
En utökad nordisk offentlighet och virtuell ”debatthögsäsong” som komplement till de 
nationella sommararenorna

Med hjälp av en enkätundersökning/rundspørge riktad till 379 nordiska 
medborgarorganisationer (NGO:s) som deltagit i antingen Bornholm, Björneborg, Arendal eller 
Almedalen 2014 mättes ett urval nordiska utställande arrangörers potentiella behov och 
beredskap för att medverka till skapandet av en utvidgad nordisk offentlighet och en nordisk 
virtuell ”debatthögsäsong” med de olika nordiska sommararenorna som gemensam bas. 

Kommersiell media, public service och huvudarrangörerna bakom de nordiska 
sommararenorna har tillsammans möjligheten att skapa förutsättningar för en utökad nordisk 
offentlighet och virtuell nordisk ”debatthögsäsong” för samnordisk debatt som ett nordiskt 
komplement till debatterna på de nationella sommararenorna. 
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1. Inledning

Att politiker, medborgare och intressegrupper träffas ansikte mot ansikte för att diskutera gemensamma frågor är en 
tradition som kan sägas ha djupa rötter i de nordiska samhällena. En politisk umgängeskultur som kan spåras tillbaka till 
de gamla tingsplatserna och som i modern tid fått sitt uttryck i de stora sommararenorna i de olika nordiska länderna 
(Almedalen, Arendal, Björneborg, Bornholm och på Färöarna arrangeras Fólkafundurin). Island saknar tillsvidare en 
sommararena men har också en politisk kultur som bygger på denna tradition. Sommararenorna får även stor medial 
uppmärksamhet och vårens nationella debatter om stora politiska frågor kulminerar ofta där. 

Även frågor om nordiskt samarbete diskuteras på de olika sommararenorna. Nordiska rådet/ministerrådet är 
representerat på samtliga sommararenor. En representation vars omfattning och betydelse antagligen kommer att öka 
under kommande år när det nordiska samarbetet ökar i betydelse och allt flera nordbor besöker varandras 
sommararenor. Många av de stora utmaningarna som de nordiska länderna ställs inför, t.ex. miljöfrågor, åldrande 
befolkningar, säkerhetspolitiska spörsmål och flera ekonomiska frågor, är nordiskt gemensamma till sin natur. 
Utmaningar som möts med hjälp av nordiskt samarbete och integration samt genom att jämföra och lära sig av hur de 
liknande samhällena i de nordiska grannländerna förhåller sig till dessa utmaningar. Även den nordiska offentligheten 
och samnordiska debatten nordbor emellan ökar i betydelse parallellt med att det nordiska samarbetet ökar och de 
nordiska länderna integreras ytterligare. En stark nordisk offentlighet och levande samnordisk debatt är 
grundförutsättningar för den demokratiska förankringen av utökat nordiskt samarbete och de nordiska ländernas fortsatta
integration.  

Kommersiell media och public service bolagen rapporterar flitigt inte bara om det egna landets sommararenor utan 
också om vad som avhandlas på de övriga nordiska länderna sommararenor. Nordiska medias rapportering om de olika 
sommararenorna erbjuder därmed en god grogrund för en utvidgad nordisk offentlighet och samnordisk debatt med 
diskussioner nordbor emellan om flera stora politiska frågor där var den nordiska dimensionen kan ses som relevant. 
Kommersiell media och public service har tillsammans potential att skapa praktiska förutsättningar för en utökad nordisk 
offentlighet och nordisk ”debatthögsäsong” nordbor emellan som ett nordiskt komplement till de nationella 
sommararenorna.

Undersökningsrapporten En utökad nordisk offentlighet och virtuell ”debatthögsäsong” som komplement till de nationella 
sommararenorna visar på att det nordiska civilsamhället har ett behov av en utökad nordisk offentlighet och större 
samnordisk debatt. 

Genom samarbetsförslag riktade till kommersiell media, nordisk public service och huvudarrangörerna bakom de olika 
sommararenorna visar rapporten på hur man kunde skapa förutsättningar för uppkomsten av en utökad nordisk 
offentlighet och bredare samnordisk virtuell debatt med de olika sommararenorna som gemensam bas. 
När det nordiska samarbetet och den nordiska integrationens omfattning och betydelse ökar i framtiden ligger det även i 
de olika huvudarrangörernas, kommersiell medias och public services intressen att tillföra en större nordisk dimension till
de olika nationella sommararenorna.
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2. En utökad nordisk offentlighet och virtuell ”debatthögsäsong” 

Kommersiell media och public service bolagen rapporterar flitigt inte bara om det egna landets sommararenor utan 
också om vad som avhandlas på de övriga nordiska länderna sommararenor. Olika mediebolag och public service 
förbereder sig i veckor genom att skriva om vad som kommer att avhandlas på kommande seminarier och möten och 
skickar även korrespondenter till de övriga nordiska ländernas sommararenor. En snabbsökning i tv-kanalernas MTV:s, 
TV-4:s, dagstidningarna Helsingin Sanomats, Jyllands Postens, Sydsvenskans, Hufvudstadsbladets, Nationens och de 
olika nordiska public service bolagens onlinearkiv visar på flera artiklar där var de nordiska grannländernas 
sommararenor behandlats. Nordborna hålls på detta sätt underrättade om de politiska frågor som behandlas vid de 
övriga nordiska ländernas sommararenor. De olika nordiska mediernas rapportering och arenor för debatt som t.ex. 
dagstidningarnas insändarspalter, internetbaserade kommentarsfält  på olika mediers hemsidor och möjligheten att länka
artiklar i social media erbjuder en god grogrund för diskussioner nordbor emellan om de stora politiska frågorna som 
avhandlas på de olika sommararenorna. Kommersiell media och public service bolagen är därmed på väg att skapa en 
nordisk offentlighet och förutsättningar för samnordisk debatt kring de politiska frågor som avhandlas på de nordiska 
sommararenorna. 

