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Löfven kan  
ej smita från 
Natofrågan
Stefan Löfven gjorde en snabbvisit i Visby under 
Almedalsveckan. Hann statsministern läsa på 
om Gotlands historia inför sin närvaro vid Nato-
toppmötet i Warszawa under fredag och lördag?

1234	 LIBERAL	 160708

I april 1808 ockuperade ryska styrkor Gotland. Ön saknade 
då ett försvar och landshövdingen tvingades improvisera ihop 
ett bondeförsvar som kapitulerade utan att ett enda skott hade 
avfyrats. 

Den ryska ockupationen varade dock bara drygt tre veckor. 
Två svenska krigsfartyg kunde blockera hamnen i Slite och 
när ytterligare fartyg hade anlänt från Karlskrona var det 
ryssarnas tur att kapitulera.

Hamnen i Slite är i dag också 
strategiskt viktig. Protesterna kom-
mer att växa mot det rysk-europeiska 
bolaget Nord Streams planer att åter 
använda sig av hamnen för nya olje-
kablar. 

Det gotländska försvaret är väl unge-
fär lika slagkraftigt i dag mot den 
ryska invasionsförmågan som det 
var 1808. Och Iskanderrobotarna i Kaliningrad tros också vara 
kärnvapenbestyckade.
Den makt som kontrollerar Gotland kontrollerar också 

Östersjön. Nato välkomnar därför givetvis den blygsamma 
återuppbyggnad av försvaret som ska genomföras på Gotland. 
Under Almedalsveckan varnade ÖB, Micael Bydén, för att den 
kraftigt ökade ryska närvaron i Östersjön riskerar att leda till 
missförstånd och olika incidenter mellan Sverige och Ryss-
land.

Så är det. Och det finns inget som talar för att Ryssland kom-
mer att dra ner på sin militära närvaro i Östersjöområdet. 
Tvärtom fortsätter Putin sin upprustning med stora förband vid 
gränsen till de baltiska staterna.
Natomotståndarnas favoritargument är att ett svenskt 

Natomedlemskap skulle öka spänningar och främja en rysk 
upprustning. Men den upprustningen sker alltså redan och 
Sverige ska inte låta hänsyn till ryska intressen styra våra 
säkerhetspolitiska vägval.

I backspegeln var det ett stort misstag att avväpna Gotland 
och skrota kustförsvaret. Den ökade spänningen i Östersjö-
området har tveklöst drivit på det svenska närmandet till 

Nato. Vid förra Natotoppmötet  
i Wales 2014 fick Sverige ett 
guldkortsstatus. Riksdagen har 
nu kvitterat guldkortet med att 
godkänna värdlandsavtalet. 
Sverige står på tröskeln till Nato, 
men Socialdemokraterna vill inte 
kliva in. Varför?

En förklaring är att parti-
ledningen sätter partiets bästa framför landets. Det finns en 
rädsla – hos ett S med Juholt-siffror i opinionen – att en öppen 
Nato debatt i partiet skulle vara skadlig. Det är främst en äldre 
generation av socialdemokrater – typ Pierre Schori – som 
nostalgiskt predikar alliansfrihetens lov. Men alliansfriheten 
övergav Sverige i praktiken 1 januari 1995 när vi gick med i EU.

Den politiska spelplanen  
i Sverige har förändrats  
kraftigt. Samtliga allians-
partier är för ett Natomedlem-
skap. Jimmie Åkesson säger 
inte nej till en Natoutred- 
ning. 

Socialdemokraterna kan inte 
rymma från Natofrågan. 
Stefan Löfven blir förhopp-
ningsvis Natoförespråkare 
snabbare än vi kan ana.

’’ Den makt 
som kontrol

lerar Gotland kon
trollerar också 
Östersjön. 

Varning för den 
blågula sjukan
Politiken har förvandlats  
till en tävling i svenskhet. 
Risken är att det övergår  
i en tävling i dumhet.

SVENSKHET
I april skrev jag krönikan ”Vär-
deringarna är nästa stora strid” 
(23/4). Den blev mer profetisk 
än jag hade kunnat föreställa 
mig.
Nu handlar debatten nästan 

uteslutande om värderingar  
– svenska värderingar närmare 
bestämt. Allt som är svenskt har 
förresten blivit hårdvaluta: 
svenska modellen, svenska 
flaggan och Sverige i största 
allmänhet, som Dagens Nyheter 
konstaterar i det utmärkta 
reportaget ”Slaget om Sverige”. 
Stefan Löfven lär ha nämnt 
Sverige 40 gånger under sitt tal  
i Almedalen och KD:s Ebba 
Busch Thor tronade framför en 
Sverigeflagga under sitt tal.

Men den svenska modell som 
Löfven lovsjunger är mer än 
något annat nordisk. Och de 
svenska värderingarna är  
i första hand västerländska 
värderingar, låt vara att Sverige 
sticker ut när det gäller sådant 
som jämställdhet och synen på 
religion. 

Dessa värderingar har tveklöst 
hamnat under press. Det är  
i utanförskapsområdena som 
jämställdheten, toleransen mot 
homosexuella, religionsfriheten 
och yttrandefriheten nu prövas 
på allvar. 

Men den liberala demokratin  
i väst hotas även på andra sätt. 
Vi har ett Ryssland som försöker 
splittra Europa genom att rida 
på oron för flyktingkrisen. Och 
vi ser hur populism, nationalism 
och protektionism vinner mark  
i land efter land. Inte minst för 
högern blir det alltmer lockande 
att sjunga i samma tonart som 
missnöjespartierna i ett försök 
att vinna tillbaka väljare.

Vi står inför ett möjligt annus 
horribilis där Brexit följs av en 
seger för Trump i det amerikan-
ska presidentvalet och en seger 
för Le Pen i det franska dito 
nästa år.
Allt detta hänger ihop. Därför 

gäller det att inte också Sverige 
faller ner i den provinsiella 
fällan av nationellt navelskå-
dande. Patriotism behöver inte 
vara fel. Det är inget problem att 
älska sitt land och fundera kring 
vad som utmärker just oss.

Men inget land är en ö. Sverige 
är en del av Norden, en medlem 
av EU och vi borde också vara 
ett Natoland. Det är i detta 
västläger vi hör hemma. Det är 
med denna krets 
av länder som vi 
delar värde-
ringar, ekonomi 
och säkerhet.
Till den libe-

rala demokratins 
värden hör 
sådant som 
frihandel, öppen-
het, tolerans och 
förnuft. En del 

ser en motsättning mellan dessa 
ideal och en stram flyktingpoli-
tik. Men det stämmer inte. Det 
är höstens okontrollerade flyk-
tingvåg som har skapat jordmå-
nen för den snabbt växande 
nationalismen och populismen  
i Europa.

Trygga människor har inget 
behov att krypa in i ett skal. 
Därför är politikens främsta 
uppgift nu att skapa säkerhet  
– att häva krisen inom polisen, 
att hålla fast vid en stram migra-
tionspolitik under överskådlig 
tid och att på alla sätt göra upp 
med det svenska låt gå-samhäl-
let.

Men i stället har vi fått en 
debatt fylld av fluffiga ord. 
Favoritorden är nolltolerans, 
svenska värderingar och försäk-
ringar om att vi aldrig kommer 
att acceptera X och Y. Kruxet är 
bara att alla de problem som 
politikerna lovar nolltolerans 
mot i själva verket växer medan 
de talar.
Det är politik i formen av 

jordgubbssylt. Den smakar gott, 
men närings-
värdet är nära 
noll. 
Tar man för många 
skedar är populis-
men snart ett 
faktum. Den 
blågula flaggan är 
vacker. Men den 
är inte svaret på 
särskilt många av 
samtidens frågor.

BL˚GUL FEBER. Svenska flaggor och svenska värderingar har dominerat årets Almedalsvecka.
   Foto: ANNA-KARIN NILSSON

 H Jimmie Åkesson vill se tuffa tag 
mot förortskriminella. Han vill se 
svenska folkdansare snoa runt  
i samma stadsdelar på national-
dagen.

Genialt. Invandrade folkdansare 
känner samhörighet. Buset dör av 
tråkslag. OBS! Obligatorisk när-
varo. Sen är vi one happy nation.

SD:s dödsdans ’ 
”Förr var lärare 
läsande männi

skor med bildning. I dag 
gillar de barn, fotboll, 
mello & mindfulness. 

 Filippa Mannerheim, journalist, 
lärare och läromedelsförfattare.

Åkesson utan folkdräkt i Almedalen. 
 Foto: LISA MATTISSON

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

VISBY

Anna Dahlberg
anna.dahlberg@expressen.se

VISBY

Litauen är en Natomedlem.



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

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

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

används vid tillverkningen spelar stor roll. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer på preem.se/palmoljefritt

100% PALMOLJEFRITT
 OCH SVANENMÄRKT. 

3099 0003

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

ett kriterium vi delar med Svanen.



FREDAG 8 JULI 2016/Almedalen Debattredaktör: Karolina Skoglund. Adress: Expressen, 105 16 Stockholm. Telefon: 08-738 30 00. På nätet: 
expressen.se/debatt Twitter: ExpressenDebatt Facebook: Expressen Debatt E-post: debatt@expressen.se

2015 kom drygt 160 000 
asylsökanden till Sverige.  
I november införde vi gräns-
kontroller. Med facit i hand: 
Hur skulle du ha hanterat 
den här situationen om du 
fått göra om och rätt?
CORAZZA BILDT (M): 

Sverige måste vara en mer 
dynamisk aktör inom 
Europa och skulle tidigare ha 
drivit på för ökad solidaritet. 
Märkligt nog har (V) motsatt 
sig stöd genom att rösta emot 

en tillfällig paus i omfördelning 
av asylsökande från övriga 
Europaländer.

ROSSANA DINAMARCA (V): 

Bättre samordning 
mellan volontärer och 
ansvariga myndig
heter. Ge människor 
ett bättre och värdi
gare mottagande.
Nyligen infördes en av 
EU:s tuffaste asyllagar 
i Sverige. Rimmar det 
med det Sverige ni vill 

ha?
CORAZZA BILDT:  

Jag vill ha ett öppet Sverige 
med en human och rättssäker 

asylpolitik. Därför måste vi 
ha en ordnad hantering 
av asylsökande där vi gör 
skillnad mellan ekono
miska migranter och  

     flyktingar. Vi måste veta 
vilka som kommer till 
Sverige, och lyssna till 
nödsignalerna från våra 
kommuner.
DINAMARCA: Inte alls. Jag 

vill ha ett Sverige som står upp 
för mänskliga rättigheter, men 
det har vi lämnat bakom oss.

15.30 Debatt mellan Anna 
Maria Corazza Bildt, 

EU-parlamentariker (M), och Rossana 
Dinamarca, riksdagsledamot (V), 
klockan 15.30 i Expressens valstuga.

En av dagens dueller i Almedalen

KAROLINA SKOGLUND, 
debattredaktör

HUR SKA VI TA HAND OM FLYKTINGARNA? VISBY

Dags att avskaffa  
räkmackan för

skattesmitarna

Skattesmitare som gömmer pengar 
utomlands slipper i dag ofta straff  om de 
bara erkänner. Men varför ska just de 
som smiter från skatten få åka räkmacka 
förbi rättssystemet? 

Nästan alla som bor i Sverige betalar skatt som 
man ska. Vi gör det för att vi förstår att det behövs 
till sjukvården, äldreomsorgen och våra barns 

skola. Tack vare skattesystemet har vi polis, 
brandkår och vägar att köra på. Men det finns 
de i toppen som smiter från att bidra till det 
gemensamma. 

Genom att gömma undan pengar utomlands 
och lämna felaktiga uppgifter i deklara 

tionen kan de undvika att betala skatt. 
Många förmögna svenskar anlitar 

skattejurister för olika upplägg  
i länder som Schweiz, Luxemburg 
eller Panama.

Av någon anledning tycks flera av de 
med oredovisade tillgångar i utlandet 

dras till de borgerliga partierna. Modera
terna hade fram till nyss två 

riksdagsledamöter som hade 
pengar i utlandet som de inte deklare
rade och undvek på så sätt skatt  
i Sverige. Anmärkningsvärt nog satt 
de till och med i riksdagens skatte
utskott. De var alltså med och utformade skattelag
stiftningen men redovisade inte själva sina till
gångar korrekt.

Samtidigt finns en positiv utveckling. Det interna-
tionella samarbetet mot skattesmiteri utvecklas. 
Genom avtal med allt fler skatteparadis får det 
svenska Skatteverket allt mer kunskap. De rika som 
gömt undan pengar i utlandet vet i dag att myndig-
heterna snart kan vara dem på spåret.

Men här finns en märklig regel i Sverige. Den som 
blir påkommen med att smita från skatten får 
betala skattetillägg, det vill säga en extra avgift 
som är större ju mer skatt man smitit från, eller  
i grövre fall blir man brottsanmäld. Men den som 
självmant erkänner att den har gömt undan 
pengar utomlands och lämnat felaktiga uppgifter  
i sin deklaration, den får ofta ett slags straffrihet. 

Systemet kallas självrättelse och gör  
att skattefuskaren kan slippa skatte 
tillägg och slippa att bli brottsanmäld.  
I praktiken innebär det ett slags amnesti 
för skattesmitare.

Allt fler svenskar använder systemet med själv
rättelse eftersom de vet att  Skatteverket får allt  
mer information från utlandet. De inser att de 
riskerar att upptäckas och väljer därför att 
erkänna. De gör en självrättelse och slipper då  
i allmänhet skattetillägg och brottsanmälan. De  
två moderata riksdagsledamöterna i skatte
utskottet är exempel på personer som gjort själv 
rättelse av oredovisade tillgångar som de har haft 
utomlands. 

Varför ska de som gömmer undan pengar utom-
lands slippa konsekvenser för det? Så ser  
samhället inte på några andra fuskare.

Vänsterpartiet vill att även de rika är med och 
bidrar till samhället. Det är inte rimligt att den 
som smiter från skatten ska slippa undan så 
billigt. När en person i efterhand erkänner  

att den har gömt undan tillgångar 
 utomlands vill vi att ett skattetillägg 
tas ut. Skattetillägget bör utformas  
så att det blir högre ju grövre undan
hållandet varit. Om annan brottslig 
handling såsom penningtvätt eller 

smuggling har begåtts ska självklart åtal väckas, 
något som Skatteverket i dag ofta inte går vidare 
med. Vi vill även att man ska se längre tillbaka  
i tiden genom att höja den retroaktiva tiden för 
beskattning.

Varje krona som göms undan i skatteparadis 
innebär mindre resurser till skolbarn, sjuka och 
äldre. Att skattesmitare kommer undan så billigt är 
också orättvist mot alla de som betalar som de ska. 
Förtroendet för skattesystemet bygger på att man 
vet att alla bidrar efter förmåga. 

Vi kan inte ha ett skattesystem som är sådant  
att de rikaste kan smita undan. Det är dags att 
avskaffa skattesmitarnas räkmacka i rättssyste
met.

JONAS SJÖSTEDT

mm Varje krona som göms 
undan i skatteparadis inne-
bär mindre resurser till skol-
barn, sjuka och äldre. 

mm Varför ska de som göm-
mer undan pengar utomlands 
slippa konsekvenser för det? 
skriver Jonas Sjöstedt (V). 

JONAS  
SJÖSTEDT
Partiledare 
Vänsterpartiet

Orättvist 
mot alla  

de som betalar 
som de ska. 

TA KRAFTAG MOT
SKATTESMITARE. 
”Vi kan inte ha ett 
skattesystem som  
de rikaste kan  
smita undan från”, 
skriver Vänster-
partiets partiledare 
Jonas Sjöstedt.    
Foto:  SVEN LINDWALL

Dinamarca.

Corazza Bildt.
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MEDIESVEPET OM ALMEDALEN

Lokaltidningskoncernen 
Mittmedia har flera profile-
rade företrädare på plats 
i Almedalen. I vimlet syns 
bland andra ledarskribenten 
Patrik Oksanen, med stor 
tyngd i försvarsfrågor, chef-
redaktören Anna Gullberg 
som driver stark journalistik 
på Gefle Dagblad samt 
Dalarnas egen Carl-Johan 
Bergman (chefredaktör DT).

Nu kan de i Resumé läsa varför 
vd Thomas Petersson fick gå, 
och redaktionella chefen Anna-
Karin Lith följde efter.

Styrelseordföranden 
Jan Friedman säger till Resumé 
att de vill bryta strategi från 

den tidigare modellen där man 
tagit bort tjänster i print, höjt 
prenumerationspriser och gjort 
mycket PR för sina digitala sats-
ningar.

– Jag är orolig för att meto-
diken som tidigare varit fram-
gångsrik inte fungerar längre. 
Vi kan komma att hamna i en 
”tipping point” innebärande att 
den gamla affären inte längre 
ger utrymme för att finansiera 
den nya.

Exakt hur Mittmedia nu ska 
satsa med den nye vd:n Per 
Bowallius är inte klart.

Mittmedias intäkter är, 
trots all digital uppmärk-

samhet, fortfarande till 91 pro-
cent från print.

Lämnar ön.

Moderaterna 
sugna på seger

Mittmedias intäkter är från print

HELAGOTLAND.SE

RESUMÉ

Det är Moderaternas dag 
i Almedalen.

Förhoppningen lär vara 
att det blir en framgångs-
rik sådan.

I förrgår förlorade Alliansen 
ju DJ Battle mot de rödgröna.

I går blev det dessutom för-
lust i finalen av fotbollsturne-
ringen Almedalscupen där 25 
lag deltog. Moderaternas ung-
domsförbund föll mot Klinte-
hamn FC, rapporterar Hela 
Gotland. Prisutdelare var 
idrottsminister Gabriel Wik-
ström.

Ännu en förlust för moderaterna. ’’ 
Stötte ihop med det  
här gänget i kväll ...

Jonas Jonsson (@jonas_jonsson) på Twitter.

NATTENS VIMLARE:  
Alla fem moderatledare 
sedan Yngve Holmberg 
samlade på en bild

freeno - SODA FOR SMART PEOPLE
@njiesverige | www.njie.se

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

GRATIS
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På dagen sex år efter den plöts-
liga och överraskande avgången 
under en presskonferens på 
Clarion Hotel Wisby, under 

Almedalsveckan 2010, sitter 
Sven Otto Littorin bara några 
meter från platsen där han 
mötte medierna den gången. 

Den tidigare arbetsmarknads-
ministern har efter en tid i både 
USA och London etablerat sig 
som framgångsrik företagare 
i Stockholm. Tillsammans med 
entreprenören Joachim Grun-
din arbetar han i dag med bland 
annat samhällsbyggnadsfrågor, 
stora bygg- och fastighetspro-
jekt, och förmedling av kommer-
siella fastigheter. 

