeterM Forsberg.M Pro-
gramledarnaMJennyMStrömstedtMochMMarcusMOscars-
sonMlederMdiskussionenMfrånMdenMöppnaMstudionMvidM
Almedalen.M

� CRAMÉRGATAN,�KL�17.50

HET UNGDOMSDEBATT
MMExpressenM arrangerarM framtidensM partiledarde-

battMmedMallaMåttaMungdomsförbundensMordförandeMpåM
valstugansMscen.MExpressensMpolitikreporterMNiklasM
SvenssonMlederMdebattenMsomMkommerMattMfokuseraMpåM
jobb,MskolaMochMintegration.

�EXPRESSENS�VALSTUGA�PÅ�HAMNGATAN,�KL�15.00

TIGGARSAMTAL
MMAttMdetMärMSverigedemokraternasMdagMiMAlmedalenM

märksMiMprogrammetMmedMfleraMprogrampunkterMsomM
handlarMomMmänniskorsMlikaMvärde,MnäthatMochMtiggeri.M
RegeringensMsärskildaMutredareMiMtiggarfråganM–MMar-
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby
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Kallbadhuset

= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

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

07.30–08.30 09.00–10.30

Lars�Ohly.

Siavosh�Derakhti.

Mattias�Karlsson.

09:00–09:50 Spara ännu smartare till pensionen
Arr:�Investment AB Spiltan. Med: Per H Börjesson, VD, 
Investment AB Spiltan. Mikael Nyman, Chefred och 
pensionsexpert, Pensionsnyheterna och SR:s Plånbo-
ken. Annika Creutzer, Privatekonomisk expert och 
rådgivare, Creutzer & Co AB. Jonas A Eriksson, 
Kommunikationschef, Skagen Fonder. Jan Sterner, 
Journalist moderator, Ekonomijournalisterna ab.  
Plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26. 

09:00–10:30 Så stoppar vi näthatet
Arr: mySafety Försäkringar AB. Med: Frida Boisen, 
Krönikör och sociala medier strateg, Expressen och 
Dagens Industri. Carl Johan Thorsell, VD, mySafety 
Försäkringar AB. Maria Borelius, Moderator. Ehsan 
Fadakar, Chef sociala medier, Aftonbladet. Linnéa 
Engström, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Magnus 
Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sve-
rige. Plats: O’Learys, restaurang, Strandgatan 13.

09:00–10:30 Därför kan lönerna inte vara lika
Arr: Svenskt Näringsliv. Med: Anders Weihe, Teknikföre-
tagen. Christer Ågren, Svenskt Näringsliv. Heike Erkers, 
Akademikerförbundet SSR. Niklas Hjert, Unionen. 
Stefan Koskinen, Almega. Claes Stråth, Medlingsinstitu-
tet. Mathias Åström, Lärarförbundet. Veli Pekka Säik-
kälä, IF Metall. Mattias Dahl, Svensk Handel. Lydia 
Capolicchio, Moderator. Plats: Hamngatan 3. 

10:00–11:00 Nyttan med att dricka  
lite alkohol – troligen en myt
Arr: Alkoholpolitiskt forum. Med: Sven Andreasson, 
Professor, Alkoholpolitiskt forum. Johnny Mostacero, 
Ordförande, IOGT-NTO. Jonas Sjögren, Allmänläkare, 
Svenska läkaresällskapet.  
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

10:00–11:00 Byggmyten: Villa, vovve och Volvo 
– vem har råd med drömmen?
Arr: BoKlok. Med: Tore Englén, Senior Advisor, Öre-
sundskommittén (tidigare WSP). Claudia Wörman, 
Analyschef, Svenska Mäklarhuset. Caroline Szyber, 
Ordförande (KD), Civilutskottet. Maria Pleiborn, 
Demograf & konsult, WSP. Jerrie Kristiansson, Mark-
nadschef, BoKlok. Lisa Kirsebom, Jerrie Kristiansson. 
Plats: Strandvägen, H506.

