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Sammanfattning av 2016
Almedalsveckan har fortsatt att utvecklas som världens största demokratiska
mötesplats. 1756 olika organisationer genomförde 3796 evenemang kring
samhällsfrågor. Ännu fler organisationer är på plats som medverkande och
deltagare i evenemang.
Nittio procent av alla evenemang genomförs måndag till torsdag, på tisdagen
var det över 1000 evenemang.

Arrangörer
Ungefär 100 evenemang arrangerades av riksdagspartierna. Flest evenemang
arrangerades av företag, dock med en minskning från föregående år. Tolv procent
av evenemangen arrangerades gemensamt av olika organisationstyper, till
exempel av ett universitet, ett företag och en ideell förening tillsammans.

Medverkande
Nästan var tredje evenemang hade politisk medverkan. Antalet medverkande var
7540, 48 procent av dessa var kvinnor. Partiledare medverkade vid 106 tillfällen,
ministrar vid 273 gånger och riksdagsledamöter vid 571 tillfällen. Totalt
medverkande någon politiker från riksdagspartierna 1734 gånger, ofta en och en
men ibland fler eller alla talespersoner samlade på ett evenemang.
Den mest aktive ministern var miljöminister Karolina Skog med 23 evenemang och
den mest aktive partiledaren är Gustav Fridolin med 19 evenemang.

Internationell medverkan
Antalet evenemang på engelska ökar något för varje år, i år genomfördes 103
evenemang till någon del på engelska. Där dominerar ämnen som internationella
frågor, EU, ekonomi, forskning.
Tillgänglighet och miljödiplomerade evenemang
2016 var 55 procent av alla evenemang miljödiplomerade, en stor ökning jämfört
med tidigare år. 85 procent har beskrivit sin tillgänglighet i år jämfört med 75
procent föregående år. Arrangörer använde i större utsträckning lokaler som är
tillgänglig för rullstol och hade teleslinga vid fler evenemang.
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Vård och omsorg största ämne
Årets störst ämnen var Vård/omsorg, Hållbarhet och Barn/Ungdom. Den största
ökningen jämfört med föregående år stod Klimat/miljö, Integration/Mångfald och
Digitalisering för. Politiker medverkade flest gånger i evenemang med ämnen
Vård/omsorg, Byggande och Klimat/Miljö.

Formen för evenemang
Seminarier var den vanligast förekommande formen av evenemang, snittet var
som tidigare år knappt en timme. Andra typer av evenemang var debatt,
filmvisning, tal, mötesplats, workshop, utfrågning eller samtal. Seminarier och
samtal har ökat, mötesplatser och utfrågningar har minskat något i antal.
Besökare under veckan
Ungefär 40 000 unika besökare räknades in under veckan. Totalt var det närmare
20 000 personer som valde att se talen direkt vid Almedalsscenen.
Följande publiksiffror noterades för respektive talare:


3 juli Jan Björklund 2400 personer



4 juli Annie Lööf, 3200 personer



5 juli Stefan Löfven, 6100 personer (publikrekord)



6 juli Ebba Busch Thors, 1700 personer



7 juli Jimmie Åkesson, 2000 personer



8 juli Isabella Lövin, 1800 personer



9 juli Anna Kindberg Batra 1500 personer



10 juli Jonas Sjöstedt 600 personer

