
Sveriges nya arena för 
fria samtal växer fram

Summering från Frihamnsdagarna 2022



Det finns en rad utmaningar som samhället inte 

hanterar. Tusentals barn lämnar grundskolan utan 
att ha klarat kunskapskraven. Klyftorna fortsätter 
att öka mellan människor och grupper i Sverige. 
Otrygghet och kriminalitet påverkar vardagen. 
Det globala samfundet visar en oförmåga att vän-
da klimatutvecklingen som hotar hela planeten.  
Internationellt blir klyftan djupare mellan demo-
kratier och auktoritära stater. Fred kan inte tas för 
givet. Listan på utmaningar kan göras lång.

Samtidigt kan listan på satsningar, verksam-

heter och samarbeten som gör samhällsnytta 

göras ännu längre. Frihamnsdagarna bygger på 
idén att vi som samhälle kan nå längre om fler 
människor blir involverade i lösningarna. Om fler 
röster blir hörda kan nya samarbeten uppstå och 
förändringstakten öka. Vi behöver bryta mönster 
och förändra. Vår metod är demokrati.

Frihamnsdagarna är ett medborgarinitiativ. Trots 
pandemi bjöds föreningar, företag, offentliga 
organisationer in till en demokratisk festival i 
Frihamnen i Göteborg förra året. Efter pilotåret 
2021 var det ingen tvekan om att idén hade ett 
starkt stöd. 

Några veckor efter andra genomförandet ser vi 
nu att Sveriges nya arena för fria samtal håller 
på att växa fram. Flera tusen människor från hela 
landet följde live-streamingen. Och på Banan- 
piren i Göteborg träffades människor för semina-
rier, samtal, workshopar, planerade och sponta-
na möten kring samhällsfrågor. Skolungdomar, 
partiledare, företagsledare och vanliga människor 
var på plats. 
 
Tack alla som deltog i årets samtal. Tillsammans 
kommer vi att lösa samhällsutmaningarna.  
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”Välorganiserat 
evenemang, allt har 
fungerat utmärkt.”

Utställare

”Framöver blir det viktigt 
att öka kännedomen. Satsa 
mer på kommunikation.” 

Arrangör

Foto: Ida Nyström och Tommy Winterskiöld



Värdegrund med fyra hörnstenar 
Idén om Frihamnsdagarna vilar på en värdegrund med fyra hörnstenar. 
Alla som deltagit, såväl arrangörer som partners och volontärer, har alla 
ställt sig bakom hörnstenarna. 

Frihamnsdagarnas ska stärka demokratin. 
Alla som medverkar måste erkänna alla 
människors lika värde.

Frihamnsdagarna ska ge människor 
och de organisationer de representerar 
möjlighet att mötas i samtal.

Vi vill bidra till att lösa samhällets utmaningar 
och skapa varaktiga förändringar. Syftet med 
samtalen är att öka förändringstakten. 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska prägla 
Frihamnsdagarna. Det gäller evenemanget som sådant 
men också effekterna av alla de samtal som där äger 
rum.
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Siffror och statistik

100  utställare
700 

scendeltagare
150 

 scenprogram

Totalt

13 300 
besökare 

Drygt

4500 
människor följde streamingen live. 
Filmerna från scenprogrammen har 
i efterhand fortsatt att få visningar. 

Torsdag 

3900 
besökare

Fredag 

6100 
besökare

Lördag 

3300 
besökare



Under evenemanget genomfördes intervjuer med besökare. 
Efter genomförandet har enkäter skickats ut till medverkande
organisationer. Här är en sammanställning av svaren från 
besökare, arrangörer, politiska partier och funktionärer: 

Hur var din upplevelse av Bananpiren som plats?

0 107,7

Hur var din helhetsupplevelse av Frihamnsdagarna?

0 107,7

0 107,2

Hur var din upplevelse att delta som utställare under 
Frihamnsdagarna?

0 107,3

Hur var din upplevelse av scenprogram av er egen/era egna 
programpunkter som arrangör? 

0 109,0

Hur var volontärernas och personalens bemötande?

0 107,7

Hur var din upplevelse som helhet (scenprogram, utställare,
aktiviteter, faciliteter på området)?
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Workshopar
En rad olika workshopar var öppna för besökar-
na. Bland annat bjöd människorättsaktivist Linnéa 
Claeson och Lusine Djanyan från Pussy Riot in 
besökare till ett samtal om aktivism, om att göra 
sin röst hörd och åstadkomma förändring.