Sedan en tid tillbaka har 
han och flera tidigare minist-
rar i hemlighet diskuterat ett 

nytt projekt – och nu är allt 
klart. 

– Vi drar i gång ett nytt före-
tag som kan beskrivas som ett 
stall av gamla ex-ministrar, ex-
statssekreterare och tidigare 
EU-parlamentariker. Några är 
svenska, men det finns också ett 
internationellt nätverk, berät-
tar Sven Otto Littorin. 

– De som ska vara med ska 
inte ha någon egen karriär-
agenda. Och det handlar inte 
om en ”think tank”, utan om en  

”do tank”, en slags rådgivnings-
verkstad.

Före detta Labourminister
Bland de som skrivit på för 

det nya bolaget finns tidigare 
näringsministern och Center-
ledaren Maud Olofsson, den 
förra socialförsäkringsminis-
tern Cristina Husmark Pehrsson 
(M), och den tidigare EU-parla-
mentarikern Anna Ibrisagic (M). 

– Labours tidigare arbets-
marknadsminister i Storbritan-

VISBY. Tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Litto-
rin, 50, gör gemensam sak med flera tidigare ministrar 
och blir superrådgivare i ett nybildat bolag som ska hjälpa 
andra länder med tillväxten. 

Expressen kan i dag avslöja att ex-ministrarna Maud 
Olofsson, 60, och Cristina Husmark Pehrsson, 69, ingår 
i det nya nätverket med rådgivare.  

– Vi diskuterar också med flera tidigare socialdemokra-
tiska ex-ministrar, säger Littorin.

Ex-ministrar
bildar bolag:  
blir rådgivare

DE SKA HJÆLPA ANDRA 
LÆNDER I NYA BOLAGET

Maud 
 Olofsson
m Partiledare för Center-
partiet 2001–2011, vice 
statsminister och närings-
minister under åren 2006–
2011. Blir en av flera 
superrådgivare som ska 
hjälpa stater, regioner och 
städer.

Anna 
 Ibrisagic
m EU-parlamentariker för 
Moderaterna under åren 
2004–2014, ledamot av 
Moderaternas partistyrelse 
2001–2011. Har ett stort 
internationellt kontaktnät, 
bland annat i Balkanlän-
derna. 

Jim Knight
m Tidigare bland annat 
arbetsmarknadsminister 
i Labourregeringen i Stor-
britannien. Ska hjälpa 
bolaget med internationella 
kontakter och egna erfa-
renheter av samhällsbygg-
nad. 

m Sven Otto Littorin startar nätverk med före detta      toppolitiker m Ska hjälpa andra länder med tillväxten 

EXPRESSEN AVSLØJAR

 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG  Foto: JAN DÜSING
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nien, Jim Knight, ingår också, 
konstaterar Littorin. 

Enligt den förra arbets-
marknadsministern, som blir 
styrelse ordförande, har bolaget 
redan knutit upp två stater som 
kunder. 

Littorin är i dag kritisk mot 
de tidigare toppolitiker som 
väljer att gå till PR-branschen. 
En känga till de tidigare stats-
ministrarna Fredrik Rein-
feldt och Göran Persson, bland 
andra. 

– Det är någonstans förslösad 
kraft att börja arbeta med PR för 
den som varit minister.

Den tidigare verksamhets-
chefen i myndigheten Krono-
fogden Sverige, Lena Bäcker, 
blir vd i det nya bolaget som 
får namnet Serio Government 
Affairs.

Huvudsyftet är att hjälpa 
andra länder, regioner och stä-
der genom kunskapsexport av 
systemarkitektur, enligt den 
tidigare ministern. 

– Jag kommer ihåg hur det var 
att sitta på insidan och inte ha 
någon att prata med om policy-
planering. Vi har inte sett att 
det finns något bolag i världen 
som erbjuder dessa tjänster och 
som består av personer som har 
ägnat sig åt det på riktigt, säger 
Sven Otto Littorin. 

Tillväxt och skuldreduktion
Han, Maud Olofsson, Hus-

mark Pehrsson och de andra ska 
hjälpa till med frågor som jobb 

och tillväxt, kapitalformering 
och skuldreduk-
tion. 

– Vi börjar 
med sådant som 
handlar om det 
breda tillväxt-
perspektivet.

Ambitionen 
i nästa steg är 
att hjälpa utsatta 
länder med tips 
och råd om hur 
man bäst hante-

rar migrationen och integratio-
nen, enligt Litto-
rin. 

–  Det  ska 
handla om den 
sortens hand-
fasta grejer, men 
också om hur 
man gör länder, 
regioner och stä-
der mer attrak-
tiva och intres-
santa ur ett 
turistperspektiv. 

Sven Otto  Littorin
m Moderat arbetsmarknadsminister 
under åren 2006–2010. Avgick 
hastigt som minister under Almedals-
veckan 2010 efter att tidningen 
Aftonbladet konfronterat honom om 
ett påstått sexköp. Littorin har hela 
tiden förnekat att något brottsligt ägt 
rum. Nu blir han styrelse ordförande i 
det nya bolaget.

Ex-ministrar
bildar bolag:  
blir rådgivare

”SUPERR˚DGIVARE”. Expressen kan i dag 
avslöja att flera tidigare ministrar bildar ett bolag. 
”De som ska vara med ska inte ha någon egen 
karriär agenda”, säger styrelseordförande Sven Otto 
Littorin. Foto: LISA MATTISSON

Lena Bäcker
m Tidigare verksamhets-
chef på myndig heten 
Kronofogden Sverige. 
Blir nu vd i det nybildade 
bolaget. 

Christina 
Husmark 
Pehrsson
m Socialförsäkringsminister 
under åren 2006–2010. 
Anlitas för att hjälpa företa-
gets kunder med bland 
annat policyplanering. 

Det ska det nya bolaget göra
 MSerio Government Affairs 

erbjuder casebaserad 
rådgivning till regeringar, 
regioner och städer där 
leveransen är handfasta 
och genomförbara råd från 
personer som själva varit 
ansvariga för politikutveck-
ling och leverans.

 MFokusområ-
dena är i första 
steget jobb 
och tillväxt, 
kapitalförsörj-
ning, skuld-
hantering och 
migration/
integration.

 MTanken är att bola-
get genom sina super-
rådgivare ska kunna 
leta efter ytterligare 
kunskap och nätverk 
för att politiken ska 
kunna vara genomför-
bar och leda till öns-
kade resultat.

 MFör en enskild minister, 
borgmästare eller lik-
nande innebär nätverket 
också en möjlighet att få 
informella råd och stöd 
i rollen som politisk 
beslutsfattare på högsta 
nivå, enligt bolagets egen 
beskrivning. 

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY

m Sven Otto Littorin startar nätverk med före detta      toppolitiker m Ska hjälpa andra länder med tillväxten 

EXPRESSEN AVSLØJAREXPRESSEN AVSLØJAR

 Foto: ROGER VIKSTRÖM 

 Foto: LISA MATTISSON
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Uppvärmningen
MM IngetMartistframträdandeM

utanMbaraMbandadMmusik.M
SD-toppenMPaulaMBielerMeldadeM
påMpublikenMefterMtonernaMavM
”RuleMBritannia”M–MenMhyllningM
tillMattMStorbritannienMnyligenM
röstadeMutMsigMurMEU.

Publiken
MMÅkessonMklåddeMKD-ledarenMEbbaM

BuschMThorMmedMnågraMhundraMflerM
iMpubliken.M2M000MpersonerMlyssnadeM
påMSD-ledaren,MenligtMarrangören.M
IMpublikenMsyntesMblandMandraMJanM

Sjunnesson,MskribentMkoppladMtillM
hatsajtenMAvpixlat.

Attackerna
MMÅkessonMattackeradeMbrettM

ochMhårtM–MinteMminstMdeM
partiledareMsomMtalatMtidigareM
underMveckanMochMtagitMuppM
problemMsomMsexuellaMtrakas-
serierMochMproblemMkoppladeM
tillMutsattaMområden.

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

˚kessons attack: 
Löfven sviker 
offren för sex-
trakasserier

Jimmie Åkesson upprepade 
torsdagens budskap även i sitt 
tal på torsdagskvällen: hårdare 
tag mot förorten. Han återkom 
också till partiets önskan om en 
svensk folkomröstning om EU-
medlemskapet, likt den i Stor-
britannien i slutet av juni. 

– Låt oss hoppas att fler län-
der nu vågar gå före och trotsa 
EU-eliten – kräva makten åter, 
sa Åkesson som var starkt kri-
tisk mot Liberalernas Jan 
Björklund som i sitt tal i sön-

dags välkomnade mer av EU 
och inte mindre. 

SD-ledaren var på krigs-
stigen. 

Redan i fjärde meningen gick 
han till angrepp mot både reger-
ingen och oppositionen. 

”Jag slutar aldrig förvånas 
över dessa plötsliga insikter 
hos dem som har eller som nyss 
hade regeringsmakten”. 

Statsminister Stefan Löf-
ven anklagade i sitt tal i Alme-
dalen i tisdags SD-ledaren för 

att stå bakom en del av näthatet. 
”Och Jimmie Åkesson, han sit-
ter hellre hemma bakom dator-
skärmen, och leder sin nätarmé 
mot invandrare, feminister, 
journalister, eller vilka de nu 
har valt att rikta sitt hat mot för 
dagen. SD:s ledning sitter där 
och hetsar på sin öppet rasis-
tiska svans, med hatretorik och 
konspirationsteorier –det mest 
osvenska som finns”

Nämnde Löfven nio gånger
Nu kom hämnden från Jim-

mie Åkesson. Hela nio gånger 
nämnde SD-ledaren statsminis-
terns efternamn. 

Åkesson refererade bland 
annat till en partiledardebatt 
i riksdagen där Löfven sagt att 

man måste jobba med attityden 
hos alla pojkar och män för att 
stoppa sextrakasserier. 

”Är det verkligen så vi står upp 
för offren, Stefan Löfven? Är för-
nekelse verkligen rätt sätt att stå 
upp för de som drabbas? sa Åkes-
son och anklagade Löfven för att 
svika.  

En av Åkes-
sons fiender, 
rikspolischefen 
Dan Eliasson, 
fick en släng av 
sleven på samma 
tema – sexuella 
övergrepp på fes-
tivaler. 

– Det finns bara 
en sorts armband 
som är effektiva 

mot sexualförbrytare och det är 
den här sorten, sa Åkesson, och 
visade upp ett par handbojor.

Inte heller Anders Daniels-
son, Migrationverkets general-
direktör slapp undan. Daniels-
son ska enligt SD-ledaren ha 
frågat Visby publiken under ett 

seminarium 
hur många som 
fått det sämre 
med anledning 
av migrationen. 
Frågan borde 
i stället ha ställts 
till andra, mer 
utsatta grupper, 
än de välmående 
Almedalsbesö-
karna menade 
Åkesson.

VISBY. Personangreppen smattrade i Jimmie Åkessons tal.
Målet var både myndighetschefer och partiledare men 

hårdast kritik fick statsminister Stefan Löfven, S.  
– Och det är bra att statsministern talar om att hålla 

ihop, men vad är det som ska hålla ihop oss? Där är 
 Stefan Löfven fortfarande svaret skyldig, sa SD-ledaren. 

Statsministern främsta måltavlan i aggressivt SD-tal

AttMhaMmedMsigM
sakerMunderM
ettMtalMärM
vanskligt.M
MinnsMFridolinMsomM

debatteradeMmedMenMkolbitMiMhandenM
iMvalrörelsen.MMenMJimmieMÅkessonsM
viftandeMmedMhandbojor,MenMpassningM
tillMrikspolischefenMDanMEliassonsM

”tafsaMinte”-armband,MkommerM
attMbliMdetMsomMmanMkommerM
ihågMfrånMhansMtalMiMAlmedalen.MM

FörutomMproblemMmedMheshet,M
varMÅkessonMsedvanligtMsäkerM

underMframförandet.M
HansMförkärlekMattMskämtaM

medMettMslagsMhånfullMironiMger,M
förutomMdetMsakpolitiskaMinne-

hållet,MenMdåligMsmakMiMmunnen.MDetMärM
somMattMhanMharMsvårtMattMtalaMtillMenM
kretsMbortomMSverigedemokraternasM

jargong,MdärMdetMärMsjälvklartMattMdetM
ärMsuperkulMattMMigrationsver-

ketsMgeneraldirektörMAndersM
DanielssonMsagtMattMhanMskaM
avgåMomMJimmieMÅkessonM

skulleMbliMstatsminister.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: 123412341234
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

SEDVANLIGT 
SÆKER

GER EN D˚LIG 
SMAK  

I MUNNEN

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

Tre getingar blev det till Åkessons tal.
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Humorn
MMJimmieMÅkessonMärMingenM

humoristMmenMdenMlojalaM
SD-publikenMskrattarM
lydigtMmedMhonom.MSD-
ledarenMberättadeMsjälvMattM

hanMharMskrattatMåtMriks-
polischefenMDanMEliasson.

Øverraskningarna
MM IngaMöverraskningarMattMtalaMomM

utanMmestMdetMhanMlovadeMpåM
förhand.MPrecisMsomMfleraMandraM
partiledareMtidigareMunderM
AlmedalsveckanMtogMÅkessonM
uppMBrexit,MsexuellaMtrakasserierM
ochMproblemenMiMutsattaMområden.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

TISDAG: 
Stefan Löfven.

ONSDAG: 
Ebba Busch Thor.

TORSDAG: 
Jimmie Åkesson.

FREDAG: 
Isabella Lövin

LÖRDAG: 
Anna Kinberg Batra.

SÖNDAG: 
Jonas Sjöstedt.

˚kessons attack: 
Löfven sviker 
offren för sex-
trakasserier

K-G Bergström:  
Läget för Jimmie 
Åkesson just nu är 
maximalt tacksamt
VISBY. Läget för Jimmie Åkesson är just nu både maxi-
malt tacksamt och utmanande. De etablerade partierna 
har närmat sig den migrationspolitik SD stått för. Han 
kan säga: Vad var det jag sa? Men det räcker inte 
i politiken.

Nu finns risken att mer etablerade partier tar över så mycket 
av SD:s profilfråga att den upphör att vara valvinnande. Vi såg 
nästan omedelbar effekt av Moderaternas kovändning i flyk
tingpolitiken. SD tappade några procentenheter i opinions
undersökningarna. Gamla moderater som flytt sitt parti 
återvände.

Under våren har Allianspartierna framgångsrik satt ljuset 
på laglösa förorter. Det har stressat både statsministern och 
rimligen också Jimmie Åkesson.

Jag har svårt att se dagens utspel som något annat än ett 
försök att ”bjuda över” alliansen. Och det gjorde han med råge. 
Åkesson vill att undantagstillstånd ska kunna införas, en 
synnerligen extraordinär åtgärd i ett nordeuropeiskt land. Han 
vill att polisen ska få rätt att utfärda utegångsförbud och 
dessutom ha en särskild insatsstyrka för de värsta förorterna.

Att kraven går hem bland hans egna 
anhängare är tveklöst. Hur de fungerar 
gentemot övriga väljare återstår att se. 
Men temporärt har han med utspelet 
visat att SD inte låter sig konkurreras ut 
i migrations och integrationspolitiken 
utan vidare.

Lite överraskande fick EU stor plats i 
Åkessons tal. Det var ett uppenbart 
försök att surfa på Brexitvågen. Frågan 
är bara om den ens når eller nått Sve
rige. Hittills har EU inte på allvar ifråga
satts av någon majoritet. Man kunde 
också se att publiken inte blev lika 
engagerad av det avsnittet som av 
förorts utspelet. 

Framför allt av den rekvisita han hade 
med sig. SDledaren raljerade över en 
polissatsning på att dela ut armband till 
deltagare i festivaler med uppmaning att 
inte tafsa på kvinnor.

Med adress till rikspolischefen sa 
Åkesson att det finns bara en sorts 

armband som hjälper mot sexförbrytare – handbojor, som han 
sen viftade med. Det belönades med kvällens längsta applåd.

Under dagen i Almedalen har Jimmie Åkesson fått åtskilliga frågor 
om hur viktigt det är för honom att få plats i Sveriges regering. 
I SR:s intervju gav han intrycket att det inte var något självända-
mål. Han föreföll vara beredd på att hellre fortsätta i opposition. 
Precis som Dansk folkeparti gjort trots ett kanonval och möjlighet 
till regeringstaburetter.

De nordiska högerpopulisterna 
har valt olika strategier. Sannfin
ländarna tog plats i regeringen och 
rasade i opinionen. Men så befinner 
sig Finland i en djup kris som 
tvingar fram impopulära regerings
beslut. Det har gått bättre för 
Framstegspartiet i den norska 
regeringen. Men där har det inte 
behövts några krispaket.

Om SD vill behålla sin position är 
det nog den danska lösningen som 
är klokast. Det räcker med att titta 
på Miljöpartiets utveckling för att 
inse vådorna av regeringsmedver
kan med större partier.

Till sist kan det noteras att Jimmie 
Åkesson befinner sig i direkt 
konfrontation med två myndighets-
chefer – rikspolischefen, vilket är 
dennes fel och Migrationsverkets 
chef, som Åkesson valde att själv 
angripa.

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

POLITIK

MÅNDAG:
Annie Lööf.

m I samarbete med Samsung, som 
nyligen släppt kameran 360 
Gear, skildrar Expressen i år 
Almedalsveckan på ett 
unikt sätt. På expressen.
se/almedalen kan du se 
video och bilder i  360 grader 
från partiledartal, intervjuer och 
Niklas Svenssons middagar.
m Du kan titta genom att 
vrida och luta på din 
mobil/surfplatta eller dra 
dig runt i bilden om du 
kollar på en dator. Filmerna går också att se med hjälp av VR-glasögon.

Han kan 
säga: Vad 

var det jag 
sa? Men det 
räcker inte.

I TISDAGS. Statsminister Stefan Löfven ankla-
gade i sitt tal Jimmie Åkesson för att stå bakom en 
del av näthatet. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I G˚R. SD-ledaren Jimmie Åkesson nämnde 
statsministerns efternamn hela nio gånger i sitt tal 
i Almdalen. 
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Komikern och skådespe
laren ÖZZ NÛJEN, 41, 
på frågan om han drar 
sig för att skämta om 
vissa ämnen.

Jag är dum 
i huvudet. Jag 
bara kör.

Idrottsminister GABRIEL 
WIKSTRÖM, S, värjer sig mot 
epitetet ”förbudsminister”.

JAN HELIN, 49, 
programdirektör 
SVT.

ANDREAS EKSTRÖM, 40, journalist 
Sydsvenskan, apropå den minskande 
annonskakan för morgontidningarna.

