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Abstract 

 

Politicians Week in Visby has since the late 1960s developed to be a fairly unique concept in 

Swedish politics, which even in recent years has begun to be exported to other countries in 

Europe. Curiosity and interest around the arrangement of activities and actors have in the past 

decade become increasingly both nationally and internationally. The purpose of this study has 

therefore been to find out how “Almedalsveckan” as a political arrangement emerged and 

developed. The question that the study mainly tries to answer is how “Almedalsveckan” 

became a concept of the open democratic meeting between politicians, citizens, journalists 

and various organizations in the Swedish society. To find out, mainly newspaper articles from 

the Gotland newspapers has been used, as well as an interview with the former municipal 

politician Jan Lundgren (s) has been made. Source material has also been obtained from the 

Library of Almedalen in the Gotlandica department, “Almedalsveckan” official website, 

Gotland Tourist, SCB and SIKA. The investigation has been defined to include the election-

years for the period 1968 - 2009 but other years have also been used to see how political 

participation has been in non-election year and in 2009 to root development at the present 

time. The results from the survey show how the arrangement evolved to this stage as a 

meeting place for political debate in which politicians, citizens, journalists and various 

organizations engaged in informal conversations. 
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1. Inledning 

I Gotlands Allehanda den 19:e juli 1998 kan man på ledarsidan läsa att politikerveckan i 

Visby har ”… tveklöst höjt temperaturen i valrörelsen och delvis också pekat ut riktningen för 

årets valfrågor.”. Vid den här tidpunkten hade det gått trettio år sedan Olof Palme höll sitt 

första tal under semestern på Gotland vilket sedermera blev en tradition och även förelöparen 

till dagens årliga politikervecka i Almedalen. Citatet visar på att arrangemanget med tiden har 

utvecklats till att bli en politisk arena med allt större relevans, en arena där de olika 

riksdagspartierna aktivt deltar genom att föra fram sina politiska åsikter och idéer genom att 

delta vid seminarier och genom att äntra talarstolen för en kväll. Men det är inte bara 

representanter från riksdag och regering som under veckan passar på att göra sina röster hörda 

utan under de sista tio åren har även allt fler deltagare från olika organisationer och föreningar 

deltagit och arrangerat diverse aktiviteter för att föra fram sitt budskap med avsikten att 

upplysa, engagera och beröra oss medborgare. Under 2000-talet har det även blivit mer regel 

än undantag att faktiskt alla riksdagspartier är representerade under veckan i talarstolen och 

att platsen för evenemanget har blivit fast förankrat i Almedalen där det faktiskt en gång i 

tiden startade. Det man under tidigare år kan se är att deltagandet ökade kraftigt under valåren 

för att åren där emellan bestå av ett mer glest deltagande bland de politiska talarna. Man kan 

också se att talen fram till och med mitten av 1990-talet varit utspridda på en lite längre period 

under sommaren samt att platsen för talen både kunnat skilja sig åt beroende på parti och år. 

Denna undersökning kommer därmed att försöka klarlägga Almedalsveckans utveckling 

genom att belysa den förändring som varit karakteristiskt för de olika årtiondena och för att få 

en förklaring till hur ett av nutidens största politiska arrangemang i Sverige blivit till.  

 

1.1 Vad är Almedalsveckan? 

 

Almedalsveckan ser jag som i första hand en politisk mötesplats där olika aktörer genom 

mellanmänskliga relationer diskuterar och debatterar olika aspekter av politiska dilemman och 

samhälleliga särintressen med syfte att försöka påverka enskilda individer likväl som olika 

organisationer. Jag ser också Almedalsveckan som ett framväxande världsunikt koncept som i 

framtiden kommer att ses som en föregångare till en ny typ av kommunikativ och informativ 

tillvaro, där vanliga medborgare, politiska beslutsfattare, näringsliv och andra organisationer 

kan mötas och odla den politiska kulturen i ett demokratiskt samhälle.  
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1.2 Forskningssituation 

 

Tidigare undersökningar om Almedalsveckan kan benämnas som sparsamma då det hitintills 

endast utförts två undersökningar varav den ena på uppdrag av Gotlands kommun och den 

andra på uppdrag av Gotlands Turistförening och i samarbete med Gotlands kommun. Det har 

förvisso även gjorts ett par webbenkäter av Gotlands kommun i fråga om arrangörernas syn 

på Almedalsveckans organisation men dem har jag bedömt mer för att vara källmaterial i min 

undersökning och av den anledningen kommer resultatet därifrån att återges till viss del under 

avsnitt 3.4.
1
 Den undersökning som gjorts på uppdrag av Gotlands kommun syftar till att ta 

reda på vilka kärnvärden som Almedalsveckan representerar och genomfördes under 

sommaren år 2007 av en grupp studenter vid marknadskommunikationslinjen, IHR, 

Institutionen för reklam och PR vid Stockholms universitet.
2
 Resultatet från den 

undersökningen visar på att Almedalsveckan har ett mycket starkt varumärke och att 

Almedalsveckans mötesklimat identifieras med ett begrepp som författarna valt att kalla för 

”Almedalsandan” vilket de även menar är det unika med arrangemanget. Man kom också 

fram till att Almedalsveckans organisation behövde bli tydligare i fråga om roller och ansvar 

och att den borde komma fram med förslag om hur varumärket Almedalsveckan kunde 

stärkas.
3
 Detta som en följd av att man i undersökningen såg att det till viss del fanns en 

negativ bild av Almedalsveckan i fråga om synen på arrangemanget som en ”Kiviks 

marknad”, en syn som man uppfattade spreds och underhölls av enstaka opinionsbildare.
 4

  

 

Den andra undersökningen om Almedalsveckan har även den gjorts år 2007 och faller inom 

ramen för projektet Historieturism och evenemang i samverkan. Undersökningen har 

genomförts av Turismens Utredningsinstitut med syfte att utvärdera Almedalsveckan för att 

därigenom skaffa sig mer kunskap om de turismekonomiska effekterna vid stora evenemang 

och om hur evenemang kan stimulera till ett ökat antal gäster/besökare/turister till Gotland.
5
 

Det man i undersökningen slår fast är att Almedalsveckan är ett av Gotlands största 

evenemang och att det är Sveriges största årliga politiska mötesplats där partiledare, 

folkvalda, opinionsbildare och lobbyister träffas. Studien slår också fast att Almedalsveckan 

                                                 

1
 http://www.gotland.se/almedalsveckan    

2
 Johan Bengtsson med flera (2007) Almedalsveckan Det demokratiska toppmötet, sid. 3. 

3
 Johan Bengtsson med flera (2007) sid. 1.  

4
 Johan Bengtsson med flera (2007) sid. 21. 

5
 Turismens Utredningsinstitut (2007) Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007, sid. 4. 

http://www.gotland.se/almedalsveckan
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år 2007 hade en omfattning på uppemot 462 programpunkter som anordnades av cirka 200 

olika organisationer och att Almedalsveckan årgång 2007 bevakades av 300 journalister samt 

att 4 900 personer besökte veckans olika aktiviteter.
6
 De turismekonomiska effekterna 

beräknades uppgå till närmare 20 miljoner vilket man fått fram genom att man utgått ifrån ett 

snittvärde per individ multiplicerat med antalet dagar besökaren stannat. I genomsnitt 

konsumerade varje besökare av Almedalsveckan 1109 kronor per dygn på varor och tjänster.
7
 

Den turismekonomiska omsättningen omfattar värdet av turisternas konsumtion under sin 

vistelse på Gotland och omsättningens storlek bestäms därmed utifrån antalet turister och 

deras dygnskonsumtion samt deras vistelselängd i Gotlands kommun.
8
 En annan slutsats som 

Anders Murat, turistchef vid Gotlands Turistförening, lyfter fram utifrån undersökningen är 

att Almedalsveckan har ett enormt PR-värde för Gotland i form av att vara Sveriges största 

politiska mötesplats.
9
 Undersökningarna som härmed gjorts på området har med andra ord 

studerat Almedalsveckans funktion som ett politiskt kommunikations- och mediefenomen i 

det svenska samhället samt Almedalsveckans turismekonomiska effekter på det gotländska 

samhället vilket legitimerar en kompletterande undersökning av Almedalsveckans uppkomst 

och utveckling från 1960-talet fram till idag.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Undersökningen syftar till att ta reda på hur Almedalsveckan har växt fram i Visby sen slutet 

av 1960-talet. För att visa på den utveckling som skett av Almedalsveckan kommer 

undersökningen bland annat att utgå ifrån hur det politiska deltagandet sett ut genom åren. 

Undersökningen kommer också att studera ifall det politiska arrangemanget har breddats 

genom tillkomsten av andra aktiviteter och aktörer förutom de politiska talen i Almedalen och 

i så fall vilken typ av aktiviteter det handlar om och vem det är som arrangerar dem. 

Undersökningen ämnar därmed till att försöka besvara den huvudsakliga frågeställningen om 

hur Almedalsveckan har utvecklats som politiskt arrangemang. Hur har den kommit att bli ett 

begrepp för det öppna demokratiska mötet mellan politiker, medborgare, journalister och 

olika organisationer i det svenska samhället?   

 

                                                 

6
 Turismens Utredningsinstitut (2007) sid. 28. 

7
 Turismens Utredningsinstitut (2007) sid. 2. 

8
 Turismens Utredningsinstitut (2007) sid. 28. 

9
 http://www.gotland.info Almedalsveckan – en guldgruva för hela Gotland, den 9/10-2007. 

http://www.gotland.info/
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1.4 Undersökningens avgränsning  

 

Undersökningen kommer inte att redogöra för politikerveckans alla år utan den kommer att 

utgå från valåren det vill säga år 1968, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 

1994, 1998, 2002, 2006 samt något om senare år för att förankra utvecklingen till nuläget. För 

att kunna visa på den utveckling som skett under 2000-talet med ett årligt stort deltagande 

kommer något år emellan dessa tidigare valår även att ingå i undersökningen.  

 

1.5 Källmaterial, källkritik och metod 

 

En första kontakt i undersökningens inledningsstadium togs med Karin Lindvall som är 

projektansvarig för Almedalsveckan för att få tips och information om vart källmaterial och 

tidigare undersökningar om veckan kunde sökas och inhämtas. Lindvall lotsade mig då vidare 

till Jan Lundgren som jag vid ett senare tillfälle intervjuade under en knapp timmes tid. Jan 

Lundgren föddes 1943 i Visby och har tidigare arbetat som socialdemokratiskt kommunalråd 

inom Gotlands kommun. Lundgren kom tidigt i kontakt med det politiska livet då han växte 

upp i ett hem med ett starkt politiskt intresse och har både varit ordförande inom SSU:s 

Visbykrets och inom SSU:s Gotlands distrikt.
10

 Syftet med intervjun var att få ta del av hans 

erfarenheter och kunskaper om veckans uppkomst och utveckling då han under många år var 

engagerad i arrangemanget kring Almedalsveckan och även var en av de personer som låg 

bakom initiativet till Palmes första sommartal i Almedalen. Delar av den inspelade intervjun 

med honom kommer att användas i undersökningen. 

 

I undersökningen kommer också tidningsartiklar från Gotlands två lokala dagstidningar att 

användas, nämligen Gotlands Allehanda (GA) och Gotlands Tidningar (GT). Gotlands 

Allehanda är precis som Gotlands Tidningar en lokal dagstidning som rapporterar om vad 

som hänt på Gotland. GA grundades år 1872 och har en ledare som betecknas som oberoende 

moderat medan GT är en sammanslagning av den socialdemokratiska dagstidningen 

Gotlänningen och den centerpartistiske dagstidningen Gotlands Folkblad. Sammanslagningen 

av de båda dagstidningarna ägde rum år 1983 men samarbetet dem emellan går längre tillbaka 

i tiden än så och av den anledningen har GT två ledare. Både GA och GT ingår i NTM- 

                                                 

10
 http://www.gotland.se information hämtad den 15/1-2010. 

http://www.gotland.se/
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koncernen.
11

 Tidningsartiklar från GA och GT har tagits fram genom Almedalsbibliotekets 

mikrofilm. Artikelsökningen har på grund av undersökningens avgränsning begränsats till den 

period som gällt för politikernas sommartal i Visby för åren 1979, 1982, 1985, 1988 och 1991 

exempelvis 20- 31 juli för år 1982. När det gäller åren 1994, 1998, 2002 och 2006 har 

sökningen skett utifrån den vecka i juli som Almedalsveckan hållits till exempel 11-17 juli för 

år 1998. För de tidigare åren 1968, 1970, 1973 och 1976 har inskannade tidningsartiklar från 

GA och GT på Almedalsveckans officiella hemsida använts.
12

 Ytterligare uppgifter om 

Almedalsveckan som finns på hemsidan som kommer att användas i undersökningen är 

exempelvis statistik rörande veckans aktiviteter och arrangörer samt material om Olof Palme 

och hans tal under 1970-talet vilket behövs för att kunna visa på den utveckling som skett och 

vad som legat till grund för veckans uppkomst. Ytterligare statistik som kommer att användas 

i undersökningen är statistik om besöksnäringen på Gotland under 1980-, 1990- och 2000-

talet som efter förfrågan har lämnats av både Mats Jansson, utvecklingschef på Gotlands 

Turistförening och av Sara Bentsson vid Statens Institut för kommunikationsanalys samt av 

Sandra Sjöberg som är verksam vid enheten för miljö och turism på Statistiska Centralbyrån. 

Statistiken kommer att användas i en jämförande avsikt för att se om perioden för det årliga 

arrangemanget av Almedalsveckan innebär en ökad besöksfrekvens på ön från år till år. 

Andra tidningsartiklar som behandlar Almedalsveckan som kommer att användas i 

undersökningen har hittats via sökordet Almedalsveckan genom Almedalsbibliotekets 

söktjänst i den lokala bibliotekskatalogen. Det stora flertalet av dessa artiklar finns arkiverade 

på Almedalsbibliotekets Gotlandica- avdelning. En samlingsbox med material om 

Almedalsveckan från år 2006 till och med år 2009 kommer i viss mån att användas för att 

belysa veckans utökade arrangemang. Personen eller personerna som har skapat samlingen 

som främst består av programtidningar men även av ett par andra tidningar har med all 

säkerhet gjort ett visst urval vilket man bör vara medveten om. Förmodligen har urvalet skett 

genom att de under senare år i och med Almedalsveckans utökade arrangemang börjat spara 

ett urval av de olika programtidningar etcetera som getts ut, men det innebär också att de kan 

ha missat något och att det alltså kan finnas luckor i samlingen.  Frågor som kommer att 

ställas till källmaterialet för att försöka beskriva Almedalsveckans uppkomst och utveckling 

är: 

                                                 

11
 http://www.nt.se/kontakt/ information hämtad den 15/1-2010. 

12
 http://www.gotland.se/almedalsveckan/  

 

http://www.nt.se/kontakt/
http://www.gotland.se/almedalsveckan/
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 Var, när, hur, varför och av vem såddes fröet till Almedalsveckan? 

 Hur har det politiska deltagandet sett ut under åren (1968-2009) i fråga om vilka 

partipolitiska representanter som talat i Visby, på vilka platser i Visby har de talat och 

när? 

 Har något i fråga om det politiska deltagandet varit problematiskt under veckans 

utveckling och i så fall vad? 

 Hur många åhörare har uppskattningsvis lyssnat till talen? 

 Har det skett något i samband med de politiska talen i Almedalen och i så fall vad? 

 Hur beskrivs Almedalstalen/Almedalsveckan i pressen? 

 Vad säger statistiken om antal besökare och vilken typ av evenemang som anordnas 

under det senaste decenniet? 

 När ungefär började dessa evenemang vid sidan om de politiska talen att ta fart? 

2. Forskningsöversikt 

 

Forskningen som kommer att tas upp i denna del är kopplat till Almedalsveckan som i första 

hand en politisk mötesplats där olika aktörer genom mellanmänskliga relationer diskuterar 

och debatterar olika aspekter av politiska dilemman och samhälleliga särintressen med syfte 

att försöka påverka enskilda individer likväl som olika organisationer. Så till vida kan man 

säga att arrangemanget främst karaktäriseras av att vara en öppen pluralistisk debatt i 

samhället som i allt större utsträckning hårdbevakas av medier.  Medierna i sin tur är ansvarig 

för den rapportering som sker kring eventet genom att de förmedlar sin tolkning och sin 

analys av de politiska budskap som förs fram under veckan. En annan del är att det för 

veckans olika arrangörer och för de olika partipolitiska företrädarna blivit allt viktigare att 

göra sig sedda under eventet för att få så mycket publicitet som möjligt för att därigenom nå 

ut till så många som möjligt. Vilken forskning har då bedrivits inom detta ämne och vad har 

den kommit fram till i fråga om politisk kommunikation, politikens medialisering, medierna 

och deras valmakt samt PR-industrin, lobbyisterna och demokratin samt i fråga om hur stora 

evenemang påverkar det lokala samhället. Jag vill dock poängtera att det som kommer tas upp 

i denna forskningsöversikt består av ett ytterst begränsat urval av den forskning som har 

bedrivits inom respektive område. Forskningen är gigantisk och därför har urvalet gjorts med 

tanke på vad som har varit relevant att ta upp med anledning av Almedalsveckan och dess 

utveckling som politiskt arrangemang samt som turistattraktion och dess möjliga effekt på det 
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lokala samhället. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning där forskningen kopplas 

till Almedalsveckan. 

