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Klas Ingesson visste att cancern 
skulle ta honom förr eller senare. 

Men varken han själv eller om-
givningen trodde att det skulle gå 
så fort. Kämpen som gav ärligheten 
ett ansikte är borta. 

Bara timmarna efter dödsbudet 

samlades boråsarna för att hedra 
den 46-årige Elfsborgstränaren. 
Porträtten av Ingesson i både 
landslagsmundering och Elfs-
borgsoverall omringades snabbt 
av rosor, klubbhalsdukar, match-
tröjor, ännu fler tända ljus – och en 

stor banderoll med texten ”Super-
Klas”. 

”Klas Ingesson var som han ver-
kade. Därför var han så älskad av så 
många”, skriver DN:s sportkröni-
kör Johan Esk. 

Klas Ingesson blev 46 år. Sport 11–13

Landslagsstjärnan Anders Svensson lade ned blommor vid kondoleansbordet i Borås i går. Foto: Adam Ihse

Klas Ingesson var älskad av så många

Enkelt att
fjärrstyra
din skrivare
○ datorprylarna är åtkomliga för vem som helst.

Världen

”Priserna är till 
för alla barn”
Utmärkelserna fortsätter att hagla 
över den pakistanska skolflickan 
Malala Yousafzai. I går tog hon emot 
”barnens Nobelpris” på Gripsholms 
slott. ”Priserna är till för att hjälpa 
alla barn”, säger hon. Världen 16

Jobb

Satsning ska ge fler 
kvinnliga chefer
Hotellkoncernen Rezidor startar 
ett projekt för att sätta fler kvinnor i 
chefsposition. ”För mig handlar det 
mycket om att vara en förebild. Jag 
är  hotelldirektör och har tre barn”, 
säger Maria Tullberg. Ekonomi 22

roman. ”Alkemistens  
dotter” är omöjlig  
att motstå,  
skriver DN:s  
recensent.
Kultur 6

Nominerad till  
Augustpriset.

Maria Tullberg och Thomas Engel-
hart jobbar för jämställdhet.
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Nordiska rådets priser. 
Kjell Westös hyllade  
roman ”Hägring 38”  
fortsätter sitt segertåg 
– tilldelas litteraturpriset.
Kultur 4–5 konst. Verk  

i fin dialog  
på Artipelag.
Kultur 8

Debatt

”I dag erkänner 
Sverige staten 
Palestina”
Sveriges regering fattar i dag beslu-
tet att erkänna Palestina som stat. 

Utrikesminister Margot Wall-
ström skriver på DN Debatt att det 
finns starka politiska argument för 
ett erkännande, liksom när Sverige 
erkände Kroatien och Kosovo trots 
att även dessa länder saknade kon-
troll över delar av sitt territorium. 

”Det finns de som hävdar att be-
slutet kommer för tidigt. Jag är rädd 
att det snarare är för sent”, skriver 
Margot Wallström och framhåller 
att nya israeliska bosättningsbeslut 
försvårar en tvåstatslösning.
Debatt 6

Ekonomi

Så ska hushållens 
skulder bromsas
Efter Riksbankens sänkning av repo-
räntan till noll procent filas det nu 
på andra åtgärder för att hejda hus-
hållens skuldsättning. Amorterings-
krav, sänkta ränteavdrag och skärpt 
lånetak är några av de åtgärder som 
kan bli aktuella. Ekonomi 18–19

Många svenskars skrivare, webb-
kameror och backup-hårddiskar är 
exponerade mot internet. Därmed 
är de åtkomliga för vem som helst, 
visar DN:s granskning.

En säkerhetsbrist gör att en HP 
Photosmart-skrivare i vissa fall 
kan bli nåbar på internet – enbart 
genom att skriva in maskinens ip-
adress i en vanlig webbläsare. En-
heterna har inget lösenordsskydd 
som standard.

Enligt Leif Nixon, säkerhetskoor-
dinator på Nationellt superdator-
centrum vid Linköpings universitet, 
är exemplet med HP Photosmart 
sannolikt toppen på ett isberg.

– Det är ett svårt problem att lösa 
när det har gått så här långt. Det 
finns ingen aktör som har till upp-
gift att försöka lösa detta. Det finns 
ingen statlig myndighet som gör det 
och bredbandsoperatörerna bryr sig 
inte, säger Leif Nixon. Nyheter 8–9

dN granskar. Det sårbara digitala samhället
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Hotelljätte satsar på kvinnor
Rezidor har för få kvinnliga che-
fer trots att hälften av de som 
studerar hotellmanagement är 
kvinnor. Därför startar hotell-
koncernen ett projekt för att 
sätta fler kvinnor i chefsposition. 
Målet är jämställdhet före 2016. 

