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DET HÄR ÄR  
ALMEDALEN WEEKEND
När den är som bäst är Almedalsveckan en plats för diskussion 

och nätverkande över politisk åskådning och branschtillhörighet. 

De senaste åren har dock de åtta dagar och åtta partier som är 

grunden till veckan krympt till ett fåtal dagar där alla konkurrerar 

om samma utrymme. Trösklarna för nya deltagare och bran-

scher har blivit höga. 

Bakom initiativet Almedalen Weekend står tre entreprenörer 

som ville hitta ett avslappnat och fördjupande format där stora 

framtidsfrågor får ta den plats de förtjänar. Almedalen Weekend 

tar vara på potentialen i slutet av veckan och hittar tillbaka till 

fokus på innehåll och fördjupning.

År 2017 genomfördes Almedalen Weekend för första gången 

och blev en mötesplats med låga trösklar mellan branscher, 

media och politiska beslutsfattare. Välkommen till Almedals-

veckans nya höjdpunkt på fredagen, Almedalen Weekend!



FREDAGEN  – EN OUTNYTTJAD POTENTIAL  

Fredagen ger möjlighet till fördjupning. I stället för ett pressat 

schema där deltagare och panelister springer mellan seminarier 

erbjuder Almedalen Weekend en mötesplats både under och 

mellan programpunkterna. Företrädare för de politiska partier-

na har mer tid, media är på plats och det saknas bra innehåll i 

Almedalsprogrammet. Almedalen Weekend fyller ett tomrum i 

slutet av veckan.

EN NEUTRAL OCH OBUNDEN MÖTESPLATS

Att fler än en enskild aktör står bakom programmet ökar tro-

värdigheten. Dessutom ger den obundna avsändaren större 

möjligheter för politiker att delta och vara på plats under stora 

delar av eller hela dagen utan att favorisera en enskild aktör. 

STYRKAN I TILLSAMMANS

Bredden på våra samarbetspartners skapar sammanhang och 

möjlighet att angripa stora frågor från fler perspektiv. Det ska-

par även större synlighet för Almedalen Weekend, våra part-

ners och framförallt för de stora framtidsfrågor vi väljer att lyfta 

tillsammans. Både digitalt och på plats i Almedalen. 

DÄRFÖR



HUVUDPROGRAM 
Huvudprogrammet äger rum i Norra 

Bankett. Här har vi huvudseminariet, 

panelsamtal, debatt och Perfect Pitch.

LOUNGE 
Vi bygger upp en lounge i entréhallen 

på Wisby Strand. Här finns sköna fåtöljer, 

kylar med iste, wifi och kaffe och möj-

lighet att ta möten, jobba eller träffa nya 

människor.

MINGEL & ALMEDALEN SUM-UP 
Kl 17-19 har vi ett mingel för speciellt 

inbjudna gäster. Under minglet kommer 

vi även att ha Almedalen Sum-up där 

tre spanare summerar höjdpunkter och 

viktiga frågeställningar som tagits upp 

under veckan. 

FEST 
Dagen avrundas med en avslutnings-

fest på Kallis/Wisby Strand.

DET HÄNDER UNDER DAGEN





TEMA 2018: 

FRAMTIDSLANDET SVERIGE 
– DET NYA SAMHÄLLSBYGGET 



9.30   FRAMTIDSLANDET SVERIGE  

– NYA IDÉER OCH HÅLLBARA INNOVATIONER 

I en tid av globalisering, klimathot och andra stora omvärldsför-

ändringar är världen i behov av hållbara lösningar inom en rad 

avgörande områden. Bostäder för 11 miljoner svenskar, sjukvård i 

en digitaliserad värld, gigekonomi och nya energilösningar. Ett mo-

dernt samhällsbygge är hållbart och långsiktigt på dessa fronter. 

Men vilka lösningar och innovationer bidrar till det och vem står för 

dem? Välkommen till ett samtal om hur företag och politik genom 

innovationer och nytänkande bidrar till ett modernt samhällsbygge 

och hållbara lösningar för framtidslandet Sverige. 

11.00   PERFECT PITCH – SUSTAINNOVATION 

Fyra unga företagare presenterar sina idéer för ett hållbart samhälle 

– socialt, klimatmässigt och ekonomiskt. Juryn som ger feedback på 

idéerna består av representanter från politik, näringsliv och media.

 13.00   HACKA FRAMTIDEN  

Framtidsverkstad! Dags att lösa framtidsproblem på riktigt. 