10:00–11:00 Superutvecklingsåret 2015  
– vad gör EU för världens fattiga?
Arr: CONCORD Sverige, Sida, Utrikesdepartementet. 
Med: Lars Adaktusson, Europaparlamentariker, (KD). 
Jytte Guteland, Europaparlamentariker, (S). Bodil 
Ceballos, Europaparlamentariker, (MP). Christofer 
Fjellner, Europaparlamentariker, (M). Peter Sörbom, 
Policysamordnare, CONCORD Sverige. Moderator, 
Joakim Beijmo, Kommunikationschef Sida.  
Plats: Strandvägen 4.

10:30–11:00 Raka svar med 
Mattias Karlsson

Arr: Expressen. Med: Mattias 
Karlsson, SD. Utfrågare: Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan.

10:30–10:50 Vilken är den 
bästa  
vägen för mer mångfald? 
Arr:�SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Hanna Stjärne, vd, 
SVT. Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen. 
Alice Teodorescu, chef, GP:s ledarredaktion.  
Plats: Tage Cervins gata, H415.

10:30–12:00 Tiggaren mitt ibland oss
Arr:�Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Med: 
Anna Hedh, europaparlamentariker, Socialdemokra-
terna. Helle Klein, chefredaktör skribent präst debat-
tör, Dagens Arbete. Thomas Hammarberg, ordförande, 
Kommissionen mot antiziganism. Martin Valfridsson, 
nationell samordnare utsatta EES-medborgare, 
Regeringen. Plats: S:t Hansgatan 18. 

EKONOMI

SÆKER-
HET/

FØRSVAR

SYSSEL-
SÆTTNING

FORSK-
NING

BYG-
GANDE

EU

ANNAT

INTEGRA-
TION/ 

M˚NGFALD

MÆNSK. 
RÆTTIGHETER

07.30–09.00 Blir framtidens samhällsbyggnad och 
bostäder bättre med sakernas internet?
Arr: Cloudberry Urban Souls AB. Med: Per Bjälnes, 
BIM-strateg, Tyréns och föreningen BIM Alliance. Sara 
Haasmark, Tillträdande VD, Samhällsbyggarna. Anna 
Kelly, Senior Manager, PwC Sweden. Jonas Söder-
ström, inUse Experience, Debattör och internetvete-
ran. Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- 
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP), 
Regeringskansliet. Plats: Strandvägen 4. 

08:00–09:00 Äntligen Jobb säkrar  
framtidens kompetensbehov
Arr:�E.ON, Swedbank. Med: Helene Hellmark Knuts-
son, Minister för högre utbildning och forskning, 
Socialdemokraterna. Mikael Sjöberg, Generaldirektör, 
Arbetsförmedlingen. Jonas Abrahamsson, VD, EON 
Sverige. Åsa Jackson, HR-direktör, ABB. Michael Wolf, 
VD, Swedbank. Jan Wifstrand, Moderator, VD Rapi-
dus. Plats: S:t Hansgatan 21. 

08:00–09:00 För framtiden – vad vill  
partierna på miljöområdet?
Arr: Naturskyddsföreningen. Med: Markus Ekelund, 
VD, 2050. Johanna Sandahl, Ordförande, Natur-
skyddsföreningen. Lars Ohly, riksdagsledamot, Vän-
sterpartiet (V). Isabella Lövin, biståndsminister, 
Regeringen (MP). Plats: Donners Brunn, restaurang, 
Donners plats 3. 

08:00–09:30 Jämställdhet – prioriterat  
politiskt mål men utan uppföljning
Arr: TCO. Med: Cecilia Schelin Seidegård, Regeringens 
särskilda utredare, Jämställdhetsutredningen. Maria 
Arnholm, Partisekreterare och fd jämställdhetsminis-
ter, Folkpartiet. Eva Nordmark, Ordförande, TCO. 
Ulrika Hagström, Utredare jämställdhetspolitik, TCO. 
Alexandra Pascalidou, Journalist programledare och 
författare, Moderator. Plats: Länsstyrelsens övre 
trädgård, Strandgatan 1. 