Mera nordiska inslag som komplement till rapporteringen om de nationella sommararenorna förefaller som en naturlig 
väg framåt med tanke på att den nordiska dimensionen blir allt viktigare för flera områden inom politiken.  Men för 
nordbor intresserade av gemensamma nordiska lösningar inom t.ex. säkerhetspolitiska spörsmål och miljöfrågor kan det 
vara svårt att snabbt och enkelt att hitta rätt i det nordiska medielandskapet för tillgång till artiklar och undersökningar 
från samtliga nordiska länders medier. Nationellt betingade restriktioner för spridning och betalväggar utgör hinder för en 
utökad nordisk offentlighet. Tillgång till artiklar och undersökningar producerade av professionella journalister från de 
olika nordiska länderna som handlar om gemensamma nordiska frågor är också en grundförutsättning för en upplyst 
samnordisk debatt. 

Huvudarrangörerna bakom sommararenorna, nordisk kommersiell media och public service kunde tillsammans 
ytterligare förbättra förutsättningar för den nordiska offentlighetens och samnordiska debattens tillväxt.  Ett samarbete i 
tre steg kunde skapa förutsättningar för en utökad nordisk offentlighet och bildandet av en nordisk virtuell 
”debatthögsäsong” som ett nordiskt komplement till de politiska diskussionerna vid de olika nationella sommararenorna. 

En utökad nordisk offentlighet och nordisk virtuell ”debatthögsäsong” kunde skapas genom att:

I. Nordisk kommersiell media och nordisk public service kunde tillfälligt lätta på distributionsrestriktioner och 
betalväggar för digital produktion av allmänt nordiskt intresse under en begränsad tid, före, under, och efter de 
olika sommararenornas genomförande.  En del av produktionen med nordisk relevans från kommersiell media och 
public service bolagen som berör de olika sommararenorna och tillgängligt online är för tillfället oåtkomligt för den 
nordiskt intresserade allmänheten p.g.a. betalväggar och nationellt betingade avgränsningar.  

II. Digital medieproduktion från kommersiell media och public service med allmänt nordiskt intresse som 
behandlar de olika sommararenorna kunde centraliseras till en webbsida som tillhandahåller översikt och 
kategorisering som vore lättillgängligt för alla intresserade nordiska medborgare.  

III. Huvudarrangörerna bakom de nordiska sommararenorna kunde arrangera de olika sommararenorna närmare
varandra i tid och aktivt profilera sig som understödjare av en utökad nordisk offentlighet och nordisk virtuell 
”debatthögsäsong” genom att understöda bildandet av den centraliserande webbsidan som nämns ovan i punkt
II.  De olika nordiska ländernas sommararenor är spridda över hela sommaren vilket gör att rapporteringen om 
sommararenorna och efterföljande debatt nordbor emellan spjälks upp i både tid och rum. Sommaren 2014 var 
Bornholm först ute med start den 11 juni och Arendal sist med start den 11 augusti. Almedalen och Finlandsarenan ägde 
rum under juli månad. Fólkafundurin på Färöarna ägde rum den 19-20 september. Rapporteringar om övriga nordiska 
sommararenor och jämförelser med det egna landets sommararena och skapandet av efterföljande debatt nordbor 
emellan försvåras av att de olika sommararenorna ligger rätt långt ifrån varandra i tid. Speciellt den samnordiska 



debatten i kommersiell medias olika online kommentarsfält och social media fragmenteras av att rätt få av artiklarna om 
de olika nordiska sommararenorna finns fritt tillgängliga online och de som finns är utspridda i både tid och rum.  
Sannolikheten för att debatten nordbor emellan blir bredare och mera omfattande är större ifall man får tillgång till flera 
olika nordiska mediers perspektiv under en koncentrerad tidsperiod på ett övergripbart sätt än om den tillgängliga 
produktionen är rätt liten och utspridd i både tid och rum. Dessutom kunde rapporteringen om de olika sommararenorna 
och efterföljande jämförelser av de politiska frågor som diskuterats vid de olika sommararenorna förenklas om de olika 
sommararenorna ligger närmare varandra i tid.

3. Undersökningen

För att ta reda på vad de deltagande arrangörerna som står som utställare vid de olika sommararenorna anser om 
möjligheten att skapa en utökad nordisk offentlighet och nordisk virtuell ”debatthögsäsong” och för att fråga om de kunde
tänka sig att flytta tidpunkten för sitt deltagande i sommararenorna har Yggdrasilredaktionen genomfört en 
enkätundersökning/rundspørge riktad till ett urval arrangörer vid de olika nordiska sommararenorna.

Arrangörerna som deltog med egen representation i någon form på de olika nordiska sommararenorna sommaren 2014 
var sammanlagt ca 2517 till antalet. Danska Bornholm hade 633 arrangörer, Finlandsarenan i Björneborg hade 217, 
norska Arendal hade 217 och svenska Almedalen hade 1450 arrangörer.1 De flesta av de ca 2517 arrangörerna passar 
in en av kategorierna i en kategorisering med sex olika grupper. Politiska partier, näringsliv, fackförbund, medier, stat och
kommun, utbildande organisationer, samt olika medborgarorganisationer är de huvudsakliga grupperna av utställare som
ordnar seminarier, möten och föreläsningar för sommararenornas besökare.

Yggdrasil har i en pilotundersökning bland de 2517 arrangörerna valt ut 379 medborgarorganisationerna som mottagare 
av enkätfrågan/rundspørgen. Koncentreringen av urvalet kring tankesmedjor och medborgarorganisationer med 
förankring i gräsrotsrörelser har gjorts med tanke på att det nordiska civilsamhällets intresse för idén är en av 
grundförutsättningarna för den nordiska allmänhetens framtida deltagande i en utökad nordisk offentlighet och eventuell 
nordisk ”debatthögsäsong” Genom att nå ut med enkätfrågan/rundspørgen till ett heterogent urval av folkliga 
medborgarorganisationer och olika tankesmedjor med visioner för vilka sakfrågor som kommer att vara viktiga i 
framtiden torde undersökningen ge en första hänvisning om hur viktigt, eller oviktigt, möjligheten till en utökad nordisk 
offentlighet och ”nordisk debatthögsäsong” är för det nordiska civilsamhället. 