 

2.1 Politisk kommunikation 

 

Kommunikation är en grundläggande del av livet för oss människor vilket även är något som 

gäller för det politiska livet. Den påverkan som sker genom politisk kommunikation kan ske 

direkt eller indirekt och pågå under olika lång tid där det förra mestadels sker via 

partipolitiska aktiviteter och det senare genom aktörer såsom exempelvis medier, enskilda 

journalister, intresseorganisationer, familj, vänner och arbetskamrater. Medborgarna i en 

representativ demokrati kan av sina valda politiker begära att de tar ett politiskt ansvar som 

gör att själva röstandet uppfattas som ett renodlat uttryck för väljare och politikers 

kommunikation sinsemellan. Denna uppfattning präglas dock av ett starkt förenklat synsätt 

eftersom det i verkligheten består av en allt längre process med ett led av olika händelser vari 

man skulle kunna se det politiska arrangemanget under Almedalsveckan som en eller flera 

händelser. Dessa händelser kan enligt Bengtsson utgöras av debatter inom och mellan partier, 

mediernas nyhetsbevakning, analyser i tidskrifter och böcker, demonstrationer och tal likväl 

som av vardagliga samtal och diskussioner i politiska frågor. Politisk kommunikation i en 

demokratisk process utgörs också av formella sammanträden som består av förhandlingar, 

argumentationer, kompromisser och beslutsfattande på olika nivåer och inom olika organ.
13

 

Beslut som sedan skall verkställas men dess för innan skall det överläggas och diskuteras av 

både förtroendevalda politiker och tjänstemän i fråga om hur implementeringen skall ske. 

Genom det direkta möte som sedan uppstår mellan den anställde som skall utföra uppgiften 

och den enskilde individen förverkligas beslutet. Hur detta möte sen avlöper är väsentlig för 

hur medborgarna kommer att uppfatta det demokratiska systemet.  

 

Politisk kommunikation syftar både till att hantera och etablera kollektiva kulturella koder 

människor emellan för att på så vis möjliggöra en gemensam strävan mot att försöka lösa 

problem som berör oss alla samt till att försöka övertyga enskilda individer i en bestämd 

sakfråga. En avgörande roll i denna demokratiska process har de politiska institutionerna men 

det som allt mer märks är att medierna utvecklas till att vara både en arena och en aktör som 

                                                 

13
 Hans Bengtsson (red.) (2001) Politisk kommunikation och demokrati, sid. 10. 
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ökar i betydelse för hur vi uppfattar den politiska verkligheten och även i frågan om hur den 

normativa utformningen i opinionsbildningen ter sig.
14

 Politiska budskap och handlingar 

måste därför också studeras i ett vidare socialt och kulturellt sammanhang där en betydande 

del av kommunikationen sker via andra mellanmänskliga relationer.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att politisk kommunikation syftar till att upprätta en 

dialog mellan de politiska beslutsfattarna och medborgarna i ett demokratiskt samhälle. I detta 

sammanhang kan man se Almedalsveckan som ett väsentligt forum som på något vis svarar 

mot den moderna utveckling som skett i samhället där den formella distansen mellan politiker 

och medborgare allt mer tunnas ut och övergår i ett mer informellt samtal. Politisk 

kommunikation sker dock även mellan andra samhällsaktörer såsom exempelvis näringslivet 

och olika intresseorganisationer. Formerna för den politiska kommunikationen kan se väldigt 

olika ut men en sak som är säker är att den består av en längre process med ett led av flera 

olika händelser. Stora informationsflöden går idag via dagstidningar, TV och radio vilket gör 

att politiken från och med 1960-talet har genomgått en nödvändig medialisering. Detta märks 

tydligt vad gäller Almedalsveckans växande mediala publicitet som ett stort politiskt 

arrangemang i press, radio och tv men även på nätet. Detta för att dels kunna nå ut till så 

många medborgare som möjligt med sitt budskap men också för att ta upp kampen med media 

om vems bild om den förda politiken som skall kablas ut till samhällets medborgare, om detta 

handlar det nästa kapitlet.  

         

2.2 Politikens medialisering 

 

Opinionsbildning framställs, enligt Bengtsson, i internationella sammanhang som liktydigt 

med politisk kommunikation vilket starkt kan förknippas med mediernas utveckling och till 

massmedierna i fråga om att vara den arena där politikens villkor formas.
15

 Dagstidningar, tv 

och radio dominerar i fråga om att vara de medier som kanaliserar den politiska 

kommunikationen vilka förmodligen i Sverige är den viktigaste informationskällan för 

medborgarna vad gäller den politiska processen. Den politiska kommunikationen i en 

demokrati med dess olika aktörer såsom medborgare, politisk elit, förtroendevalda, näringsliv, 

intresseorganisationer, myndigheter och företrädare för medier är dock mer komplicerad än 

                                                 

14
 Hans Bengtsson (red.) (2001) sid. 10. 

15
 Hans Bengtsson (red.) (2001) sid. 10. 
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så. Något som man emellertid bör ha i åtanke är att politikens medialisering har varit en 

förutsättning för demokratin då ”Den direkta demokratin bygger på möten ansikte mot 

ansikte, den representativa demokratin förutsätter medier.” 
16

 

 

Medierna har utvecklats till att vara en dominerande kommunikationskanal och började även 

under början av 1970-talet att uppträda som självständiga politiska aktörer. Detta är ett 

skeende som man benämner för att vara den första gradens medialisering och redan under det 

nästkommande decenniet, alltså under 1980-talet, skedde den tredje graden av medialisering i 

takt med att de politiska aktörerna anpassade sig till medielogiken.
17

 Medielogik som begrepp 

omfattar en rad olika företeelser inom det dagliga journalistiska arbetet såsom exempelvis 

mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder och började för 

första gången att användas i slutet av 1970-talet. Inom medielogiken har nyhetsorganisationen 

en central ställning och journalistikens förhållande mellan reportrar och byråkrater sker 

genom interaktion. En annan idé med medielogiken är att politiker och massmedier anpassar 

sig efter varandra, det vill säga att politiker förlägger viktiga utspel och andra händelser till 

platser och tider som ger dem möjlighet att genom nyhetsmedierna få en stor uppmärksamhet. 

Medierna å sin sida måste hela tiden öka sin anpassningsförmåga till politikernas allt mer 

slipade metoder för att ta plats i offentligheten.
18

 I SOU 2000:1 kan man läsa att 

demokratiutredningen kommit fram till att ”Kampen om makt i samhället är idag till stor del 

en fråga om kamp om massmediernas uppmärksamhet.” vilket bekräftar att politiken och 

massmedierna är beroende av varandra, då politikerna förser medierna med nyheter och 

journalisterna förser politikerna med ett rampljus som förmedlar deras bild ut till samhället 

och dess medborgare.
19

 Journalister och politiker konkurrerar på så vis om makten att få visa 

upp den politiska världen för allmänheten. Medierna å sin sida vill både värna sitt 

redaktionella oberoende som leverera bra nyheter som väcker uppmärksamhet och intresse 

medan de politiska partierna å sin sida vill visa upp sig från sin starka sida i kontrast till 

motståndarnas svaga sida inom ett och samma område. Denna konflikt mellan medier och 

partier ter sig olika från land till land men i Sverige har det lett till att det är medierna som 

                                                 

16
 Peter Berglez (red.) (1999) Politikens medialisering, sid. 4.  

17
 Peter Berglez (red.) (1999) sid. 4. Lars Nord & Jesper Strömbäck (red.) Medierna och demokratin (2004) sid. 

328.  
18

 Lars Nord & Jesper Strömbäck (red.) ( 2004) sid. 205. 
19

 SOU 2000:1 En uthållig demokrati: Politik för folkstyrelse för 2000-talet, sid. 73, i Lars Nord & Jesper 

Strömbäck (red.) ( 2004) sid. 205. Olof Petersson (red.) (2006) Demokratirådets rapport 2006, Mediernas 

valmakt, sid. 80. 
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avgör hur pass mycket som politikerna skall få göra sig hörda med sina egna ord och inom 

vilka sammanhang deras ord skall sättas in i dagspress och eterrymd.
20

 Här kan bland annat 

nämnas att ”I Tv- nyheterna är den genomsnittliga tiden som en källa får komma till tals utan 

att bli avbruten (sound bite) mellan 15 och 20 sekunder.”.
21

  

 

Massmedierna har en stor betydelse för hur det offentliga samtalet avlöper vilket i sin tur 

påverkar den politiska processen. När det gäller medierna, kommunikationen och demokratin 

kan man med ett deliberativt synsätt tala om den svenska modellen som innebär att människor 

skall lyftas till att kunna förstå sig på de politiska tillvägagångssätten. Den irritation gentemot 

medierna som idag kan skönjas hos politikens företrädare bottnar i det faktum att medierna i 

allt större utsträckning än tidigare uppträder utifrån att de verkar ha ett starkare pedagogiskt 

uppdrag att utföra än politikerna själva både vad gäller mediernas underhållningsprogram med 

gästspelande politiker och debatter som granskande journalistik. Politiker har tidigare sett det 

som ett gemensamt uppdrag att tillsammans med media berätta för folket hur politiken 

fungerar men då dagens medier allt mer agerar självständigt med att bland annat forma sina 

historier och berättelser inom det egna journalistiska fältet och även ibland fokusera på 

journalistikens egna angelägenheter har irritation uppstått. I förhållande till makten ter sig 

dock de oberoende medierna som en ytterst väsentlig nödvändighet för att demokratin och det 

demokratiska idealet skall kunna vara en realitet.
 22

 I Sverige är det främst tv, radio och 

morgontidningar, som dominerar medieanvändningen och under perioden 1979-1998 hade 

dessa tre medier en genomsnittlig spridning på 70- 85 % till samhällets medborgare.
23

 

Mediernas funktion inom den politiska kommunikationen kan sägas vara tvåeggad då den 

både fungerar som en aktör i form av reportage, kommentarer och nyhetsförmedling och som 

en arena för politiska utspel och debatter. Därmed blir medborgarnas bild av politiker och 

deras verksamhet mestadels skapad utifrån de erfarenheter som de får via dagspress, radio och 

tv. Frågan här är ifall den förmedlade mediebilden kan sägas vara sann då den förändrade 

mediesituationen i dagens samhälle innebär att det föreligger ett starkt vinstintresse på 

mediemarknaden.
24

   

 

                                                 

20
 Olof Petersson (red.) (2006) sid. 80. 

21
 Olof Petersson (red.) (2006) sid. 80. 

22
 Peter Berglez (red.) (1999) sid. 307. 

23
 Peter Berglez (red.) (1999) sid. 62. 

24
 Hans Bengtsson (red.) (2001) sid. 140. 
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Jürgen Habermas, tysk sociolog, har utvecklat en idealmodell för det offentliga samtalet, det 

vill säga för det område av det sociala livet inom vilket ett utbyte av information och idéer 

sker med avseende på att bestämma den allmänna opinionen. Den allmänna opinionen skall 

sedan i sin tur ses som vägledande i det politiska beslutsfattandet. Enligt denna idealiserade 

modell skall alla samhällsgrupper ha i princip samma möjligheter till att delta i den offentliga 

debatten. En debatt som inte skall vara styrd av vare sig statliga eller kommersiella intressen 

och som skall bestå av en öppen diskussion mellan deltagarna som inte på något vis präglas 

av dominans eller någon form av maktutövning. Habermas skiljer här på den privata och den 

intima sfären där den förra utgörs av privata ekonomiska intressen och den senare av familjen, 

äktenskapet och känslolivet. Habermas ser den offentliga sfären som ett eget socialt område 

och som en självständig enhet mellan affärsintressen och staten. Modellens ideal har hämtats 

från 1700-talets idéer om samhälle och politik och dess borgerliga offentlighet. Denna 

borgerliga offentlighet antogs vila på uppfattningen av en direkt kommunikation mellan 

människor som samlades för att diskutera politik och andra offentligheter. En diskussion som 

ansågs vara ytterst väsentlig för samhället och dess framåtskridande. Habermas menar därmed 

att när de politiska diskussionerna allt mer under 1900-talet har kommit att föras via 

massmedierna har individerna i den intima sfären allt mer isolerats i en sfär som bara blivit 

mindre och mindre. På så vis har individerna passiviserats eftersom de nu bara behöver ta 

ställning till redan ”färdiga politiska paket” eller så att säga bara har att ansluta sig till de 

åsiktstrender som förmedlas via massmedierna.
25

 Därmed har pressen mist sin kritiska 

funktion i förhållande till sin tidigare så upplysta och diskuterande publik och istället ersatt 

den med en jakt på sensationella nyheter för att på så vis öka sin försäljning av annonser och 

därmed trygga sin framgång. De andra två medierna, radio och tv, har i sin tur krävt ofantliga 

investeringar vilket skapat statliga monopol, statliga regleringar och att ett statligt ägande 

blivit allt mer vanligt. Habermas menar därmed att dessa massmedier är offentliga medier 

som inte möjliggör en kritisk diskussion då de inte kan sägas ha en privat karaktär. En annan 

aspekt utifrån denna diskussion är att politiken så att säga har annamit den kommersiella 

logiken vilket konkret sett innebär att ett partipolitiskt program precis som en kommersiell 

vara säljs ut eller ska vi säga säljs in i offentligheten.
26

 Enligt den amerikanske journalisten 

och politiske analytikern Walter Lippmans teorier kring begreppet information är 

massmedierna värdelösa på att återge verkligheten. Han menar vidare att medborgarna 
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igenom sitt inhämtande av information om verkligheten från massmedierna därmed inte kan 

sägas ha en förmåga till att tänka förnuftigt i komplexa politiska frågor. Frågor som 

medborgarna så småningom skall vara med och besluta om. Enligt Lippman gör 

massmedierna sig gång på gång skyldiga till att framställa stereotyper vilket endast återger en 

starkt förenklad och förvrängd bild av verkligheten. Massmediernas invanda metoder för att 

hantera verkligheten i kombination med ett rutinmässigt språk ligger till grund för denna 

stereotypa återspegling av verkligheten.
27

 Å andra sidan är Lippman helt införstådd med 

massmediernas enorma relevans för att det demoratiska systemet skall fungera i dagens 

samhälle genom att nå ut med information till alla samhällets medborgare. Medborgarna blir 

dock starkt påverkade av den stereotypa verklighet som massmedierna basunerar ut vilket i 

sin tur fläckar ner det politiska beslutsfattandet eftersom medborgarna hämtar sin information 

från massmedierna. Med andra ord menar Lippman att det moderna samhället är mycket långt 

ifrån en demokratisk ordning.
28

 Lippman menar vidare att vetenskapen är den enda 

institutionen i samhället som har förmågan till att utveckla det absoluta vetandet och därför 

skall en initierad vetenskaplig expertgrupp föra en intern debatt om vilka politiska förslag som 

kan anses vara bäst för allmänheten och sen får medborgarna svara ja eller nej till de förslag 

som lagts fram.
29

 John Dewey problematiserar precis som Lippman förhållandet mellan 

medborgare och institution i det moderna demokratiska samhället fast utifrån begreppet 

kommunikation. Dewey anser i motsats till Lippman att även vetenskapen är lika oförmögen 

som massmedierna till att framodla det absoluta vetandet. Detta då vetenskapen enligt Dewey 

syftar till att avsluta den oändliga debatten om hur verkligheten fungerar genom att upprätta 

allmängiltiga lagar som alltid skall sägas gälla vilket förmedlar en bild till medborgarna av att 

vetenskapens presenterade fakta och så kallade resultat inte är möjliga att gå emot eller 

kritisera.
30

 Enligt Dewey existerar massmediernas utskickade budskap inte förrän mottagarna 

tagit emot det och tolkat det alltså ser han tolkningen och de olikartade tolkningsmönstren 

som det väsentliga i massmediernas nyhetsrapportering. Det pågående samhället 

karaktäriseras alltså av skillnaden i sättet att tolka och tänka kring en och samma sak och kan 

därmed sägas vara det oändliga samtalet om verklighetens och världens sätt att fungera på.
31

 

På så vis hålls pluralismen vid liv och medborgarnas aktiva politiska handlande blir en 

verklighet. I Deweys tankar kring det moderna demokratiska samhället sitter dock 

                                                 

27
 Peter Berglez (red.) (1999) sid. 81. 
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 Peter Berglez (red.) (1999) sid. 81. 

29
 Peter Berglez (red.) (1999) sid.81. 
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medborgarna inte som passiva informationsmottagare framför tv eller radio utan de deltar 

aktivt i verkliga politiska debatter och samtal där de får ge uttryck för sin kommunikativa och 

dialogiska kompetens.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att politikens medialisering innebära att politik och 

medier i dagens samhälle är svåra att se som åtskilda diskurser då all politik är mer eller 

mindre medialt strukturerad. Att som politiker utnyttja medier och medietekniker för att få 

uppmärksamhet verkar vara ytterst väsentligt både vad gäller att sprida det politiska 

budskapet (informera) men också för att nå ut till så många som möjligt av samhällets 

medborgare för att därigenom väcka en allmän opinion (kommunicera). Det stora utrymme 

som politik idag har i svenska medier speglar dock enligt demokratirådets rapport från år 

2006 att politik i det svenska samhället utgör en ytterst väsentlig roll.
32

 En utveckling som kan 

förklara varför Almedalsveckan som politiskt arrangemang blivit så oerhört stort under 

framförallt 2000-talet eftersom det är politik som står i centrum för arrangemanget. En annan 

sak som kan förklaras är medias allt mer centrala roll under Almedalsveckan som rapportör 

och förmedlare av dess händelser och politikernas budskap till folket under veckan och 

därmed utgör även medias närvaro under veckan ett visst tvång för alla som vill vara med och 

påverka att faktiskt delta i veckans arrangemang. Det efterföljande avsnittet kommer att ta 

upp något om den valmakt som medierna idag kan sägas inneha. 