08:30–09:30 Hur kommer man in på  
svensk arbetsmarknad?
Arr: LO Landsorganisationen i Sverige. Med: Ingela 
Edlund, Andre vice ordförande, LO. Magnus Manham-
mar, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Mats 
Wadman, Analyschef, Arbetsförmedlingen. Christer 
Ågren, Vice vd, Svenskt Näringsliv. Elisabeth Svantes-
son, Riksdagsledamot, Moderaterna. Annelie Nord-
ström, Ordförande, Kommunal. Olof Åslund, Generaldi-
rektör, IFAU. Sigrid Böe, Moderator, LO. Plats: Terras-
sen, restaurang, Hamnplan 5. 

08:30–09:3 Kroppen – ett formbart  
projekt perfekt?
Arr: Sveriges Psykologförbund, Natur & Kultur. Med: 
Kristina Holmqvist Gattario, fil dr i psykologi och 
forskare vid Göteborgs universitet, medförfattare till 
”Projekt perfekt”. Anna Sandell, leg psykolog och 
ordförande, Psykologer i förskola och skola (Psifos). 
Moderator: Anders Wahlberg, leg psykolog och ordfö-
rande, Sveriges Psykologförbund. Plats: Kårhuset 
Rindi, Donnersgatan 1. 

08:30–09:45 Åker unga till krig  
i brist på en bättre framtid?
Arr:�Fryshuset, EU kommissionen i Sverige. Med: Lena 
Hennel, Moderator, Tidigare politisk reporter politisk 
chef på Svenska Dagbladet. Ingrid Lomfors, Överin-
tendent, Forum för levande historia. Siavosh Derakhti, 
Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Maria 
Kjellsdotter-Rydinger, Verksamhetsansvarig Tillsam-
mans för Sverige, Fryshuset. Anders Ygeman, Inrikes-
minister, Regeringen. Camila Salazar Atías, Kunskaps-
områdeschef, Fryshuset. Bodil Ceballos, Ledamot 
(MP), Europaparlamentet. Plats: Strandvägen, H522.
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11.00–13.00 13.30–15.20 16.00–21.00

Magdalena Andersson.

Ellinor Eriksson.

Michael Wolf.

Sara Skyttedal.

16:00–16:45 Insekter – det nya köttet?
Arr: Forskningsrådet Formas. Med: Moderator Annika 
Åhnberg, ledamot Formas forskarråd och fd jordbruks-
minister. Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och VD, 
Belatchew Arkitekter. Anna Jansson, professor, Sveri-
ges landbruksuniversitet. Christina Möller, Livsmedels-
akademin och fd chef COOP:s provkök. Håkan Wirtén, 
WWF. Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14. 

16:00–16:40 Stress och ökande ohälsotal  
– kan vi få färre sjukskrivningar genom 
innovativ behandling?
Arr: Offentliga Affärer, FMI-Europe Friskonomen. Med: 
Magnus Rosén, tidigare basist, Hammerfall. Plats: 
Strandvägen 4.

16:00–17:00 Ökar hoten mot medier & journalister?
Arr: Utgivarna. Med: Dan Eliasson, Rikspolischef. 
Gudrun Antemar, Förvaltningsrätten. Thomas Matts-
son, chefredaktör, Expressen. Hanna Stjärne, VD, SVT. 
Tobias Lindberg, Chefsanalytiker, Utgivarna. Erik 
Fichtelius, Ordförande, Utgivarna. Ulrika Fjällborg, 
Moderator (frilansjournalist). Plats: Almedalens 
Hotell, Strandvägen 8.

17:00–17:30 Duell om skolan
Arr: Expressen. Med: Christer 
Nylander, FP, riksdagsledamot 
och Daniel Riazat, V, riksdagsle-
damot. Utfrågare: Rebecka 
Martikainen. Plats: Hamngatan.