Det ser ganska 
mörkt ut.

Lokaltid-
ningarnas 
konkurren-
ter är inte 
public ser-
vice – det 
är Facebook 
och Google.

ANNA GULLBERG, chef
redaktör Gefle Dagblad, i 
debatt om lokaljournalistik.

SE P˚ EXPRESSEN.TV. Anders Ygeman kritiserar Jimme Åkessons förslag.

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

MmM Här är några av 
gårdagens deltagare  
och debatter.

SNACK
från valstugan

Sverigedemokraternas dag 
i Almedalen började i de tidiga 
morgonsofforna för partileda
ren Jimmie Åkesson. Redan då 
berättade han att han ville prata 
om de 53 problemom råden poli
sen identifierat runtom i Sve
rige. 

Nu lägger Sverigedemokra
terna fram ett åtgärdsprogram 
för att återupprätta tryggheten, 
stärka den svenska kulturen, 
öka fokus på arbete och utbild

ning och förbättra den fysiska 
miljön.

Särskild insatsstyrka
Under en presskonferens 

senare under dagen utveck
lade Åkesson sina förslag. 
Bland annat ska tillfälliga ute
gångsförbud nattetid kunna 
införas vid kravaller, en sär
skild insatsstyrka ska upp
rättas och polisen ska också 
kunna få utökade möjligheter 

till avlyssning för att stävja 
upplopp.

Syftet med förslagen sam
manfattades i att SD ska ”återta 
förorten”. 

– I de särskilt utsatta områ
dena råder mer eller mindre 
maffialiknande strukturer och 
religiös extremism råder. Poli
sen har det omöjligt att göra 
sitt jobb. Det är då här destruk
tiva krafterna som vi måste ta 
tillbaka de här områdena ifrån, 
säger Åkesson.

Ansvarig minister, inrikes
minister Anders Ygeman, S, 
kallar förslagen för en farlig 
soppa av fria funderingar. 

– Vi kommer ju inte förbättra 
situationen i förorterna med 
hjälp av lynchmobbar och folk

danslag, säger Ygeman. Det 
krävs fler poliser, närmare med
borgarna. 

Vill inte ha utegångsförbud
Förslaget om utegångsförbud 

vänder han sig kraftigt emot. 
– Jag förstår inte varför man 

ska straffa alla laglyda medbor
gare i stället 
för att faktiskt 
straffa dem som 
begår brott. Vi 
måste lagföra 
dem som ägnar 
sig åt brottslig 
verksamhet så att 
alla de lagliga för
ortsmedborgarna 
kan njuta av sitt 
liv i förorten. 

Regeringen presenterade på 
sin dag i Almedalen ett pro
gram för att minska utanförska
pet. Men förslagen kritiserades 
för att vara långsamma, under
dimensionerade ekonomiskt 
och ospecifika. 

– Vi har redan börjat vända 
utvecklingen. Arbetslösheten 

sjunker, vi har 
den högsta ekono
miska tillväxten 
i Norden, dubbelt 
så hög tillväxt 
som England och 
USA. Men det 
krävs också att vi 
utvärderar våra 
insatser och ser 
vad som fungerar 
och inte.  

Anders Ygeman starkt kritisk till SD-ledarens förslag
VISBY. Utegångsförbud, nationell insatsstyrka och utökad 
rätt för privatpersoner att ingripa.

Så ska Sverigedemokraterna ”återta förorten”.  
Jimmie Åkessons förslag totalsågas av inrikesminister 

Anders Ygeman, S, som kallar det för en ”farlig soppa”.
– Vi kommer ju inte förbättra situationen i förorterna 

med hjälp av lynchmobbar och folkdanslag, säger Ygeman. 

Vi måste 
hålla kvar vid 
det lokala 
innehållet.

Det handlar inte om 
förbud, utan om att 
folk ska kunna göra 
bra val.

˚kesson 
sågningen: 
”Farlig soppa”

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

VISBY

RAKA SVAR. Jimmie Åkesson gäs
tade Niklas Svensson i Expressens 
valstuga. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
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Journalisten SUSANNA POPOVA, 
59, ger nyckeln till den svenska 
offentligheten.

Kompromiss, 
konsensus och 
komma i tid. Energi- och samordnings-

minister IBRAHIM BAYLAN 
(S) om att Liberalerna inte 
gick med i energiöverens-
kommelsen.

Jag tror 
att de 
flesta 
inser att 
det här 
inte var 
ett läge 
för parti-
politik-
skäbbel.

WIDAR ANDERS-
SON, politisk 
chefredaktör på 
Arbetarbladet om 
hur arbetarrörel-

sen ska ta tillbaka 
SD-väljarna.

JAN GULLIKSEN, ordförande 
för Digitaliseringskommissio-
nen och professor på KTH om 
universitetens utmaningar.

DANIEL SUHONEN, 
kulturskribent och chef på 
Katalys, om SD:s tillväxt. 

Att benämna 
Sverigedemo krater 
som nazister och 
rasister gör det 
inte lättare att få 
tillbaka väljarna.

Om vi inte anpas-
sar oss kommer 
Hyper Island snart 
att köpa KTH.

Det är ju inte så 
att 20 procent, 
eller vad det nu är, 
plötsligt vaknat 
upp och blivit 
nationalister.

	 10.15	Intro	med	Niklas	
Svensson	och	Hanna	
Jakobson
Expressens politikreportrar Niklas 
 Svensson och Hanna Jakobson. 
 Programledare: Hannes Nelander. 

	 10.30	Raka	svar	med		
Karin	Enström	(M)
Ordförande utrikesutskottet, Moderat
erna.  Programledare: Hannes Nelander.  

	 11.00	Raka	svar	med	Anna		
Maria	Corazza	Bildt	(M)
Europaparlamentariker, Moderaterna. 
 Programledare: Hannes Nelander. 

	 11.15	Raka	svar	med		
Karolina	Skog	(MP)
Miljöminister, Miljöpartiet.  
Programledare: Hannes Nelander. 

	 12.00	Debatt:	Opinionen		
–	vinnare	och	försvinnare
Med Daniel Suhonen, Sdebattör och 
Ulrica Schenström, kommunikations
rådgivare.  Programledare: Karolina 
Skog lund. 

	 12.30	Gröning	möter		
Björn	Rosengren
Entreprenör. Programledare: 
Lotta Gröning. 

	 13.00	Raka	svar	med		
Isabella	Lövin	(MP)
Språkrör och minister för internationellt 
utvecklingssamarbete och klimat, 
 Miljö partiet. Programledare: 
Niklas Svensson.

	 13.20	Analys	med	
K-G	Bergström
Expressens politiska kommentator. 
 Program ledare: Hannes Nelander. 

	 13.30	Alice	Bah	Kuhnke	(MP)
Kultur och demokratiminister, 
 Miljö partiet.  Programledare: 
Hannes Nelander. 

	 13.45	Debatt	med	europa-
parlamentarikerna	
Federley	och	Fjellner
Fredrick Federley, Centerpartiet och 
Christofer Fjellner, Moderaterna.  
Programledare: Hannes Nelander.

	 14.00	Raka	svar	med		
Beatrice	Ask	(M)
Ordförande justitieutskottet, Modera
terna.  Programledare: Hannes Nelander. 

	 14.15	Raka	svar	med		
Amanda	Lundeteg
Vd Allbright. Programledare:  
Hannes Nelander. 

	 14.30	Raka	svar	med	Elisabeth	
Svantesson	(M)
Arbetsmarknadspolitisk talesperson, 
Moderat erna. Programledare:  
Hannes Nelander. 

	 14.45	Raka	svar	med		
Richard	Jomshof	(SD)
Partisekreterare, Sverigedomkraterna. 
 Programledare: Hannes Nelander.

	 15.30	Debatt:	Hur	ska	vi	ta		
hand	om	flyktingarna?
Med Anna Maria Corazza Bildt, Modera
terna, europa parlamentariker och  Ros
sana Dinamarca, Vänsterpartiet, riks
dagsledamot. Programledare: Karolina 
 Skoglund. 

	 16.00	Raka	svar	med		
Hans	Linde	(V)
Utrikespolitisk talesperson samt tales
person i HBTfrågor, Vänsterpartiet. 
Programledare: Hannes Nelander.

	 16.15	Samtal	om	USA-valet
Med Sara Skyttedal, ordförande KDU. 
 Program ledare: Hannes Nelander.

DAGENS PROGR AM
FREDAG 8 JULI

ISABELLA 
LØVIN, MP

˚kesson
sågningen:
”Farligsoppa”

10.45

Rosaline Marbinah, vice förbundsordförande för Utrikespolitiska 
förbundet, och Max Foster från CNN diskuterade valet i USA.

Raka svar med Migrationsverkets Anders Danielsson.

Debatt mellan Gulan Avci (L) och Gudrun Schyman (Fi) under 

rubriken ”Ska vi separera kvinnor från män nu?”.

10.15

14.30

10.00
Raka svar med Lars Adaktusson. Hannes Nelander ställde  frågorna.

DET HÆR HÆNDE 
OCKS˚ I VALSTUGAN 
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Branden startade på ett frakt
släp ombord på M/S Visby, som 
var helt fullbokad.

–  Det skapade en rökutveck
ling på bildäck som släcktes 
omedelbart med hjälp av den 
interna brandgruppen ombord 
på båten. Sedan tar befälen 
beslutet att gå tillbaka till 
Visby hamn för att kontrollera 
att aggregatet var okej, säger 
Johan Lindvall.

–  De verkar 
ha skött det 
galant ombord.

Många ombord
Ombord på 

färjan fanns 
flera politi
ker och makt
havare som 
var på väg hem 
från Almedals
veckan. En var 

Centerpartisten Johan Krogh:
–  När de visade säkerhetsfil

men avbryts den helt plötsligt 
och kapten ropar ut att det är 
rökutveckling på bildäck, säger 
han.

Hur var stämningen ombord 
då? 
–  Den var ganska lugn. De sa 

att man inte såg någon öppen 
eld, men valde ändå att gå till
baka till hamn. Men stämningen 

blev lite upp
given eftersom 
folk vill komma 
hem, nu blir vi 
nog försenade 
runt en timme, 
säger Krogh. 

Vid 17.15 
kunde fär
jan åter lämna 
hamnen i Visby, 
mot Nysnäs
hamn.

VISBY. Strax efter att Destination Gotlands färja M/S 
Visby lämnat hamnen i Visby började det brinna på bil
däck – och den fick vända tillbaka.

– Det var ett aggregat på bildäck där det blev rök
utveckling, säger Johan Lindvall, marknadschef på 
Destination Gotland.

Vid 17.15 kunde färjan åter lämna hamnen.

M/S Visby
fattade eld
ute till havs
– fick vända

2 Per Svensson, 69
Kulturjournalist och författare

 MJag blev så förvånad när jag såg 
Per Svensson här att jag nästan 
ramlade av cykeln. Men inte om inte 
Almedalen kommer till Malmö, 

så får väl Per Svensson 
komma till Almedalen. Det 
är klart att Sveriges bästa 
dagstidningsstilist ska 
briljera även i Visby.

3 Daniel Boyacioglu, 35
Poet

 MNästan lika förvånad blev jag över att se 
ännu en poet i Visby. Förutom Greider alltså. 
Nästa år hoppas jag att diktarna slår sig 
samman och bildar poesipar-
tiet. Det talet vill jag sätta 
getingbetyg på.

1 Ann Heberlein, 46
Doktor i etik och författare

 MKvinnan på allas läppar svingar sig 
mellan radikalt olika ämnen i Almedalen, 
från energipolitik till etik. Hon skrev 
tidigare i år på Expressen Debatt 
att hon förlorat uppdrag på 
kultursidorna efter att ha 
ifrågasatt det mångkulturella 
samhället. Men i Visby är 
hennes popularitet obruten.

med kulturchef
Karin OlssonBoyacioglu.Svensson.Heberlein.

”Nästa år hoppas jag att  
diktarna slår sig samman och  

bildar poesipartiet”

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY

Flera politiker och makthavare fanns 
ombord: ”Stämningen var uppgiven”

ELD OMBORD. Gotlandsfärjan M/S Visbys bildäck började 
brinna och färjan fick vända tillbaka. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

POLITIKER. Centerpartisten Johan Krogh fanns ombord: 
”Kapten ropade ut att det är rökutveckling på bildäck”. Foto: PRIVAT

Kultur

HETA
LISTAN

På behörigt avstånd utan
för ringmuren, i en oansenlig 
villa på till synes vilken gata 
som helst i Visby hade Säpo 
bjudit in en utvald skala till 
samkväm. Men bara för några 
utvalda.

När Expressen slog Fred
rik Milder, pressekreterare på 
Säpo, en signal var beskedet 
att det inte var något mingel. 
Och absolut inget för några 
objudna.

– Vi är några som grillar 
korv och står och pratar, säger 
Milder.

Men sedan kom de, en efter 
en. Från statstelevisionen, 
SVT, syntes AnnBritt Ryd Pet
tersson och utrikeskorrespon
denten Stefan 
Åsberg.

Ekdal anslöt
I en taxi 

svängde Nik
las Ekdal, jour
nalist, förfat
tare, tvperson
lighet och tidi
gare politisk 
redaktör på 

DN, in framför Säpovillan. För 
Expressen förklarade han sin 
koppling till korvgrillnings
värden:

– Jag jobbade på försvarssta
ben för 30 år sedan och då job
bade vi med Säpo.

Både mingel och fotboll
Ewa Stenberg, politisk kom

mentator på Dagens Nyheter, 
kom sent till 
Säpominglet 
och var lite oro
lig för att missa 
för mycket av 
EMfotbollen.

– Jag hoppas 
komma hem 
till strafflägg
ningen eller för
längningen om 
det blir någon.

VISBY. Här är Almedalens hemligaste mingel.
Sent i går kväll hade Säkerhetspolisen bjudit in en 

utvald skara makthavare för mingel i det dolda.
– Ska du outa att jag ska på Säpomingel, sa TV4

stjärnan Ann Tiberg när hon leende lämnade Säpo
minglet sent i går kväll.

Minglarna blev bjudna till ett 
mycket S(Æ)P(O)eciellt vimmel

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY

Journalisten och 
författaren  
Niklas Ekdal.

Politiska 
kommentatorn 
Ewa Stenberg. 

TV4stjärnan 
Ann Tiberg.

Almedalens
hemligaste
mingel



13FREDAG 8 JULI 2016

Medieprofilen och Expressens 
kolumnist Alex Schulman, 40, 
har tröttnat på podden han dri-
ver med författaren och vännen 
Sigge Eklund, 42.

 – Vi pratade om en råttkung 
när vi spelade in podden i dag. 
Vet du ens vad en råttkung är? 
frågade han Expressens kultur-
chef  Karin Olsson, som intervju-
ade honom på Expressens val-
scen på torsdagen och fortsatte:

– Man börjar inse att det kan-
ske är dags att lägga ner när vi 
pratat om det tre gånger nu.

Ett svårt beslut
Alex Schulman och Sigge 

Eklund startade sin podd 2012. 
Under åren har den vuxit och bli-
vit Sveriges största podd. Men 
beslutet att lägga ner podden, som 
alltså inte är taget ännu, kommer 
inte att bli lätt för Alex Schulman. 

– Jag minns 
när jag stod 
inför beslu-
tet att sluta 
blogga. Då 
tänkte jag, 
här fan ska 
det här gå? 
Nu tänker 
jag ju så klart 
samma sak. 
Hur ska jag 
hitta något som funkar? Men det 
gör man ju alltid, sade han från 
scenen. 

I stället för att driva podden 
är han nu mer sugen på att göra 
längre saker. 

– Jag skriver ju rätt mycket 
manus till podden och så, och 
jag känner att det är i skrivan-

det jag vill 
vara. Men jag 
vill mer sitta i 
lugn och ro för 
att skriva på 
långa projekt 
nu.

Ett projekt 
som han sittut 
med på senare 
tid är boken 
”Glöm mig”, 

om sin mamma Lisette Schul-
man. 

Mamman i kulisserna
– Jag skrev ju en bok om min 

pappa. Jag älskade honom djupt. 
Men i boken nämndes mamma 
nästan inte alls. Hon satt mest 
i kulisserna och drack en kaffe 

och rökte en cigarett. Jag har så 
många minnen som är så fasans-
fulla. Otroligt mörka. Allt från 
psykisk till fysisk misshandel.

Boken har han velat skriva 
länge, men han har varit osä-
ker på om han skulle klara av 
det. Till slut tvingade han sig in 
i det. För Alex Schulman var det 
viktigt att det inte skulle vara en 
uppgörelse och gav boken ”Feci-
lia försvann”, som Anna Wahl-
grens dotter Felicia skrev, som 
ett exempel på något han inte 
ville göra. 

– Det blev nästan läskigt efter-
som de var mitt uppe i proces-
sen. Det här är mer en sorgsen 
betraktelse.

Karolina Skoglund
karolina.skoglund@expressen.se

VISBY. För Alex Schulman var onsdagens DJ-battle en 
mardröm, berättade han på Expressens valscen. Där 
 avslöjade han också att han vill lägga ner podden ”Alex och 
Sigge”, som har en halv miljoner lyssnare varje vecka. 
I stället vill han satsa mer på långa projekt, som boken om 
hans mamma. 

– Jag har så många minnen som är så fasansfulla. 
 Otroligt mörka. Det skriver jag om i boken. 

”DET KANSKE ÆR DAGS 
ATT LÆGGA NER NU”

Alex Schulman berättar om 4 att sluta podda 4 den 
nya boken 4 skräcken under DJ Battle i Almedalen

SVERIGE BEHØVER EN ENKEL BETALLØSNING
Riksbanken samlade i går branschen 
för ett samtal om framtidens betal-
ningssätt sett i ljuset av minskad 
kontanthantering. Att det blir 
svårare att använda kontanter 
skapar problem för grupper 
i samhället som inte vill eller 
kan ta till sig ny teknik. 

Riksbanken vill gärna se att ban-
kerna tar ett större ansvar för att 

säkra att även de grupper som vill 
fortsätta använda kontanter i 
stor utsträckning ska kunna 
göra det. 

Exakt hur många svenskar 
som i dag har problem med nya 

sätt att betala går inte att säga, men 
Christina Rehnberg, menar att det 
kan röra sig om upp till en och en 
halv miljon som i alla fall skulle ha 
nytta av ett nytt enkelt sätt att kunna 
betala.

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBY. Sverige är närmast unikt - när det gäller 
minskad kontanthantering i samhället.

Det skapar problem för en stor mängd 
svenskar.

– En och en halv miljon svenskar skulle ha 
nytta av en ny enkel betallösning, säger Christina 
Rehnberg, nationell samordnare för Länsstyrel-
sernas uppdrag om grundläggande betaltjänster.