4. Undersökningsresultaten och ett urval kommentarer av de tillfrågade medborgarorganisationerna

Yggdrasils kärnredaktion kontaktade sammanlagt 379 nordiska medborgarorganisationer mellan 2.9.2014 och 29.9.2014
som deltagit som arrangörer sommaren 2014 vid Almedalen/Arendal/Bornholm/Björneborg. 109 svarade på frågan. 
Enkätfrågan/rundspørge hittas nedan. Listor med namnen på de 379 tillfrågade nordiska medborgarorganisationerna 
hittas i kapitel 7 ”statistik och metod”. 

Rundspørge til deltagende NGOer på Almedalen/Arendal/Finlandsarenan og Folkemødet på Bornholm om nordisk 
offentlighed 

Hej X,
Vi kontakter jer på baggrund af, at I som NGO har deltaget i Almedalen/Arendal/Finlandsarenan/Folkemødet på 
Bornholm og for at høre, hvad I siger til muligheden for ved hjælp af folkemøderne, at skabe bedre muligheder
for samfundsdebat på tværs af grænserne i Norden. Ville jeres organisation være villig til at skubbe 
tidspunktet for jeres deltagelse i Almedalen/Arendal/Finlandsarenan/Folkemødet på Bornholm (tidligst fra 
2016) hvis man på denne måde kunne afholde alle de nordiske folkemøder i samme sommermåned?

Baggrunden for at flytte en eller flere af de nordiske folkemøder tættere på hinanden i tid, er at skabe en 
udvidet nordisk offentlighed og en bredere nordisk legitimitet for folkemøderne som institution (se en 
uddybet begrundelse nederst i kursiv).2

Svar på denne rundspørge ved ganske enkelt at svare JA, NEJ eller MÅSKE på denne mail. Kommentarer er 

1 Inga deltagarlistor på arrangörer från fólkafundurin fanns tillgängliga online under den tid som undersökningen genomfördes (2-29.9.2014). 
Arrangörerna bakom Folkafundurin kommenterar idéen  på yggdrasil.fi senare under hösten 2014   
2 Se frågan i sin helhet i kapitel 7 ”statistik och metod”
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velkomne, men frivillige. Hvis der kræves anonymitet i forbindelse med undersøgelsens publicering, bedes 
dette anført.

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om der i givet fald findes en interesse for og en villighed til 
at ændre på tidspunkterne for afholdelsen af de nuværende nordiske folkemøder.
Med venlig hilsen,
X
Webredaktør for den folkelige tænketank Yggdrasil.fi. Yggdrasil.fi er en uafhængig tænketank for nordiske 
samarbejdsidéer

Resultat -  Rundspørge til deltagende NGOer på Almedalen/Arendal/Finlandsarenan og Folkemødet på 
Bornholm om nordisk offentlighed

Antal svar: 109/379 (28,8%)
Ja 44,5% 
Kanske 29,1%
Nej 20,9%
Övriga 5.5%

73.6 % av de nordiska medborgarorganisationer som svarade på enkätfrågan/rundspørge ställde sig öppna till att 
diskutera möjligheten att flytta på tidpunkten för sitt deltagande i de olika sommararenorna ifall man på detta sätt kunde 
medverka till att skapa förutsättningar för en utökad nordisk offentlighet och virtuell nordisk ”debatthögsäsong”. 
Kategorierna ”ja” (44.5%) och ”kanske” (29,1%) flyter delvis in i varandra. Flera av de som svarat ”kanske” har ställt sig 
positiva till en utökad nordisk offentlighet, samnordisk debatt och nordiskt samarbete i allmänhet men ställt sig 
tveksamma till om idén med att flytta sommararenorna närmare varandra i tid vore praktiskt genomförbar och/eller att 
detta skulle inverka positivt den nordiska offentlighetens och samnordiska debattens tillväxt. 

Inom kategorin ”nej” (20,9%) hittas de som är motvilliga till förändringar i tidpunkten för deltagandet i sommararenorna 
och inte ser en utökad nordisk offentlighet eller samnordisk debatt som relevant för sina ämnesområden. Inom denna 
kategori hittar man också de som menar att idén att flytta tidpunkten skulle vara helt utan avsedd effekt. 

Nedan hittas ett urval kommentarer från de tillfrågade medborgarorganisationerna. 

”JA”

Attac (Norge)
Interessant forslag, jeg synes absolutt de ulike arrangementene burde foregå på samme tid. 
Attac har dessverre ingen innflytelse på når Arendalsuka blir arrangert, og kan derfor ikke jobbe for å 
flytte datoen. Arrangør for Arendalsuka er PR-selskapet First House, satt i gang av Øystein Djupedal, 
tidligere statsråd under Stoltenberg-regjeringene. 
Beste hilsen
Petter Slaatrem Titland 
Leder Attac Norge

Allmänna Försvarsföreningen (Sverige)
Svaret på frågan är JA.
Allmänna Försvarsföreningen är inte ointresserade om det åstadkoms en samordning inom den nordiska kontexten.
Vi kommer dock, som det ser ut idag, inte lämna Almedalen för något nytt arrangemang.
Stefan Ring
Generalsekreterare Allmänna Försvarsföreningen



Landsbygdsnätverket (Sverige)
JA
Det låter som en bra idé som kan lyfta uppmärksamheten till ännu högre nivåer.
Med vänlig hälsning /Best regards
Tommy Nilsson
Kommunikatör / Communication Officer
Landsbygdsnätverket / Swedish Rural Network

Sustainable Innovation (Sverige)
JA
Bra idé.
Beror till sist förstås på vilka datum det skulle bli...
/Ola Alterå
Sustainable Innovation

”Kanske”

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd (Danmark)

Tak for jeres mail vedr. muligheden for at koordinere de nordiske folkemøder.