17:00–18:00 Mediemakt – där journalisterna bor 
rapporteras det mest
Arr: TU/Tidningsutgivarna, Institutet för Mediestudier. 
Med: Kerstin Ekberg, Journalist som skrivit båda 
studierna. Jonas Nordling, ordförande, Svenska Jour-
nalistförbundet. Charlotta Friborg, Publisher, Upsala 
Nya Tidning. Mats Pettersson, Redaktionschef, Got-
lands Media. Lars Truedsson, Moderator, Institutet för 
Mediestudier. Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

17:30–18:00 Raka svar med 
Michael Wolf

Arr: Expressen. Med: Michael 
Wolf, vd, Swedbank. Utfrågare: 
Diamant Salihu. Plats: Hamn
gatan.

17:45–19:00 Har opinionsundersökningar  
spelat ut sin roll?
Arr: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opi-
nion, Nowa Kommunikation, KOMM, Sveriges Kommu-
nikationsbyråer, Sponsrings & Eventföreningen, 
Swedish Content Agencies. Med: Torbjörn Sjöström, 
VD, Novus Opinion. Kerstin Torsede, moderator, Nowa 
Kommunikation. Plats: Kronstallgränd 4.

18:00–18:45 Mali – en säkerhetspolitisk lägesbild
Arr: Nordiska Afrikainstitutet, Folk och Försvar. Med: 
Mats Utas, Nordiska Afrikainstitutet. Göran Mårtens-
son, Försvarsmakten. Åsa Lindestam (S), vice ordfö-
rande försvarsutskottet. Kerstin Lundgren (C), leda-
mot utrikesutskottet. Fredrik Müller-Hansen, modera-
tor, Folk och Försvar. Plats: S:t Hansgatan 11.

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.

18:00–19:00 Varför är fattiga så jobbiga?
Arr: Global Bar. Med: Fredrik Segerfeldt, författare 
debattör. Somar Al Naher, frilansskribent tidigare 
ledarskribent Aftonbladet. Jesper Bengtsson, förfat-
tare chef, Tankesmedjan Tiden. David Isaksson, 
moderator, Global Reporting. Plats: Donnersgatan 6.

19:00–20:00 Jimmie Åkessons tal
Arr: Sverigedemokraterna. Med: Jimmie Åkesson, 
Partiledare, Sverigedemokraterna. Plats: Almedalen.

20:30–21:30 Alla är inte delaktiga – hur samlar vi 
goda krafter för en inkluderande demokrati?
Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda. Med: 
Mona Sahlin, Nationell samordnare mot våldsbejakande 
extremism. Samtalsledare: Britta Hermansson, Equme-
niakyrkan. Magnus Helmner, Musiker. Robert Öberg, 
Musiker. Robert Ivansson, Musiker. Martin Åsander, 
Musiker. Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43. 

21:00–21:45 Nikodemus K – i skärningspunkten 
mellan religion, kultur och samhällsansvar
Arr: Svenska kyrkan, Visby domkyrkoförsamling. Med: 
Göran Rosenberg, journalist och författare. Erika 
Hedenström, kultursekreterare, Svenska kyrkan. Carl 
Henric Svanell, präst, Svenska kyrkan. Plats: S:ta 
Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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13:30–14:30 Hur vill ungdomsförbunden lösa 
bostadskrisen?
Arr: Bostadsrätterna. Med: Magda Rasmusson, Grön 
Ungdom. Sara Skyttedal, KDU. Linda Nordlund, LUF. 
Benjamin Dousa, Moderata Studenter. Ellinor Eriks-
son, SSU. Hanna Cederin, Ung Vänster. Maria Eriks-
son, Svensk tidskrift. Eric Rosén, Politism. Anna 
Bellman, Moderator. Plats: Gotlands museum, Sävesa
len, Mellangatan 19.

14:00–14:20 Kriminalromanen som  
arena för samhällsdebatten
Arr: Gotlands Media, Crimetime Gotland. Med: Kristina 
Ohlsson, Författare. Håkan Östlundh, Författare. 
Carina Nunstedt, Chefredaktör, Books & Dreams. 
Plats: Hamnplan, H222.