Tillsammans med Expressens 
programledare Anna Her-
denstam tog Alex Schulman 
hem segern mot Aftonbladet i 
årets upplaga av DJ Battle, 
som hölls på Kallis under 
onsdagskvällen. På Expres-
sens valscen berättade han om 
varför han ”såg lite stel ut” 
under framträdandet. 

– Det var en mardröm. Jag 

trodde ju att detta innebar att 
jag skulle dj:a. Sedan visade 
det sig att jag skulle showa och 
dansa, vilket inte alls är min 
grej, sa han. 

Frun Amanda Schulman sa 
under Expressens livesändning 
på kvällen att ”om Alex vinner 
är han den första tondöva som 
gör det”. 

”DET VAR EN MARDRØM”

Nya boken blir den sjätte
 MGlöm mig (kommer i höst)
 MTid: livet är inte kronologiskt, 

2015
 MAtt vara med henne är som att 

springa uppför en sommaräng utan 
att bli det minsta trött, 2011

 MBajsfesten, 2010
 MSkynda att älska, 2009
 MPrivat: Mejlkorrespondens, 2007

Sedlar.

SAMTAL. Alex Schulman berättade för Expressens kulturchef Karin Olsson att han tröttnat på podden han driver tillsammans med Sigge Eklund. Foto: LISA MATTISSON
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VISBY. Gudrun Schyman är parti
ledare för Feministiskt Initiativ.

För Expressen berättar hon om 
varför hon hellre umgås med 
 kvinnor än män, hyllar Zara Larsson 
och berättar om sina egna erfaren
heter av sexuella trakasserier.

– Det är nog väldigt få kvinnor 
som inte har en sådan erfarenhet, 
säger Gudrun Schyman. 

Om två år fyller du 70. Hur länge 
 kommer du stanna i politiken?
– Så  länge  jag orkar och är  frisk. Jag 

förhåller  mig  till  världsläget.  Mitt  mål 
med mitt politiska arbete är att det som 
behöver göras ska göras inom min livstid. 
Alltså måste jag trappa upp. 

Världsläget behöver Gudrun Schyman?
– Ja. 
Vilken roll har Fi spelat i synen på 
 jämställdhet i Sverige? 
– En viktig roll. Vi hade en avgörande 

roll i det feministiska genombrott vi hade 
i Sverige våren 2014. 

Var det verkligen ett feministiskt 
 genombrott?
– Ja. På det sätt att partierna  började 

tävla  om  vem  som  var  mest  feminist. 
 Partierna började prata om jämställdhets-
frågor på ett sätt de inte gjort  tidigare. 

Fi satsade på att komma in i riksdagen, 
men lyckades inte. Miljöpartiet fick drygt 
sex procent av väljarnas röster trots att 
de gått som tåget i opinionsundersök
ningarna. Tog de andra partierna era 
frågor eller fanns det faktiskt ingen 
feministisk vår ute i landet?
– Miljöpartiet har aldrig utmärkt sig för 

att vara ett feministiskt parti. 
Men ni slåss om liknande väljare, inbillar 
jag mig?
– Så där, skulle jag vilja säga. När det 

gäller  jämställdhetsfrågor  är  Miljöpar-
tiet i många stycken ett liberalt parti. Där 
tycker jag inte att vi slåss. Vi har mer lika 
politik i olika sakfrågor med Vänsterpar-
tiet och delar av socialdemokratin. Men 
det  var  ett  genombrott  på  det  viset  att 
fler och fler började använda ordet femi-
nism. Från att ha varit ett skällsord gick 
det  till  något  väldigt  många  ville  vara. 
Då kom våra frågor upp från att ha varit 
begravda så var det den tionde eller elfte 
viktigaste frågan. Och efter det fick vi en 
regering som titulerar sig som en feminis-
tisk regering.

Varför är det viktigt?
– För att vi fick ett erkännande av ordet. 

Förut  var  det  f-ordet  som  ingen  ville 
använda för att det blev dålig stämning. 

Jag vet inte om jag håller med dig. Jag 
tycker att ordet feminist i dag är ett 
skällsord i många kretsar. 
– Ja,  men  i  många  fler  kretsar  är  det 

inte längre ett skällsord.
De senaste veckorna har präglats av 

rapporter av kvinnor och 
flickor som blir sexuellt 
antastade av män på 
festivaler. Vad beror 
övergreppen på?
– Samma  sak  som  de 

övergrepp som görs i andra 
offentliga  sammanhang 
och som är betydligt fler. Av 
de ungefär 3 000 rapporter som kommer 
om sexuella övergrepp och trakasserier 
och  tafsande  är  det  en  väldigt  liten  del 
som rör festivaler. Närmare bestämt 40 
stycken. Det är viktigt att förstå att vi har 

det här ute i samhäl-
let,  för  de  som  tror 
att  det  här  är  nytt. 
Att  det  burits  in 
av  unga  män  från 
andra  patriarkala 
länder.  Så  är  det 
inte.  Det  här  har 
funnits under lång 

tid men har negligerats och osynliggjorts. 
Det är bra att det synliggörs. Både att det 
förekommer  på  festiva-
ler  och  att  det  finns  i  de 
offentliga  rummen.  För 
unga kvinnor, framför allt, 
handlar det om andra rum 
än festivaler. Skolan är ett 
oerhört utsatt område. Det 
är bra att det kommer upp.

Har du själv blivit utsatt 
för sexuella trakasse
rier?
– Ja.  Visst  har  jag  det. 

Händer och tafsande. Det 
är  nog  väldigt  få  kvin-
nor som inte har en sådan 
erfarenhet.  Det  har  varit 

”man får bita ihop”, ”man får stå ut”. Det 
har  inte  varit  något  som  uppmärksam-
mats. 

Vad tycker du om artisten Zara Larsson?
– Zara  Larsson  är  bra.  Jag  tycker  att 

det är  en  bra artist  som bidragit på  ett 
väldigt bra sätt till att ta upp de här frå-
gorna om vilka normer vi har, om man-
lighetens destruktiva sidor och hur kvin-
nor är utsatta. Det är väldigt bra att hon 
använder den positionen hon skaffat sig 
av artistiska skäl. Med all rätt. Hon räds 
inte  att  använda  den  för  att  prata  om 
mänskliga rättigheter. För det är faktiskt 
det som det handlar om. 

Många män säger ”INTE ALLA MÄN” när 
man pekar ut män som kollektiv. Vad 
säger du till dem?
– Att de ska ta till sig kunskapen. Jag 

tycker att de ska hissa upp det där visiret 
och förstå att när vi tar fram kunskapen 
om de övergrepp som görs av män i för-
hållande till kvinnor, så betyder inte det 
att alla män gör detta. 

Men?
– Men av de som gör det så är majorite-

ten män. Kunskapen om att det här finns 
önskar jag att män tog till sig av i större 
utsträckning  och  upprördes  mer  kon-
struktivt av det. Män ska inte se det som 
en personlig fråga utan om ett tänkande 
och  en  struktur  som  finns  i  samhäl-
let. Många män blir ”Oh, inte jag”. Nej. 
Det behöver inte vara du. Men det finns 
många  samhällsproblem  vi  kan  disku-
tera på ett mer generellt plan. Nu har vi 
ett problem där kvinnor blir utsatta på 
olika sätt. Olika grader av våld. Allt från 
tafsande till mord. Och de som utsätter 
är  i  den  absoluta  majoriteten  män.  Då 
måste  män  gå  ut  och  säga  ”inte  i  mitt 
namn”. 

Många hävdar att muslimer ska fördöma 
de terrordåd som begås i islams namn. 
Då brukar invändningen vara att man 
kollektiviserar muslimer. Finns det 
någon skillnad?
– Jag tycker inte vi ska blanda in reli-

gion i diskussionen. Det är det man säger 
om  terrordåden.  När  muslimer  ligger 
bakom terrordåd betyder inte det att alla 
muslimer är terrorister. 

Nej, givetvis inte.
– Och när kristna utför våldsdåd bety-

der det inte att alla kristna begår vålds-
dåd.

Kan man inte resonera på samma sätt 
när det gäller män som inte gör sig 
skyldiga till att tafsa?
– Det är  ingen som lägger skulden på 

alla män.
Nej, men vad jag läser i sociala medier så 
känner sig många män utpekade. 
– Det är för att de är ovana vid att titta 

på  den  andra  nivån,  det 
generella.  Man  måste 
kunna  gå  ifrån  det  indi-
viduella  och  titta  på  det 
generella.
Har du på ett generellt plan 
lättare att umgås med kvin
nor än med män?

– Numera, ja. Jag tycker 
oftast  att  kvinnor  är  mer 
intressanta. Det går att föra 
mer  intressanta  samtal. 
Det finns inte det där posi-
tionerandet  som  jag  kan 
uppleva  ibland.  Inte  med 
alla män, men med många. 

”Det är ingen som lägger 
skulden på alla män”
PASCAL ENGMAN möter Gudrun Schyman

KVINNOR UTSATTA. ”Män ska inte se det som en personlig fråga utan om ett 
 tänkande och en struktur som finns i samhället”. Foto: LISA MATTISSON

Pascal Engman 
i faceswap med Gudrun Schyman
pascal.engman@expressen.se

VISBY

Vad ska du göra i Almedalen?
– Föra ut Fi:s politik genom dagliga 

möten på Donners plats och genom att 
medverka i en massa andra sammanhang.
När skäms du? 

– När den politiska debatten saknar 
 kunskap.
Vilken tvångstanke lever du med? 

– Ingen.
När ljög du senast? 

– Det kan jag faktiskt inte komma ihåg...

Vilket ämne snöar du gärna in på? 
– Just nu är det pensionerna. Jag är 

förundrad över att det har gått att konstru-
era ett system som så till den milda grad 
reproducerar samhällets och arbetsmark-
nadens orättvisor.
När tänkte du senast att ”nu skiter jag 
i det här, tar mitt pick och pack och drar 
till Nya Zeeland, skaffar dreadlocks och 
gifter mig med en hajfiskare”?

– Den tanken har faktiskt aldrig slagit mig!

6 FR˚GOR: SNØAR IN P˚ PENSIONERNA JUST NU

NAMN: Gudrun Schyman.

ÅLDER: 68 år.
BOR: I Simrishamn. 
FAMILJ: Sambon Jacques Öhlund 

och två barn.
YRKE: Partiledare för Fi.

GUDRUN SCHYMAN
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VISBY. Jimmie Åkesson, SD, ledde själv in inter-
vjun på temat järnrör under en utfrågning med 
SVT:s Mats Knutson. 

– Jag kan förstå att det är jättemånga som har 
jätteroligt åt det, sa SD-ledaren. 

Sverigedemokraterna pre-
senterade under torsda-
gen flera förslag för att ”ta 
tillbaka förorten”. Bland 
annat vill partiet utöka 
polisens befogenheter och 
rätten till nödvärn. 

I en intervju med SVT:s 
Mats Knutson ombads 
han svara på frågan: 

Om någon bryter sig in 

i ens lägenhet då ska man 
då som privatperson ha 
möjlighet att ingripa med 
vapen?

Publiken skrattade
– Om det är så att det 

kommer två eller tre per-
soner till ditt hem och 
ska bryta sig in, och de 
är beväpnade med järn-

rör eller andra typer av 
vapen...

Publiken reagerade 
omedelbart med att 
skratta. Det var Expres-
sens avslöjande om järn-
rörsskandalen med med 
riksdagsledamoten och 
partikollegan Kent Eke-
roth i centrum som fick 
folk att dra på smilban-
den. 

– Ja det var inte jag som 
tog upp det, kontrade Mats 
Knutson. 

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

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

Adda Expressen på Snapchat

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Sök efter vårt 
användarnamn:  

ExpressenSE

Ska man ha  
rätt att skjuta en 

inbrottstjuv?Om de är  
beväpnade  

med järnrör.

Missen: Började 
prata om järnrör

Åkesson: ”Jag kan förstå att det är 
många som har jätteroligt åt det”

VAPENTABBEN. Under utfrågningen med SVT:s Mats Knutson kom SD-partileda-
ren Jimmie Åkesson själv in på temat järnrör. Publiken reagerade omedelbart med 
att börja skratta. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Bli inte nervösa nu, makthavare – men  
i dag träder Janne Josefsson & Co in  
i Almedalen.
Uppdrag Granskning erbjuder:
m Medieträning i tre pass: konkreta 
exempel på hur dyra konsultråd blir 
totalt kontraproduktiva.
m Björn Rosengren kommer att grillas 
av Janne Josefsson. 

m Det blir häng i SVT:s soffor – för 
publiken som vill träffa program-
mets profiler. 
m Dessutom frågar Camilla Kvar-
toft ut Janne Josefsson och 

Sophia Djiobaridis om tabun och 
hur mkt journalistiken styrs av 
egna värderingar.

MAGNUS ALSELIND

I dag bjuder Uppdrag Granskning på grillning

Josefsson.

GOTLAND 

LÅGA PRISER TILL DYRBARA SEMESTERMINNEN

59kr
 1 vuxen

Enkel resa från:

RESEPERIOD LÅGSÄSONG
21 aug - 4 sep

HÖGSÄSONG
20 juni - 18 aug

1 VUXEN 59kr 89kr

1 BIL
2 VUXNA 263kr 545kr

1 BIL
2 VUXNA
2 BARN

299kr 599kr

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från:

Enkel resa från: Enkel resa från:

Gotlandsbåten trafikerar Visby, Nynäshamn och 
Västervik.

Lågsäsongspriserna gäller mellan 21 aug och 4 sept.

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

Boka nu!
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1 Ida Karlbom
2 Veronica Palm
3 Tina Ghasemi
4 Hanna Wagenius
5 Eva Nordmark
6 Lena Hallengren
7 Cissi Elwin
8 Sara Skyttedal
9 Gudrun Schyman
0 Caroline Szyber

1 Hans Linde
2 Michael Wolf
3 Ardalan Shekarabi
4 Erik Bengtzboe
5 Petter Stordalen
6 Johan Norberg
7 Dan Lundqvist
8 Richard Lindh
9 Henrik Alsterdal
0 Anders Thornberg

KVINNOR MÆN
1 Hanna Wagenius
2 Caroline Szyber
3 Jenny Strömstedt
4 Maria Ferm
5 Filippa Reinfeldt
6 Ebba Busch Thor
7 Malou von Sivers
8 Alice Teodorescu
9 Julia Mjörnstedt
0 Magdalena Andersson

1 Richard Lindh
2 Hanif Bali

3 Ardalan Shekarabi
4 Emanuel Karlsten
5 Staffan Erfors
6 Niclas Lövkvist
7 Anders Wennerberg
8 Dan Lundqvist
9 Claes Nyberg
0 Joel Heister

2013
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VISBY. Förra årets vinnare, socialförsäk
ringsminister Annika Strandhäll, twitt
rade: ”Passerade precis 40 så detta 
bidrog på ett bra sätt i min krishantering.”

Nu är årets viktigaste, svåraste – och 
mest upprörande! – lista här. För sjunde 
året i rad koras Visbys snyggaste 
Almedalsbesökare.

Och precis som tidigare år 
består juryn av: Niklas Svensson, 
politikreporter på Expressen, och 
hans hustru Lisa von Garrelts, chef
redaktör för Life Science Sweden.

KVINNOR MÆN

HISTORISKT
HETAST

Så har snyggast-listan sett ut de senaste åren

1. AZITA RAJI, 54

3. SARA SKYTTEDAL, 29

5. ALICE BAH KUHNKE, 44

7. LOTTA EDLING, 45

2. ANNIKA STRANDHÄLL, 41

2012

4. PAULA BIELER, 28

6. LOUISE MEIJER, 25

8. AIDA HADZIALIC, 29

9. LISA BJURWALD, 37

10. HANNA LIDSTRÖM, 22

Karlbom. Linde.

SNYGGASTE

SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER (S)
 MOm det inte vore för USA-ambassadören så hade ministern toppat listan för 

andra året i rad. Hon är inte bara snyggast i regeringen, hon är dessutom bästa 
ministern på twitter. Går nu på välförtjänt semester i två veckor – och tar då 
bussen till Paris för att gå på Disneyland. Vi åker gärna med.

ORDFÖRANDE FÖR UNGDOMSFÖRBUNDET (KD)
 MUtmanande – både i politiken och i DJ Battle. Hade hon varit ensam på 

scen hade allianspartierna vunnit på Kallis i onsdags kväll. Gillar champagne, 
men inte överenskommelser i jultider.

RIKSDAGSLEDAMOT (SD)
 MDet är hon som ÄR partiet i Almedalen. Kom i söndags och åker hem först på 

söndag.  På twitter kallar hon sig pratkvarn och konservativ särartsfeminist – sam-
tidigt som hon ansvarar för partiets politik inom områdena jämställdhet, integra-
tion och familj.

VICE ORDFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET
 MEn tjej vi kommer att se mer av i politiken de närmaste åren. Höll naturligtvis på 

vinnaren Expressen i årets DJ Battle – och nästa år hoppas vi kunna tacka genom att 
hålla tummarna för henne när hon står på samma scen. Följer du inte redan på 
twitter, så gör det nu.

VICE ORDFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET
 MUtan tvekan en av de 

hetaste ministrarna. Vågar 
reta upp både ärkebisko-
pen, som försvarar religiösa 

friskolor, och partikamrater  
som ägnar sig åt identitetspoli-

tik. Säger vad hon tycker och 
tänker – oavsett konsekvenser.

KULTUR OCH DEMOKRATIMINISTER, MP
 MEn gång snygg programledare. Nu snygg – och modig – minister. Har 

kallats för ”kulturens kronprinsessa” och mötte nyligen påven i Vatikanen. 
Har nu säkrat regeringens seger i DJ Battle två år i rad. Nästa år gör hon 
det igen, garanterat.

CHEFREDAKTÖR PÅ DAGENS INDUSTRI
 MFick det nuvarande jobbet förra hösten och har sedan dess gjort succé 

– varje dag. Med henne som kapten fortsätter papperstidningen vara 
urstark, samtidigt som DI håller positionen som främsta digitala källa när 
det kommer till affärsnyheter och näringslivsbevakning.

FÖRFATTARE OCH JOURNALIST
 MCiterar hennes arbetskamrat Louise Andersson som i ett mejl konstaterar: ”Förutom 

att vara skitsnygg är Lisa journalist på Martin Schibbyes ’Blank spot Project’, ena halvan 
av mediepodden ’Atladottir & Bjurwald’ och författare till flera böcker som deckardebuterar 
nu i augusti. Och så är hon både moderator och paneldeltagare i årets Almedalen.”