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd mener ikke, at det nødvendigvis vil understøtte en fælles nordisk offentlighed,
at afvikle alle de nordiske folkemøder sammenfaldende.

Folkemøderne er allerede store landspolitiske begivenheder, hvor der i forvejen er en stærk kamp om 
opmærksomheden blandt de deltagende partier og organisationer og deres udvalgte dagsordner, og her kan det 
være vanskeligt at forestille sig plads til en ekstra overbygning på Folkemøderne.

En anden måde, at understøtte formålet på – at skabe en fælles nordisk offentlighed – og muligvis mere 
effektfuldt kunne være, at der etableredes debatstaffeter eller andre aktiviteter der bandt de nordiske 
folkemøder sammen henover hele sommeren.

Desforuden tilkommer, at placeringerne af de enkelte folkemøder er tilpasset de enkelte lokaliteters øvrige 
sommeraktiviteter, og hensynet til at kunne håndtere en så omfattende logisk opgave som det er at være vært 
for et folkemøde.

DUF finder det således ikke, at det vil give større værdi end omkostningerne ved at koordinere afviklingen af
folkemøderne i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Med venlig hilsen

Jens Nygaard Nielsen
Politisk konsulent

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Folklabbet (Sverige)
Svaret är *KANSKE*.

*Kommentar*
Jag ställer mig frågan hur relevant frågan egentligen är. Frågan utgår från att det finns ett intresse att se
samhällsfrågorna ur ett nordiskt perspektiv och som jag uppfattar det också rent medialt.

Almedalen, är en arena som vuxit fram från i princip ett tal av en statsminister på 70-talet till att bli en 
stor arena för samhällsfrågor som i grunden handlar om möten, där det i huvudsak handlar om att föra fram en 
åsikt eller idé i form av en debatt eller diskussion. Vissa ämnen kan beröra norden, andra är specifik 
nationellt svenska eller globala frågor som kan avhandlas var som helst över vår jord.

Jag ställer mig frågande till om det nordiska perspektivet är ett tillräckligt skäl för att diskutera en 
flytt av Almedalen i tiden? Med den utveckling Almedalen har baserat på ökat antal seminarier, aktiviteter 
och besökare så är flytten snarare mer akut rent fysiskt (från ön Gotland till fastlandet), men då skulle 
veckans särprägel förmodligen tunnas ut över tiden för att till sist upphöra. En flytt i tiden skulle p g a 
svenskarnas semestertider inte vara rimlig att genomföra genom en senareläggning, möjligen skulle det gå att 
tidigarelägga, men Almedalen ligger där det ligger för att det inkräktar då minst på den politiska kalendern 
och arrangörernas semestrar och helger. Almedalens betydelse medialt, annat än utifrån ett politiskt 
perspektiv, minskar med åren. Istället är Almedalen som mötesplats allt viktigare. Låter kanske lite 
motsägelsefullt, men det mediala är endast en krusning på ytan, det som uppfattas ske i Almedalen. På djupet 
sker mycket som handlar mer om byggande av relationer, nära möten och samtal individer emellan. En trend som 
Folklabbet är en del av är att ta ifrån särintressena monopolet att besluta om vem som deltar i samtalet. 
Open space-samtal, designlab och andra demokratiska och inkluderande mötesformer är starkt på intåg.

Anledningen till svaret KANSKE är att Folklabbet som arena inte är beroende av när i tiden Almedalen 
genomförs. Folklabbet kan komma att genomföras även under andra tider av året oberoende av tiden för 
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Almedalen, så svaret kunde vara Ja. Folklabbet har talat om att t ex även delta i Bornholm, men det är en 
resursfråga. Folklabbets intentioner är att skapa en demokratisk verkstad som tar Almedalen ett steg längre 
genom att inte prata om samhällsfrågorna i Almedalen utan istället vara en demokratisk verkstad där människor
från hela samhället får vara medskapare i samhällsfrågornas lösning istället för att bara tala om problem och
ambitioner.

Med vänlig hälsning
Johan Axell
För Folklabbet

Kansanvalistusseura (Finland)
Ehkä. En vain ole varma, miten pystytään joustavasti koordinoimaan Pohjoismaisittain yhteinen agenda, joka 
sitten olisi ohjelmana jokaisessa maassa. Olimme ensimmäisen kerran
mukana SuomiAreenassa. Kokemuksemme olivat yksistään positiiviset.
terv.
Tapio Kujala
toiminnanjohtaja, CEO │ YTT, Ph.D.
Kansanvalistusseura ‒ The Finnish Lifelong Learning Foundation

Redaktionens översättning: Kanske. Jag är inte säker på hur man på ett flexibelt sätt kunde koordinera en 
gemensam nordisk agenda som skulle följas på samtliga nordiska länders sommararenor. Vi deltog fösta gången i
år på Finlandsarenan. Våra erfarenheter av evenemanget var enbart positiva. Häls. Tapio Kujala Verkställande 
direktör. Kansanvalistusseura (Folkbildningssällskapet).   

Retsforbundet (Danmark)
Tak for jeres henvendelse til Retsforbundet. Vores svar bliver et "måske".