 

2.3 Mediernas valmakt 

 

Modern politik är som vi tidigare varit inne på medierad politik det vill säga den utspelar sig i 

och via medierna. Enligt Jesper Strömbäck är därför journalistik i allmänhet och 

valjournalistik i synnerhet viktig för demokratins förmåga att fungera.
33

 Men i politikens jakt 

på ett så stort massmedialt utrymme som möjligt är politiken också medialiserad eftersom den 

anpassar sitt urval, sin presentation, sin form, sin rytm, sitt tempo och i vissa fall sitt innehåll 

efter medierna. Den kamp om dagordningen och människornas uppmärksamhet som pågår 

mellan politiker och medier i dagens samhälle är som allra tydligast under en valrörelse då 

valjournalistiken ibland gynnar vissa partier medan andra partier gynnas vid andra tillfällen 

men som dock alltid medför ”… konsekvenser för människors politiska intresse, deras 
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kunskaper och även för hur de röstar på valdagen.”.
34

 Enligt demokratirådet kan förhållandet 

mellan medier, partier och väljare i dagens samhälle uttryckas så här utifrån ett historiskt 

perspektiv: 

 

”I en representativ demokrati, inte minst i det svenska idealet om folkrörelsebaserad demokrati, 

spelar det politiska partierna en viktig roll som förbindelselänk och kommunikationskanal mellan 

väljare och valda. I takt med att medlemsbasen krymper minskar denna kontaktyta mellan 

partierna och allmänheten. Massmediernas betydelse för den politiska opinionsutbildning kan 

förklaras av flera skilda omständigheter, både förhållanden som har med mediernas funktionssätt 

att göra och faktorer som är knutna till det politiska systemet. Partiernas krympande medlemsbas 

är en bidragande orsak till kommunikationsunderskottet mellan folket och eliterna. 

Partiorganisationernas nedsatta opinionsbildningskraft har lämnat ett vakuum, som journalister och 

massmedier fyller ut.” 
35

 

 

 

Citatet ovan beskriver ett politiskt system som lämnat en öppning eller ska vi säga lucka för 

massmedierna att ta plats i vad gäller opinionsbildning, vilket skapat att maktbalansen i 

samhället förskjutits från att bara ha innehafts av de politiska partierna till att nu delas eller 

allt mer tas över av den medierade politiken. Å andra sidan får man nog se samhällets 

medieteknologiska utveckling som en väsentlig orsak till denna förändring av den politiska 

kommunikationen. Engagemanget i de politiska partierna från allmänheten har därmed 

försvagats vilket i sin tur har ökat den partpolitiska påverkan från dagspress, TV och radio. 

Väljarna är idag rörliga väljare i fråga om att de i större utsträckning än tidigare röstar på 

olika parti i olika val och att man bestämmer sig allt senare under valrörelsen för vem man 

skall rösta på och inte i lika stor utsträckning kan sägas vara de trogna väljare som man 

tidigare varit i och med sitt partpolitiska medlemskap. Man skulle också kunna kalla detta för 

att medielogiken tvingat fram den politiska offentligheten i egenskap av att vara mer 

individualiserad och intim än tidigare vilket innebär att valutgången idag till största del beror 

på den valrörelse som partierna och medierna för upp på dagordningen och inte som tidigare 

på väljarnas starka identifiering med sitt parti genom sitt medlemskap däri.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mediernas valmakt är både stor, växande, väsentlig 

och enormt viktig att ha koll på i demokratins tjänst för att därmed kunna säkerställa 

medborgarnas valsäkerhet i fråga om vilka uppfattningar de går till val på och vart de 

uppfattningarna kommer ifrån, en politisk verklighet eller en medialt dikterad politisk 

verklighet. Man skulle också kunna påstå det motsatta att journalisterna och deras arbete är 
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oerhört viktigt för att demokratin som en balanserad och objektiv maktpolitisk process under 

ett val skall kunna upprätthållas genom den redaktionellt oberoende journalistikens 

granskande och avslöjande funktion gentemot väljarna. Det har dock via forskningen visat sig 

att information i samband med valrörelser har blivit allt mer engagerad och mindre informativ 

på grund av att informationen inte längre är lika faktaspäckad som tidigare utan mer 

dramatiserad.
36

 De politiska talen och seminarierna under Almedalsveckan har under senare 

år fått en allt större betydelse för den allmänna opinionen vad gäller vilka frågor som 

valrörelsen kommer att handla om och därför kan jag rekommendera en vidare läsning av 

demokratirådets rapport från 2006 om mediernas valrörelse, partiernas valrörelse och 

väljarnas valrörelse och den ömsesidighet som däremellan råder i Mediernas valmakt. I 

rapporten ges även en historisk bild av medier och valrörelser i Sverige och internationellt 

som förklarar den utveckling som idag skett på området. I nästa avsnitt kommer lobbyism och 

dess funktion inom svensk politik som definition och praxis att behandlas. 

2.4 Lobbyism inom svensk politik, en möjlighet eller ett hot mot demokratin? 

 

Detta avsnitt kommer att ta upp PR- industrin och då främst vad gäller lobbyismen som 

fenomen inom svensk politik och svenskt näringsliv samt vilka fördelar och nackdelar det kan 

få för det demokratiska idealets upprätthållande i en framtida samhällsutveckling. Enligt Sara 

Dalfelt och Jesper Falkheimer finns det vissa svårigheter med att undersöka PR- industrin 

både vad gäller information om PR- och lobbykonsulter eftersom de sällan framträder i 

offentligheten ”… utan fungerar istället som osynliga regissörer och dolda källor.”.
37

 Under 

de senaste tjugo åren har PR- industrin i både England och Sverige mångdubblat sin 

omsättning vilket varit en utveckling som starkt påverkats av att organisationer i större 

utsträckning har börjat använda sig av PR- strategier för att nå sina politiska och ekonomiska 

mål.
38

 En annan trend som påverkat denna utveckling har varit att mediekampanjer i egenskap 

av PR- aktivitet visat sig vara enormt slagkraftigt vad gäller resultat och effektivitet. Public 

relations kan ses som en möjlighet till konstruktiv anpassning av organisationers verksamhet 

gentemot aktörernas och intressenternas behov och funktioner i samhället där Lobbying kan 

ses som den funktion i ett demokratiskt samhälle där argumenterandet mellan politiken och 

näringslivet förs av politiskt sakkunniga så kallade PR- och lobbykonsulter. Lobbying kan 
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därmed ses som en form av samhällskontakt som under de senaste decennierna blivit allt mer 

relevant för den politiska påverkansprocessen. Den politiska kommunikationsmodellen som 

styrts utifrån ett korporatistiskt styrelseskick har mer och mer ersatts av en pluralistisk modell 

vari intressegrupperna allt mer använder sig av informella former för att påverka de politiska 

besluten. Lobbyismen kan därmed sägas ha intagit en central funktion på den politiska arenan.  

 

Vad är då lobbyism? För att svara på den frågan skall vi börja med att reda ut hur formerna 

för det politiska deltagandet kan se ut i Sverige. Ett institutionaliserat politiskt deltagande 

inträffar exempelvis då vi som medborgare går till vallokalen och röstar på den partipolitik 

som vi anser är mest lämpad att de närmaste fyra åren styra landet. Det politiska deltagande 

som inte kan sägas vara institutionaliserat kan delas in i tre typer av aktiviteter nämligen ett 

direkt deltagande av medborgarna genom exempelvis ockupationer och demonstrationer, 

medborgarnas arbete med att väcka opinion i ett direkt samarbete med opinionen och det vi 

kallar för lobbying vilket sker när individer står i direkt kontakt med beslutsfattarna. Enligt 

SOU:1999:21 är lobbyism ”[…] icke institutionaliserade direktkontakter med politiker eller 

tjänstemän i syfte att påverka offentlig beslutsfattning.”.
39

 Det finns dock en svensk 

undersökning kring lobbykonsulter och deras uppdrag som visar att de mycket sällan träffar 

politiker i sitt arbete.
40

 Enligt Dalfelt & Falkheimer definieras lobbying i den allmänna 

debatten utifrån vad aktiviteten består av och inte utifrån vem som utför den.
41

 En av de två 

lobbykonsulter som de intervjuade angående lobbyism beskrev lobbying så här: 

 

”Lobbying är en del av public affairs, som jag ser som ett större begrepp där alla typer av 

samhällelig opinionsbildning ryms. Lobbying berör direkta relationer och påverkan mot politiker, 

med syfte att påverka ett politiskt beslut på något sätt. Det kan även handla om att skapa stöd för 

ett visst beslut, eller att undvika förtroendekriser. Vi använder begreppet lobbying och tycker inte 

att det känns kontroversiellt.” 
42

 
 

 

En lobbykonsult arbetar alltså i väldigt liten utsträckning med att träffa politiker utan det som 

mer utmärker deras arbete och uppdrag är att samla in information rörande specifika 

frågeställningar för att sedan vidarebefordra den till sin uppdragsgivare och i vissa fall även 

analysera hur uppdragsgivarens verksamhet kommer att beröras av olika politiska beslut. Det 
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man kan säga om konsulterna är att de ofta har en egen erfarenhet av politiskt arbete och att 

de i de flesta fall har ett kontaktnät inom politiken.
 
En annan viktig del i konsulternas arbete 

ligger i att indirekt påverka genom att via massmedia skapa opinion genom att föra upp en 

fråga på den politiska agendan. Detta att skapa opinion är dock per definition inte lobbying 

men upptar dock en väsentlig del av lobbykonsulternas uppdrag.
43

  Ett problem som Dalfelt & 

Falkheimer tar upp är det faktum att medierna är en viktig länk i lobbyprocessen och att 

frågorna som därmed lyfts fram i media är sådana frågor som kan tänkas intressera en bred 

publik och som kan tänkas väcka allmänhetens intresse. Detta kan därmed leda till att det kan 

vara svårt att komma till tals om inte frågan karaktäriseras av ett allmänintresse. Relationerna 

mellan lobbykonsulter och olika medier kan även den uppfattas som problematisk då den ofta 

beskrivs som ”intim och oberoende” vilket även det talar för att medborgarens insyn och 

möjlighet till påverkan i framtiden kan komma att begränsas då vidden för 

intresseorganisationernas formella deltagande i beslutsprocessen marginaliserats.
44

 Å andra 

sidan kan man se det som om fenomenet med lobbyism hjälper fram åsikter som annars skulle 

ha uteblivit då de företag och organisationer som saknar egna politiska nätverk ges möjlighet 

att komma i kontakt med och därigenom få en möjlighet att delge information till de politiska 

beslutsfattarna. I detta sammanhang är det dock väsentligt att belysa att det inte är gratis att 

anlita dessa PR- och lobbykonsulter vilket gör att det i stor utsträckning är beroende av 

ekonomiska resurser. Därmed kan det finnas en viss risk för att gränsen mellan intressent och 

beslutsfattare försvagas då de resursstarka företagen och organisationerna kan köpa nätverk 

och personliga kontakter.
45

 På dagens politiska arena utspelar sig även ett annat dilemma 

nämligen de politiska beslutsfattarnas brist på tid som kan orsaka att de i framtiden allt för 

ofta och i för stor utsträckning kommer att förlita sig på den information som lobbyisterna 

förser dem med. En information som kan vara förvanskad eftersom lobbyisterna är avsedda 

att bevaka ett visst intresse även fast lobbyisterna hävdar att deras förtroendekapital utgör en 

oumbärlig grund för deras arbete.
46

 Lobbykonsulternas arbete kan också ses som ett 

brobyggande mellan politikerna och näringslivet då kunskapsklyftan däremellan har ökat i 

dagens samhälle. En annan av de intervjuade konsulterna i Dalfelt & Falkheimers artikel 

beskriver sitt uppdrag som:  
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”Lobbyism är framför allt en dubbelverkande aktivitet. Å ena sidan arbetar lobbyisten med att få 

sin uppdragsgivare att förstå hur beslutsfattandet och politiken fungerar i Sverige. Å andra sidan 

består lobbyisternas arbete i att förklara för en viss politiker den fråga som är angelägen för 

uppdragsgivaren. På detta viset kan vi hjälpa politikerna att få en sannare bild av t ex näringslivet 

och kunden får större förståelse för politikerns arbete.”
47

   

 

Sammanfattningsvis kan man därmed säga att lobbyism är ett fenomen inom svensk politik 

och svenskt näringsliv som funnits under en längre tid men som först under senare år har 

kommit att intensifieras i sin verksamhet. En verksamhet som inte helt och hållet 

överensstämmer med den definition som man i Statens Offentliga Utredningar gör och med 

den som råder i praxis då man i SOU:1999:21 benämner lobbyism för att vara ”[…] icke 

institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentlig 

beslutsfattning.” och då lobbykonsulterna själva beskriver sina kontakter med politiska 

beslutsfattare som i stort sett obefintliga. Det intressanta vad gäller PR- industrin och dess 

lobbying är dock de länkar och den dialog som den i ett kommunikativt perspektiv syftar till 

att upprätta mellan i allmänhet det globala näringslivet och dess politiska beslutsfattare och i 

synnerhet det svenska näringslivet och våra svenska politiker. Allt mer i den dagliga debatten 

kring politiker och dess politiska verksamhet höjs det röster som kräver att en mer saklig 

kunskap skall ligga till grund för de politiska beslut som fattas, alltså inte bara grunda sig på 

statliga utredningar utan även på den kunskap som en dialog med de som är verksamma ute 

på fältet kan generera. Ur det perspektivet ter sig lobbyismens allt mer framväxande roll inom 

samhällssfären i egenskap av att vara en medlare mellan samhällets näringsliv och det 

politiska livet som ytterst väsentlig vad gäller kunskapsutbytet, inte bara vad gäller riktningen 

näringsliv-politik utan också vad gäller politik-näringsliv. Under Almedalsveckan anordnas 

ett flertal mingel- kvällar och diverse jippon för att under mer informella former skapa möten 

mellan bland annat politiker och olika intresseorganisationer i samhället men också för att 

knyta både nationella och internationella kontakter inom olika sfärer av näringslivet. I nästa 

avsnitt kommer ett strikt urval att tas upp kring vad forskningen säger om stora evenemang 

och det lokala arv som de kan leda till. 

 

                                                 

47
 Sara Dalfelt & Jesper Falkheimer (2009) sid. 102. 

 



22 

 

2.5 Stora evenemang och dess lokala effekter 

 

Avslutningsvis tänkte jag bara lite kort ta upp något om vad forskningen säger om 

verksamheten kring större evenemang och vilken typ av positiva effekter som dessa 

evenemang kan generera i för det lokala samhället och då främst ur ett turist- och 

arbetsmarknadsmässigt perspektiv. Inledningsvis kan man börja med att lyfta fram Greg 

Clarks syn på de förmåner som stora evenemang kan ha på den lokala utvecklingen:     

  

“The competition to stage major global events - such as OIympic Games, EXPOs, cultural 

festivals, and political summits - is more intense than ever before. Despite advances in virtual 

communication, large-scale gatherings of this kind have again become extraordinarily popular. In 

part, this can be explained by the worldwide media attention and sponsorship that such events now 

generate. But it is also substantially accounted for by the longer-term local benefits that can be 

achieved for the host location, including: improved infrastructure, increased revenues from tourism 

and trade, employment creation and heightened civic pride. However, such positive effects do not 

occur by accident, or without effective local action. Effective legacy planning and management is 

essential to ensure that the financial risk of investing in the event pays off, and that local 

development is boosted in a meaningful way.”
48

 

 

Clark anger här sin syn av att arbetet med stora evenemang bör planeras och ledas effektivt av 

den lokala värden för att på så vis säkerställa både en utdelning av den finansiella 

riskinvesteringen men också att det genererar i en effekt av att den lokala utvecklingen sker i 

en betydelsefull riktning under en längre tid. Det föreligger alltså inte bara ett kortsiktigt 

vinstintresse utifrån förväntad utdelning till evenemangets sponsorer och utifrån 

evenemangets mediala attraktionskraft världen över utan även det lokala arvet för 

värdstaden/värdnationen kan bli omfattande och långsiktigt. Detta som en följd av att eventets 

positiva effekter har visat sig kunna leda till exempelvis en förbättrad infrastruktur, ökade 

inkomster från turism och handel samt fler arbetstillfällen för det lokala samhället och att det 

inte sker genom en tillfällighet utan genom en lokalt produktiv och slagkraftig organisation i 

anordnandet av eventet.
49

 I detta sammanhang skulle man kunna se lobbykonsulternas arbete 

som en viktig del då de genom sina lokalt och globalt förankrade kontakter inom olika 

områden såsom media, näringsliv, politik kan sköta en stor del av medlingen däremellan och 

inte minst då de genom sina uppdrag från representanter ur näringslivet kan korrespondera 

med både de lokala/nationella/internationella politiska beslutsfattarna i fråga om en smidigare 

byråkrati etcetera. Clark har i sin undersökning försökt identifiera hur större internationella 
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evenemang fungerar som en utlösare av den lokala utvecklingen och på längre sikt även tycks 

förändra det lokala samhället till det bättre genom evenemangets positiva effekter. Clark har 

också i sin studie lyft fram hur viktigt det är att nationen eller staden som agerar värd för den 

stora tillställningen arbetar på ett effektivt sätt med ledarskap och planering för att det lokala 

arvet som evenemanget kan leda till inom både de kulturella, sociala och ekonomiska 

områdena i samhället skall påverkas positivt.
50

 I sin studie har Clark utgått från trettio olika 

större internationella evenemang runtom i världen däribland de Olympiska Spelen i Barcelona 

år 1992 och G8- mötet i Edinburgh år 2005.   