14:00–14:45 Är den professionella  
bildjournalistiken dödsdömd?
Arr: Journalistförbundet. Med: Anki Almqvist, ordfö-
rande, Svenska Fotografers Förbund. Ulrica Widsell, 
vice ordförande, Journalistförbundet. Karl Melander, 
fotograf/frilansjournalist. Thomas Mattsson, chefre-
daktör, Expressen. Plats: Länsstyrelsens övre träd
gård, Strandgatan 1.

14:00–15:00 Att lova trygghet och leverera ångest
Arr: Finansliv, Bliwa Livförsäkring. Med: Patrik Hade-
nius, chefredaktör, Språktidningen. Johan Gunnarson, 
vice vd, Bliwa Livförsäkring. Ingela Gabrielsson, privat-
ekonom, Nordea. Carola Määttä, kommunikationsdi-
rektör, Försäkringskassan. Plats: Länsstyrelsens övre 
trädgård, Strandgatan 1.

14:30–15:00 Duell: Har
kärnkraften någon framtid?

Arr: Expressen. Med: Peter 
Eriksson, MP, och Lars Hjälme-
red, M. Utfrågare: Rebecka 
Martikainen. Plats: Hamngatan.

14:45–15:50 Är det farligt att  
vara troende i Sverige? 
Arr: SST-Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 
Med: Anders Ygeman, Inrikesminister, Regeringen. 
Helena Lindberg, Generaldirektör, MSB. Dan Eliasson, 
Rikspolischef, Polisen. Örjan Wallin, Handläggare för 
krisberedskapsfrågor, SST- Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund. Åke Göransson, Generalsekreterare, 
SST- Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Plats: 
H10, Hästgatan 10A. 

15:00–16:30 Ungdomsdebatt
Arr: Expressen. Med: Ellinor 
Eriksson, ordf, SSU, Sara 
Skyttedal, ordf, KDU, Jessica 
Ohlson, SDU, Lorentz Tovatt, 
språkrör, Grön ungdom, Rasmus 
Törnblom, ordf, Muf, Hanna 
Cederin, ordf, Ung vänster. Linda Nordlund, ordf, LUF. 
Utfrågare: Niklas Svensson. Plats: Hamngatan.

15:00–15:20 Dagens panel: Extremismens 
utbredning i Sverige och Europa
Arr: SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Fredrik Önnevall, 
reporter, SVT. Mona Sahlin, nationell samordnare mot 
våldsbejakande extremism. Heidi Avellan, politisk 
chefredaktör, Sydsvenskan och HD. Plats: Tage 
Cervins gata, H415.

15:00–16:00 Integration/mångfald Svensk 
ishockey – med fokus på mångfald
Arr: Svenska Ishockeyförbundet. Med: Tommy Bou-
stedt, Generalsekreterare, Sv Ishockeyförbundet. 
Mats Sundin, Hockeylegend, Sollentunaprojektet. Ann 
Edberg, Föreläsare. Owe Eriksson, Projektledare, 
Husbyprojektet. Åke Unger, Moderator. Plats: Birgers 
gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen.

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.
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11:00–11:30 Raka svar med Peter 
Forsberg och Gabriel Wikström

Arr: Expressen. Med: Peter 
Forsberg, hockeylegend och 
Gabriel Wikström, S,  idrottsmi-
nister. Plats: Hamngatan.

11:00–11:50 Nationell inköps-
strategi – vägen till ett effektivt nyttjande 
av skattemedel?
Arr: Sveriges Offentliga Inköpare (SOI). Med: Lisa 
Åberg, Principal, McKinsey. Henrik Karlsson, Ordfö-
rande, SOI. Louise Strand, Vice ordförande, SOI. 
Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega. Michael 
Karlsson, Vice ordförande, Vision. Azita Shariati, VD, 
Sodexo. Björn Bergström, Enhetschef, Konkurrensver-
ket. Gunnar Hagman, Affärsutvecklingsdirektör, 
Skanska. Plats: Hästgatan 12.