Another Tomorrow och deras prototypdesigners har under för-

middagen ordnat ett framtidshack där politiker, företagare och 

kreatörer tillsammans i grupper får i uppgift att hitta lösningar 

inom fyra viktiga framtidsfrågor. Här får vi se dem presentera sina 

idéer inför en panel med representanter från politik och näringsliv.

17-19   MINGEL OCH ALMEDALEN SUM-UP 

Mingel och summering av Almedalsveckan. Tre spanare summe-

rar höjdpunkter och viktiga frågeställningar som tagits upp under 

veckan. Privat inbjudan.

HUR SKAPAS MORGONDAGENS TALANGER? 

Egenskaper som premieras i skolan är inte samma egenskaper som premie-

ras i arbetslivet. Kreativitet, social lyhördhet och innovationskraft går inte att 

automatisera och blir därför hårdvaluta på en robotiserad arbetsmarknad. 

Hur skapas en skola som stärker dessa egenskaper och förbereder barn och 

unga för en arbetsmarknad i ständig förändring? 

FRÅN MILJONPROGRAM TILL FRAMTIDSLAND 

Bostadsmarknaden är en avgörande pusselbit för det moderna samhällsbyg-

get. Med en ökande urbanisering och en ökande befolkning ställs krav på hur 

vi bygger, vad och för vem. Hur bygger vi hållbart? Hur bygger vi bostäder 

som människor har råd med? Och kan man bygga bort samhällsproblem? 

INNOVATIONER I  VÅRDEN – SÅ SÄKRAR VI FRAMTIDENS VÄLFÄRD 

I och med Sveriges demografiska utveckling med en allt större andel äldre 

krävs nya och effektiva sätt att möta ett större vårdbehov. Sveriges geografi 

med stora avstånd skapar också utmaningar gällande effektiv användning av 

vårdresurser. Vilken typ av innovationer kan skapa en snabbare och säkrare 

vårdapparat? Hur kan digitalisering göra vården både mer tillgänglig och 

samtidigt höja den medicinska kvaliteten?

 BLIR DU ANSTÄLLD, LILLE VÄN?  

Sveriges arbetsmarknad förändras i snabb takt och hälften av alla jobb be-

räknas försvinna genom robotisering och automatisering inom 20 år. Vilka är 

de nya jobbskaparna och vilken kompetens efterfrågas i de nya jobben? Vilka 

förändringar innebär gig-ekonomin, allt fler små- och medelstora företag 

och att traditionella industriföretag blir kunskapsintensiva tjänsteföretag? Hur 

ser framtidens anställningar ut och hur skapas en arbetsmarknad där alla får 

plats? 

ANDRA MÖJLIGA PROGRAMPUNKTER: FÄRDIGA PROGRAMPUNKTER: 



VÅRT TEAM

IDA KARLBOM

Ida driver två egna bolag varav det ena 

inom PR, kommunikation och Public Af-

fairs. Hon har bred erfarenhet av Almedal-

sarrangemang i olika utformningar sedan 

2009 och har de senaste åren bland annat 

arbetat med att utforma och utveckla 

Skandias seminarier, mötesplatser och 

uppskattade talmingel. Hon har tio års erfa-

renhet av politisk kommunikation och nät-

verkande och har arbetat både i riksdagen 

och som talskrivare åt Filippa Reinfeldt.

FANNY MARDIROSSIAN

Fanny har över tio års erfarenhet av 

kommunikation och politik efter att ha 

jobbat som projektledare och formgivare 

på Moderaterna, som politiskt sakkunnig 

på Statsrådsberedningen och därefter 

med Per Schlingmann som kommuni-

kationskonsult. I dag driver hon en egen 

byrå inom formgivning och webb. Bland 

hennes kunder hittar vi såväl Fredrik 

Reinfeldt och Svenskt Näringsliv som 

PR-byråer och och andra företag.

ANNA OLIN KARDELL

Anna har arbetat med att skapa innehåll 

för scen och TV i mer än 20 år. Som mo-

derator är hon alltid väl påläst, vass och 

med glimten i ögat, och hon har även ofta 

rollen som innehållsproducent och kreativ 

producent, och vet hur man skapar helhet 

och dynamik i program och på scen. Anna 

är en av dom mest erfarna Almedals-mo-

deratorerna – hon har jobbat med poli-

tikerveckan sedan 2003 och lett otaliga 

tuffa politiska debatter och utfrågningar.
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