 

Upplevelseindustrin är idag en central del av turismen och den förväntas fortsätta expandera 

ännu mer i framtiden. Naturens medfödda attraktionskraft och kulturella lockelser som 

skapats av människan är två områden som genererar den typ av erfarenheter som dagens 

nöjesresande söker konsumera. En del av denna turistindustri innebär därmed att allt fler 

städer och platser runtom i världen tävlar om att få anordna större evenemang som kommer att 

dra till sig många besökare som i sin tur bidrar till att stärka staden/platsens attraktionskraft 

och därigenom stärka deras långsiktiga ekonomiska tillväxt. Dessa evenemang genererar som 

tidigare nämnts arbetstillfällen i ett flertal led då olika typer av professionellt arbete behöver 

utföras exempelvis inom olika typer av bygg- och anläggningsarbeten, utvecklandet av olika 

produkter eller olika former för organisations- och planeringsarbeten. Arbetet med att planera 

och utföra evenemang skapar en utökad kompetens, bygger nya nätverk, stärker ställningen på 

marknaden och sist men inte minst får det lokala samhällets innevånare en uppiggande 

”vitamininjektion”.
51

 En av de viktigaste anledningarna till att man satsar på ett stort 

evenemang är i allmänhet att uppnå turistrelaterade mål även fast andra mål såsom 

ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga etcetera också kan vara avgörande.
52

 Enligt D. S 

Bhardwaj verksam inom departementet för Tourism Management vid Universitetet i 

Kurukshetra hjälper stora evenemang och turistaktiviteter varandra.
53

 Detta då turismen in 

facto bidrar med ett nödvändigt avbrott från de tråkiga och uttröttade 

evenemangen/konferenserna. Man kan besluta sig för att förlägga evenemanget/konferensen 

till en destination där man så att säga kan förena nytta med nöje. Där man effektivt kan få 

möjlighet till att lindra det ensidiga och hektiskt schemalagda arbetet som en konferens eller 
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liknande kan innebära genom att delta i andra typer av dynamiska aktiviteter. Lokala 

resebyråer, rundvandringsgrupper och arrangören på destinationen kan ofta rekommendera 

olika utflyktsmål som lämpar sig för en spännande upplevelse eller bara ren och skär 

avkoppling. De större evenemangen bidrar i sin tur med unika möjligheter för de lokala 

resebyråerna, turistevenemangen och hotell och transportfirmorna till att promota den egna 

verksamheten. Bilden som här målats upp har ideligen visat på fördelarna med att anordna 

större evenemang men de har också en medfödd tendens till att tvinga fram en brist på rena 

och moderna hotellrum, tynga ner flyglinjer och tågservice samt att underutveckla den 

grundläggande uppbyggnaden av turistindustrin och kan även resultera i att bensinpriserna 

skjuter i höjden.
54

 På plussidan skall väl också nämnas att de stora evenemangen självklart är 

en outsinlig källa till publicitet och profilering utåt sett i och med att alla blickar för en stund 

riktas mot den plats där evenemanget utspelar sig. Därmed placeras platsens namn på den 

globala kartan då den uppmärksammas i ett större sammanhang. Då budkaveln ”Om du inte 

syns finns du inte” allt mer tycks utmärka den värld vi idag lever i med dess globaliserade och 

diversifierade tillvaro tycks all form av medialisering även vara en form av 

överlevnadsstrategi.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att stora evenemang generellt sett påverkar den lokala 

utvecklingen förmånligt genom ett uppsving av turistbranschen och genom ett utökat antal 

arbetstillfällen som i sin tur kan generera i en förbättrad infrastruktur och en förhöjd 

levnadsstandard för de lokala samhällsinnevånarna. För att dessa större evenemang skall ge en 

välbringande utdelning krävs det dock en noggrann planering och ett tydligt ledarskap vari 

skälen och aktiviteterna för evenemanget inte på något vis får riskera att äventyra eller 

komma i konflikt med det kulturella ethos som råder inom värdnationen eller på den plats/stad 

där evenemanget är tänkt att hållas. I relation till de turismekonomiska effekter och det 

utökade antal arbetstillfällen som arrangemanget kring Almedalsveckan bidrar med till det 

gotländska lokalsamhället är det både gynnsamt och oerhört viktigt för Gotland som glesbygd 

att Almedalsveckan fortsätter att vara det som den kommit att bli, nämligen ett stort nationellt 

politiskt evenemang.  
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3. Undersökning 

 

I denna del av uppsatsen skall de konkreta frågorna till källmaterialet försöka besvaras, 

frågorna finns angivna i avsnitt 1.5. Resultatet utifrån denna undersökning kommer sedan att 

diskuteras i relation till tidigare forskning i den efterkommande analysen. 

 

3.1 Olof Palmes tal i Almedalen och vad som hände sen, 1968-1979?  

 

År 1968 förs de första diskussionerna enligt dåvarande ordförande Jan Lundgren inom SSU- 

distriktet
55

 på Gotland vad gäller att försöka få Olof Palme som vid tiden var 

utbildningsminister att hålla ett tal i Visby i samband med sin sommarsemester på Fårö. Ett 

uppdrag som tilldelades den dåvarande socialdemokratiska riksdagsledamoten Georg 

Pettersson i fråga om att ta kontakt med och tillfråga Olof Palme.
56

 Palme visade sig mycket 

intresserad av att avsluta sin semester med ett tal i Almedalen då han tyckte att det kunde vara 

ett bra sätt att tacka gotlänningarna för den fina sommarledigheten som han och familjen haft 

på Fårö den sommaren.
57

  

 

Det huvudsakliga motivet för Palme att 

hålla talet i Almedalen var enligt den 

mångårige regeringsmedlemmen, 

talmannen, gotlandsvännen och svenske 

statsmannen Thage G. Peterson att ge 

Gotland draghjälp då han älskade Gotland 

och Fårö.
58

  

 På bilden är Olof Palme tillsammans med Per- Axel Nilsson  

 och Jan Lundgren i Almedalen år 1978. Foto: Hans Hemlin. 

     

Talet som blivit legendariskt hölls på torsdagskvällen den 25 juli 1968 från ett lastbilsflak i 

västra hörnet av Almedalen precis utanför Kruttornet. Talet hölls tillsammans med dåvarande 
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ekonomiminister Krister Wickman och manuset till talet hade Palme författat på baksidan av 

ett konsumkvitto från Konsum Fårö. Ett tal som hölls utan högtalare och som bevakades av 

tre representanter från den gotländska dagspressen.
59

 Gotlands kommuns delaktighet vid den 

här tidpunkten var att kostnadsfritt upplåta en bit av marken vid Almedalen för Palmes 

framträdande vilket man även fortsatt med under senare år.
60

 

 

I två av de gotländska dagstidningarna kunde man dagen efter läsa att uppskattningsvis mellan 

femtonhundra och tvåtusen personer kommit för att ta del av Palme och Wickmans tal men 

enligt Jan Lundgren och en tredje gotländsk dagstidning var det ett hundratal åskådare.
61

 

Wickmans tal handlade om näringspolitiken medan Palme som oavbrutet blev avbruten av 

öronbedövande applåder talade varmt om små länders frihet och självbestämmanderätt; såsom 

Sverige. Palme talade också om Vietnamkriget och ungdomens och arbetarnas revolt i 

Västeuropa och de svartas revolt i USA. Talet inleddes av Musikskolans blåsorkester och 

mellan de båda statsrådens anföranden underhöll RESO:s rödrockar och Solbergaskolans 

blåsorkester, som avslutning sjöng en grupp från Nacka ABF. Publiken fick också möjlighet 

att efter talet ställa frågor till Palme och Wickman.
62

  

 

I Gotlands Folkblad kan man den 26 juli 1973 läsa att Palmes tal blivit en tradition efter det 

att han varje år under sin semester på Fårö hållit ett tal i Almedalen. Ett tal som uppges brukar 

väcka en ganska stor uppmärksamhet i rikspressen då sommar-Sverige anges vara torrt på 

politiska framträdanden.
63

 Under Olof Palmes och låginkomstutredaren Per Holmbergs tal den 

31 juli 1970 kom ungefär tvåtusen personer för att lyssna till och ta del av det budskap som 

den dåvarande statsministern Palme förmedlade.
64

 Det som Palme i sitt tal tog upp var den 

gotländska transportfrågan och 70- talets problem i stort, det att skapa ett starkt samhälle där 

samhället har ett starkt inflytande över de stora ekonomiska krafterna parallellt med att det 

skapas möjligheter för den enskilde att påverka de lokala förhållandena.
65

 ”Palme samlade 

nära 2000, Optimistisk Palme talade i Almedalen, Stillsam Palme siade om ”lysande 
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framtidsutsikter” så lyder rubrikerna i de gotländska morgontidningarna dagen efter 1973 års 

Almedalstal.
66

 Den gotländska pressen uppger också att det varit ett ”stort uppbåd journalister 

från rikspress och radio- TV” som följt talet under torsdagskvällen vilket tyder på att talen nu, 

fem år efter det första talet, lockar till ett allt större intresse i de mediala sammanhangen. Man 

uppger också att representanter från Dagens Nyheter, Aftonbladet, Eko-redaktionen vid 

Sveriges Radio, Tv 1 och Tv 2 närvarade under Palmes tal.
67

  

 

Under den senare hälften av 1970-talet fick Olof Palme sällskap i Almedalen och det började 

år 1975 med tal av Lars Werner (vpk) för att året därpå även omfatta tal av både folkpartiets 

Per Ahlmark och moderaternas Gösta Bohman. Under år 1977 talade Olof Palme inte i 

Almedalen utan inomhus i Föreningshuset Borgen som är beläget strax innanför Österport i 

Visby. Andra talare detta år var Lars Werner (vpk) och Olof Johansson (c). Året därpå, 1978, 

var det åter bara Olof Palme och Lars Werner som talade i Almedalen men valåret 1979 

talade även centerpartiets Karin Söder och folkpartisten Ola Ullsten i Almedalen.
68

 Under 

detta år börjar även SVT:s nyhetsprogram Rapport att sända ett inslag om de politiska 

sommartalen i Almedalen.
69

 Olof Palme talade den 22/7, Lars Werner den 26/7, Karin Söder 

den 27/7 och Ola Ullsten den 28/7 vilket tyder på att de olika partipolitikerna redan under 

slutet av 1970-talet hade olika kvällar under vilka de äntrade talarstolen.
70

 För att 

åskådliggöra storleken publikmässigt under slutet av 1970-talet kan nämnas att antalet 

åskådare uppskattades till 500 personer vid Lars Werners tal
71

, 1500 personer vid Karin 

Söders tal
72

 och 700-800 personer vid Ola Ullstens tal
73

. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att fröet till Almedalsveckan såddes sommaren 

1968 av Gotlands lokala SSU- distrikt och dåvarande socialdemokraten och 

utbildningsministern Olof Palme med den bakomliggande tanken att rikta uppmärksamhet 
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mot Gotland och dess befolkning. Talet hölls inför ett hundratal eller ett tusental åskådare
74

 

från ett lastbilsflak i västra hörnet av Almedalen på mark som Gotlands kommun upplåtit 

kostnadsfritt för evenemanget. Den utveckling som skedde under första halvan av 1970-talet 

var den att Olof Palme skapade en tradition i att avsluta sin semester på Fårö och Gotland 

genom att varje år hålla ett tal i Almedalen under den sista veckan i juli. År 1973 kan man 

läsa i den gotländska dagspressen att uppmärksamheten kring Palmes framträdande växt i de 

mediala sammanhangen då det från början bara uppmärksammats av lokalpressen till att nu 

samla ett stort uppbåd av journalister från både rikspressen och radio-TV. Olof Palme var vid 

det här laget Sveriges statsminister (1969-1976).
75

 Olof Palme talade till viss del ensam i 

Almedalen mellan åren 1968 till och med 1974 då Palme oftast delade podiet med andra som 

exempelvis den socialdemokratiske politikern Krister Wickman och LO-ekonomen Per 

Holmberg, fast andra partipolitiker syntes väl inte riktigt till förrän år 1975 då mönstret med 

att det bara är ett i huvudsak socialdemokratiskt politiskt framträdande i Almedalen bryts i 

och med att även Lars Werner (vpk) äntrar talarstolen. Året därpå, 1976, bryts mönstret 

ytterligare då både Per Ahlmark (fp) och Gösta Bohman (m) talar i Almedalen. Denna 

utveckling med att allt fler partier vill göra ett politiskt framträdande i Almedalen kan delvis 

bero på att det mediala intresset växt och under 1970-talets sista år utgörs det även av en 

visuell förmedling till de svenska medborgarna via SVT:s nyhetsprogram Rapport. Talarna 

framträdde också år 1979 under olika dagar utspritt på de två sista veckorna i juli där Palme 

hade en viss distans till de andra politiska talarna i och med att han höll sitt tal redan den 22/7, 

alltså fyra dagar före övriga talare.    

   

3.2 Almedalstalens vara eller icke vara under 1980-talet 

 

Innan vi går in på händelserna under den senare delen av 1980-talet skall vi studera den 

utveckling som sker av talen i Almedalen under första halvan av 1980-talet fram till och med 

valåret 1985. Det som sker är att det under de båda valåren 1982 och 1985 sker en ökning av 

partiledarnas anföranden i förhållande till övriga år då Olof Palme (s), Ulf Adelsohn (m), 

Torbjörn Fälldin (c), Alf Svensson (kd), Ragnhild Pohanka (mp) och Lars Werner (vpk) 

deltog under året 1982 och då Olof Palme (s), Lars Werner (vpk), Ragnhild Pohanka och Per 

                                                 

74
 Det exakta åskådarantalet är i det här fallet svårt att verifiera då olika siffror uppges av skilda skriftliga och 

muntliga källor. 
75

 Leif Lewin (2002) Ideologi och strategi, svensk politik under 130 år, sid. 450. 



29 

 

Gharton (mp) samt Alf Svensson (kd) talade i Almedalen och Torbjörn Fälldin (c) talade på 

Paviljongsplan år 1985.
76

 Under år 1980 talade Olof Palme (s), Anders Dahlgren (c), Lars 

Werner (vpk) och Ola Ullsten (fp) i Almedalen och under år 1981 talade Olof Palme (s), 

Torbjörn Fälldin (c) och Lars Werner (vpk) i Almedalen. År 1983 är det samma talare som år 

1981 förutom att Alf Svensson (kd) talar i Almedalen och att Torbjörn Fälldin (c) inte gör det. 

År 1984 talar dem alla tre igen samtidigt som Lennart Dahleús (c) och Björn Eliasson (mp) 

deltar. Något som är intressant att notera är att olika intresseorganisationer vid den här tiden 

också börjar föra fram sitt politiska eller icke-politiska budskap i Almedalen med avseende att 

bilda folkopinion. Exempelvis kan man i Gotlands Allehanda den 2 augusti 1982 läsa att 

Almedalen gick i fredens tecken då bland annat journalister, lärare, präster och representanter 

från olika yrkesgrupper mot kärnvapen talade för en aktiv nedrustningspolitik.
77

 Det bör även 

nämnas att inte alla partier och deras tal följde den generella trenden med att dra ett allt större 

antal åhörare då APK
78

 endast lyckades locka arton personer till sitt framförande i Almedalen 

den 1/8- 1982.
79

 Åhörarsiffrorna generellt sett låg under de här åren på 500-3500 beroende på 

vem som talade, exempelvis kan det nämnas att Olof Palme drog 3500-4000 personer till sitt 

tal den 26/7-1982 och att Alf Svensson kvällen därpå lockade till sig 800 åhörare.
80

 Ulf 

Adelsohn, moderaternas partiledare drog uppskattningsvis 2500 åhörare till sitt jungfrutal i 

Almedalen samma år och miljöpartiet som det här året gjorde sitt första försök att komma in i 

riksdagen drog 200 personer till sitt utspel i Almedalen då partiets trubadur Roland von 

Malmborg på fredagskvällen den 30/7 härmade Palme iförd en gycklardräkt och sa att det var 

skamligt att vi, de partipolitiska företrädarna, ägnade sig åt gyckel i Almedalen vilket fick 

publiken att falla ut i skratt.
81

 Ola Ullsten (fp) å sin sida inledde 1982- års Almedalstal på 

tisdagskvällen den 20/7 inför ett tusental åhörare.
82

 

 

Dagen efter Palmes framträdande, 26/7-1982, kan man även läsa i den lokala dagspressen att 

Palme uppvaktats av en intensiv pressbevakning i Visby då han i samband med sitt tal i 

Almedalen hållit en presskonferens, vilket visar på att politiken i Almedalen allt mer kommit 
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att uppmärksammas och rentav börjat få en viss betydelse som politisk arena.
83

 I samband 

med detta kan också den utveckling som beskrivs i de gotländska tidningarna nämnas, det att 

riktlinjerna för partiledarnas agerande i valrörelsen dras i Almedalen.
84

 I samband med 

riksdagspartiernas tal i Almedalen år 1982 bjöds deras ledare för första gången även in till ett 

enskilt samtal med Gotlands kommun. Samtalen var strukturerade i ett sexpunktersprogram 

där den ena punkten exempelvis handlade om sysselsättningsfrågor och en annan om vind- 

och vågkraft.
85

 Under 1985 benämner man de politiska talen i Almedalen, också kallade för 

Almedalstalen, stundtals för Almedalsveckan och stundtals för politikerveckan vilket kan 

tydas som att talen blivit ett mera permanent etablissemang men samtidigt kan man också läsa 

att Thorbjörn Fälldin (c) höll sitt tal på Paviljongsplan söndagen den 28/7, ett stenkast norrut 

från Almedalen.
86

 Talen inleddes detta år med att Rolf Hagel (apk) talade inför en liten skara, 

knappt ett tjugotal åhörare, den 19/7 i Almedalen.
87

 Bengt Westerberg (fp) premiärtalade inför 

ett tusental åhörare på lördagen den 20/7 och dagen efter talade den förre partiledaren Gösta 

Bohman (m) i Almedalen för uppskattningsvis elvahundra åhörare.
88

 Lars Werner (v) talade 

den 22/7 inför 700 åhörare och den 23/7 talade eller rättar sagt rollspelade Per Gahrton (mp) 

och Ragnhild Pohanka (mp) i Norrbackaskolans matsal för omkring 350 personer då regnet 

hade tvingat bort dem från Almedalen. Miljöpartiets framträdanden i Almedalen skiljer sig 

från de andra partiernas då de inte håller ett traditionellt politiskt tal utan istället uppför ett 

rollspel.
89

 Alf Svensson (kds) talade i Almedalen på fredagskvällen inför uppskattningsvis 

400 personer den 26/7 och kvällen före hade Palme talat inför närmare 4000 åhörare.
90

 I 

Gotlands Tidningar kunde man dagen efter talet läsa att det knappt gick att ta sig fram i Visby 

på grund av alla de folk som skulle till Almedalen.
91

 Vid det här laget verkar det vara regel att 

talen kombineras med någon form av underhållning exempelvis sång- eller 

musikframträdande men också att alla tal föregås av en presskonferens då talen i Almedalen 

vid det här laget anses inleda valrörelsen.
92

 I Gotlands Allehanda kan man läsa att ”Almedalen 

                                                 

83
 Gotlands Allehanda, Palme möter pressen: Blir det ”kosack-val” med SAF som en hotbild? Den 27/7-1982. 

84
 Gotlands Allehanda, Ola Ullsten inledde det politiska slaget i Visby, den 21/7-1982. 

85
 Gotlands Tidningar, Första kommunträffen efter Almedalen, den 22/7-1982. 

86
 Gotlands Tidningar, Palme cyklade in i Almedalsveckan, den 22/7-1985, Gotlands Allehanda, 

Almedalsveckan, den 30/7-1985, Gotlands Allehanda, Fälldin på Paviljongsplan, den 29/7-1985. 
87

 Gotlands Tidningar, Rolf Hagel talade till liten skara i Almedalen: ”Det är inga dåliga tider i Sverige”, den 

20/7-1985. 
88

 Gotlands Tidningar, Solsken och flaggan vajade i moderata Almedalen, den 22/7-1985. 
89

 Gotlands Tidningar, Gotlands Folkblad i Almedalen, den 24/7-1985. 
90

 Gotlands Allehanda, Kds-ledaren Alf Svensson varnar: Vi måste bli mer offensiva! den 27/7-1985. Gotlands 

Tidningar, När han läste högt ur GT fick han applåder, den 26/7-1985. 
91

 Gotlands Tidningar, När han läste högt ur GT fick han applåder, den 26/7-1985. 
92

 Gotlands Allehanda, Start i Almedalen, den 20/7-1985. 