SPRÅKRÖR FÖR GRÖN UNGDOM
 MFörra året medverkade hon i tv-såpan Paradise hotel, i onsdags kväll 

rockade hon loss på Kallisscenen och hjälpte de rödgröna att säkra segern 
i DJ Battle. Kommenterade efteråt segern med orden: ”Vi äter upp 
alliansen till frukost.” Ett uttalande hon själv kan få äta upp – nästa år.

ZOOM!
USA + Sverige = SANT

Lindh.

@Skyttedal

@alicebahkuhnke

@annikastrandhall

@paula.bieler

@meijerlouise

@lisabjurwald

@hajhanna

@aidahadzialic

@USAmbRaji

@Skyttedal

@LottaEdling

@Strandhall

@PaulaBieler

@meijerlouise
@lisabjurwald

@hannalidstrom

 @aida_hadzialic

Wagenius. 

Förra årets
vinnare!

Kolla om du är med bland Almedalens hetaste!

USA:S AMBASSADÖR I SVERIGE
 MFöddes i Iran och kom till USA som 16-åring. Den första kvinnan på posten 

gjorde i år Almedalendebut – och vilken debut sen. Hon ansvarade bland annat 
för en av veckans hetaste inbjudningslistor, den till nationaldagsfirandet den 
4 juli i trädgården hos Gotlandslandshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.
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1 Gunhild Stordalen
2 Filippa Reinfeldt
3 Prinsessan Sofia
4 Ida Karlbom
5 Anne Ekberg
6 Lili Assefa
7 Linda Nordlund
8 Veronica Palm
9 Hanna Wagenius
0 Ebba Busch Thor

1 Petter Stordalen
2 Hans Linde

3 Michael Wolf
4 Thomas Bodström
5 Navid Modiri
6 Ardalan Shekarabi
7 Per Nilsson
8 P-M Nilsson
9 Erik Bengtzboe
0 Erik Bengtzboe

1 Annika Strandhäll
2 Seher Yilmaz
3 Gunhild Stordalen
4 Filippa Reinfeldt
5 Bodil Sidén
6 Alice Bah Kuhnke
7 Ida Karlbom
8 Aida Hadzialic
9 Karin Adelsköld
0 Margret Atladottir

1 Claes Hemberg
2 Ali Esbati

3 Petter Stordalen
4 Per Bolund
5 Robbin Grönstedt
6 Emil Källström
7 Rasmus Törnblom
8 Ardalan Shekarabi
9 Jakob Forssmed
0 Michael Wolf

KVINNOR MÆN KVINNOR MÆN20152014
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1. MAX FOSTER, 43

3. PRINS DANIEL, 42

5. RASMUS TÖRNBLOM, 26

7. JOACHIM GRUNDIN, 37

2. CARL SCHLYTER, 48

4. NAVID MODIRI, 36 6. GABRIEL WIKSTRÖM, 31

8. HAMPUS MAGNUSSON, 32

9. GÖRAN HÄGGLUND, 57
10. JONAS ERIKSSON, 48

Petter och Gunhild Stordalen. Strandhäll. Hemberg.

SNYGGASTE
NYHETSANKARE CNN

MMAnkaret som bevakar hela världen har i år 
riktat fokus mot Almedalen där han pratat både 
Brexit och media. Han besökte även, förvånad 
och begeistrad årets DJ-battle om vilket han 
twittrar: Only in Sweden would you have a 
dance-off on the beach featuring news anchors 
and government ministers. Du är mer än välkom-
men tillbaka nästa år, och då ser vi gärna dig på 
scenen på Kallis!

RIKSDAGSLEDAMOT, MP
 MDen tidigare EU-parlamentarikern är principfast 

och med politiskt kurage som mer än en gång gått 
emot partilinjen.  Kan imponera på mingelfesten 
med att kunna periodiska systemet som ett rin-
nande vatten. Har dessutom som barn pluggat in alla 
gröna frågor i frågesportspelet TP för att kunna vinna över sin far.

ORDFÖRANDE MODERATA  
UNGDOMSFÖRBUNDET

 MKom till Visby med sju blåa skjortor, en nyans för varje 
av veckans dagar, från svenska startupbolaget 
Clubs and Spades. Förutom att ta dagens 
outfit på föredömligt stort allvar har han 
dessutom setts vandra i Expressens geting-
parad där han delat ut glass till åskådarna.

CIVILEKONOM OCH BITRÄDANDE MODERAT  
KOMMUNALRÅD GÖTEBORG

 MGick direkt från Handelshögskolan till kommunsty-
relsen i Göteborg. En flitig almedalsbesökare som till 

vardags driver trafikstrategifrågor och promotar Uber i 
Göteborg. Skulle gärna dela en Uber med dig.

VD NYHETSBYRÅN TT
 MNär Jonas tog över som vd för Nyhetsbyrån hade han 

bland annat varit vd för en litauisk tv-station och för 
Bonnier Tidsskrifter. En bred och brokig bakgrund som 

passar perfekt för den som vill omfamna Almedalens 
mångfald och stora utbud, någon som Jonas gör – när 
han inte övervakar TT:s dagliga partiledarutfrågningar.

USA:S AMBASSADÖR I SVERIGE
 MAlmedalen-debutant som drog fulla hus då 

han kom till ön för att lansera hälsoinitiativet 
Generation Pep. Nu vill prinsen sätta folket i 
rörelse – att prinsen rör på sig vet vi sedan 
gammalt, men nästa år vill vi se honom leda 
morgonjoggen längs med vattnet. Jag är på!

Finns ännu inte på sociala medier men 
kanske ska prinsen bli den första kunglig-
heten som tar steget?

FOLKHÄLSO-, SJUKVÅRDS- OCH  
IDROTTSMINISTER

 MDen tidigare SSU-ordföranden fick kritik för 
bristande erfarenhet då han utsågs till statsråd 
2014. Någon oerfarenhet har vi inte sett röken av 
under almedalsveckan då ministern varit bokad från morgon till 
kväll för att debattera och försvara regeringens folkhälsoarbete.

ARTIST, PROGRAMLEDARE, KRÖNIKÖR
 MNavid blev omskriven då han 2014 spelade en golfrunda med 

Jimmie Åkesson som han auktionerat till sig på Musikhjälpen. Fick 
enormt genomslag i sociala medier och rörde många till tårar med 
sitt öppna brev till femåriga dottern där han tog ställning mot 
utseendehetsen och patriarkatet. Inspirerar många - långt utanför 
Almedalen.

SERIEENTREPRENÖR
 MSkarasonen driver tillsammans med exministern Sven 

Otto Littorin samhällsbyggnads- och fastighetsutvecklings-
bolaget Serio.  Hittas under almedalsveckan 
säkrast i de rosa sofforna på Kallis där tunga 
lunchgäster dricker rosé medan Joachim 
planerar nästa storaffär. Är dessutom en imponerad imitatör med bland 
annat Carl Bildt, kungen och Bert Karlsson på sin repertoar.

FD PARTILEDARE, KD
 MDen tidigare partiordföranden är i dag senior rådgi-

vare på PR-byrån Narva. Twittrar och instagrammar 
gärna, även från Almedalsveckan, vilket är ett 
under att han har hunnit med då program-
punkterna han deltagit i har hållit på utan 
uppehåll hela dagarna. Har i många år blivit 
utsedd till Sveriges roligaste politiker – 
även en av de snyggaste tycker jag.

@maxfostercnn

@gabrielwikstrom

@hampusgbgmagnusson

@MaxFosterCNN

@gabrielwikstrom

@magnussonhampus

@CarlSchlyter

FØRRA ˚RETS SUCCÉ-TWEET
@ joachimwillemgrundin

@goranhagglund_

@goranhagglund

@rasmustornblom

@rasmustornblom

Förra året tweetade 
Expressens poli-
tikreporter Niklas 
Svensson snyggast-
listan till vinnaren 
Annika Strandhäll...

...vilket uppskattades stort.
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HETA
LISTAN
med politikreporter 
Niklas Svensson

3 Gudrun 
Schyman, 68
partiledare för Feministiskt 
initiativ

MMDrottningenMavMDonnersM
platsMgerMsigM

aldrig.MHonM
baraMSKAMinM
iMriksdagenM
igenM–MochM
omMVisby

bornaMfickM
bestämmaM

skulleM
honM
lyckas.M
PartietM

fickM5,35M
procentM
iMVisbyM
iMförraM
valet.

2 Rasmus 
Törnblom, 26
ordförande i Moderata 
ungdomsförbundet

MMPresenterarMsigMpåMTwitterM
såMhär:M”VillMinteMbaraMsänkaM
skatten.MUtanMävenMrege
ringen,MbidragenMochMlöne
trösklarna.”MKalladeMtidigareM
iMveckanMdeMrödgrönaMparti
ernasMungdomsförbunds
företrädareMförM”grönsaks
kommunister”MiMungdomsde
battenMpåMExpressensMscen.

1 Karolina 
Skog, 40
miljöminister (MP)

MMDebuterarMiMårMsomM
MministerMiMAlmedalenMochM
debatteradeMtidigareMM
iMveckanMmiljömålM
medMblandM
andraM
tidigareM
språkröretM
MariaM
Wetter
strand.MKanM
nuMtaMansvarMochM
creditMförMalltMbraMsomM
företrädarenMÅsaMRomsonM
gjordeM–MochMdetMandraMkanM
honMtaMavståndMiMfrån.

Politiker

Karolina Skog.

Gudrun 
Schyman.

Hans motståndare var Danielle 
Kanetoft, Europas bästa unga 
frisör, och uppgiften var att 
klippa Annie Lööfs respek-
tive Stefan Löfvens frisyr på 
dockor.

– Det är lite lättare än att 
klippa Lööf  själv. Man slipper ta 
hänsyn till ögon och öron, sa han 

i ett arrangemang i Expressens 
bakficka.

Musse Hasselvall greppade 
saxen för att sätta ljus på beho-
vet av att fler unga väljer yrkes-
utbildningar. För trots att det är 
stor brist på utbildade i många 
yrken – 160 000 vårdutbildade 
väntas exempelvis saknas 2025 

– väljer många unga i stället teo-
retiska program. Arrangörer av 
seminariet var WorldSkills Swe-
den och Yrkeslandslaget. 

”För ojämn och för kort”
Musse Hasselvall hamnade 

snabbt i svårigheter när han 
började klippa. Men verktygen 
gjorde det lättare.

– Plattång, vilken grej! Jag 
ska skaffa en själv. Man kan ju 
använda den till allt. Nu kan jag 

ju få till Lööfs böj på lockarna.
När matchen var över var klass-

skillnaden uppenbar. Hasselvall 
var missnöjd med sin Lööf-frisyr.

– Den blev både för ojämn och 
för kort. I verkligheten går den 
ju ner till axlarna.

Europamästaren Kanetoft var 
dock snäll i sitt omdöme.

– Du har ju faktiskt fått till 
både lockar och lugg.

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

VISBY. Kampsportaren och nöjesprofilen Musse Hasselvall 
gick en tuff match i ringen i går. 

Uppgiften: Att klippa Annie Lööfs frisyr. 

Kampsportare mötte frisör i klippduell
UTMANING. Kampsportaren Musse Hasselvall mötte Europas bästa unga frisör Danielle Kanetoft i en klippmatch i går. Under överinse-
ende av Expressens Anna Herdenstam skulle de efterlikna Stefan Löfvens och Annie Lööfs frisyrer på dockor.  Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Här var det KLIPPT 
för Lööf och Löfven

Stefan Löfven.  Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Annie Lööf.  Foto: ANNA-KARIN NILSSON

RESULTATET.  Så här lyckades 
Danielle Kanetoft och Musse Hasselvall. 
Jämför med originalen på de infällda 
bilderna. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Bra arbetsplatser får lägre premier
Sjukfall på grund av psykia-
triska diagnoser har ökat med 
48 procent mellan 2012 och 2014 
och utgör 40 procent av alla sjuk-
fall. Det kostar statskassan 6,5 

miljarder kronor. Och det var 
temat för seminariet i Expres-
sens bakficka på torsdagen.

– Det vi ser är att dagens sam-
hälle ställer högre krav på en stark 

hjärna än en stark kropp. En del 
av vårt sätt att leva kanske är för 
påfrestande, säger psykiatrisam-
ordnaren Ing-Marie Wieselgren.

Skandia har valt att erbjuda 
lägre premier till företag som 
tagit tag i ohälsan.

– Jag vet att det är kontroversi-

ellt, säger hälsostrateg Kristina 
Hagström på Skandia.

– Det måste ske ett samarbete 
med det offentliga, säger Emma 
Henriksson (KD), ordförande för 
socialutskottet.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Ge bra arbetsplatser lägre försäkringspremier – det har 
Skandia testat för få ned sjuktalen för psykisk ohälsa.

Emma Henriksson KD, Kristina 
Hagström, Skandia och Ing-Marie 
Wieselgren, SKL.



19FREDAG 8 JULI 2016

1 Khadija  
Ismajlova

MMAzerbajdzjansMmestMkändaM
undersökandeMjournalistM
medverkadeMiMSverigesM
RadiosMochMUnescosMsemina-
riumMiMgår.MHonMvarMmedMviaM
SkypeMpåMgrundMavMreseför-
bud,MefterMskenprocessernaM
därMKhadijaMblandMannatM
anklagadesMförMattMhaMdrivitM
enMradiokollegaMtillMsjälv-
mordsförsök.MMyndigheternaM
installeradeMocksåMenM
kameraMhemmaMhosMKhadijaM
ochMläckteMfilmerMnärMhonM
hadeMsexMmedMenMpojkvän.

2 Anna  
Olin Kardell

MMDagensMNyhetersMnyaMtältM
harMinteMbaraM

MatsMJMLarssonM
ochMPeterM
WolodarskiM

somMprofile-
radeMmode-
ratorer,MenM
nyhetMförMiMårM
ärMattMsuper-
moderatornM

AnnaMOlinM
KardellMsköterM
deMsponsradeM
diskussio-
nerna.M

EttMnamnM
attMhållaMkollM

på.

3 Niclas Rislund
MMDagensMMediasMnyeM

chefredaktörMåkteMhemMiMgårM
–MochMvarMombordMpåMGot-
landsfärjanMsomMfickMvändaM
återMtillMVisbyMpåMgrundMavM
brandMiMmaskinrummet.MDåM
varMdetMNiclasMsomMdrogM
igångMpassagerarnasMapplådM
närMdetMiMhögtalarnaMmedde-
ladesMattMeldenMvarMsläckt.M

MenMdetMärMsomMDJMBattle-
arrangörMsomMhanMhamnarM
här.MIMgårMeftermiddagMvarM
hanMförbiMpåMKallisMochMsaM
tack-och-hejMtillMalla.

med chefredaktör
Thomas Mattsson

HETA
LISTAN

Medier

Olin Kardell.

 
SUCCÉ FØR  
GLASSIG 
PROMENAD 

VISBY.M20 grader och strålande sol i Visby. Då bjuder 
Getingpromenaden – som alltid – på glass.

Ibrahim Baylan (S), energi- och samordningsminister, 
var gladast av alla.

– Jag fick en glass när jag behövde den som mest.

Ingen Almedalsbesökare kan 
ha missat den.

Den dagliga Getingprome-
naden som, varje dag klockan 
15.00, startar vid Expressens 
valscen. Fem getingar tågar 
runt på centrala Visbys gator 

till härlig musik och med frys-
boxar till brädden fyllda med 
glass.

Ministern nöp den första
Den som först nöp till sig en 

glass var faktiskt Ibrahim Bay-

lan (S), energi- och samord-
ningsminister, som frågades ut 
på scen av Expressens Hannes 
Nelander.

– Om jag får tar jag jätte-
gärna en, sa han när geting-
arna passerade.

Efteråt var han väldigt glad 
och tacksam för Expressens 
Getingpromenad.

– Jag fick en glass när jag 
behövde den som mest.

Fanny Andersson, 16, från 

Visby lyckades få två (!) glassar 
av Expressens getingar.

”Dagens höjdpunkt”
– En till mig och min kompis. 

Vi står och säljer i ett kafé bred-
vid så det här är dagens höjd-
punkt varje dag, sa hon.

Erik Zinn, 40, tyckte att pro-
menaden livade upp dagen.

– Fantastiskt gott.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

Populära getingar bjöd på svalka i den gassande solen

POPPIS PARAD. Det var gott om flanörer som gärna ville ha en glass när 
Expressens Getingpromenad drog fram genom Visby. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Eva Westman Magnusson och Magda 
Magnusson från Östersund fick varsin 
glass. ”Det tyckte vi var bra. Behövs i den 
här värmen”, säger de.

Baylan.

”Det var 
gott med 
glass”, kon-
staterade 
Pia Anders-
son, affärs-
utvecklare 
från Upp-
sala.

Fanny 
Andersson 
från Visby 
tog två 
glassar. 
”En är  
till min 
kompis”, 
försäkrade 
hon.

MISSA INTE!
Getingpromenad i dag kl 15 

från Expressens valscen

Politikerna överens om ny pensionsstimulans 
Efter den slopade avdragsrätten för pensionssparande är 
politikerna ense om att det behövs ny statlig stimulans.

Under seminariet om pensioner 
i Expressens bakficka var mode-
rater överens om att något behö-
ver göras för att stödja det pri-
vata pensionssparandet. Men att 

en ny modell ska gynna låg- och 
medelinkomsttagare bättre än 
den slopade avdragsrätten.

Moderaternas pensions expert, 
riksdagsledamot Lars-Arne 

Staxäng, har nap-
pat på ett förslag 
från branschen om 
att staten ska skjuta 
till en summa för de 
som pensionssparar.

– Den som sparar 8 000 kro-
nor skulle då kunna få 2 000 kro-

nor av staten. Det 
är samma kostnad 
som tidigare och 
liknar det gamla 

allemansspa-
randet, säger Staxäng.

Vid hans sida på Expressens 
scen stod Fredrik Lundh Sam-

meli som är ordförande för 
social försäkringsutskottet: 

– Jag tycker att det är intres-
sant att titta på. Det är en av för-
delarna med den här veckan att 
man kan få intressanta inspel.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Lundh Sammeli.Staxäng.
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ALLIANS   BATTLE

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

m Kungens närmaste vän-
ner, Anders ”Aje” Philip-
son, 72, Carl Adam ”Noppe” 
Lewenhaupt, 68, dök i går 
upp på Kallbadhuset vid 
Visby strand. De verkade 
måttligt intresserade av poli-
tiska utspel, seminarium och 
debatter. 

Noppe kastade sig i stäl-
let över mingelsidorna i tid-
ningen Finansliv, samtidigt 
som en servitris ställde fram 
en grön Carlsberg Hof  fram-
för honom. 

Vid bordet satt då också pr-
mannen Christer Lidman 
med flera.  