Vi forstår og er meget positive over for jeres begrundelse for forslaget om at flytte de forskellige møder 
tættere på hinanden selv om man kunne have den lille tvivl gnavende, at de nationale medier vil koncentrere 
sig om de nationale møder og ikke afsætte flere ressourcer til at dække en nordisk vinkel - hvor positivt det
ellers ville være.
Man kunne evt. overveje at arrangører laver fælles temaarrangementer på de forskellige møder og altså lader 
nordiske temaer fylde på tværs af møderne.
Det andet og måske sværest at løse er - efter 3 års erfaring på Bornholm - at med mere end 90.000 deltagere i
2014, så fylder arrangementet logistisk så meget, at det ikke er praktisk muligt - kapacitetsmæssigt, at 
holde det i turistsæsonen, som det vil blive tilfældet, hvis det flyttes til juli. Fordelen er så til 
gengæld, at flere f.eks. studerende ville kunne deltage.
Men erfaringen siger, at Bornholm - især hvad angår transportkapacitet – kun kan lade sig gøre, fordi 
Folkemødet ligger i ugen inden turistsæsonen starter. - Og Bornholm er ikke blevet tilgodeset med1 krone af 
den nye kollektivtrafikpulje - tværtimod er færgeruten Simrishamn - Allinge blevet nedlagt for et års tid 
siden. - Det vil sige, at flytter mødet til juli, vil Bornholm muligvis ikke være i stand til at holde det. 
Nogle politikere - bl.a. fra DF - har allerede givet udtryk for, at de ønsker det flyttet.
Og det ønsker vi bestemt ikke. Tværtimod finder vi, at det er en ekstra positiv dimension, at det netop 
holdes på her - og det giver Folkemødet en ekstra kvalitet.
Med venlig hilsen
Poul Gerhard Kristiansen
Politisk ordfører
Retsforbundet

”Nej”

Hjernesagen – The Danish Stroke Association (Danmark)
Jeg og min direktør Lise Beha Erichsen har vendt spørgsmålet og mener klart, det har størst værdi for os at 
deltage i den danske debat. Derfor er svaret umiddelbart nej herfra – det har ingen stor interesse.
Bedste hilsner
Sarah Cecilie Boss
Kommunikation og Presse
Journalist (DJ)
Hjernesagen – The Danish Stroke Association

Riksförbundet Attention (Sverige)
Nej, vi är ytterst tveksamma till detta, då Almedalen för oss är tillräckligt stort som det är. Med vänlig 
hälsning
Anki Sandberg
Förbundsordförande

Stop Spild Af Mad (Danmark)
NEJ - dårlig ide.
Alle Nordiske Folkemøder skal have hver sit tidspunkt. 
Det er for meget med alle på een gang på een måned.
De bedste hilsener,
Selina Juul
Vinder af Nordisk Råds Natur- og miljøpris
Stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad



Svenska Afghanistankommittén (Sverige)
Nej.
Skälet är att Almedalsveckan i Sverige är så inarbetad. Dessutom fokuseras den nästintill helt på svensk 
politik. Det är så många olika samtal som pågår parallellt att synergierna med de andra nordiska 
sommararenorna inte får effekt i den branschen som jag verkar i, vilket är biståndsbranschen.
Vänliga hälsningar,
Katarina Hellström
Pressekreterare 
Svenska Afghanistankommittén

5. Sammanfattning 

Bland de medborgarorganisationer som ställt sig positiva till möjligheten att skapa en utökad nordisk offentlighet och 
mera samnordisk debatt hittas i huvudsak bildningsförbund, organisationer som jobbar med socialt utsatta, tankesmedjor
samt organisationer verksamma inom miljöfrågor, försvarspolitik, och hållbar utveckling. Undersökningsresultatet tyder 
på att dessa typer av medborgarorganisationer har ämnesområden som tjänar på att den nationella debatten på 
sommararenorna skulle få en utökad nordisk offentlighet och samnordisk debatt som komplement.  

Bland de tillfrågade som svarade nej hittas exempelvis medborgarorganisationer inom biståndsbranschen och de 
nationella förbunden för intressebevakning för personer med sjukdomar eller funktionshinder.  Dessa organisationer 
upplevde sommararenan som främst en nationell angelägenhet och de såg i allmänhet inte att en utökad nordisk 
offentlighet i samband med sommararenorna skulle ha relevans för just deras ämnesområde.   
De som uttryckte allmänt tvivel om idén att flytta de olika sommararenorna närmare varandra i tid grundande sin 
tveksamhet på tre huvudsakliga förklaringar.  1. Man hänvisade till de praktiska problem som detta kan medföra som 
svårigheter med ombokningar av båttidtabeller, mötesplatser och övernattningsutrymmen och hänsyn till semestertider. 
2. Det fanns svarande som menade att om de olika sommarevenemangen ligger för nära varandra i tid kan det innebära 
svårigheter för nordbor att besöka varandras evenemang. I svaren hittas flera varningar för att en eventuellt flytt av 
tidpunkterna inte får innebära att två nordiska sommararenor skulle genomföras på samma gång. 3. Bland de som 
svarade nej fanns även de som tvivlade på att ett närmande i tid mellan de olika nordiska sommararenorna skulle leda 
till en större mediebevakning och en utökad nordisk offentlighet och samnordisk debatt.
 
Eventuella ändringar av tidpunkterna för någon av olika nordiska sommararenorna bör noggrant beakta vilka effekter det
kan ha på den fysiska debattmiljön vid de olika sommararenorna och de praktiska förutsättningarna för ordnandet av 
evenemangen. De nuvarande tidpunkterna för evenemangen är valda med tanke på att de passar en nationell kontext 
med hänsyn till semestertider och de olika värdorternas preferenser. Eventuella förändringar i tidpunkterna får inte 
inverka negativt på möjligheterna delta i och ordna de olika sommararenorna. 
Utlåtanden från experter inom media och kommentarer från huvudarrangörer bakom de olika sommararenorna kunde ge
hänvisningar om antagande om att tidpunkterna för de olika sommararenorna spelar en betydande roll för den nordiska 
offentlighetens och samnordiska debattens tillväxt och om eventuella flytt av tidpunkter låter sig göras utan 
oövervinnerliga praktiska hinder eller övriga negativa effekter. Undersökningen kan vid behov även riktas till övriga 
grupper med arrangörer som deltar i de olika sommararenorna. 