31 

 

har ju blivit en tradition och en riktig turistattraktion för Gotland, ett evenemang som ön har 

glädje av långt utanför politiken.”. Almedalen och Gotland kommer att varvas i TV-kanalerna 

veckan lång och i dagspressen blir genomslaget massivt.” vilket även det tyder på att 

Almedalstalen i alla fall under valåren har växt som politiskt arrangemang.
93

 Almedalstalen 

har inte bara fått en rikstäckande betydelse ifråga om att skapa opinion i olika valfrågor utan 

har också börjat få betydelse för det lokala samhället på Gotland som en turistmagnet som 

lockar besökare även till andra aktiviteter och platser på ön. I Gotlands Tidningar kan man 

också detta år i samband med de politiska talen läsa att pressuppbådet kring Almedalen även 

lockar till andra massmediala aktiviteter i Visby såsom socialdemokraternas ekonomiska 

seminarium som sedan första gången det hölls 1981 ute på nya Snäck blivit en tradition.
94

 

Gotlands Tidningar har som avslutning på den politiska veckan år 1985 intervjuat en handfull 

besökare om vad de tyckte om årets upplaga och en av de tillfrågade, Bertil Torekull, 

chefredaktör för Östgöta-Correspondenten i Linköping som även uppgav sig ha ett förflutet 

som journalist vid Gotlands Allehanda svarade att:  

 

”– Det är en bra institution med Almedalstalen så till vida att det blir ett politiskt seminarium, med 

intensivstudier under en vecka. Det är oerhört värdefullt att få hela den politiska bilden serverad så 

samlat, inte minst för oss landsortsjournalister som inte har den politiska verkligheten nära inpå 

oss. – Men jag kan också tycka att talen kommer lit för tätt, för komprimerat för att man skall 

hinna smälta vad de säger, sedan är det ett aber till och det är att valrörelsen blir väldigt lång. – 

Sen skulle jag föredra att de gotländska journalisterna tog en egen stund med varje partiledare och 

krävde svar på lokala frågor. Det blir lite förvirrande med det gotländska perspektivet mitt i all 

rikspolitik.”
95

   
 

Jan Lundgren uppger även han i intervjun med mig att talen i Almedalen har haft och 

fortfarande har en markant betydelse för den centrala partorganisationen och dess valrörelse 

dock inte bara under valåren utan även andra år.
96

 Vad hände då med talen i Almedalen under 

senare delen av 1980-talet?   

 

En kall vinterkväll den 28 februari 1986 händer det ofattbara som får en stor betydelse för de 

politiska talen i Almedalen, Sveriges dåvarande statsminister och sommargotlänningen Olof 

Palme skjuts till döds på öppen gata i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan i centrala 

Stockholm. Olof Palme hade under åren sen premiärtalet 1968 skapat något unikt inom 

svensk politik genom sina årliga sommartal i Almedalen, något som de höga publiksiffrorna 
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(3000-4000) kom att bekräfta och att man i folkmun även hade börjat kalla Almedalen för 

Palmedalen då det var tack vare Palme som platsen blivit nationellt känd.
97

 Jan Lundgren (s) 

uppger att både Palme och Bohman lockade nästan lika mycket folk då de i Almedalen höll en 

stor politisk show och att de båda var som bäst då de under sommartid fick möjlighet att under 

bar himmel tala direkt till folket.
98

 Olof Palmes död gjorde att Ingvar Carlsson som var den 

som efterträdde honom på statsministerposten inte ville tala i Almedalen då han ansåg att talet 

i Almedalen så starkt var förknippat med Olof Palme.
99

 För de gotländska socialdemokraterna 

spelade det dock ingen roll att Carlsson tog över efter Palme i Almedalen då de ansåg att det 

viktiga var att partiledaren kom hit och fortsatte den tradition som Palme påbörjat.
100

 Ingvar 

Carlsson (s) valde därför att 1987, 1988 och 1989 istället tala till folket ute vid 

högklintsstugan.
101

 Carl Bildt (m) talade i Visby år 1988 och höll sitt tal på Paviljongsplan 

och i detta sammanhang kan man också nämna att moderaterna länge var tveksamma till att 

tala i Almedalen då de ansåg att scenen i Almedalen var Olof Palmes, men att den 

massmediala uppståndelse som skett under senare delen av 1990-talet och början av 2000- 

talet gjort att ingen ansett sig ha råd att inte tala i Almedalen.
102

 Publikantalet vid talen i 

Almedalen år 1988 låg på mellan 200 och 500 personer och till Carlssons tal onsdagen den 

20/7 ute vid Högklint kom ett tusental vilket visar på ett brott i den progressiva utveckling 

som dittills varit. I Gotlands Allehanda ger man även uttryck för en saknad av den tid då talen 

fortfarande hölls i det grönskande och natursköna Almedalen då man inte tyckte att årets 

politiska tal varit som förr.
 103

  Eva Goes (mp) talade den 24/7 i Almedalen detta år och 

varvade sin politiska utläggning med barnvisor som hon sjöng tillsammans med dottern 

Anna.
104

 Lars Werner (vpk) talade inför cirka fyrahundra personer om den heta Ebbe 

Carlsson- affären i Almedalen den 22/7 och Olof Johansson (c) talade inför lika många den 

21/7 i Almedalen detta år.
105

Alf Svensson (kds) höll sitt tal i Almedalen den 19/7 inför ett 

150-tal åhörare och nio dagar senare, den 28/7, talade Bengt Westerberg (fp) och Olof 
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Johansson (c) tillsammans med Carl Bildt (m) på Paviljongsplan inför uppskattningsvis tusen 

åhörare.
 106

 Olof Johansson höll alltså två tal i Visby detta år, den 21/7 i Almedalen och en 

vecka senare på Paviljongsplan. En annan sak som man kan lägga märke till är att Fälldin (c) 

år 1985 också talade på Paviljongsplan, kanske man kan se detta som ett försök att skapa en 

borgerlig tradition med att hålla tal på denna plats parallellt med den tradition som Palme 

skapade i Almedalen eller så vill man hålla sina tal i anslutning till Almedalen men inte direkt 

i Almedalen. 

 

Det man kan säga om besöksnäringen på Gotland under 1980-talets första år är att antalet 

gästnätter i juli månad på gotländska hotell, vandrarhem och stugbyar låg på 80 928 stycken 

för att år 1989 ha ökat till 98 905 gästnätter. År 1988 uppmättes flest antal gästnätter under 

hela 1980-talet med totalt 111 653 stycken gästnätter varav 102 578 stycken utgjordes av 

besökare från Sverige, 5 651 gästnätter utgjordes av besökare från övriga norden och 3129 

gästnätter var av besökare från övriga Europa samt 295 gästnätter av besökare som kom från 

länder utanför Europa.
107

 Antalet ankommande och avresande passagerare på Visby flygplats 

under juli månad år 1980 var 26 868 stycken medan det under år 1989 var 66 138 

ankommande och avresande passagerare vid Visby Flygplats vilket är en ökning med nästan 

40 000 resenärer.
108

 Det är svårt att avgöra i vilken omfattning talen i Almedalen påverkat 

antal gästnätter och antalet resenärer till Gotland då det inte är specificerat i denna statistik 

men man kan dock se att besöksnäringen på Gotland ökat i sin helhet under 1980-talet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att under första halvan av 1980-talet deltog allt fler 

partipolitiska företrädare under valåren som talare i Almedalen. Publikantalet låg på omkring 

500-3500 där Olof Palme var den som i särklass lockade flest åhörare. Under denna tid blev 

det också vanligt att partiföreträdaren före sitt tal i Almedalen höll en presskonferens då 

medieuppståndelsen blivit allt större. Pressuppbådet kring Almedalen lockade även till andra 

massmediala aktiviteter i Visby då socialdemokraterna år 1981 också höll ett ekonomiskt 

seminarium ute på Nya Snäck vilket sedermera blev en årlig händelse i samband med talen i 

Visby. Talen i Almedalen har även kommit att bli en riktig turistattraktion för Gotland då det 
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vid det här laget omtalas som ett evenemang som ön har glädje av långt utanför politiken. År 

1986, på senvintern, händer dock det ofattbara som även kom att ge konsekvenser för talen i 

Almedalen, Olof Palme, Sveriges statsminister skjuts till döds i Stockholm. Under senare 

delen av 1980-talet kan man därmed se ett avbrott i den progressiva utveckling som dittills 

skett av talen i Almedalen, som i folkmun kommit att kallas för Palmedalen, då även andra 

platser i Visby väljs för de politiska talen såsom Högklintsstugan och Paviljongsplan. Detta 

som en följd av att Almedalen så starkt påminde om Palme eller som moderaterna gav uttryck 

för, det att scenen i Almedalen var Palmes. Publikantalet minskar också under senare delen av 

1980-talet till mellan 150-1000 åhörare. Det framkommer dock att talen i Almedalen har en 

viss eller ganska stor betydelse för den stundande valrörelsen under både valåren och de 

övriga åren vilket visar på att talen uppnått en viss politisk status. Talen hölls mellan den 19-

28/7 under båda åren 1985 och 1988 och under 1982 hölls dem mellan den 20/7-1/8.      

 

3.3 Begreppet Almedalsveckan tar form, 1991, 1994 och 1998 

 

Under år 1991 hölls alla de politiska talen i Östergravar förutom ett som hölls i Almedalen av 

det nybildade partiet ny demokrati. Talen i Östergravar inleddes av Gullan Lindblad (m) som 

talade inför ett knappt hundratal åhörare på söndagen den 14/7 men redan dagen före hade 

Bert Karlsson och Ian Wachtmeister (nyd) talat i Almedalen inför en storpublik på 

uppskattningsvis 2000 personer.
109

 Den 16/7 talade Alf Svensson (kds) inför 400-600 åhörare 

och kvällen efter höll Lars Werner (v) sitt tal inför ungefär lika många.
110

 Dåvarande 

statsministern Ingvar Carlsson (s) talade på onsdagskvällen inför närmare 1200 personer och 

en av orsakerna till att talen förlagts till Östergravarna detta år var att Carlsson känslomässigt 

ansåg att det var svårt att tala i Almedalen eftersom den platsen så starkt förknippades med 

Olof Palme.
111

 Under den dåvarande statsministern Ingvar Carlssons tal i Östergravar bullrade 

en helikopter från SVT:s Aktuellt förbi med en uthängande fotograf som förevigade 

tilldragelsen vilket visar på att de traditionella politiska talen i Visby växt sig allt större i både 

politiska och mediala sammanhang. Efter Carlssons kväll i Östergravar var det Olof 
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Johanssons (c) tur att hålla tal vilket han gjorde inför närmare 500 åhörare på kvällen den 18/7 

och till Birgit Friggebos (fp) tal kvällen efter kom det knappt ett hundratal åhörare.
112

 

Margareta Gisselberg och Jan Axelsson (mp) avslutade politikerveckan i Östergravar med sitt 

tal på lördagen den 20/7.
113

 Den utveckling man kan skåda så här långt är att de traditionella 

Almedalstalen som i slutet på 1980-talet också hade spridit sig till andra platser såsom 

Högklint och Paviljongsplan vilket innebar att de politiska talen inte längre var samlade i 

Almedalen nu åter hade samlats på en och samma plats fast då inte Almedalen utan i 

Östergravar, förutom det tal som det nya uppstickarpartiet ny demokrati höll i Almedalen. En 

annan sak som hade förändrats var att talen vid det här laget hade samlats inom en och samma 

vecka från att tidigare ha varit utspridda under flera olika veckor i juli och i vissa fall även i 

början av augusti. En fråga som frekvent tas upp i den gotländska dagspressen i samband med 

politikerveckan detta år, 1991, är önskemålet om att åter förlägga talen till den plats där allt en 

gång startade med Olof Palmes och Krister Wickmans jungfrutal, nämligen till Almedalen.
114

  

Detta för att hedra Palme och Palmedalen likväl som för att kunna njuta av Almedalens 

vackra och grönskande omgivningar som för att underlätta för journalisterna i sin bevakning 

av talen då de gett uttryck för att ”presskullen” bredvid scenen i Almedalen hade varit en 

perfekt plats att iaktta publikens reaktioner ifrån. Man beskriver också återflytten till 

Almedalen som ett måste för att politikerveckan i Visby skall kunna överleva då talen i 

Almedalen blivit ett begrepp i Sverige, exempelvis nämner man att Tidningarnas 

Telegrambyrå brukade datera sina telegram ”Almedalen (TT)” och att ”TV-bilderna från 

Almedalen blivit de mest kända vykorten från Gotland”.
115

 I pressen lyfts också det väsentliga 

med all den publicitet som Gotland fått tack vare politikerveckan i och med alla de reportage 

som gjorts om Gotland i såväl radio och tv som i dags- och veckotidningar. Publiciteten 

speglar alltså inte bara de politiska utspelen under veckan utan omtalar och skriver om 

Gotland på ett sätt som är enormt värdefullt för ön och dess befolkning, så pass värdefullt att 

man inte kan omsätta dess PR-värde i ett pengavärde.
116

 Var inte detta ett av Olof Palmes 

motiv med sitt första tal i Almedalen, 23 år tidigare, det att sätta fokus på Gotland? Ett annat 

faktum som man lyfter fram är att det är fler städer i Sverige som vill ha liknande 
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sommarevenemang bland annat Sundsvall som år 1988 i samband med femdagars- 

orienteringen tog upp idén men trots ett bra kringprogram inte hade lyckats få veckan att slå 

igenom.
117

 Almedalen tycks därför vid den här tiden vara en plats med ett guldläge för ett 

politiskt arrangemang men vad hände då sen? 

 

Gotlands kommun bjöd detta år, 1991, det massmediala folket som var där för att hålla koll på 

politikerveckan på en ”Champagnefrukost” i S:ta Katarinas kyrkoruin. Journalisterna blev 

bjudna på Champagne, fårfiol och äggröra samtidigt som de välkomnades av medeltida 

riddare, medeltida musik och av kommunledningen genom kommunalråden Eric Carlsson, 

Folke Jonsson och Ture Larsson samt av oppositionsrådet Jan Lundgren och kanslichefen 

Johan Träff. TV4 var ett massmedium som var där och filmade tillställningen samtidigt som 

de intervjuade lokala politiker. Jan Guillou var en av de journalister som ingick i det tv-lag 

som var där och spelade in programmet Kalla fakta för TV4:s räkning vilket skulle sändas i 

anslutning till valet den 15 september.
118

 TV1, TV2 och TV från Finland, Norge och Tyskland 

fanns också med under dagen den 17 juli, om inte vid frukostmötet så senare under dagen vid 

Ingvar Carlssons presskonferens i den socialdemokratiska lokalen på S:t Drottensgatan vilket 

vittnar om ett enormt stort massmedialt intresse för det politiska arrangemanget. Andra 

massmedier, för att nämna några, som närvarade vid frukostmötet var två av tidningen 

Expressens tunga medarbetare Per Wendel och Jan Delden samt Kan Eneberg som är en 

erfaren politisk reporter vid Dagens Nyheter samt Hans Wallmark från Nordvästra Skånes 

Tidningar och Matti Häggström från Barometern.
119

  Ekots utsända Thomas Hempel och 

Willy Silberstein hade sänt flera gånger om dagen från Visby och politikerveckan och Willy 

Silberstein sände även ifrån frukostmötet. Andra massmediala händelser under 

politikerveckan var bland annat att man på radiofronten hade haft både Ekot, Ekonomiekot, 

Kanalen och Kulturnytt från Sveriges Radio på besök hos Radio Gotland för att de behövde få 

teknisk support därifrån.
120

 En annan typ av informella frukostmöten som uppstod vid mitten 

av 1990-talet var de som Jan Lundgren tog initiativet till och som kommunen anordnade på 

Wisby Hotell för alla partiledare vilket gav de lokala politikerna här på Gotland en möjlighet 
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att i lugn och ro samtala om lokala frågor och även knyta värdefulla kontakter med 

varandra.
121

 

 

År 1994/1995 var ungefär den tidpunkten då Gotlands Kommun anställde Karin Lindvall på 

halvtid som projektansvarig, vilket hon fortfarande är, för att bland annat ta hand om 

logistiken runtikring arrangemanget såsom lokaler och cateringverksamhet i anslutning till 

alla de seminarier som anordnas samt för att sköta kontakten med journalisterna.
122

 Apropå 

seminarier märker man vid den här tiden hur de olika partipolitiska seminarierna allt mer 

debatteras i media och att de verkar ha fått en minst lika viktig roll som talen i Almedalen då 

det nästan skrivs mer om de politiska seminarierna än vad det gör om de politiska talen. 