Kungens vänner dök
upp på Kallbadhuset

Pr-konsultenMChristerMLidmanM
ochMCarlMAdamM”Noppe”MLewen-
hauptMmöttesMpåMKallis.M

Bildtext.

.

ArtistenMTomasMLedinMvarMiM
AlmedalenMförMförstaMgången.M
”EttMjippoMkalladeMhanMdet”.

ADDA OSS 
P˚ SNAP!

MMFåMM
senasteMM
nyttMfrånMM
Alme-M
dalenMM
–MstortMM
somMsmått!

MMFotaMavMspök-bildenM
tillMvänsterMinutiMappenM
SnapchatMellerMläggMtillM
ExpressenSE.

SNAPCHAT

KDU:s ordförande Sara Skyt-
tedal är upprörd efter alli-
anspartiernas brakförlust 
i Dagens Medias DJ Battle  
i onsdags kväll.

Hon hävdar att det är 
Moderaternas fel att allian-
sen förlorade.

– De försökte stoppa vid 
mig scenen, trots att Dagens 
Medias personal ropade att 
jag skulle gå upp på scen, 
säger Skyttedal.

Svag laguppställning
Enligt henne ska en repre-

sentant för Moderaterna ha 
sagt att hon inte var välkom-
men upp på scen för att ”de 
inte hade kommit överens 

om det”.
– Alliansen hade en svag 

laguppställning. De hade 
behövt mig med den. Det var 
fegt, säger hon och fortsät-
ter:

– Hade jag varit uppe från 
början hade alliansen vun-
nit.

VadMskulleMModeraternaMhaM
förMintresseMiMattMinteMhaM
medMdigMpåMscenen?
– De tyckte att jag var en 

för stark personlighet tror 
jag.

Filip Solsjö, politisk sak-
kunnig på Moderaterna, och 
en av de som ansvarade för 
alliansens medverkan i DJ 
Battle vill inte kommentera 

Sara Skyttedals påståenden.
– Du får ta det med vår 

presschef, säger han.

”Inte ovanligt”
Anna Ståhlgren, presse-

kreterare på Moderaterna, 
säger så här om Skyttedals 
anklagelser:

– Jag kan bara konsta-
tera att Sara Skyttedal och 
de övriga ungdomsförbun-
dens ordföranden var uppe 
på scen.

HonMhävdarMjuMattMniMför-
sökteMstoppaMhenne?
– Det är inte ovanligt att 

ungdomsförbundens ordfö-
randen tar sig upp på scen.

MenMdetMvarMinteMplaneratM
påMförhand?
– Jag har inte den detalj-

kunskapen. Vi har inte så 
mycket mer att säga om det 
här.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

VISBY.MAlliansenMåkteMpåMstorstrykMiMonsda-
gensMDJMBattle.

NuMharMdeMtävlandeMiMlaguppställningenMbörjatM
bråkaM–MmedMvarandra.

–MModeraternaMförsökteMstoppaMmigMvidMscenen,M
sägerMKDU:sMordförandeMSaraMSkyttedal.

Skyttedal efter dj-förlusten: ”M  
försökte stoppa mig på scenen”

Hade jag 
varit med från 

början hade  
alliansen  

vunnit

”DE HADE  
BEHØVT MIG”.MMM
SaraMSkyttedalM
sägerMattMenMrepre-
sentantMförMModera-
ternaMskaMhaMsagtM
attMhonMinteMvarMväl-
kommenMuppMpåM
scenen.M
M Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

M-GÆNG.MJessicaMPolfjärd,MAnnaM
KinbergMBatra,MFredrikMReinfeldt,M
RobertaMAleniusMochMLindaMNorbergM
mingladeMruntMiMVisbynatten.M
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
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Dagens HEMLIGA GØMSTÆLLE
Botaniska trädgården
Liberalernas parti- 
sekreterare MariaM
ArnholmMpustar ut 
bland blomsterprakt 
och tipsar om att 
hyra en cykel för 
smidigast transpor-
ter.
–  Den botaniska 
trädgården är  
helt underbar, det 
luktar rosor och 
lavendel.

ALLIANS   BATTLE

Gotlands klippor
Kristdemokraternas 
partisekreterare AckoM
AnkarbergMJohanssonM
vet hur man tillbringar 
kvällen i Visby. 
– Gå ut och sätt dig 
och titta ut över 
vattnet. Man får lite 
känsla av Gotlands 
klippor. Och så tittar 
man ut över vattnet. 
Det gör jag gärna på 
kvällarna.

Havet
Gymnasie- och 
kunskapslyfts-
minister, tillika 
DJ-Battle-vinna-
ren AidaMHadzia-
lic, S, går till 
havet när hon 
tröttnar på larmet 
i Almedalen.
– Det är väldigt 
vackert vid havet. 
Harmoniskt och 
avslappnande. 

Dagens HEMLIGA GØMSTÆLLE Dagens HEMLIGA GØMSTÆLLE

PeterMDahlin,M49,M
ManagingMdirectorM
AMCHAMMochMJacobM
Dornbos,M29,Mopera-
tionsMdirectorM
AMCHAM:MM

’’ Vi har en båt  
i hamnen och 

skulle duscha inne  
i hamnen där någon 
hade bajsat. Jag var 
nära att kräkas.  

ErikMAmnå,M65,MordförandeMHöjM
röstenMochMEmmaMVictoriaMNils-
son,M37,MrektorMHöjMrösten:

’’ Vi har saknat möjligheten 
till dialog i seminarierna. 

Det är väldigt monologt. Vi 
samlar eliten av tänkare, men det 
är så lite samskapande.  

RebeccaMSundberg,M27,Mverksam-

hetsledareMUngtMledarskapMochM

PeterMRöjhammar,M31,Mprojektle-

dare,MVärdebaseratMledarskap:

’’ 
Utmaningen att hitta bra och 

vettiga seminarium och 

paneler i bruset, sägerMRebecca.

’’ 
Det värsta som hände var 

när det regnade så mycket. 

En kvinna bakom mig sladdade till 

med cykeln och hamnade under 

cykeln. Det var illa, säger Peter.

”Man har ju inte 
ätit något nyttigt”

ErikaMSvanström,M
38,Mkommunika-
tionschefMpåMM
SverigesMÅkeri-M
företag:

’’ Man har ju 
inte ätit 

någonting som 
klassas som 
nyttigt. Det när-
maste man kom-
mer är tandkrä-
men på kvällen. En 
kostkatastrof.   

KristinaM
Amnå,M32,M
utredareM
BotkyrkaM
kommun:

’’ MångaM
somM

tyckerMtillMM
iMfråganMomM
nyanländaM
utanMattMhaMsåM
mycketM
kunskap.

”Värsta var att
det regnade
så mycket”

”Jag var nära  
att kräkas”

MångaMvarMtröttaMochMmöra.
MenMbesökarnaMpåMPrimesMmingelMskenM

uppMnärMdeMkomMinMiMdenMvackraMträdgården.
ViMfrågade:MVadMharMvaritMvärstMmedMåretsM

Almedalsvecka?
Text:MELIASMGIERTZ

Foto:MANNA-KARINMNILSSON

LenaMMellin,MvilleMhaMglassM
närMGetingpromenadenM
mötteMhenneMpåMVisbysM
gator.M
� Foto:�CHRISTIAN�ÖRNBERG

Dagens LENA
MELLIN

GlassigtMjobb.

m På onsdagen anlände 
Roberta Alenius, kommu
nikationschef  på Telia, till 
Visby. Under torsdagen kom 
kärleken, tidigare. stats
ministern Fredrik Rein-
feldt, till Telias monter – och 
åkte lite bergochdalbana. 

Telia låter besökarna prova 
virtual realityglasögon under 
veckan. Av Roberta Alenius 
bild på Instagram att döma 
verkade Reinfeldt gilla det. 

Reinfeldt åkte  
berg-och-dalbana

FredrikMReinfeldtMklevMinMiMenM
annanMverklighet.

1 2 3

m Socialdemokraternas  
partisekreterare Carin Jäm-
tin var en av många som gick 
i RFSL:s mångfaldsparad 

– Jag går här för att visa på 
alla människors lika värde och 
att vi måste stå upp för dessa 
viktiga frågor, sade hon.

Jämtin tågade
för mångfald

JämtinMiMRFSL:sMparad.

Skyttedal efter dj-förlusten: ”M  
försökte stoppa mig på scenen”

FØRLORADE.MAlliansenMförloradeMkampenMomMdj-båsetMunderM
DagensMMediasMDJMBattleMiMonsdag.MM Foto:�ANNA�KARIN�NILSSON

P˚ SCEN.MSaraMSkyttedalM
menarMattMdetMvarMModera-
ternasMfelMattMalliansenMför-
lorade.MM Foto:CHRISTIAN�ÖRNBERG

Clarion Hotel 
i natt!
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Skandias färgglada  minglare

MINGLARNAS EGNA MISSAR

Niklas Långström, 51, professor, Lotta 
Lundberg, 54, författare och krönikör 
och Marika Långström, 47, redaktions
chef TT Nyhetsbyrån.

Veckan börjar lida mot 
sitt slut.

Men många tappra 
besökare kom till Skan
dias trädgård för att 
njuta av det härliga 
minglet.

Vi frågade: Vad tycker 
du att du har missat 
under årets Almedals
veckan?

Åsa Orreus, 38, senior 
sales executive Netclean 
och Anna Creutz, 39, kom
munikationschef Netclean:

’’ Vi har inte haft föt-
terna uppe. 

Jessica Schedvin, chefredaktör 
Makthavare och Max Eskilsson, 
reporter Makthavare:

’’ Jag har missat att läsa 
Aftonbladet. För jag har bara 

läst Expressen den här veckan.

Per Sundequist, 49, 
marknads
områdeschef 
Skandia 
 Fastigheter:

’’ Många intres-
santa semina-

rier.

EFTERSNACK
i samarbete med

Elias  
Giertz
elias.giertz 
@expressen.se

Christian 
Ørnberg
christian.ornberg 
@expressen.se

VISBY

TEXT FOTO

Edward Blom och frun Gunilla Kinn 

Blom med sonen Melchior och Anna 

von Krusenstierna:

’’ 
Det är skitpinsamt. Jag har 

missat seminarierna. Jag har 

jobbat och minglat. Sen är det 

också några gubbar som håller 

tal. Det har jag också missat 

säger, Edward.

Johan Frej, ägare, JFK Event, 
Cecilia Svedhem, produktionsle
dare, JFK Event och Jonas Borg, 
fotograf:

’’ Humor och självdistans. Det är 
två delar som saknas i Almeda-

len. 

Mattias Hallberg, 25, styrelseledamot 
Friskolornas riksförbund:

’’ Jag har missat att 
bada.

Oliver Rosengren, 24, ordfö
rande för nämnden för arbete 
och välfärd Växjö

’’ Jag har saknat ett 
besked från socialför-

säkringsministern om hur de 
ska reda ut sjukskatten.

Erik Gran
ström, 28, 
kommunikatör 
Nasdaq:

’’ Ingen
ting.

Elina Yrgård, 
44, european 
affairs,  
Nasdaq:

’’ Tid.

Christina 
Malmberg 
Hägerstrand, 
39, kommuni
kationschef 
Nasdaq:

’’ Sömn.

Rasmus Törnblom, 
förbundsordförande 
Muf och Louise 
Meyer, internationell 
sekreterare Muf:

’’ Äta glass.

Elisabeth  Wanngård, 
35, operasångerska

’’ Jag har fokuse-
rat mer på att 

gå på seminarier än 
debatter, så jag har 
saknat dem. 

Barbro Westerholm, 
83, riksdagsleda
mot Moderaterna

’’ Väldigt 
mycket. Jag 

är här för att jobba 
och har ju inte valt 
helt själv.

DAGENS 
SUPER- 
HJÆLTE

PIPPIP˚SE

LIMEGRØNA
SKOR

”JAG HAR  
BARA LÆST  

EXPRESSEN HELA 
VECKAN”
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Skandias färgglada  minglare

MINGLARNAS EGNA MISSAR

Cilla Benkö, vd SR:

’’ Det enkla svaret: Missat vår egen 
politiska rapportering. Det är lite dumt 

när man är vd för Sveriges Radio. Jag kom-
mer ta igen allt i SR Play.
Cecilia Roos, ansvarig för samhällskontakter 
SR:

’’ Jag har missat sol, jag har haft så 
många inomhusmöten.

KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
TORSDAG

 MPå minglet i Skandias trädgård kan du varje kväll 
följa Eftersnack – antingen på plats eller live på 
Expressen TV – med bland andra Expressens politik reporter 
Niklas Svensson och Expressens politiska kommentator K–G 
Bergström.

 MHär är höjdpunkerna från gårdagens Eftersnack.

Martin Borgs, Miltton Labs 
och Heli Suominen,  Miltton 
Helsingfors:

’’ Mer tid.

Brit Stakston, 
mediestrateg och 
före läsare 

’’ Jag har 
missat 

tillfällen att 
analysera och 
reflektera.

Henrik Kördel, 54, vd Sparbanken 
i Karlstad, Mirja Herrdin, 44, vd 
Södra Dalarnas Sparbank och Mikael 
Bohman, 51, vd Sparbanken Västra 
Mälardalen:

’’ Minglet på Skandia. Det här är 
vår första kväll.

Barbro 
 Westerholm, 
Liberalerna:

’’ I det här 
talet fanns 

ingen tanke på att 
vi kan se de här 
människorna som 
kommer till Sverige 
som resurser.

Moderata Ungdoms
förbundets ord
förande Rasmus 
Törnblom: 

’’ Jag tycker det 
var ett väldigt 

miljöpartistiskt tal. 
En tunn politik som 
aldrig prövats.

Bert Karlsson, 
entreprenör:

’’ Jimmie 
Åkesson 

har ockuperat 
den här 
frågan, därför 
ville ingen ta 
i den. Nu har 
alla kommit.

Tobias 
 Andersson, 

ordförande för 
Sverigedemo
kraternas 
ungdoms
förbund:

’’ Jag 
hade 

gärna sett ett mer 
ideologiskt tal.

Riksdagsledamo
ten Paula Bieler 
om att en tredje
del av partiets 
medlemmar är 
kvinnor:

’’ Det går åt 
rätt håll. 

Tidigare var det 
en fjärdedel. 
Innan dess en 
femtedel”,

Bosse Andersson, 61, kom
mersiell redaktör Mittmedia 
och CarlJohan Bergman, 34, 
chefredaktör DT:

’’ Att vila. Det händer så 
mycket spännande att 

man inte 
hinner  
med det. 

Caroline Opsahl, pressekreterare Muf:

’’ Jag missade Almedalsloppet för att jag var tvungen att jobba.
Elin Nilsson, vice distriktsordförande Muf Västernorrland:

’’ Jag hade velat gå på teater i onsdags. Det hade jag inte tid med.

Sara Skyttedal, 
förbundsordför
ande KDU:

’’ Jag har 
missat en 

hel del, för jag 
har råkat vara 
dubbelbokad. 
I går valde jag 
mellan Expres
sen och Afton
bladet, det blev 
Expressen.

Eyo Eyoma, 49, ägare  

Phloat, Tobias Ekros, 44, affärsutveck

lingschef Apoteket Hjärtat och Joakim 

Brovall, 48, vice vd Delphi.

STORT GULT  
ARMBANDSUR

”JAG VALDE  
EXPRESSEN”
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SELFIEKLARA  VALET

Musikerna från The Magnettes, Tomas Bäcklund Tuneström, 29: 
Sanna Kalla, 22, och Rebecka Digervall, 22:

’’ Debbie Harry (Blondie), säger  
Sanna Kalla. 

’’ Divine. (Harris Glenn Milstead, skådespe-
lare, sångare och drag queen-artist), säger 

Rebecka. 

’’ Kathleen Hanna från bandet Bikini Kill, 
säger Tomas Bäcklund Tuneström.

Tomas Pettersson, 45, advokat och 
Lisa Tunegård, 36 nämndsekreterare: 

’’ Mahatma Gandhi, säger  
Tomas.

’’  Astrid Lindgren, säger  
Lisa. 

Fotografiska museet bjöd på vimmel, morotsjuice och utflyttningsfest 
när det var dags att ta farväl av de 21 ikoner som bott i S:ta Karins 
rutin under Almedalsveckan. 

Expressen passade på att fråga: Vem skulle du helst vilja ta en selfie 
med?  Text: PASCAL ENGMAN Foto: ANNA KARIN NILSSON

Margita Ingwall, 53, kommunika-
tionschef på Fotografiska och Per 
Broman, 46, grundare Fotografiska:

’’ Ted Gärdestad, säger Margita.

’’  Greta Garbo, säger Per. 

Klas Vestergren, 22, specialist 
Miltton Labs:

’’ Elon Musk (Grundare  
Tesla).

Blondie.

Musk.

Gärdestad.

Lindgren.

Garbo.

Gandhi.

m Inrikesminister Anders 
Ygeman, S, berättar vad han 
kommer att göra först när han 
kommer hem efter Almedals-
veckan. 

– Krama mina barn, det har 
jag längtat efter. Sen ska vi 
åka till vårt landställe och där 
ska jag läsa Olof  Lundhs nya 
bok (”Vad jag pratar om när 
jag pratar om fotboll”, reds 
anm), säger inrikesminister 
Anders Ygeman, S.

Anders Ygeman om 
sin största längtan

’’ Bara i Sverige skulle 
du ha en dansduell på 

stranden med nyhetsankare 
och ministrar.

CNN-ankaret  
och London- 

korrespondenten 
Max Foster 

upplevde i går DJ 
Battle på plats och 

skriver om det på Instagram.

m Tidigare S-toppen, numera 
KF:s styrelseordförande, 
Anders Sundström avslö-
jade vad han tycker är bäst 
med Almedalen.

– Att allt är gratis, tänk 
så många seminarier man 
som besökare får ta del av 
som annars hade kostat  
7 000–8 000 kronor. Det är 
bara att gå in.

”Det bästa är  
att allt är gratis”

Anders Sundström.

Ygeman vill krama sina barn.
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MINGEL FINT 
SOM SNUSSELFIEKLARA  VALET

Olivera Andersson, kommu-
nikationschef på Seamless/
Seqr, Pia Grahn från Damn Good 
Agency och Carina Furublad från 
Starship communication. 

Niclas Lövkvist, vd för pr-byrån 
Agency som jobbar med Skruf, 
samt Fotografiskas marknadschef 
Margita Ingwall.

Riksdagsledamot Sofia 
Arkelsten (M). 

Snustillverkaren Skruf 
lyckades hyra ett av två 
hus med badmöjlighet  
innanför Visby ringmur.