Undersökningsresultaten i denna pilotundersökning riktad till det nordiska civilsamhället pekar dock på att det bland en 
stor del av undersökningsdeltagarna finns en öppenhet och behov av att diskutera alternativ för hur man kunde 
understöda en utökad nordisk offentlighet och bildande av en virtuell nordisk ”debatthögsäsong” som ett nordiskt 
komplement till de nationella sommararenorna. Därutöver kan också nämnas att många av de tillfrågade ställde sig 
positiva till att införa mera nordiska inslag till de fysiska mötena och seminarierna på de olika sommararenorna. Bl.a. 
föreslogs nordisk tematisk koordinering av seminarier och möten. Andra svarande menade att de i framtiden i större 
utsträckning kommer att besöka eller medverka som arrangör vid en annan nordisk sommararena. 

Svaren tyder på att intresset för varandras sommararenor växer och villigheten att besöka varandras evenemang är 
stort. Sommararenorna är grundade med tanke på möjligheten att träffas ansikte mot ansikte och dessa möten fyller 
många viktiga funktioner. Men det verkar också finnas en gräns för de olika sommararenornas fysiska tillväxt. Speciellt 
Almedalen upplevdes av somliga respondenter som på gränsen för stort för hur många människor som kan träffas på 
samma plats. Men när gränserna för de fysiska mötenas tillväxt nås kan ännu diskussionerna om de olika politiska frågor
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med nordisk relevans som tagit fart på mötena växa i den nordiska offentlighet som erbjuds av de kommersiella 
medierna och public service bevakning av de olika evenemangen.

Införandet av utökad nordisk offentlighet och nordisk ”debatthögsäsong” är också en fråga om demokrati och jämlikhet. 
En nordisk offentlighet baserad på kvalitativ journalistik och upplyst samnordisk debatt är förutsättningar för den 
demokratiska förankringen av utökat nordiskt samarbete och de nordiska ländernas fortsatta integration. Dessutom 
kunde nämnas att besöka en eller flera nordiska sommararenor är rätt dyrt. Inte alla nordbor intresserade av en 
samnordisk debatt har råd med resor och övernattningar för flera besök i olika nordiska länder. Därmed kunde ett 
deltagande i en nordisk ”debatthögsäsong” fungera som ett komplement som ger tillgång till samnordisk debatt för de 
nordbor som av olika orsaker är förhindrade att personligen delta i en eller flera nordiska sommararenor.

6. Samarbetsförslag för införande av en nordisk virtuell ”debatthögsäsong” 

Om kommersiell media och public service tillfälligt lyfte på publiceringsrestriktionerna för produktion med allmän nordisk 
relevans under den nordiska virtuella ”debatthögsäsongen” skulle de kunna belönas med en potentiellt helt ny kategori 
nordiska läsare/besökare intresserade av en nordisk offentlighet och samnordisk debatt. Därmed kunde genom att få 
tillgång till en ny kategori konsumenter på långt sikt tjäna på att understöda tillväxten av en nordisk offentlighet och 
samnordisk debatt kring de olika sommararenorna.

Förslagsvis kunde Föreningarna Nordens Förbunds portal Nordiska Nätverk www.  nordiskenet.org i samarbete med 
kommersiella medier, public service och huvudarrangörerna bakom de nordiska sommararenorna etablerade en 
funktion, eller helt ny webbsida, som skulle fungera som en centraliserande hemsida för nyhetsproduktion om de olika 
sommararenorna med nordisk relevans. Den centraliserande sidan skulle innehålla rubrikerna för produktionen från 
kommersiell media/public service (med syftet att ge kategorisering och överblick) och inte artiklar och reportage i sin 
helhet. Besökare som vill läsa enskilda artiklar/reportage i sin helhet styrs till de olika mediernas hemsidor. Kommersiell 
media/public service kunde därmed få ett ökat antal besökare från de olika nordiska länderna genom att använda sig av 
denna tjänst. Sidan på nordiskenet.org, eller annan lämplig adress, som tillhandahåller överblicken och kategoriseringen 
kunde också innehålla annonsering vars intäkter kunde delas av de medier som deltagit i samarbetet.

Huvudarrangörerna bakom de olika sommararenorna kunde aktivt profilera sig som understödjare av en nordisk 
offentlighet och samnordisk debatt genom att understöda den centraliserande portalen.  Sommararenorna kunde 
därmed förutom sin nationella legitimitet också hänvisa till en bredare nordisk legitimitet som politiska forum.  
Införandet av den virtuella nordiska ”debatthögsäsongen” för debatt kunde introduceras stegvis. Som ett första steg 
kunde kommersiell media och public service inleda ovan nämnda samarbete med huvudarrangörerna bakom 
sommararenorna och Föreningarna Nordens Förbund. Om ytterligare undersökningar och utvärderingar pekar på att 
tidpunkterna för de olika sommararenorna har en betydelse för den nordiska offentligheten och samnordiska 
debattmiljöns tillväxt kunde man som följande steg diskutera en flytt av tidpunkterna för en eller flera av de nordiska 
sommararenorna. 

När det framtida nordiska samarbetets och den nordiska integrationens omfattning och betydelse ökar ligger det även i 
de olika huvudarrangörernas, deltagande arrangörernas, mediernas och besökarnas intressen att tillföra en större 
nordisk dimension till de olika nationella sommararenorna.

7. Statistik och metod

Enkätfrågan i sin helhet hittas nedan. Yggdrasils kärnredaktion mejlade sammanlagt 379 nordiska 
medborgarorganisationer mellan 2.9.2014 och 29.9.2014 som deltagit som arrangörer sommaren 2014 vid 
Almedalen/Arendal/Bornholm/Björneborg. 109 svarade på frågan.