11:30–12:00 Duell: Hur ska EU agera i konflikten 
mellan Ryssland och Ukraina?

Arr: Expressen. Med: Anna 
Maria Corazza Bildt, M, och 
Peter Lundgren, SD. Plats: 
Hamngatan.

12:00–12:50 Vad är nästa steg  
i arbetet mot skatteflykt?
Arr: Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Med: 
Leif Pagrotsky, f d näringsminister, Socialdemokra-
terna. Malin Ripa, Senior Vice President CSR Manage-
ment, AB Volvo. Olle Ludvigsson, Europaparlamentari-
ker, Socialdemokraterna. Emelie Aho, Policyrådgivare i 
skatteflyktsfrågor, Forum Syd. Plats: S:t Hansgatan 18.

12:00–13:00 Orkar vi jobba till 90?
Arr: Västsvenska Arenan, AgeCap, Göteborgs universi-
tet. Med: Ingmar Skoog, professor, Göteborg universi-
tet. Björn Halleröd, professor, Göteborg universitet. 
Boo Johansson, professor, Göteborgs universitet. 
Synneve Dahlin-Ivanoff, professor, Göteborgs universi-
tet. Lasse Thörn, LO. Irene Wennemo, Regeringskans-
liet. Carina Lindfeldt, Svenskt näringsliv. Ulf Kristers-
son, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna. 
Anders Palmgren (moderator), journalist & publicist. 
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5. 

12:10–12:40 Raka svar med 
Magdalena Andersson

Arr: Expressen. Med: Magda-
lena Andersson, S, finansminis-
ter. Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

12:40–13:40 Hur stoppar vi  
rekryteringen till IS online?
Arr: Nationella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism. Med: Ewa Thorslund, Direktör, Statens 
medieråd. Linus Gustafsson, Försvarshögskolan. 
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramér
gatan 3.

13:00–13:30 Raka svar med 
Ardalan Shekarabi 

Arr: Expressen. Med: Ardalan 
Shekarabi, S, civilminister. 
Utfrågare: Rebecka Martikai-
nen. Plats: Hamngatan.

13:00–14:00 Hur stoppar vi hatbrotten?
Arr: Civil Rights Defenders. Med: Dan Eliasson, Riks-
polischef, Polisen. Lena Nitz, Ordförande, Polisförbun-
det. Jallow Momodou, Ordförande, Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa. Plats: Rådstugugränd.

13:00–14:00 Fyller medierna glasen?
Arr: IQ. Med: Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expres-
sen. Johanna Gripenberg, Enhetschef och forskare 
STAD-sektionen, Karolinska Institutet. Tobias Elgán, 
Forskare STAD-sektionen, Karolinska Institutet. 
Magnus Jägerskog, vd, IQ. Emanuel Karlsten, Modera-
tor. Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

13:00–14:00 Hur miljövänlig och  
återvinningsbar är en smartphone?
Arr: Samsung, Svanen, Elkretsen, Kuusakoski. Med: 
Ove Jansson, Miljömärkare, Svanen. Martin Seeger, 
Chef Teknik & Produktion, Elkretsen. Mats Simons-
son, Key Account Manager, Kuusakoski. Annachiara 
Torciano, Sustainability manager, Samsung Nordic. 
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24.
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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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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

= SÆNDS 
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.
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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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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.

ANNAT

EU

ANNAT

RÆTTS-
VÆSENDE/

BROTT

BARN/
UNGDOM

ANNAT

INTERN.
FR˚GOR

INTERN.
FR˚GOR

MEDIA/
JOURNA-

LISTIK

FORSK-
NING

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.



VÆDRET

Frågor om väder: 
fragameteorologen 
@stormgeom.com

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

Vädret i din mobil1234

ONSDAG
1 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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Fredag Fr Lö Sö Må Ti On

skruf.se

För oss är allt snus blågult, 
oavsett färg.

Stå upp för mångfalden du 
också, Jimmie.*

* Regeringen vill att alla snusdosor ska se likadana ut.
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