Andra aktörer förutom de politiska partierna såsom olika intresseorganisationer börjar nu 

också att anordna seminarier med olika teman och budskap exempelvis olika fackförbund. 

Moderaterna har precis som Socialdemokraterna utvecklat en tradition med att hålla ett årligt 

ekonomiskt seminarium i anslutning till talen i Almedalen även fast man från moderaternas 

håll inte utvecklat en tradition med att varje år hålla ett tal i Visby.
123

 Exempelvis kan det 

nämnas att folkpartiet detta år höll ett seminarium som de kallade för ”Så klarar vi jobben” på 

konditori Siesta vilket också visar på att de politiska beslutsfattarna börjat söka sig till mer 

informella ställen för att diskutera politik istället för de många gånger tråkiga och 

undanskymda partilokalerna.
124

 De politiska seminarierna är dock än så länge till för politiker, 

journalister och sakkunniga inom olika områden och inte öppna för den breda allmänheten.  

Dessa seminarier ägnas i huvudsak åt att presentera innehållet i den aktuella rapporten som 

partiet tagit fram men också för att diskutera det politiska budskapet som rapporten förmedlar 

med sakkunniga på området och med de personer som jobbat med den aktuella 

utredningen/utredningarna men också för att svara på de frågor som de närvarande 

journalisterna söker svar på. Det politiska programmet har nu utökats från att ha bestått av ett 

tal på kvällen och av en presskonferens på eftermiddagen samma dag till att även innefatta ett 

seminarium eller annan daglig aktivitet. Bengt Westerberg och Ann Wibble (fp) levererade 

också ett friare program på fredagskvällen den 22/7 i jämförelse med det traditionella 

Almedalstalet då de efter ett kort hållet tal av Westerberg lät sig intervjuas av TV-mannen 
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Jonas Hallberg.
125

 Detta var också något som hade ingått i Gudrun Schymans (v) 

kvällsprogram den 21/7 i Almedalen då hon i samband med sitt tal lät sig intervjuas av den 

lokale vänstermannen Jan-Erik Eriksson.
126

 ”Ny demokrati inledde Almedalsveckan” lydde 

rubriken i Gotlands Tidningar dagen efter Vivianne Franzén och Robert Jousma hade hållit 

sitt tal i Almedalen på söndagskvällen den 17/7.
127

 Det var väl också ungefär vid den här tiden 

som man inom Gotlands kommun bestämde sig för att benämna arrangemanget för just 

Almedalsveckan.
128

Begreppet Almedalstalen blir nu med ett utökat kringprogram synonymt 

med begreppet Almedalsveckan kan man säga. Diskussionen som hölls i pressen om att flytta 

tillbaka alla talen till Almedalen skedde redan året efter då alla talen hölls mellan den 12-18/7 

i Almedalen. De talare som deltog i Almedalen 1992 var Ian Wachtmeister (nyd), Birger 

Schlaug och Marianne Samuelsson (mp), Görel Turin (c), Ingvar Carlsson (s), Lars Werner 

(v), Ann Wibble (fp) och Mats Odell (kd). Lisbeth Palme hade, enligt Lundgren, talat med 

Ingvar Carlsson om Almedalen vilket gjort att han så småningom hade ändrat sig och ställde 

upp att tala i Palmes Almedalen.
129

 Året efter, 1993, deltog även Ulf Dinkelspiel (m) som 

talare i Almedalen och en del talare från de andra partierna hade bytts ut då Alf Svensson 

talade för kristdemokraterna, Helena Nilsson för centern samt Gudrun Schyman för 

vänsterpartiet men i övrigt såg talarlistan ut som året före. Det som nu verkar ha blivit fastlagt 

är att partierna har stående veckodagar, ny demokrati talar på söndagen, miljöpartiet på 

måndagen, centerpartiet på tisdagen, socialdemokraterna på onsdagen, vänsterpartiet på 

torsdagen, folkpartiet på fredagen och kristdemokraterna på lördagen.
130

 Detta kommer sen att 

under 2000-talet att ändra sig till att man har ett rullande schema som innebär att partierna 

inte har monopol på en och samma dag utan att man från år till år skiftar veckodag. Till 

Ingvar Carlssons (s) tal den 20/7 år 1994 hade närmare 3500 personer kommit för att 

lyssna.
131

 Något som dock tycks vara lite annorlunda i samband med detta tal var inte 

underhållningen före talet utan att man bjöd upp till dans efteråt och att man även bjöd på 

grillat lamm, saffranspannkaka, öl och vin, i socialdemokraternas annons i lokalpressen kunde 
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man också ta del av uppmaningen ”Ät och må gott”.
132

 Centerpartiet å sin sida bjöd på grillad 

kalkon och lokalrevy under sin kväll i Almedalen den 19/7 och närmare 700 personer hade 

tagit sig dit för att delta i folkfesten och lyssna till Olof Johanssons tal.
133

 Europaministern Ulf 

Dinkelspiel gjorde en blixtvisit den 17/7 i Visby detta år för att få fart på EU-debatten och han 

uppgav att det var naturligt att besöka ön i samband med politikerveckan vilket visar på att 

Sveriges fokus under den här veckan ligger på Visby och de politiska aktiviteterna som 

utspelar sig där. Dinkelspiel valde dock en mer avspänd form för sin medverkan då han valde 

att tala till allmänheten på en uteservering i Visby och inte genom en föreläsning från scenen i 

Almedalen. Han uppgav att ”- Det är faktiskt genom en direktkontakt med väljarna och de 

som skall delta i folkomröstningen som det bästa resultatet uppnås. Jag får föra ut mitt 

budskap och jag får reda på vilka frågor som är angelägna.”
134

 Alf Svensson (kds) talade och 

damkvartetten Saxtetten underhöll i Almedalen på måndagen den 18/7 och Birger Schlaug 

och Marianne Samuelsson (mp) avslutade Almedalsveckan detta år den 23/7 inför ett knappt 

hundratal åhörare.
135

  

 

I övrigt kan man nämna att de gotländska politikerna Folke Jonsson (m), Hans Klintbom (c) 

och Jan Lundgren (s) i en artikel med rubriken ”Sveket mot Gotland” på DN:s debattsida gick 

till angrepp mot regeringens regionalpolitik då de ansåg att den ensidigt gynnade Norrland på 

Gotlands bekostnad. I Gotlands Tidningar tar man upp det faktumet att man inte tror att det är 

en tillfällighet att de tre lokala politikerna valt att publicera artikeln just under politikerveckan 

då det mesta av fokuset är riktat mot Gotland vilket så tillvida skapar ett gynnsamt läge och 

uppmärksammad hade artikeln blivit bland annat i P1:s Morgoneko.
136

 En annan sak som man 

lägger märke till i den gotländska dagspressen är att det under veckan pågått ett par 

demonstrationer bland annat Sverigedemokraternas manifestation Sverige åt svenskarna i 

Östergravar och Sockerbruket i Romas protest vid sidan av scenen i Almedalen under hela 

veckan mot nedläggningen av brukets verksamhet nästkommande år.
137

 Jordbruksutskottets 

ordförande Margareta Winberg var även hon på Gotland under veckan för att lyssna till de 
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gotländska betodlarnas villkor då Sockerbruket i Roma hotades av nedläggning efter det att 

danskägda Danisco som köpt upp sockerproduktionen i Roma bestämt sig för att förlägga all 

sockerframställning och betodling till Skåne.
138

 Vid det här laget i Almedalsveckans 

progression skulle man väl nästan kunna påstå att en stor del av den politiska debatten i 

Sverige är förlagd till Gotland under den här intensiva och somriga veckan i juli, eller? I 

talarlistorna nedan kan man se att de politiska partierna inte längre verkar ha en fast dag i 

veckan som de förfogar över utan att de hoppar omkring mellan olika veckodagar. 

 

År 1995 den 19-24 juli i Almedalen  

onsdagen den 19/7 talade Ingvar Carlsson (s) 

torsdagen den 20/7 talade Alf Svensson (kd)  

fredagen den 21/7 talade Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)  

lördagen den 22/7 talade Gudrun Schyman (v)  

söndagen den 23/7 talade Björn Brissund (Gottlandspartiet)  

måndagen den 24/7 talade Olof Johansson (c)   

tisdagen den 25/7 (m) (deltog inte med tal)  

onsdagen den 26/7 talade Vivianne Franzen och Sven Dybeck (Nyd) 

  

År 1996 den 14-19 juli i Almedalen  
söndagen den 14/7 talade Gunilla Segerlund, Björn Brissund, Odd Magnusson och Torsten Andersson 

(Gottlandspartiet)  

måndagen den 15/7 talade Alf Svensson (kd)  

tisdagen den 16/7 talade Marianne Samuelsson (mp)  

onsdagen den 17/7 talade Ingvar Carlsson (s)  

torsdagen den 18/7 talade Johan Lönnroth (v)  

fredagen den 19/7 talade Olof Johansson (c)  

 

År 1997 den 14-19 juli  
måndagen den 14/7 talade Olof Johansson (c)  

tisdagen den 15/7 ingen talare  

onsdagen den 16/7 talade Ingela Thalén (s)  

torsdagen den 17/7 talade Alf Svensson (kd)  

fredagen den18/7 talade Birger Schlaug (mp)  

lördagen den 19/7 talade Gudrun Schyman (v)  

___________________________________________________________________ 
Källa: Information om talarlistorna för år 1995-1997 är hämtad den 30 december 2009 från www.gotland.se/almedalsveckan  
 

 

År 1998 publicerar både Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar ett heltäckande program 

för hela veckan med rubriken Almedalsveckan Visby Politikerveckan. I detta program kan 

man läsa att veckan kommer att inledas med Ungdomens dag fredagen den 10/7 och att temat 

för dagen kommer att vara ”Mänskliga rättigheter”. Under dagen hölls det ett seminarie på 

Högskolan som hade anordnats av de gotländska politiska ungdomsförbunden vilka var 

representerade av CUF, Grön ungdom, MUF och SSU. Seminariet inleddes av Sandra 

Meiszner från FN-förbundet om mänskliga rättigheter och mellan kl. 18.00–20.00 i 
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Almedalen höll Lisbeth Palme (ordförande i UNICEF) tal i Almedalen.
139

 Almedalsveckan 

börjar nu även ramas in med att officiellt öppnas upp genom en invigning av dess politiska 

arrangemang. Programmet tar sedan upp dag för dag vad som kommer att hända under 

veckan, en del partier både talade i Almedalen och höll i seminarium medan en del andra 

partiföreträdare endast höll tal. Arrangörer av Almedalsveckan uppges för att vara de politiska 

partierna på Gotland och Gotlands kommun.
140

 Staffan Ekengren summerar 1998: års 

politikervecka med att konstatera att det varit en intressant och intensiv vecka fylld med 

politiska utspel och seminarier men att flera av de riktigt tunga namnen inom svensk politik 

uteblir och att veckan fortfarande mest är en tillställning för medierna fast att veckan trots det 

är betydelsefull då den samlar alla de politiska partierna vid samma tid och på samma plats 

och att denna plats inte är Stockholm.
141

 Almedalsveckan flyttar inte bara fokus från 

Stockholm utan den erbjuder också en mer informell och avslappnad politisk arena där 

opinionsbildning kan äga rum vilket man nog får anta är ytterst väsentligt för ett land och ett 

folk som styrs genom en representativ demokrati. Ekengren efterfrågade dock en dialog 

mellan politikerna och väljarna då han ansåg att Almedalsveckan i dåläget i allt för stor 

utsträckning skedde genom politikernas envägskommunikation (tal i Almedalen) till väljarna 

då seminarierna som är veckans höjdpunkt mest var en dialog mellan politikerna och 

journalisterna. Den politiska debatten under Almedalsveckan behövde då, 19/7-1998, enligt 

Ekengren, uppmuntras genom ytterligare dialog för att kunna utvecklas.
142

 Almedalsveckan 

kan i sin utveckling som politiskt arrangemang nu börja ses som ett begrepp för en gemensam 

form av politisk debatt i det svenska samhället vilket i det långa loppet ses som gynnsamt 

både för demokratin och dess demokratiska mål med att skapa opinion hos allmänheten i 

viktiga och stora frågor genom att främja en dialog mellan politikerna, väljarna och medierna. 

Jöran Svanström uppgav även han att det vid den här tiden var Almedalsveckans seminarier, 

presskonferenser på Högskolan och den lobbyverksamhet som pågick på hotell och 

konferensanläggningar som var de väsentliga aktiviteterna och inte själva talen i 

Almedalen.
143

 I ”Klintboms kolumn” kan man läsa att politikerveckan detta år varit större än 

tidigare då allt fler journalister deltar i veckan och att seminarierna ständigt ökar i antal år 

efter år, bland annat nämner Klintbom en av årets nykomlingar, journalistförbundets 

seminarium om yttrandefrihet, som visade på att öppenheten i det svenska samhället hade 
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minskat och inte ökat då anställda i en allt mindre utsträckning vågade lämna ut uppgifter om 

missförhållanden till media.
144

 Klintbom tar också upp att han tycker att frukostmötena med 

rikspolitikerna är givande då han och de andra gotländska politikerna upplever att deras 

synpunkter tas emot med stort intresse. Här kan man då se att det politiska arrangemanget 

Almedalsveckan nu även utvecklat en tradition med möten mellan de lokala politikerna på 

Gotland och rikspolitikerna som kommit till Visby under veckan där man tar upp frågor som 

rör Gotland.  

 

Lars Leijonborg (fp) var förste talaren ut i Almedalen och hade trots kyla och en del regn 

lockat en stor publik men om det var på grund av det politiska talet eller underhållningen som 

hunden Turbo och Kjell Lönnå med kör stod för uppgavs i Gotlands Tidningar vara svårt att 

veta.
145

 Det man dock i tidningsreferatet konstaterade var att ”Politik och skådespel hörde 

ihop under politikerveckan i Visby.” vilket jag genom min studie av Almedalsveckans 

utveckling är mycket benägen att hålla med om och samtidigt tillägga att det är den äldsta 

traditionen av veckan som funnits med ända från scratch. Dagen efter den 13/7 talade Gudrun 

Schyman (v) i Almedalen också hon inför en stor publik och efter henne äntrade Lennart 

Daléus (c) talarstolen i Almedalen för första gången.
146

 Margot Wallström (s) dåvarande 

socialminister talade den 15/7 i Almedalen och dagen efter kom inte bara Alf Svensson (kd) 

till Almedalen utan även solen kom och värmde de många åhörarna i publiken.
147

 Det sista 

partiet ut på Almedalsscenen var miljöpartiet genom språkröret Birger Schlaug den 17/7 men 

allra först på den politiska scenen i Almedalen var faktiskt Sven Larsson (gp) som talade inför 

ett femtiotal personer på lördagskvällen den 11/7.
148

 

 

År 1999 den 11-16/7 i Almedalen 

lördagen den 10/7 Ungdomens dag  

söndagen den 11/7 Gottlandspartiet  

måndagen den 12/7 Birger Schlaug (mp)  

tisdagen den 13/7 Gudrun Schyman (v)  

onsdagen 14/7 Andreas Carlgren (c)  

torsdagen den 15/7 Anna Lindh(s)  

fredagen den 16/7 Alf Svensson (kd) 
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___________________________________________________________________ 

Källa: Information om talarlistorna för år 1995-1997 är hämtad den 30 december 2009 från www.gotland.se/almedalsveckan 
 

 

Besöksnäringen på Gotland under år 1992 bestod av 108 466 gästnätter i juli månad och för år 

1999 är motsvarande siffra105 312 stycken gästnätter, alltså en minskning med ungefär 3000 

gästnätter. Flest antal gästnätter i juli månad under 1990-talet uppmättes år 1994 med en siffra 

på 134 841 stycken.
149

 Antal resenärer med färja och flyg till och från Gotland i juli år 1990 

var 314 152 stycken och motsvarande siffra för år 1999 var 387 927 stycken vilket också var 

det året under 1990-talet som hade flest resenärer till och från Gotland. Antalet resenärer med 

färja och flyg till och från Gotland i juli månad ökade från första året till sista året under 

1990-talet med närmare 74 000 resenärer.
150

 I vilken utsträckning som Almedalsveckans 

politiska arrangemang påverkat besöksnäringen på Gotland är svårt att säga men i jämförelse 

av statistiken över antal gästnätter för juli månad år 1989 och år 1999 ser man en ökning med 

närmare 6 400 gästnätter fast i särklass flest gästnätter uppmättes dock år 1994 med sina 

134 841 gästnätter vilket kan jämföras med 1989-års 98 905 stycken gästnätter, alltså en 

skillnad på närmare 36 000 gästnätter. Juli månad är också den månaden under hela året som 

för alla år under 1990-talet har både flest gästnätter och flest antal resenärer med flyg och 

färja till och från ön enligt statistiken över besöksnäringen. Man kan exempelvis nämna att det 

för år 1999 i juni månad var 165 736 resenärer med flyg och färja till och från Gotland och att 

motsvarande siffra för augusti samma år var 262 264 resenärer, för juli månad samma år var 

det 387 927 stycken resenärer alltså en ökning med närmare 223 000 resenärer i jämförelse 

med månaden före och närmare 126 000 fler resenärer än månaden efter.
151

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är under 1990-talet som begreppet 

Almedalsveckan tar form och samtidigt ersätter den tidigare ofta använda benämningen 

Almedalstalen. Egentligen är det inte bara en diskussion om benämningen av själva begreppet 

som äger rum under detta decennium utan snarare en diskussion om hela det politiska 

evenemanget då det avancerat från att ha haft de politiska talen i centrum till att allt mer sätta 

de politiska seminarierna och olika intresseorganisationers seminarier i centrum för den 

politiska debatten likväl som att lyfta fram det väsentliga med att utveckla en dialog mellan 

väljarna och politikerna istället för den envägskommunikation som de politiska talen 
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genererar. Talen återförs också till Almedalen från att under en tid efter Palmes död ha varit 

utspridda på olika ställen såsom Högklint, Paviljongsplan och Östergravar. Lobbyismen som 

en allt mer väsentlig företeelse inom svensk politik tas upp och debatteras i lokalpressen då 

man allt mer ser hur den politiska aktiviteten i Visby under veckan allt mer har börjat 

förflyttas från talen i Almedalen till den lobbyverksamhet som äger rum på hotell och 

konferensanläggningar men också i fråga om att talen i Almedalen mest är en tillställning för 

media. En annan utveckling som sker under senare delen av 1990-talet är också att de stora 

publiksiffrorna börjat återvända till de politiska talen i Almedalen från att i slutet av 1980-

talet och i början av 1990-talet ha sjunkit väsentligt från tiden då Palme och Bohman höll 

politisk show i Almedalen. Något annat som händer under 1990-talet är att Gotlands kommun 

börjar anordna frukostmöten med rikspolitikerna för att därigenom skapa ett rum och ett 

tillfälle där det ges utrymme för en dialog med de lokala politikerna. Det är också under 1990-

talet som det politiska evenemanget växt sig så pass stort i mediala sammanhang att PR-

värdet som det ger för Gotland och det gotländska samhället inte längre kan mätas i pengar. 