Rundspørge til deltagende NGOer på Almedalen/Arendal/Finlandsarenan og Folkemødet på Bornholm om nordisk 
offentlighed 

Hej X,
Vi kontakter jer på baggrund af, at I som NGO har deltaget i Almedalen/Arendal/Finlandsarenan/Folkemødet på 
Bornholm og for at høre, hvad I siger til muligheden for ved hjælp af folkemøderne, at skabe bedre muligheder

http://www.nordiskenet.org/
http://www.nordiskenet.org/


for samfundsdebat på tværs af grænserne i Norden.
Ville jeres organisation være villig til at skubbe tidspunktet for jeres deltagelse i 
Almedalen/Arendal/Finlandsarenan/Folkemødet på Bornholm (tidligst fra 2016) hvis man på denne måde kunne 
afholde alle de nordiske folkemøder i samme sommermåned?

Baggrunden for at flytte en eller flere af de nordiske folkemøder tættere på hinanden i tid, er at skabe en 
udvidet nordisk offentlighed og en bredere nordisk legitimitet for folkemøderne som institution (se en 
uddybet begrundelse nederst i kursiv).

Svar på denne rundspørge ved ganske enkelt at svare JA, NEJ eller MÅSKE på denne mail. Kommentarer er 
velkomne, men frivillige. Hvis der kræves anonymitet i forbindelse med undersøgelsens publicering, bedes 
dette anført.

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om der i givet fald findes en interesse for og en villighed til 
at ændre på tidspunkterne for afholdelsen af de nuværende nordiske folkemøder.
Med venlig hilsen,
X
Webredaktør for den folkelige tænketank Yggdrasil.fi. Yggdrasil.fi er en uafhængig tænketank for nordiske 
samarbejdsidéer.

De nordiske medier er så småt på vej til at skabe en nordisk offentlighed ved dels oftere at henvise til, 
hvad der skrives i de andre nordiske medier, dels ved at være opmærksomme på hinandens folkemøder. Men 
rapporteringen om, hvad der foregår, besværliggøres af, at møderne ligger så spredt sommeren over og derfor 
bliver det også sværere at sammenligne. I sommeren 2014 lagde Bornholm ud med start den 11. juni og Arendal 
var med start den 14. august sidst. Skabelsen af en større og bredere nordisk offentlighed gennem mediernes 
dækning og en offentlig samtale på tværs af grænserne, ville være langt lettere, hvis de nordiske folkemøder 
lå nærmere hinanden i tid.
Desuden kunne diskussionerne på de sociale medier nordboer imellem om folkemøderne og deres indhold blive 
bedre, hvis mediernes dækning lå nærmere hinanden i tid. Debatten på de sociale medier tager ofte 
udgangspunkt i dagbladenes netartikler. Sandsynligheden for at debatten bliver bredere og mere omfattende, er
større, hvis man får de forskellige nordiske mediers perspektiver præsenteret under en kortere, mere 
koncentreret tidsperiode end spredt over længere tid. 
Derudover kunne et bevidst valg om at koncentrere folkemøderne til én og samme måned indebære, at 
folkemøderne ville blive forstærket som institutioner ved at få en endnu større legitimitet ved ikke bare at 
oppebære deres nationale legitimitet, men ved derudover også at opnå en bredere nordisk legitimitet som 
politisk forum såfremt de alle foregik i en ”nordisk højsæson” for politisk diskussion.
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Tillfrågade nordiska medborgarorganisationer sammanlagt: 109/379 (28,8%)
Sverige 49/201 (24,4%)
Finland 12/33  (36,4%)
Danmark 37/107 (34,6%)  
Norge 11/38 (28,9%) 

Almedalen 2014 (Sverige)

A non smoking generation
Aktiespararna
Allmänna försvarsföreningen
Amnesty International Sverig
Arenaidé
Astma- och allergiförbundet
Asylstafetten
Autism- och apbergerförnundet
Baltic sea Action Group
Biodlarna
Blå bandet
Bris - Barnens rätt i samhället
Cancerfonden
Cogito den gröna Tankesmejdan
Cykelfrämjandet
Demensförbundet
Direktdemokraterna
Diversity charter
Djurens rätt
Djurskyddet Sverige
Dyslexiförbundet
En läsande klass
Expo
Folk och försvar
Folkkampanjen mot Kärnkraft-
Kärnvapen
Folklabbet
Free Dawit
Freinetrörelsen i Sverige
Friends
Fryshuset
FUB
Fältbiologerna
Föraldraalliansen Sverige
Föreningen för direktdemokrati
Föreningen Norden
Föreningen Nordens ungdomsförbund
Föreningen Perenn energi
Föreningen Svensk miljöbas
Föreäldraorganisationen 
BARNverket
Förldravrålet
Försvarspolitisk Arena
Föräldrakraft
Global utmaning
Greenpeace
Gröna Bilister
Hagainitiativet
Handels Students for 
sustainability
Handikappförbundet
Haro
Hassela soldaritet
Hela Sverige ska leva
Humanisterna
Hungerprojektet
Hälsans nya verktyg
Initiativ samutveckling
Internationelt centrum för lokal 
demokrati
Interreligiösa centret