○○Från tornsviten på Radisson Blu 
hotell vid Nybrokajen i Stockholm 
breder huvudstaden ut sig åt alla 
vädersträck. Rezidor Hotel Groups 
Nordenchef Thomas Engelhart 
och Maria Tullberg, chef för Ra-
disson Blus två hotell vid Arlanda 
flygplats, är här för att berätta om 
koncernens nya satsning Woman in 
Leadership (WIL) som går ut på att 
få in fler kvinnliga chefer i företaget.

–○Jag är övertygad om att det här 

projektet kommer att göra oss till 
en betydligt mer attraktiv arbets-
givare. Det handlar om en attityd-
förändring i hela företaget som ska 
sprida sig som ringar på vattnet, 
säger Thomas Engelhart.

Maria Tullberg är en av tolv ny-
utsedda WIL-ambassadörer. Hon 
ska som en av projektets huvud-
personer leda arbetet för satsningen 
i Norden. Tillsammans med sin 
 arbetsgrupp ska hon sätta upp rikt-
linjerna som hotellen i Norden ska 
följa.

–○För mig handlar det mycket 
om att vara en förebild. Jag är 
 hotelldirektör och har tre barn. Det 
är fullt möjligt att göra karriär även 
om man har en familj och så ska det 
vara, säger Maria Tullberg.

I dag är en tredjedel  av Rezidors 
chefer i Norden kvinnor och må-
let är att det ska vara jämställt före 
2016. Inom koncernen som helhet 
är målet lägre ställt. Nu är sexton 

procent av cheferna kvinnor och 
målet är att nå upp till dagens nor-
diska nivå.

–○Vi måste hela tiden jobba ut-
ifrån våra förutsättningar. Bara för 
att vi i Norden kommit längre kan 
vi inte vara nöjda. Och vi ska inte 
glömma att här i Norden står vi 
inför andra utmaningar än de som 
arbetar på hotellen i till exempel 
Saudiarabien, säger Thomas Engel-
hart.

För att nå målen  ska Rezidor 
bland annat underlätta intern-
rekryteringen genom att sätta upp 
en databas där all personal kom-
mer vara sökbar. De ska också 
 underlätta och skapa handlingspla-
ner för anställda som är föräldra-
lediga.

–○Många känner att de faller ur 
företaget när de tar föräldraledigt. 
Därför gäller det att ha en plan 
för att fasa in någon som varit le-
dig  eller för hur vi ska arbeta med 

Företag: rezidor Hotel group. 
Antal anställda: 35 000.
430 hotell i totalt 70 länder. 
Bransch: Hotell.

Problemet
För få kvinnliga chefer.

Så löstes det

1 WIL circle. Programambassa-
dörerna bildar grupper som ska 

bära ett extra ansvar som förebilder 
och fungera som mentorer för yngre 
kolleger.

2 En digital plattform. en plats 
där anställda kan dela erfaren-

heter och framsteg.

3 Utbildning. Jämställdhets-
utbildningar för samtliga 

hotelldirektörer och mellanchefer 
inom organisation. dessa uppmanas 
sedan att utbilda resterande delen 
av personalen.

 vikarier under tiden någon är bor-
ta, säger Maria Tullberg.

Initiativet till Rezidors  WIL-projekt 
kom efter att företaget insett pro-
blemet med att hälften av alla som 
läser utbildningar i hotellmana-
gement är kvinnor samtidigt som 
bara 16 procent av dessa sedan blir 
en del av ledningen. För att tackla 
problemet arrangerades en work-
shop där personer från olika delar 
av organisationen deltog. Resulta-
tet blev WIL-projektet och första 
stegen togs i april 2014.

–○Vi har alla olika värderingar, 
kompetenser och erfarenheter 
och jag är övertygad om att ju fler 
infallsvinklar vi får desto bättre 
resultat kommer vi att se. Att bara 
sitta och prata med andra som har 
samma bakgrund och åsikt är ju 
 supertråkigt. Därför är det viktigt 
att få in fler kvinnor i ledningen, 
 säger Thomas Engelhart.
jakob.lind@dn.se

Karriär 
& Utbildning

Jämställdhet.  

Söndag  
Svårt för unga 
att få fasta jobb.

○ Din guiDe till ett mer SpännanDe och framgångSrikt yrkeSliv Redaktör: Caroline englund  e-post: caroline.englund@dn.se  För annonsering: 08-738 14 15 eller plats@dn.se

Tips. Så gjorde Rezidor

Rezidor Hotel Groups Nordenchef Thomas Engelhart håller tillsammans med Maria Tullberg, chef för Radisson Blus två hotell vid Arlanda flygplats, i ett jämställdhetsprojekt inom koncernen. 

Jakob Lind, text  
Fredrik Funck, foto

Hitta nya och 
spännande 
utmaningar.

Hitta din utbildning  
i DN Jobb Karriär  
& Utbildning