Tunga politiker, 
medieprofiler och 
direktörer samla-
des runt vatten-
hålet och det blev 
snabbt fullt på 
den mysiga inner-
gården vid G:a 
Masters.

Text och foto:  
FREDRIK  

SJÖSHULT

Fredrik Göransson, från kommuni-

kationsbyrån Nine Yards, kom med 

tv-profilen Linda Nyberg, som nu är 

presschef på SCA.

Anders  
Pihlblad, 48,  
journalist.

’’ Barack 
Obama.

Mia Spendrup, 
50, vd för Loka 
Brunn, Grythyt-
tans gästgiva-
regård och 
Måltidens hus: 

’’  Prince.

Tiina Heino, 50, 
generalsekreterare 
S:t Lukas:

’’ Nelson  
Mandela.

Helena  
Blomquist, 
53, 
journalist 
och mode-
rator:

’’  Jesus.

Annamaria Bauer, 52,  
samordnare:

’’  Michelle Shocked,  
(musiker)

Feffe Andersson, 42, nätverkare 
och Leo Berglund, 41, 
dj/festfixare:

’’ Cleopatra, säger  
Leo.

’’  Winston Churchill, säger 
Feffe. 

Snuslobbyisten 
Patrik Strömer 
och Expressens 
politikreporter 
Niklas Svensson.

Cleopatra.

Shocked.

Prince.

Mandela. Obama.

Jesus.

Churchill.
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”Han är inkompetent – men 
vi behöver inte vara ovänner”

VISAR KÆRLEK. Jimme Åkesson var 
storsint i bråket med Dan Eliasson  
– men skickade samtidigt en passning 
till kombattanten...  Foto: ANNA-KARIN NILSSON

NIKLAS SVENSSON SÆNDER DIREKT 
FR˚N ALMEDALEN P˚ 

21.30 LIVE VARJE DAG
Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Rikspolischefen Dan Eliasson har berät-
tat att han med största sannolikhet kommer att 
avgå om Jimmie Åkesson blir statsminister.

På Expressens valscen i går var Åkessons 
budskap till Eliasson: En hjärt-emoji.

– Vi behöver inte vara ovänner, sa han.

I går var det dags för 
Expressens femte parti
ledarutfrågning. Denna 
dag var det dags för Sve
rigedemokraternas Jim-
mie Åkesson.

Som vanligt utmanas 
varje partiledare med 
ett antal påståenden 
som den måste besvara 
– endast med hjälp av 
Facebooks reak
tionsknappar.

När Åkes
son fick höra 
påståendet ”Dan 
Elias son ringer 
och ber om ursäkt 
för det han sagt om 
dig och Sverigedemo
kraterna” gav han 
snabbt svar på tal.

Med en hjärtformad 
emoji.

Kommer du att dra 
tillbaka dina avgångs-
krav på honom då?
– Nej, han är fort

farande inkompetent. 
Men vi behöver inte 
vara ovänner, svarade 
Åkesson.

Han fick 
också frå

gor om sin svärmor, 
Margareta Larsson, 
som valdes till riksdags
ledamot för SD –men 
sedan hoppat av och bli
vit politisk vilde.

Gyllene tider för sång
Påståendet ”Din svär

mor bildar ett nytt parti 
– som plötsligt är större 
än SD” besvarade av 
Jimmie Åkesson med 
Facebooks ”haha”emoji.

I slutet av utfråg
ningen utmanades Jim
mie Åkesson om att 
sätta refrängen till ett 
musikstycke som han på 
förhand inte kände till.

Men det var inte 
många toner som hördes 
innan Åkesson omedel

bart brast ut i skön
sång till Gyllene 

tiders ”Som
martider”.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

JIMMIE ̊ KESSONS      -LIGA  
HÆLSNING TILL ELIASSON...

Du vinner en miljon 
och samtidigt åker 
Mjällby ur superettan.

Din svärmor bildar ett 
nytt parti som plötsligt 
är större än SD.

AKB ringer och vill 
göra upp om ett  
Natomedlemskap.

ANALYSER. Expressens krönikör Lotta Gröning var på plats och analyserade bland annat Anders Ygemans insatser under veckan.

VISBY. I torsdags kväll hade 
Expressen en middag för hela 
redaktionen – och Niklas 
hade flera spännande gäster 
vid sitt bord.

REAKTIONER. Och Hannes Nelander berättade 
hur rikspolischefen Dan Eliasson har reagerat 
efter att han frågades ut på Expressens scen 
– och skapade rubriker.
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Tillbringade dagen med att leta enkla jobb. Det är ju onekligen 
lite svårt att veta vad ett enkelt jobb är. Det krävs ju utbild-
ning, kunskap och social kompetens för allt vi gör.  

De kräver minst gymnasiekompetens för att sälja bensin. 
Och ju högre arbetslösheten blir desto svårare blir det att få 
de enkla jobben.  

Men något enkelt jobb ska jag väl ändå hitta!
 

ETT H˚RT SLIT ATT 
HITTA ENKLA JOBB

JAN HELIN före detta chefredaktör på Afton- 

bladet och nu programchef på SVT sa direkt  

att han inte hade något enkelt jobb. Sedan  

funderade han länge på vad ett enkelt jobb 

kunde vara och kom fram till slutsatsen att det 

nog inte finns några.

Sedan sprang jag på tre entreprenörer i digitali-

seringsbranschen. Passionerade entreprenörer 

som snabbt kom överens om att det var enkelt 

att vara passionerad men inte entreprenör. 

LARS LING, PETER ERDEGARD och KARL 

MCFAUL hade mycket att säga och oerhört 

intressanta jobb.

SUSANNA POPOVA visste vad ett  
enkelt jobb är!  Äntligen hittar jag ett enkelt 
jobb.”Det är när det inte spelar någon roll vem 
som kommer till jobbet”, konstaterade 
Susanna Popova. Hmm, kan det vara så?

TOIVO SJÖRÉN som är Chef för opinionsun-dersökningar på TNS SIFO hade inga exempel på enkla jobb. Men han sa att det var möjligt för SIFO att göra en opinionsundersökning på frågan. Hoppas de gör det!

Jag gick fram till JONAS NORBERG i folkvimlet som stod stilla med en skylt med orden VEGO-NORM! Han slog genast bort att detta skulle vara ett enkelt jobb. För att vilja så på det här viset måste du vara brinnande för det du tror på och du måste kunna vad det handlar om för att svara på alla frågor. Jonas vill att vi ska äta mindre kött.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

 

Ville att vi äter mindre kött

Äntligen hittar jag ett enkelt jobb

Finns nog inga 
enkla jobb
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ALME-
DALEN
FREDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

08.00–10.40 11.00–12.00
08.00–09.30	 Kan	robotarna	hjälpa		

oss	att	pensionsspara?
Arr: Max Matthiessen. Med: Fredrik Reinfeldt, f.d. 
statsminister, Nanne Stranne, grundare, Sigmastocks, 
Mai Thai, grundare, Sigmastocks, Eva Pantzar-Waage, 
coo, Max Matthiessen, Anders Ångbäck, ansvarig ptk 
rådgivningstjänst, PTK, Mats Wester, Chef, Länsför-
säkringar Mäklarservice. Plats: Clarion Hotel Wisby, 
Strandgatan 6 

08.15–09.00	 En	växande	fastighets-	
marknad	i	norr?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Niklas 
Nordström (S), kommunalråd, Luleå kommun, Kent 
Persson, utvecklingschef, Heimstaden. Plats: Supper, 
restaurang, Strandgatan 9 

08.30–09.30	 Solidaritet	och	mångfald		
–	hur	bygger	vi	en	inkluderande	välfärd?
Arr: Katalys, 6F. Med: Martin Klepke, politisk redaktör, 
Arbetet, David Eklind Kloo, politisk samordnare, HRF, 
Daniel Suhonen, chef leder samtalet, fackliga idéinstitu-
tet Katalys, Enna Gerin, utredare, leder solidaritetspro-
jektet för inkluderande välfärd, fackliga idéinstitutet 
Katalys. Plats: SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5 

09.00–11.30	 Hur	gör	vi	verkstad	av	bostads-
krisens	workshops	och	panelsamtal?
Arr: Chalmers, Västsvenska Arenan. Med: Gustav 
Hemming, (c) miljö-, skärgårds- och regionplane-
landstingsråd, Stockholms läns landsting, Shea Hagy, 
Chalmers, Peter Elfstrand, Tengbom arkitekter, Larry 
Toups, NASA, Pernilla Nordén, Sweco, Sten Gromark, 
professor modern- och bostadsarkitektur, Chalmers, 
m.fl. Plats: Strandvägen, H542 

09.30–10.30	 Vilka	är	riskerna	och		
möjligheterna	med	grön	finansiering?
Arr: Sparbankernas Riksförbund, Nordiska Investe-
ringsbanken. Med: Thomas Wrangdahl, vice vd, 
Nordiska Investeringsbanken, Bo Lundgren, styrelse-
ordförande, Sparbankernas Riksförbund, Maria 
Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör samt 
tidigare språkrör för Miljöpartiet, Carina Lundberg 
Markow, ansvarig ägarstyrning, Folksam, Annika 
Nelson Berg, moderator, Sala Sparbank. Plats: Strand-
gatan 17, trädgård 

10.00–10.45	 Avgastester	i	EU		
–	hur	skingra	röken?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Fredrick Federley, europaparlamentariker, 
Centerpartiet, Christofer Fjellner, europaparlamentari-
ker, Moderaterna, Anders Norén, teknisk chef, BIL 
Sweden. Plats: Strandvägen, H526 
10.00–10.10 Framtiden för grävande journalistik
Arr: SVT. Med: Jan Helin, programdirektör, SVT, 
Camilla Kvartoft, moderator, SVT. Plats: Tage Cervins 
gata, H415

10.15	 Intro	med	Niklas	Svensson	
	 och	Hanna	Jakobson

Expressens politikreportrar 
Niklas Svensson och Hanna 
Jakobson. Programledare: Han-
nes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

10.15–10.30	 När	grävreportern	ringer
Arr: SVT Nyheter. Med: Nils Hansson, projektledare 
ug, SVT, Janne Josefsson, programledare ug, SVT, 
Sophia Djiobaridis, grävreporter ug, SVT, Fredrik 
Laurin, grävreporter ug, SVT. Plats: Tage Cervins gata, 
H415

10.30–11.00	 Privat	fastighetsägare		
–	offentlig	hyresgäst.	Hur	fungerar	det?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Linda Strömbäck, fastighetschef, Region Skåne, Örjan 
Johansson, chef förvaltning & projekt, Stenvalvet, 
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Plats: 
Supper, restaurang, Strandgatan 9

10.30	 Raka	svar	med	
	 Karin	Enström	(M)

Ordförande utrikesutskottet, 
Moderaterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

10.40–11.40	 Barns	rätt	till	jämlik	hälsa		
–	Rinkeby	som	modell	för	riktad	insats
Arr: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Med: 
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälso-
vårdsenheten i Stockholms Län, Åsa Heimer, vårdut-
vecklare, projektledare, Barnhälsovårdsenheten i 
Stockholms Län. Plats: S:t Hansgatan 21

Vem är hetast?
MMPr-byrånMWestanderMdelarMtraditionsenligtMutMdetM

prestigefullaMprisetM”HetastMiMAlmedalen”.MFörraMåretM
vannMCancerfondensMkampanjM#skuggakutenMochM
2014MprisadesMAntjeMJackelénMförMsinMöppenhet.
Vinterträdgården, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, kl 
9.30

Trygghet på asylboende
MMEfterMfleraMuppmärksammadeMvåldsdådMochMmord-

bränderMbjuderMMigrationsverketsMinMtillMdiskussionM
omMhurMasylsökandeMskaMfåMettMtryggtMboendeMoavsettM
omMmanMärMkristen,Mhbtq,MmuslimMellerMateist.MDenM
operativeMchef MMikaelMRibbenvikMlederMdiskussionenM
medMexperterMochMpolisen.
Strandvägen, H524, kl 12.00

Lövin-debut
MMPåMfredagskvällenMtalarMIsabellaMLövinMiMAlmeda-

lenMmenMförstMskaMhonMgöraMdebutMiMenMutfrågningMpåM
ExpressensMscenMvidMvalstugan.MHurMserMhonMpåMkri-
senMförMMiljöpartiet?MVadMgörMhenneMtillMettMbättreM
språkrörMänMÅsaMRomson?MOchMvilkenMnyhetMkommerM
MPMmedMförMattMsättaMagendanMiMspurtenMavMpolitiker-
veckan?
Expressens valstuga på Hamngatan, kl 13.00

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET



= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

11.00	 Raka	svar	med	Anna-Maria
	 Corazza	Bildt	(M)

Europaparlamentariker, Mode-
raterna. Programledare: Han-
nes Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

11.00–11.30	 Elvakaffet	–	ledarredaktionen	
diskuterar	politik	med	aktuella	gäster
Arr: Svenska Dagbladet. Med: Tove Lifvendahl, politisk 
chefredaktör, Svenska Dagbladet, Maria Ludvigsson, 
ledarskribent, Svenska Dagbladet, Ivar Arpi, ledarskri-
bent, Svenska Dagbladet, Per Gudmundsson, ledar-
skribent, Svenska Dagbladet. Plats: Hamnplan, H225

11.00–12.00	 Politikens	flykt	undan		
ansvar	–	flyktingar,	militarisering,		
nationalism,	mänsklig	säkerhet
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
partiledare, Feministiskt initiativ, Robert Egnell, 
Försvarshögskolan, Mariam Chatty, talesperson i 
migrationsfrågor, Feministiskt initiativ, Frida Lager-
holm, kommunikationsansvarig, Läkare utan Gränser, 
Jenni Stavare, FARR (Flyktinggruppernas riksråd). 
Plats: Talarplats, Donners plats 

11.00–11.15	 Kan	Migrationsverket		
fatta	rätt	beslut	på	kort	tid?
Arr: Dagens Samhälle. Med: Anders Danielsson, 
generaldirektör, Migrationsverket, Cecilia Grane-
strand, reporter, Dagens Samhälle. Plats: Cramérga-
tan, H305 

11.15–11.30	 Hur	ska	ska	staden	byggas		
–	om	nästa	generation	får	bestämma?
Arr: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt. Med: 
Tomas Ernhagen, chefekonom, moderator, Fastighets-
ägarna Sverige, Hanna Cederin, förbundsordförande, 
Ung Vänster. Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

11.15	 Raka	svar	med	
	 Karolina	Skog	(MP)

Miljöminister, Miljöpartiet. 
Programledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

11.30–12.30	 Lokal	integration		
–	ska	det	va	så	himla	svårt?
Arr: Sparbankernas Riksförbund. Med: Alexandra 
Senflén, marknadschef, Sölvesborgs Sparbank, Bo 
Hermansson, styrleseledamot, Röda Korset, Angeles 
Bermudez Svankvist, verksamhetsutvecklare organ-
sierad sysselsättning, Migrationsverket, m.fl. Plats: 
Strandgatan 17, trädgård 

12.00–12.40	 Vegopepp:	Vad	vet		
unga	som	inte	andra	vet?
Arr: Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna. Med: 
Petra Walde, Svensk mat- och miljöinformation, 
Johline Z. Lindholm, PUSH Sverige, Johan Andersson, 
Fältbiologerna, David Kihlberg, moderator, Natur-
skyddsföreningen. Plats: Donners Brasserie, restaur-
ang, Donners plats 3 

12.00–12.30	 Gustav	Fridolin		
om	barns	rätt	till	ett	tryggt	sommarlov
Arr: Majblommans Riksförbund. Med: Lena Holm, 
generalsekreterare, Majblomman. Plats: Cramérgatan, 
H329

12.00	 Debatt:	Opinionen	
	 –	vinnare	och	försvinnare

Med Daniel Suhonen, S-debat-
tör och Ulrica Schenström, 
kommunikationsrådgivare. 
Programledare: Karolina Skoglund. Plats: Expressens 
valstuga.

12.00–12.30	 Sveriges	framtida		
flyktingmottagandet	–	om		
oppositionen	får	bestämma
Arr: Migrationsverket. Med: Elisabeth Svantesson, 
integrationspolitisk talesperson, Moderaterna, Mikael 
Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket, Claes 
Elfsberg, moderator. Plats: Strandvägen, H524

12.00–12.45	 Vapendirektivet	förnyas		
–	träffar	det	rätt?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Bodil Valero, europaparlamentariker, Miljöpar-
tiet, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, 
Moderaterna, Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande, 
Svenska Jägareförbundet. Plats: Strandvägen, H526
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12.30–13.30 13.30–14.45 15.30–21.30

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

Adda Expressen på Snapchat

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Sök efter vårt 
användarnamn:  

ExpressenSE

12.30  Gröning möter 
 Björn Rosengren

Entreprenör. Programledare: 
Lotta Gröning. Plats: Expres-
sens valstuga.

12.30–14.30 Varför behövs ung rosa politik?
Arr: Unga Feminister. Med: Matilda Köpcke, samman-
kallande, Unga Feminister, Hedda Tingskog, samman-
kallande, Unga Feminister, Lisa Palm, politikutskottet, 
Unga Feminister, Nazanin Asaid, politikutskottet, Unga 
Feminister, Nadine Jazzar, Streetgäris, m.fl. Plats: 
Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 

13.00 Raka svar med 
 Isabella Lövin (MP)

Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete och 
klimat, Miljöpartiet. Programle-
dare: Niklas Svensson. Plats: 
Expressens valstuga.

13.00–13.30 Konfrontationen
Arr: SVT Nyheter. Med: Björn Rosengren, fd fackfören-
insgman och politiker, Janne Josefsson, programle-
dare ug, SVT. Plats: Tage Cervins gata, H415 

13.00–14.00 Svensk förlossningsvård  
i kris – hur kan utvecklingen vändas?
Arr: Födelsevrålet. Med: Jonas Andersson, regionråd 
(L), Västra Götalandsregionen, Emma Pettersson 
Hernandez, talesperson, Födelsevrålet, Lena Öberg, 
barnmorska, Malin Sahlén, moderator, New Republic. 
Plats: Strandgatan 18 

13.20 Analys med K-G
 Bergström

Expressens politiska kommen-
tator. Programledrare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

13.30–14.30 Kulturlivet har  
funktionshinder – inte människorna
Arr: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive 
Institute Swedish ICT. Med: Carl Heath, senior resear-
cher, Interactive Institute Swedish ICT, Lilian Paunovic 
Olsson, koordinator, Utopia, Jenny Cavallius-Hyltén, 
koordinator, Utopia, Hanna af Ekström, koordinator, 
Utopia, Daniel Gillberg, projektledare, Göteborgs 
stadsmuseum. Plats: Strandvägen, H542

13.30–15.00 Är det eleverna eller ledarskapet 
som det är fel på i den svenska skolan?
Arr: Friskolornas riksförbund. Med: Lisa Odmark, hr 
direktör, AcadeMedia, Eva Nisser, civilekonom, egen 
företagare, Ulla Hamilton, vd, Friskolorna, Mattias 
Hallberg, moderator, Johan Söderström, vd, ABB 
Sverige, m.fl. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

13.30 Raka svar med Alice 
 Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister, 
Miljöpartiet. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

13.45 Debatt med Europa parlamentarikerna 
 Fredrik Federley 
 och Christofer Fjellner

Med Fredrik Federley (C) och 
Christofer Fjellner (M). Pro-
gramledare: Hannes Nelan-
der. Plats: Expressens valstuga.