Intressegruppen för 
assistansberättigande
IOGT-NTO
IQ Samhällsbygnad
Jesu kristi kyrka
Jordens vänner
Jämlikhet Assistans Gemenskap
Knas hemma
Kneg
Konst och näring
Konsumentföreningen Stockholm
KRIS – Kriminellas revansch i 
samhället
Ksan
Kvinnofridslinjen
Kvinnor för fred
Landsbygdsnätverket
Lika unika
LSU
Läkare i världen
Majblommans riksförbund
Maskrosbarn
Motormännens riksförbund
Motormännens riksförbund
Musiksverige
Narkolepsiföreningen
Naturskyddsföreningen
Njurförbundet
NKA
NSPH
Nätverk mot cancer
Opinion Stockholm
Plan Sverige
Polstjärnan
PRO
Process kedjan
Psoriasisförbundet
Real Stars
Reumatikerförbundet
RFHL
RFS
RFSL ungdom
RFSU
Riksförbundet Attention
Riksidrottsförbundet
RNS
Roks
Rädda barnen
SAMBA - Samarbete för barnen 
Samför Samordnat Föräldrastöd
Samrådningsrådet för smarta elnät
Samsorg
Scouterna
Sensus Studieförbund
Ship to Gaza
Shric Supporting human rights in 
China
Siani
Sida
Skogsforsk
Social Venture Network
Soldathem förbundet
SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut
Spårvagnsstäderna
Stadsmissionens Skolstiftelse,
Star for life
Statsvetenskapliga Förbundet
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Datorn i Utbildningen
Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, SSF
Stiftelsen Leading Healthcare
Stiftelsen Natur och Kultur
Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder
Stiftelsen tryggare Sverige
STIL
Stockholms Sjukhem
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle
Stå upp för fotbollen
Störd och Stolt
Sustainable Innovation
Swedish Water House
Svenka FN-Förbundet
Svensk Biblioteksförening
Svensk Förening för Allmänmedicin
Svenska Afghanistan kommitén
Svenska djurhälsovården

Björneborg 2014 

Ajatushautumo Tänk
Centrum Balticum
Eurooppanuoret
Goethe –instituutti
Greenpeace
Kansanvalistusseura
Luonto-Liitto
Marttaliitto
Olympiakomitea 
Palloliiton Satakunnan piiri
Paralympiakomitea
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pörssisäätiö
Reposaari-yhdistys
Satakunnan Nuorisoseurojen liitto
SOS Lapsikylä
Suomen evankelisluterilainen 
kirkko 
Suomen Golf -liitto
Suomen Hippos
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen kätilöliitto
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Perusta –ajatuspaja
Suomen Punainen Risti 
Suomalaisen työn liitto
Suomi-Venäjä –seura
Syöpäjärjestöt
Tukikummit –säätiö
Tuiskilan Kesäteatteri
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Vailla vakinaista asuntoa ry
WWF

Arendal 2014 (Norge)

Akademikerne
Amnesty
Attac 
Besteforeldrenes klimaaksjon
Bufetat /Landsforeningen for 
barnevernsbarn
Civita 
Den Norske Turistforening: 
Telefon
Det Norske Totalavholdsselskap
Eydehavn Kuben 
Frivillighetssentral
Folkehøgskoleforbundet
Foreningen Norden
Fremtiden i våre hender
Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon – FFO
Frivillighet Norge
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund – 
HLF
Innovasjon Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Kirkens Bymisjon
Kirkens Nødhjelp
Klimaarealistene
Kreftforeningen
Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner
Lymfekreftforeningen Agder
Nasjonalforeningen for 
folkehelsen
Nei til EU
NOAH – for dyrs rettigheter
Nordisk informasjonskontor Sør-
Norge
Norsk folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening Aust- 
Agder
Norsk Lastebileier-Forbund
Norsk Revmatikerforbund 
Norsk Vann
ULOBA
Redd Barna
Redningsselskapet i Agder
Stiftelsen Organdonasjon
Strømmestiftelsen
Stiftelsen Miljøfyrtårn 
Trefoldighet menighet

Bornholm 2014 (Danmark)

ADHD-Foreningen
Advokatrådet c/o Advokatsamfundet
Ældresagen
AIDS-Fondet
Alternativet
Amnesty International, Danmark
AOF
Askov Højskole 
Askovfonden
Bedre Psykiatri
Bedsteforældre for Asyl

Beredskabsforbundet
BIEN Danmark 
Bilfærgernes Rederiforening
Blå Kors
Borgerlyst
Børnefonden
Børnerådet
Børns Vilkår
Campus Bornholm
Center for Socialt Udsatte
CEPOS
Civilsamfund i Udvikling
CONCITO
Daghøjskoleforeningen
Danish Students Abroard
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Amatørfiskerforening
Dansk Blindesamfund
Dansk Brystkræft Organisation
Dansk Epilepsiforening
Dansk Folkehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Forfatterforening,
Dansk Komponistforening
Dansk Korforbund
Dansk Kunstnerråd
Dansk Røde Kors
Dansk Skoleskak
Dansk Skovforening
Dansk Turismefremme
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Døves Landsforbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Seniorer
De Frie Grundskoler
Det Økologiske Råd
DGI
Diabetesforeningen
Efterskoleforeningen
Enhedslisten (parti)
Europabevægelsen,
Faglige Seniorer
FN-Forbundet
Folkebevægelsen mod EU,
Folkekirkens Nødhjælp
Folkeuniversitetet
Forbrugerrådet,
Forenede Demokrater
Foreningen Hus Forbi
Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse
Fødevarebanken
Gate 21 - Porten til Grøn Vækst
Gigtforeningen
Grænseforeningen
Greenpeace Danmark
Grundtvigsk Forum
Hjemmeværnet
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Højskolernes Sekretariat
Høreforeningen
JAK
Kræftens Bekæmpelse
Læger uden Grænser
Landdikstrikternes Fællesråd
Landsforeningen for Dramatisk 
Virksomhed

Landsforeningen mod Brystkræft
Landsforeningen Praktisk Økologi,
Landsforeningen SIND
LAP
Levende Hav
Levende Menneskerettigheder
Linien
Mellemfolkeligt Samvirke
NOAH - FOE Danmark
Nyreforeningen
Organisationen Danske Museer
Parkinsonforeningen
Retsforbundet
Rådet for Sikker Trafik
Rådet for Socialt Udsatte
Sammenslutningen af Danske Småøer
Sangens Hus
SOS mod Racisme
Stemmer på Kanten
Stop Fattigdom Nu!
Stop Spild af Mad
Sydslesvigsk Forening
Tænketanken CEVEA
Trykkefrihedsselskabet
Ungdommens Røde Kors
UNICEF Danmark
Vedvarende Energi
Verdensnaturfonden (WWF Danmark)
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