Man kan också konstatera att nästan alla partier förutom moderaterna i stort sett årligen 

återkommer till Almedalen för att hålla tal men därmed inte sagt att moderaterna inte deltar i 

den politiska debatten under veckan för det gör dem i allra högsta grad genom det traditionella 

ekonomiska seminariet som de sen mitten av 1980-talet anordnat under politikerveckan i 

Visby.       

3.4 Alla vill vara med i Almedalen! 2000-talet.  

 

”Almedalsveckans popularitet har varierat genom decennierna, men under 2000-talet har 

utvecklingen varit explosionsartad. För Gotlands besöksnäring har Almedalsveckan blivit ”big 

business”. 2007 förväntades bli ett mellanår eftersom förra året var valår, men det visade sig bli 

ungefär lika många arrangemang och till och med något fler arrangörer på årets vecka – drygt 200 

stycken, vilket är en ökning med mer än 10 procent mot rekordåret 2006. Riksdagspartierna 

genomförde mer än 20 arrangemang och deltog dessutom i många fler. Fackliga organisationer 

stod bakom ett 70-tal av arrangemangen.”
152

 

 

Citatet ovan beskriver glasklart den utveckling av veckan som skett i raketfart under 2000-

talet och får därmed inleda det sista avsnittet i undersökningen om den utveckling som skett 

efter millennieskiftet. Från och med år 2003 talar även moderaternas partiledare i Almedalen 

då Bo Lundgren (m) talade detta år och då Fredrik Reinfeldt (m) tog över året efter med 

endast ett avbrott år 2007 då finansminister Anders Borg (m) istället intog talarstolen i 
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Almedalen.
153

 Reinfeldt kan därmed sägas vara den partiledare som brutit moderaternas 

tradition med att inte tala i Almedalen.  

 

En annan utveckling som man kan skåda under 2000-talet är att antalet seminarier och 

evenemang har ökat lavinartat då det år 2001 anordnades cirka 30 stycken för att år 2009 vara 

omkring 1000 stycken.
154

 Under 2000-talet börjar också aktiviteter såsom mingelpartyn, 

torgmöten och diverse debatter att göra sitt intåg under veckan och det som från början mest 

var politikernas vecka har nu blivit en arena där de olika aktörerna slåss om att få vara med 

och diskutera och debattera olika frågor och samhällsintressen. Ett samspel mellan lobbyister, 

media och politiker råder under veckan och det är inte längre bara politikerna som sätter 

agendan vid det politiska arrangemanget Almedalsveckan.
155

 En mötesplats som under senare 

år har växt fram i Visby hamn är Östersjötorget och där kan man under veckan träffa bland 

annat ideella organisationer såsom Röda Korset. En annan företeelse som uppstått under 

2000-talet är en motrörelse där en grupp ungdomar brukat anordna en alternativ 

politikervecka men som enligt kommunpolitikern Björn Jansson (s) inte påverkar det stora 

arrangemanget negativt.
156

 Exempelvis kan man nämna att socialantropologen Brian Palmer 

År 2009 inom den alternativa politikerveckan arrangerade en kurs i att granska makten. Brian 

Palmer uppgav, enligt Kjell Vowles på FriaTidningen, att:  

 

”- Almedalen är ett livligt demokratiskt ögonblick. Det finns inget liknande i resten av världen. 

Ingen plats som samlar så många intressen och är öppen för allmänheten. Däremot bekymrar jag 

mig över storföretagens övertag i resurser för att uttrycka sina åsikter.”.
157

 

  

 

Redan under år 2002 tar man upp i den gotländska dagspressen att alla som vill synas och 

höras finns med under Almedalsveckan och att kampen om en plats i medierna under veckan 

är hård. De lobbykonsulter som jobbade med TCO- kampanjen Ett familjevänligt arbetsliv 

uppgav att man då, 2002, var tvungen att ha en tydlig strategi för att höras och för att kunna 

nå ut med sitt budskap.
158

 Valåren gör också att det är allt fler intresseorganisationer som vill 

delta under Almedalsveckan för att genom lobbyverksamhet vara med och påverka de 
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politiska beslutsfattarna och för att få en möjlighet till att föra fram sina åsikter, vilket är en 

utveckling som märks i all rapportering, statistik och undersökningar som gjorts om veckan 

under 2000-talet. Bara det faktumet att alla dessa statistiska mätningar och studier i övrigt har 

uppkommit som företeelse främst under senare år visar på att arrangemanget ökat i både sin 

betydelse och räckvidd och då inte bara nationellt utan även internationellt. I detta 

sammanhang kan man nämna att Karin Lindvall har delat med sig av sina kunskaper kring 

Almedalskonceptet till politiska partier, ungdomsorganisationer och medierepresentanter i 

Norge och att man där inför år 2010 utformat ett liknande arrangemang i Eidsvoll som ligger 

precis utanför Gardemoen. Enligt Jan Lundgren (s) som varit med ända sen starten år 1968 

har det också alltid varit viktigt att arbetet med Almedalsveckan inte varit ett kommunalt 

arrangemang utan att det är de politiska partierna på Gotland som står bakom arrangemanget 

men att kommunen bistår med hjälp som exempelvis en halvtidstjänst med ansvar för 

projektets logistik, kontakt med seminariearrangörer etcetera.
159

 I Finland arbetar man också 

med målet att så småningom anordna en egen Almedalsvecka och man befinner sig just nu på 

idéstadiet. Lindvall lyfter i detta sammanhang fram att hon tryckt på det väsentliga med att 

arrangemanget skall betona samhällsfrågor och inte politiska frågor då samhället är något som 

angår alla människor medan de politiska frågorna kan vara något som människor skärmar sig 

ifrån.
160

 En annan företeelse som visar på omvärldens intresse för Almedalskonceptet är att 

den statliga sydkoreanska televisionen för ett par år sen sände ett entimmesprogram om 

Almedalsveckan och att engelsk, fransk och tysk press har rapporterat om eventet.
161

 En 

annan sak som kan vara intressant i detta sammanhang och som visar på att politikerveckans 

betydelse ökat för utomstående är att veckan år 2006 besöktes av den brittiske finansministern 

Gordon Brown och att de brittiska, schweiziska och tyska ambassadörerna fanns på plats 

under veckan.
162

 År 2009 hade invigningen ett internationellt tema vari ceremonin gästades av 

Gro Harlem Brundtland, May Robinson samt Margot Wallström som invigningstalade. Den 

mediala uppmärksamheten av invigningen var stor då den förutom 450 journalister från 

svensk media även bestod av representanter från finsk, polsk och dansk media.
163

 

Åhörarsiffrorna vid talen i Almedalen börjar allt mer att öka under 2000-talet och under åren 

2008 och 2009 var det så här många personer som lyssnade till de olika partiledarna: 
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Antal åhörare till talen i Almedalen  
      (2008 års åhörare inom parantes) 

(V) 2 000 åhörare  (250)  

(FP)  3 300 åhörare  (1 400)  

(C)  3 200 åhörare  (1 900)  

(S)  3 800 åhörare  (3 000)  

(KD) 1 500 åhörare  (1 500)  

(MP) 1 000 åhörare  (800)  

(M)  3 000 åhörare  (2 500) 

___________________________________________________________________ 

Källa: Information om talarlistorna för år 1995-1997 är hämtad den 30 december 2009 från www.gotland.se/almedalsveckan 

När det gäller utvecklingen av antal arrangemang under Almedalsveckan kan man nämna att 

det under år 2001 var 50 stycken för att år 2005 ha ökat till hela 250 stycken och under år 

2006 ha ökat ytterligare till 538 stycken.
164

 Från och med år 2007 har man från 

Almedalsveckan Gotlands kommun årligen genomfört en enkätundersökning. Syftet med 

webbenkäten har dels varit att ta reda på vad arrangörerna anser om arrangemangets hemsida 

och dess funktion och dels få en uppfattning om vad arrangörerna anser om projektkansliets 

bemötande och dess kompetens samt för att få en tydligare bild av arrangörerna som grupp. 

Resultatet från 2007 års undersökning visade på att den genomsnittlige arrangören deltagit 3-5 

gånger med antingen 1-5 personer eller fler än 10 personer med en vistelse i Visby på 3-4 

nätter.
165

 Arrangörerna uppgav att deras ekonomiska satsning låg inom en spännvid på i snitt 

50 000 – 200 000 kronor och att deras förberedelser inför deltagandet i Almedalsveckan 

krävde en omfattning på antingen ungefär 120 timmar eller mer än 160 timmar.
166

 Det 

viktigaste skälet till att delta anges vara att vårda och skapa kontakter då medelvärdet är 4,6 

på en skala 1-6 där 6 är det högsta värdet. Det andra skälet som anges vara av vikt för 

deltagandet i Almedalsveckan är att få möjlighet till att lyfta fram frågor (medelvärde 4,5) och 

att sprida kunskap (medelvärde 4,5) om den egna organisationen samt att påverka 

beslutsfattarna (medelvärde 4,0).
167

 Däremot ansåg ett genomsnitt av arrangörerna det inte 

lika väsentligt med publicitet i medierna (medelvärde 3,5) men vid en närmare analys som 

baserats på arrangörstyp framkommer det dock en skillnad vad gäller de politiska partierna 

som i motsats till de andra arrangörerna anser att det viktigaste skälet till att delta är just att få 

publicitet i medierna följt av att få möjlighet till att lyfta en fråga och på tredje plats infinner 
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sig skälet till att sprida kunskap om den egna organisationen.
168

 Vad gäller hemsidan och dess 

funktion har Almedalsveckan Gotlands kommun ställt frågor till arrangörerna rörande 

sökbarhet och kalendariet på hemsidan men också den rent allmänna uppfattningen kring 

hemsidans utformning. De sammanställda svaren visade på att man vad gällde hemsidan och 

dess funktionalitet i allmänhet gav det ett ganska högt betyg (medelvärde 4,8 på en skala 1-6 

där 6 är det högsta värdet) och att kalendariets användarvänlighet bedöms vara gott 

(medelvärde 4,6). Vad gällde hemsidans funktion med möjligheten till att söka i kalendariet 

angavs i stort samma värde, alltså ett medelbetyg på 4,8. När det gällde frågor om 

Almedalsveckan Gotlands kommuns bemötande och kompetens uppgav de arrangörer som 

haft kontakt, 15 % av de som svarade på enkäten uppgav att de inte haft någon kontakt, att 

den skattades högt då medelbetyget var 5,6 på skalan 1-6. I enkäten passade även 

Almedalsveckan Gotlands kommun på att fråga om vilken vecka man skulle vilja att 

arrangemanget var förlagd till då det tidigare kommit upp önskemål om detta. De flesta (41 

%) svarade att de ville ha Almedalsveckan förlagd till vecka 27 och 33 % ville behålla den 

nuvarande tidpunkten som växlat mellan vecka 27 och 28 och 20 % av de tillfrågade ville 

flytta den till vecka 26.
169

  

 

Under 2008 svarade 129 stycken av 350 förfrågade på kommunens webbenkät att de tillhörde 

intresseorganisationer (37 %), näringslivsorganisationer (16 %), företag (16 %), fackliga 

organisationer (15 %), stat och kommun (10 %) och politisk organisation (6 %). Utav dessa 

arrangörer ansåg de flesta att 2008: års Almedalsvecka bestod av fler arrangemang och 

seminarier samt ett större antal besökare.
170

 Arrangörerna ansåg också överlag att de haft fler 

antal besökare trots att utbudet på seminarier var större och att veckan i stort dragit fler 

besökare. De ansåg också att arrangemangen generellt sett hade hållit en högre kvalitet då de 

bland annat oftast varit kortare och mer professionellt genomförda. Man gav också uttryck för 

att fler politiker hade funnits med under veckan som besökare och att deras arrangemang eller 

att arrangören fått ett större genomslag. En del av arrangörerna som medverkade i 

webbenkäten svarade dock att de ansåg att veckan tog slut på onsdagen  

och att det var mycket svårare än tidigare år att få ett medialt genomslag eftersom antalet 

arrangemang växt sig så stort men att det var ytterst givande med att nya typer av 
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organisationer fanns på plats. En annan negativ synpunkt som togs upp i enkäten var att det 

rådde brist på boendemöjligheter under veckan då det var svårt att få tag i hotellrum. År 2009 

års Almedalsvecka bestod också enligt Karin Lindvall av ett bredare program ämnesmässigt 

och framförallt av ett större antal besökare på seminarierna.
171

 Enligt figur 1 nedan kan man 

se inom vilka ämnesområden flest arrangemang under Almedalsveckan år 2009 hade 

anordnats. 

 

Evenemangsstatistik 2009 
Antal evenemang per valt ämnesområde Almedalsveckan 2009:  
Rubrikerna är arrangörens bedömning av ämnet (möjlighet finns att välja två ämnesområden). 
 
Ämnesområde Antal evenemang  
 
Klimat/miljö  195  
Vård/omsorg  108  
Näringsliv  105  
Barn/ungdom  97  
Sysselsättning/arbetsmarknad  93  
Energi  67  
Friskvård/folkhälsa  67  
Mänskliga rättigheter  67  
Utbildning  61  
Forskning  59  
Kultur  54  
Ekonomi  52  
Rättsväsende/brott  46  
EU  41  
Infrastruktur  41  
Integration/mångfald  37  
Kommunikationer  36  
Regionfrågor  36  
Jämställdhet  33  
Säkerhet/försvar  32  
Byggande  28  
Media/journalistik  24  
Mat  23  
Äldre  11  
Besöksnäring  6  
Annat  158 

___________________________________________________________________ 

Källa: Information om talarlistorna för år 1995-1997 är hämtad den 30 december 2009 från www.gotland.se/almedalsveckan 
  

 

Statistik som kommunen tagit fram från år 2009 visade också att 1041 stycken evenemang 

hade anordnats vilket var en ökning med 58 % från föregående år samt att 560 arrangörer 

hade deltagit och att 450 journalister hade funnits på plats under veckan vilket motsvarade en 

ökning på 56 % respektive 30 % i jämförelse med år 2008.
172

 De direkta intäkterna för det 

gotländska näringslivet år 2009 uppgår enligt Gotlands kommun till minst 54 miljoner kronor 

inklusive moms, resor och intäkter för underleverantörer såsom exempelvis catering och 

lokalhyror vilket visar på att Almedalsveckan är ett lönsamt koncept för Gotland och dess 
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befolkning. En annan sak som kan vara intressant att lyfta fram är att antal besökare av 

veckan i sin helhet beräknades till 7500 personer för år 2009 och att motsvarande siffra för år 

2008 var 6000 personer. Något som i detta sammanhang är intressant med år 2009: års 

statistiska uppgifter är att de politiska partierna medverkade vid minst 50 % av alla veckans 

evenemang vilket visar på att politiken till största del står i centrum för arrangemanget och att 

de allt fler besökarna av veckan kan sägas anse att det politiska arrangemanget har en 

betydelse då de väljer att på något vis delta.   

 

Besöksnäringen på Gotland i juli månad under 2000-talet utgörs av 101 000 gästnätter på 

hotell, vandrarhem och stugbyar år 2001 och för år 2009 med 157 000 gästnätter vilket också 

är det året under 2000-talet som har flest antal gästnätter.
 173

 Vid år 2009 har en ökning med 

56 000 gästnätter i juli månad skett jämfört med år 2001. Juli månad har även i jämförelse 

med årets övriga månader under åren 2001-2009 i särklass flest gästnätter, exempelvis kan det 

nämnas att det för juni år 2001 uppmättes 48 000 gästnätter på Gotland förlagda på hotell, 

vandrarhem och stugbyar och att det för augusti månad samma år var 67 000 gästnätter.
174

 

Antalet resenärer med flyg och färja till och från Gotland under juli månad år 2000 var 

399 528 stycken och motsvarande siffra för år 2009 var 442 545 stycken. För juni månad år 

2009 var antalet resenärer med flyg och färja till och från Gotland 227 393 stycken och för 

augusti var det 266 258 resenärer.  Detta är ett mönster som även statistiken för övriga år 

under 2000-talet uppvisar och den slutsats som man härmed kan dra är att Gotland under juli 

månad varje år får ett enormt uppsving av både boendet på hotell, vandrarhem och stugbyar 

som av resenärer till och från ön med färja och flyg. Hur stor del av denna ökning under juli 

månad som kan sägas vara ett bidrag från Almedalsveckans evenemang är svårt att säga med 

exakta mått men att politikerveckan bidrar med att locka ett större antal besökare till ön under 

juli månad finns det nog ingen anledning att tvivla på. 