14.00 Raka svar med 
 Beatrice Ask (M)

Ordförande justitieutskottet, 
Moderaterna. Programledrare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.15 Raka svar med 
 Amanda Lundeteg 

Vd Allbright. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.30–15.30 Vem finansierar företagen bäst?
Arr: Sparbankernas Riksförbund, Ratio – Näringslivets 
forskningsinstitut. Med: Lars Hjälmered, vice ordfö-
rande näringsutskottet, Nya Moderaterna, Günther 
Mårder, vd, Företagarna, Fredrik Jutnäs, företagseko-
nom, Sparbankerna och Swedbank, m.fl. Plats: 
Strandgatan 17, trädgård 

14.30 Raka svar med 
 Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadspolitisk tales-
person, Moderaterna. Program-
ledare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

14.45–15.45 Så har migrationsfrågorna synts
Arr: Arena Idé. Med: Lisa Pelling, utredningschef, 
Arena Idé, Ignacio Vita, asylrättsadvokat, Maja Dahl, 
kommuniaktionsansvarig, Arena Idé. Plats: SCORE Bar 
& Restaurant, Hamnplan 5 

14.45 Raka svar med 
 Richard Jomshof (SD)

Partisekreterare, Sverigedemo-
kraterna. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

15.30 Debatt: Hur ska vi ta
 hand om flyktingarna?

Med Anna Maria Corazza Bildt 
(M), europaparlamentariker 
och Rossana Dinamarca (V), 
riksdagsledamot. Programle-
dare: Karolina Skoglund. Plats: Expressens valstuga.

15.45–16.15 Att skapa meningsfullhet och 
trygghet i väntan på asylansökan
Arr: Migrationsverket. Med: Fredrik Bengtsson, 
presschef, Migrationsverket, Angeles Bermudez-
Svankvist, nationell verksamhetsutvecklare för 
organiserad sysselsättning, Migrationsverket, Mikael 
Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket, Sverker 
Spaak, processägare, Migrationsverket. Plats: Strand-
vägen, H524

16.00 Raka svar med 
 Hans Linde (V)

Utrikespolitisk talesperson 
samt talesperson i HBT-frågor, 
Vänsterpartiet. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: Expressens valstuga.

16.15 Samtal om USA-valet
Med Sara Skyttedal, ordförande 
KDU. Programledare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

16.00–16.45 Vem representerar Miljöpartiet?
Arr: Miljöpartiet de gröna, Miljöpartiets jämställdhets- 
och mångfaldskommitté. Med: Kukkamariia Valtola 
Sjöberg, Sammankallande, Miljöpartiets jämställd-
hets- och mångfaldskommitté, Amanda Lind, Partise-
kreterare, Miljöpartiet de gröna. Plats: Almedalen

16.30–18.00 Förhandla eller DÖ – December-
överenskommelsens uppgång och fall
Arr: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), Arena 
Idé. Med: Ulf Bjereld, professor, Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs Universitet, Karin Eriksson, 
politikreporter, Dagens Nyheter, Jonas Hinnfors, 
professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 
Universitet Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), 
m.fl. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3 

18.10–18.55 Den enda och därför  
bästa humoristiska frågesporten  
om veckans nyheter!
Arr: Sveriges Radio, Lantzkampen i P1. Med: Annika 
Lantz, programledaren, Sveriges Radio. Plats: Don-
nersgatan 

19.00–20.00 Miljöpartiets språkrör  
Isabella Lövin håller tal
Arr: Miljöpartiet de gröna. Med: Isabella Lövin, språk-
rör, Miljöpartiet de gröna. Plats: Almedalen

19.45 Eftersnack med 
 Niklas Svensson

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

20.00–21.00 Att vara trans i en tvåkönsvärld
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur. Med: Moa-
Lina Olbers Croall, författare till ”I mitt namn – en bok 
om att vara trans”, Björn Linnell, samtalsledare och 
senior advisor, Natur & Kultur. Plats: Almedalsbibliote-
ket, Cramérgatan 5

20.30–21.30 Möten med underbara  
människor i flyktingläger
Arr: Svenska kyrkan, Visby domkyrkoförsamling, 
Sensus studieförbund. Med: Marika Griehsel, journa-
list och dokumentärfilmsregissör, Fredrik Hedlund, 
verksamhetsutvecklare, samtalsledare, Ulrika Jons-
son, verksamhetsutvecklare, samtalsledare. Plats: 
S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

21.30 Niklas 21.30 
Niklas Svensson äter 
middag med gäster. 
Livesändning på Expres-
sen TV:s Facebooksida.
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09.45

09.00–

13.00	 Raka	svar	med	
	 Ulf	Kristersson	(M)

Ekonomisk-politisk talesper-
son, Moderaterna. Programle-
dare: Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

13.15–14.45	Om	civilkurage
Arr: Vardagens civilkurage. Med: Jens Molander, 
projektledare och civilkuragetränare och Vardagens 
civilkurage och Gustaf Sörnmo, Civilkurage tränare, 
Vardagens civilkurage. Plats: S:t Hansskolan, S:t 
Hansgatan 32

13.30	 Samtal:	Vad	hände	med	
	 debattklimatet?

Med Hanif Bali, (M) riksdagsle-
damot. Programledare: Karolina 
Skoglund. Plats: Expressens 
valstuga.

13.30–14.30	Framtidens	arbetsmarknad
Arr: Moderaterna. Med: Elisabeth Svantesson, andre 
vice ordförande, arbetsmarknadspolitisk talesperson, 
Moderaterna, Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, 
forskare, IFN, Mats Essemyr, utredare, TCO och 
Anna-Lena Bohm, vice ordförande, Svenskt Näringsliv. 
Plats: Almedalen

13.30–14.00	Vilka	frågor	vill		
Moderaterna	driva	på	EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Gunnar Hökmark, europaparlamentariker, 
Moderaterna, Ulrika Karlsson, riksdagsledamot, 
gruppledare i EU-nämnden, Moderaterna och Herman 
Melzer, utfrågare. Plats: Strandvägen, H526

14.00	 Samtal	med	
	 Fredrik	Söderquist

Retorikkonsult Södertörns 
högskola. Programledare: 
Hannes Nelander. Plats: 
Expressens valstuga.

15.00	 Raka	svar	med	Anna	
	 Kinberg	Batra	(M)

Partiledare, Moderaterna. 
Programledare: Niklas Svens-
son. Plats: Expressens val-
stuga.

15.30	 Analys	med	
	 K-G	Bergström

Expressens politisk kommenta-
tor. Programledrare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

16.30–17.30	Reformer	för	stärkta		
kunskapsresultat	i	den	svenska	skolan
Arr: Moderaterna. Med: Camilla Waltersson Grönvall, 
skol- och utbildningspolitisk talesperson, Modera-
terna, Svante Tideman;förste vice ordförande, Lärar-
nas Riksförbund och Elisabet Mossberg,j ledamot 
i förbundsstyrelsen, Lärarförbundet. Plats: Almedalen.

16.45–18.15	Politiker:	Idioter	eller	frälsare?		
Hur	bemöter	du	din	”fiendepolitiker”?
Arr: Initiativ Samutveckling. Med: Mattias Hildén, 
samhällskonsult, Initiativ Samutveckling. Plats: S:t 
Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

19.00–20.00	Tal	av	Moderaternas		
partiledare	Anna	Kinberg	Batra
Arr: Moderaterna. Med: Anna Kinberg Batra, parti-
ledare, Moderaterna. Plats: Almedalen.

20.00–20.30	Opinion	Almedalen		
–	live	om	dagens	hetaste	frågor
Arr: SVT. Med: Anna Kinberg Batra (M), partiledare, 
Belinda Olsson, programledare, SVT och Axel Gordh 
Humlesjö, programledare, SVT. Plats: Tage Cervins 
gata, H415.

09.00–10.00	Hur	bryter	vi	det		
nya	utanförskapet?	
Arr: Moderata Ungdomsförbundet, Moderaterna. Med: 
Rasmus Törnblom, förbundsordförande, Moderata 
Ungdomsförbundet, Elisabeth Svantesson, arbets-
marknadspolitisk talesperson, 2:e vice partiordfö-
rande, Moderaterna, Nima Sanandaji, debattör och 
författare och Edward Hamilton, expert på arbetsgi-
var- och förhandlingsservice, Svenskt Näringsliv. 
Plats: Almedalen.

09.00–09.45	Vad	gör	EU	för		
EU-migranternas	rättigheter?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Bodil Valero;europaparlamentariker, Miljöpartiet. 
Plats: Strandvägen, H526.

10.00–10.45	EU	och	den	digitala	inre	marknaden	
–	hur	når	vi	dit	och	vad	bör	vi	tänka	på?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Max Andersson, europaparlamentariker, Miljö-
partiet och Gunnar Hökmark, europaparlamentariker, 
Moderaterna. Plats: Strandvägen, H526.

11.00		 Intro	med	Niklas	Svensson	
	 och	Hanna	Jakobson

Expressens politikreportrar 
Niklas Svensson och Hanna 
Jakobson. Programledare: 
Hannes  Nelander. Plats: Expressens valstuga.

11.30	 Gröning	möter	
	 Ulf	Kristersson	(M)

Ekonomisk-politisk talesper-
son, Moderaterna. Programle-
dare: Lotta Gröning. Plats: 
Expressens valstuga.

12.00		Raka	svar	med	
	 Jonas	Sjöstedt	(V)

Partiledare, Vänsterpartiet. 
Programledare: Niklas Svens-
son. Plats: Expressens val-
stuga.

12.00–12.30	Anna	Kinberg	Batra	om		
barns	rätt	till	ett	tryggt	sommarlov
Arr: Majblommans Riksförbund. Med: Lena Holm, 
generalsekreterare, Majblomman. Plats: Cramérgatan, 
H329.

12.30	 Analys	med
	 K-G	Bergström

Expressens politisk kommenta-
tor. Programledrare: Hannes 
Nelander. Plats: Expressens 
valstuga.

12.30–13.00	Vilka	frågor	vill		
Vänsterpartiet	driva	på	EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 
Med: Emma Wallrup, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet 
och Herman Melzer, utfrågare. Plats: Strandvägen, 
H526.

10.00–10.30	 Vad	kan	vi	säga	retoriskt		
om	Anna	Kinberg	Batras	tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige AB, Internationella torget,  
Södertörns högskola. Med: Fredrik Söderquist, reto-
rikkonsult, Södertörns högskola. Plats: Skogränd 6 

10.00–11.00	Tro	som	politisk	kraft
Arr: Equmeniakyrkan; Vårdklockans kyrka, Equmenia-
kyrkans församlingar på Gotland. Med: Britta Her-
mansson, pastor, Equmeniakyrkan, Saga Carlgren, 
regionråd, Vänsterpartiet, Fanny Gardarfve Band, 
Tomas Boström, pastor, Vårdklockans kyrka, Lilian 
Edman, diakon, Vårdklockans kyrka och Elisabeth 
Lindgren, samordnare bildning och kompetensutveck-
ling, Equmeniakyrkan. Plats: Vårdklockans kyrka, 
Adelsgatan 43.

12.00–12.30	Jonas	Sjöstedt	om	barns		
rätt	till	ett	tryggt	sommarlov
Arr: Majblommans Riksförbund. Med: Lena Holm, 
generalsekreterare, Majblomman. Plats: Cramérgatan, 
H329.

13.00–14.00	Kvinnorna	som	bär		
välfärden	på	sina	axlar
Arr: Arr: Vänsterpartiet. Med: Ulla Andersson, ekono-
misk politisk talesperson, Vänsterpartiet, Paulina de 
los Reyos, professor i ekonomisk historia, Stockholms 
Universitet, Åsa Mattsson, moderator, pressansvarig, 
Vänsterpartiet, Anne Fowler, undersköterska, Got-
lands kommun och Ulf Bjerregaard, huvudskyddsom-
bud/förhandlare, Kommunal. Plats: Almedalen.

13.30–14.00	Vad	kan	vi	säga	retoriskt		
om	Jonas	Sjöstedts	tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige AB, Internationella torget; 
Södertörns högskola. Med: Fredrik Söderquist, reto-
rikkonsult, Södertörns högskola. Plats: Skogränd 6 

14.00–15.00	Hur	hållbar	är		
Vänsterpartiets	politik	i	praktiken?
Arr: FAR. Med: Dan Brännström, generalsekreterare, 
FAR och Outi Alestalo, Senior Manager, Climate 
Change and Sustainability Services, EY. Plats: Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6. 

19.00–19.40	Jonas	Sjöstedts	tal
Arr: Vänsterpartiet. Med: Jonas Sjöstedt, partiordfö-
rande, Vänsterpartiet. Plats: Almedalen.

20.00–20.30	Opinion	Almedalen		
–	live	om	dagens	hetaste	frågor
Arr: SVT. Med: Jonas Sjöstedt (V), partiledare, 
Belinda Olsson, programledare, SVT och Axel Gordh 
Humlesjö, programledare, SVT. Plats: Tage Cervins 
gata, H415.

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET
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LIVE P˚
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ALMEDALEN
SØNDAG
14.00–14.45

Adda Expressen på Snapchat 
S˚ HÆR GØR DU FØR ATT ADDA 
EXPRESSEN P˚ SNAPCHAT:
m På Snapchat finns Expressen under 
användarnamnet ”ExpressenSE”. Appen är 
gratis och finns i App Store och på Google Play. 
M Lägg till Expressen: Öppna applikationen. 
Tryck på det spöket högst upp. Välj ”Lägg till 
vänner” och välj ”Lägg till med användarnamn”. 
Sök på ”ExpressenSE”. 
m Du kan också ta en bild i Snapchat på den 
spökikon som finns i artikeln för att adda oss. 

Häng med bakom 
kulisserna under 
Almedalsveckan

Användarnamn:  
ExpressenSE
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MmM Expressens politikreporter Niklas Svensson 
är nominerad till utmärkelsen Årets digitala 
kommunikatör i Almedalen. 
MmM Tidigare utsågs han av sajten Makthavare.

se till den person som tydligast sätter agendan 
under politikerveckan.
MmM Övriga nominerade till Årets digitala kom-

munikatör är Günther Mårder, vd, Företagarna, 
ABB, Fler Unga, Rädda  Barnen och Annie Lööf 
som är partiledare för Centerpartiet.
MmM Juryn, som består av Karin Bäcklund, 

Springtime, Pär Lagerström, Notified, Camilla 
Eriksson, Retorikiska och Jonas Morian, 
Ledarna, ser till genomslag, 
 kvalitet, kanalval och 
 originalitet i digital 
kommunikation under 
Almedalsveckan. 
MmM Vinnaren utses 

i dag fredag.

NIKLAS 
SVENSSON  
NOMINERAD
Expressens politikreporter kan 
få utmärkelsen ”˚rets digitala 
kommunikatör i Almedalen”

VINNAREN 
UTSES I DAG

RÄDDA BARNEN
organisation
 @raddabarnen

ANNIE LÖÖF
partiledare, Centerpartiet
 @annieloof

GÜNTHER MÅRDER
vd, Företagarna
 @gunthermarder

ABB SVERIGE
verkstadskoncern
 @ABBSverige

FLER UNGA
ideell förening
 @

NIKLAS SVENSSON
politikreporter, Expressen
 @niklassvensson

...OCH DE NOMINERADE ÆR:

NOMINERAD. Expressens politik reporter 
Niklas Svensson är nominerad till utmär-
kelsen Årets digitala kommunikatör 
i Almedalen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
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Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2
 

#EUiAlmedalen

www.europahuset.eu

Delta i EU-debatten i Almedalen!
Fredag 8/7 hos #EUiAlmedalen

Kl. 09.00–10.00
God morgon Almedalen!  
Här är Politico med de senaste 
nyheterna från Bryssel
Ryan Heath redaktör tidningen Politico, 
Max Andersson Europaparlamentariker (MP), 
Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker (M) 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet 
På engelska

Kl. 10.00–10.45
Avgastester i EU – 
Hur skingra röken?
Fredrick Federley Europaparlamentariker  (C), 
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M), 
Anders Norén teknisk chef BIL Sweden 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet

Kl. 11.00–11.45
EU:s klimatpolitik i praktiken – 
Hur påverkas näringslivet av 
handeln med utsläppsrätter?
Linnéa Engström Europaparlamentariker (MP), 
Fredrick Federley Europaparlamentariker (C), 
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M), 
Cecilia Kellberg ansvarig miljö- och klimatfrågor 
Energiföretagen 
Moderator: Klas Jansson Europaparlamentet

Kl. 12.00–12.45
Vapendirektivet förnyas – 
Träffar det rätt? 
Bodil Valero Europaparlamentariker (MP), 
Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker (M), 
Torbjörn Larsson förste vice ordförande Svenska  
Jägareförbundet, Roland Dahlman ordförande 
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet

Kl. 13.30–14.00
Vilka frågor vill Miljöpartiet  
driva på EU-nivå?
Bodil Valero Europaparlamentariker (MP), 
Emma Nohrén riksdagsledamot (MP) 
Utfrågare: Herman Melzer journalist

Kl. 14.00–14.45 
EU:s gemensamma asylsystem  
– Vad kommer att hända?
Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker (M), 
Bodil Valero Europaparlamentariker (MP), 
Madelaine Seidlitz jurist Amnesty International 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet

Kl. 15.00–15.45
Sverige, EU och världen – 
Möjligheter och risker med 
handelsavtalet med USA
Max Andersson Europaparlamentariker (MP), 
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M) 
Moderator: Klas Jansson Europaparlamentet

Kl. 16.00–18.00
Äldres liv – En ljusnande 
framtid?
Gunnar Akner professor i geriatrik Linnaeus  
Universitet, Agneta Nordberg professor och  
överläkare i geriatrik Karolinska Institutet Novum 
Mats Thorslund professor Age Research Center, 
Susanne Rolfner-Suvanto utredare av nationell  
kvalitetsplan för äldreomsorgen Regeringskansliet, 
Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker (M) 
Moderator: Alexandra Charles ordförande  
1,6 miljonerklubben


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