Avslutningsvis kommer medias, lobbyisternas och journalisternas deltagande under veckan att 

kort beskrivas med utgångspunkt i en del statistik och intervjuer som pressen gjort med 

journalister under senare delen av 2000-talet samt vilka aktiviteter och aktörer som de 

nationella medierna har bevakat mest. Det man kan börja med att nämna är att svensk tv år 

2009 hade sex olika morgonprogram som berörde Almedalsveckan och att det sändes dagliga 

inslag i både TV4 Nyheterna, Rapport och Aktuellt samt att SVT24 direktsände talen och att 
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finsk och polsk tv hade inslag om veckan. Sveriges Radio direktsände från Almedalsveckan 

alla vardagar både på eftermiddagen mellan klockan 13-16:45 och på kvällen mellan klockan 

20-21. Lyssnar- och tittarsiffror för en del av de radio- och tv-program som hade inslag om 

Almedalsveckan är exempelvis att TV4:s Morgonnyheter hade cirka 160 000 tittare och att 

Rapports sändning klockan 19.30 hade 800 000 tittare och när det gäller Sveriges Radio P1 så 

hade de 929 000 lyssnare per dygn. Den globala PR-byrån Hill & Knowlton gjorde år 2009 en 

analys av Almedalsveckans bevakning av nationella medier mellan åren 2004-2008 som 

visade att politikerna trots en ökad mängd andra aktörer dominerade utrymmet i de nationella 

medierna.
175

 Deras analys visade också på i korta drag att jobben är den enskilda sakfrågan 

som uppmärksammats mest i media men att miljöfrågorna allt mer börjat uppmärksammas 

och att socialdemokraterna genomgående dominerar medierapporteringen bland partierna men 

att moderaterna och centerpartiet under de gångna åren har haft en tydligt uppåtgående trend. 

Mediebevakningen av myndigheter har dominerats av SIDA och Urban Bäckström från 

Svenskt Näringsliv och Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet är de enda personerna som 

dominerat i media bland näringslivsföreträdare samt att det främst är fordons- och 

energibolagen som utmärkt sig i mediasammanhang. Organisationer som syntes mest i media 

under Almedalsveckan år 2006 var LO, SSU, Svenskt Näringsliv, Byggbranschen i 

samverkan, Almega, Byggbranschen, Skattebetalarna, Sveriges byggindustrier och Bris. I 

detta sammanhang kan man ta upp den synpunkt som Jesper Strömbäck, professor i politisk 

kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall, för fram i fråga om ifall journalisterna 

verkligen rapporterar om vad som är viktigt från Almedalen: 

”Anledningen till att så många journalister åker dit är att det görs så lätt för dem med alla dessa 

inbjudningar. Men från ett demokratiskt perspektiv är det tveksamt om det blir någon större vinst 

för medborgarna. Den information som är lättast tillgänglig behöver inte vara den viktigaste eller 

mest relevanta. Samtidigt passar Almedalen medielogiken: för att passa som nyhet ska det vara 

enkelt, snabbt och utgå från en händelse eller en person.”
176

      

År 2008 deltog 350 journalister under Almedalsveckan vilket steg till närmare 500 året efter 

då många betraktade Almedalsveckan 2009 som upptakten till valåret. Niklas Svensson, 

politisk reporter vid TV4 och skribent på politikerbloggen, uppger att han genom att mingla 

och knyta kontakter under Almedalsveckan förbereder och bygger upp en grund för sitt 

kommande arbete under året.
177

 Svensson uppger också att man under Almedalsveckan kan få 

                                                 

175
 http://www.hillandknowlton.se/files/almedalsanalysen.pdf information hämtad den 1 januari 2010. 

176
 Axess, Tre röster om Almedalsveckan, nr. 5/2008. 

177
 Dagens samhälle, kommunernas och landstingens tidning, 500 journalister letar nyheter, nr.22, den 25/6-

2009. 

http://www.hillandknowlton.se/files/almedalsanalysen.pdf


52 

 

möjlighet till att samtala med ministrar eller statssekreterare och att man eventuellt i 

förlängningen kan påverka politiken.  

 

Som slutkläm vill jag citera den anekdot som Jan Lundgren (s), f.d. kommunalråd inom 

Gotlands kommun, berättade för journalisten Magnus Wrede i en intervju om 

Almedalsveckan i fråga om att evenemanget trots sin progressiva utveckling hade lyckats 

behålla en påtaglig karaktär av idyll. Det att ”Ett gäng tyskar på besök i Visby bara gapade 

när de såg Kohl komma klivande runt hörnet med bara två lokala poliser som såg ut som 

Kling och Klang på behörigt avstånd. I Tyskland rörde sig Helmut Kohl aldrig en meter utan 

fem sex pansarbilar och minst 30 killar i kravallutrustning.”
178

 I samband med denna anekdot 

bör man dock ta upp det faktumet att det efter mordet på utrikesminister Anna Lindh år 2003 

startade en debatt i det svenska samhället om att bevakningen av de svenska politikerna skulle 

stärkas vilket man bland annat kunde lägga märke till under Almedalsveckan valåret 2006 då 

det pågick ett enormt stort säkerhetspådrag av svenska SÄPO för att bevaka de gästande 

politikerna.
179

 

 

Avslutningsvis kan man fråga sig om Almedalsveckan är ett jippo med mingelpartyn och 

konferensöverläggningar för speciellt utvalda eller om det faktiskt i grund och botten är en 

demokratisk mötesplats där allmänheten ges möjlighet till att diskutera samhällsfrågor med 

både andra medborgare, politiker och företrädare för olika organisationer och företag i 

samhället. En annan sak som man kan fråga sig är om Almedalsveckan såsom demokratisk 

mötesplats inte inom en snar framtid är tvunget att förlänga eller omforma sitt upplägg med 

att partierna förfogar över varsin dag i veckan då det nya politiska landskapet har förändrats 

med både sverigedemokraterna, piratpartiet, junilistan och feministiskt initiativ som relevanta 

partier att ha med under veckan.
180

 Almedalsveckan har under 2000-talet utvecklats till att 

inte bara vara en unik politisk arena där politiska frågor kan debatteras av vem som helst som 

är samhällsintresserad och närvarande utan också att det i dagsläget är en typ av 

marknadsplats där organisationer, företag och PR-byråer i Sverige skapar kontakter och 

bygger viktiga nätverk inför framtiden. Mediebevakningen av evenemanget har växt till sig 

enormt mycket under hela 2000-talet och bland annat kan man nämna att både radio och tv 
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sänder flera gånger varje dag från Visby och Almedalsveckan. Det man därmed i dagsläget 

kan fråga sig enligt Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation, är ifall media 

verkligen rapporterar om det som är det allra väsentligaste från Almedalsveckan sett ur ett 

demokratiskt perspektiv? Alla partiledare deltar och talar sen år 2003 i Almedalen då 

moderaterna nu även deltar årligen. Åhörarsiffrorna har under de senaste åren åter stigit 

kraftigt och exempelvis kan det nämnas att Socialdemokraterna uppskattningsvis år 2009 hade 

3800 åhörare och att Moderaterna hade 3000 åhörare.          

4. Sammanfattning och analys 

 

Den 25 juli år 1968 talar Olof Palme för första gången i Almedalen vilket med åren kom att 

bli en tradition då Palme fortsatte att hålla ett tal som avslutning på sin årliga 

Gotlandssemester och därmed kan man slå fast att det var Olof Palme och SSU:s lokala 

partidistrikt på Gotland som sådde fröet till dagens Almedalsvecka. När man sen sätter in 

Palmes motiv till sitt första tal i ett nutida perspektiv kan man utan tvekan även påstå att hans 

motiv med talet slog väl ut för Gotland, då det politiska arrangemanget idag beräknas bidra 

med närmare 54 miljoner kronor i direkta intäkter för det gotländska näringslivet.
181

 Enligt 

Greg Clark uppstår inte dessa effekter på det lokala näringslivet utav en slump eller utan ett 

effektivt lokalt agerande så en av orsakerna till att Almedalsveckan blivit ett så pass lyckat 

koncept torde därmed ligga i de lokala partiernas och kommunens planering och organisation 

av evenemanget.
182

  

 

Under slutet av 1980-talet talade inte längre alla politiker i Almedalen av olika anledningar 

och man kunde därmed i början av 1990-talet märka en önskan i den gotländska dagspressen 

om att återföra och återsamla alla de politiska talen i Almedalen. Detta på grund av att 

Almedalen sågs som en mycket naturskön plats men också för att man beskrev återflytten till 

Almedalen som ett måste i fråga om att politikerveckan i Visby skulle överleva då talen i 

Almedalen kommit att bli ett begrepp i Sverige. I samband med detta kan man lyfta fram den 

moderna utveckling inom turismen som skett och där Andersson et al. tar upp att 

upplevelseindustrin idag är en central del av turismen och att denna turistindustri därmed 

innebär att allt fler städer runtom i världen anordnar större evenemang som drar till sig många 
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besökare bara för att stärka stadens eller platsens attraktionskraft och därigenom stärka den 

lokala långsiktiga ekonomiska tillväxten.
183

 Almedalsveckan har därmed inte bara blivit ett 

begrepp för det öppna demokratiska mötet mellan politiker, medborgare och olika 

organisationer i det svenska samhället vilket vi längre fram i analysen kommer att återkomma 

till utan den har också stärkt Almedalens attraktionskraft genom den mediala förmedlingen 

som skett i samband med evenemanget. Andersson et al. tar också upp att städer i allt större 

utsträckning tävlar om att få anordna större evenemang på grund av dess gynnsamma effekter 

inte bara vad gäller de ekonomiska effekterna utan också vad gäller den utökade kompetens 

som arbetet med att planera och utföra evenemanget genererar i.
184

 En del andra platser i 

Sverige däribland Sundsvall har också anordnat politiska program för att locka besökare till 

staden men den progressiva utveckling som Almedalsveckan såsom politiskt arrangemang har 

genererat i har varken kunnat skådas där eller någon annanstans i Sverige. Detta beror kanske 

förutom det jag tidigare nämnt även på att talen i Almedalen kommit att bli en kulturell 

lockelse då platsen bär på en unik historia och på en unik tradition som för alltid kommer att 

vara en del av stämningen i det som folket en gång i tiden kallade för Palmedalen. Olof Palme 

gav inte bara draghjälp till Gotland genom sina tal i Almedalen utan han gav också Almedalen 

en unik tradition som alla besökare i framtiden oavsett om de är där för att hålla ett politiskt 

framförande eller för att lyssna till det politiska budskapet eller för att ta del av det politiska 

skådespelet kommer att vara en del av. En annan sak som kan ha bidragit till att 

Almedalsveckan blivit ett så lyckat koncept är det som Clark tar upp som ett av kriterierna för 

att på längre sikt lyckas med ett arrangemang, det att man som besökare på ön kan förena 

nytta med nöje då Gotland även sommartid är ett väl utbyggt turistmål.  

 

Hur har då Almedalsveckan kommit att bli ett begrepp för det öppna demokratiska mötet 

mellan politiker, medborgare och olika organisationer i det svenska samhället? Den 

utveckling som skett har nog en del att göra med den medialisering som skett av politiken 

under de senaste decennierna. Från början bestod den bevakning som skedde av talen i 

Almedalen av tre representanter från den lokala dagspressen till att fyrtioett år senare, år 

2009, bestå av en massiv mediebevakning från både nationell och internationell press samt av 

dagliga sändningar i flera olika svenska tv-kanaler och radiostationer och även en del inslag i 

utländsk tv samt via olika bloggar på internet. När den mediala bevakningen av Olof Palmes 
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tal i Almedalen med åren blev allt större växte också intresset för att tala i Almedalen hos de 

övriga riksdagspartierna. Ett intresse som senare också delats av allt fler företag och 

organisationer i samhället då det med den samhällsutveckling som skett kommit att bli allt 

mer väsentligt att visa upp sig i medierna. Jesper Strömbäck, professor i politisk 

kommunikation, är dock en aning kritisk till att det under Almedalsveckan görs så lätt för 

journalister att åka dit genom flertalet inbjudningar då det som journalisterna väljer att 

rapportera ifrån Almedalen inte nödvändigtvis måste vara det som är det allra väsentligaste 

för medborgarna att veta något om. I ett demokratiskt perspektiv kan det därmed innebära att 

medborgarna inte absolut tjänar något på den mediala rapportering som sker från 

Almedalsveckan. I Bengtsson et al. tar man också upp den utveckling som idag skett av 

nyhetsförmedlingen då medierna oftast väljer att rapportera sensationella nyheter som säljer 

stort då det idag finns ett starkt vinstintresse på mediemarknaden.
185

 Varför är det då så viktigt 

för politiker och organisationer att synas och höras i media? Demokratiutredningen från år 

2000 kom fram till att kampen om makt i samhället var en fråga om hur mycket massmedialt 

utrymme man lyckades uppnå vilket bekräftar att politiken och massmedierna står i en relativt 

stark beroendeställning till varandra. I detta sammanhang kan uppkomsten av 

Almedalsveckan som ett begrepp för ett öppet demokratisk möte mellan politiker och 

organisationer i samhället ses som en maktkamp men den kan också ses som en värdefull 

samhällsdebatt mellan medborgare och politiker då medierna genom sin granskande 

journalistik synar politikernas utspel i Almedalen. En fara med den expansiva utveckling som 

dock under senare år har skett kring Almedalsveckan kan emellertid vara att arrangemanget 

blivit för stort och intensivt för den enskilde medborgaren att överblicka och därmed inte 

kommer att ge den informativa och kommunikativa behållning som krävs för att de 

deltagande skall kunna engagera sig i samhällsdebatten. Att Almedalsveckan är ett enormt 

viktigt medialt och politiskt sammanhang för både journalister och politiker råder det ingen 

tvekan om då medierna både visat sig vara en aktör i den politiska kommunikation som äger 

rum under Almedalsveckan och då medierna också är en arena för de politiska utspel som 

sker i samband med talen i Almedalen. Redan under senare delen av 1970-talet började talen i 

Almedalen att få betydelse för den nationella valrörelsen och då även under de år som inte var 

valår och därmed kan det som sker under veckan få en väsentlig betydelse för 

opinionsbildningen hos allmänheten och även för valutgången. Demokratrådet har i senare 

forskning på området kommit fram till att dagens valutgång till största delen beror på den 
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valrörelse som partierna och medierna för upp på dagordningen och inte som tidigare på 

väljarnas identifiering med sitt parti genom sitt medlemskap i partiet.
186

 Detta är för övrigt 

något som det skulle vara intressant att studera i fråga om vad de olika partierna under valåren 

talat om i Almedalen och hur det sen kommit att påverka temat för den stundande valrörelsen 

och vilken effekt det haft för de olika partierna i valet.  

 

Den tyske sociologen Jürgen Habermas har utvecklat en idealmodell för det offentliga 

samtalet där han beskriver det offentliga samtalet för att vara det område av det sociala livet 

inom vilket ett utbyte av information och idéer äger rum i syfte att bestämma den allmänna 

opinionen som sedan skall ses som vägledande i det politiska beslutsfattandet. I relation till 

Habermas idealmodell får man väl säga att Almedalsveckan i mångt och mycket utgör ett 

ideal för det offentliga samtalet men hur pass mycket den allmänna opinionen bestäms utifrån 

det som avhandlas i Almedalen och hur stor påverkan det har för det politiska beslutsfattandet 

är svårt att svara på utifrån min undersökning men skulle dock vara intressant att veta. 

Under1900-talet har de politiska diskussionerna allt mer kommit att föras via massmedierna 

vilket gjort att medborgarna allt mer passiviserats eftersom de i dagsläget bara behöver 

ansluta sig till de åsiktstrender som förmedlas därigenom.
187

 Den breddning som skett av 

Almedalsveckans aktiviteter i fråga om seminarier och torgmöten kan eventuellt främja det 

offentliga samtalet då medborgaren själv aktivt kan delta och öppet diskutera samhällsfrågor.  

 

Almedalsveckan har under 2000-talet utvecklats till att inte bara vara en unik politisk arena 

där politiska frågor kan debatteras av vem som helst som är samhällsintresserad och 

närvarande utan också att det i dagsläget är en typ av marknadsplats där organisationer, 

företag och PR-byråer i Sverige skapar kontakter och bygger viktiga nätverk inför framtiden. 

Dalfelt & Falkheimer tar i sin forskning upp att lobbying som en form av samhällskontakt 

under de senaste decennierna blivit allt mer relevant för den politiska påverkansprocessen 

likväl som att den politiska kommunikationsmodellen allt mer styrs utifrån en pluralistisk 

modell vari intressegrupperna allt mer använder sig av informella former för att påverka de 

politiska besluten.
188

 Almedalsveckans utveckling har således lett fram till att dess politiska 

arrangemang idag utgör en väsentlig samhällsdebatt inom den moderna demokratin eftersom 
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den möjliggör ett mer informellt samtal mellan politiker, medborgare, journalister och olika 

organisationer. Frågan som därmed behöver ställas är ifall vi som medborgare även i 

framtiden kommer att få möjlighet till att debattera samhällsfrågor med politiker under 

Almedalsveckan eller om det mest kommer att vara en medial tillställning. En annan fråga 

inför framtiden är hur pass mycket den mediala fokuseringen och lobbyverksamheten under 

veckan kan komma att marginalisera den samhällsdebatt som ett öppet demokratisk möte i 

realiteten bör upprätthålla. Kan man i egentlig mening påstå att Almedalsveckan är ett 

begrepp för det öppna demokratiska mötet mellan politiker, medborgare, journalister och 

olika organisationer i samhället? 
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