Demokrati
Flera programpunkter satte ljuset på demokrati 
och inkludering. Länsstyrelsen Västra Götaland 
deltog med flera seminarier, bland annat ”Ditt 
första val?” där unga förstagångsväljare möttes i 
samtal.

Innehållet skapas av de som vill delta
För att delta krävs ett aktivt ställningstagande bakom Frihamnsdagarnas värdegrund. Utöver det ska en  
eller flera samhällsfrågor lyftas. Syftet ska inte vara att göra reklam eller föra fram kommersiella budskap. 
Mellan 1 februari och 15 maj var anmälan öppen för utställare och arrangörer av scenprogram. 

Innehållet på Frihamnsdagarna formas därmed av de samhällsaktörer som vill delta. 

Ordet är fritt.

Titta i efterhand
Gå in på frihamnsdagarna.se/program-2022 så kan du titta på seminarierna i efterhand.

Klimatet i fokus
Ett 30-tal programpunkter satte ljuset på klimatet. Göte-
borgs Stads genomförde en  kraftsamling där tjänsteper-
soner, politiker och inbjudna aktörer från samhällets alla 
sektorer deltog för att samtala och kroka arm.

Globla frågor
Frihamnsdagarna 2022 bjöd på många lokala samtal 
men också utblickar i världen. Svenska Afghanistan-
kommittén och Röda Korset berättade om sitt arbete 
och flera aktörer från fredsrörelsen möttes i samtal om 
framtid, frihet och fred.

Stad och land
Hållbar samhällsbyggnad var ett av årets tydligaste
teman med fokus på sociala hållbarhet. Allt från 
inkludering till platsutveckling och smart mobilitet lyftes 
i debatter och samtal.
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Ungas medverkan
I början av året formades ett advisory board med 
ungdomar. Unga röster har därmed genomsyrat 
arbetet. Unga har varit med och format innehåll, 
skapat kommunikation och arbetat på plats under 
evenemanget.
 
En lång rad skolor besökte årets Frihamnsdagar. 
Både på plats och genom att följa streamingen i 
klassrummet. Drygt 1000 elever besökte Banan-
piren. Ungdomar från Angereds Talangjakt ägde 
utescenen och bjöd på poesi, rap, dans, beatbox 
och sång. Dessutom fick ungdomar möjlighet att 
spela in och testa DJ-utrustningen hos Make Music 
Matter! 
 

Många arrangörer hade ungdomar med på scen i 
sina samtal. Frihamnsdagarna 2022 blev en plats 
där beslutsfattare mötte såväl vanliga människor som 
vanliga ungdomar. 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland har beviljat ett stöd 
till Frihamnsdagarna för att utforma ett metodstöd 
och besöka skolor. Under hösten och våren kommer 
Frihamnsdagarna besöka skolor i regionen för att 
workshopa med unga om demokrati, att gör sin röst 
hörd och åstadkomma förändring. Alla skolor som 
deltar i satsningen kommer att få utse elever som 
bjuds in till samtal med politiker och beslutsfattare 
på Frihamnsdagarna 2023. En unik satsning är på 
gång.

De politiska partiernas medverkan
Partiledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag 
och Göteborgs kommunfullmäktige bjöds in för att hålla 
var sitt tal. Alla 10 partier tackade ja till inbjudan att hålla 
tal. Flera partiledare talade. 9 partier medverkade med 
egna tält för att prata med besökare. Av alla närmare 700 
talarna som medverkade i scenprogrammet var de lokala 
kommunalråden de som återfanns i flest programpunkter.
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Kommunikation
Frihamnsdagarna kommuniceras genom sociala medi-
er, köpta annonser och affischer samt information på 
stadsinfotavlor. Frihamnsdagarna har själva en närvaro i 
Facebook, Linkedin, Instagram och TikTok. Antalet följare 
totalt är drygt 3000. Den egna räckvidden är därmed 
begränsad. De inlägg som presenterade partiledarna på 
Facebook har gett upphov till mest engagemang (flera 
hundra kommenterar). Dessa inlägg sponsrades för att 
nå fler än de egna följarna. 

Räckvidden utökades från förra året och många arrangö-
rer har aktivt berättat om sin medverkan i sina egna
kanaler. Drygt 100 pressklipp noteras från genomföran-
det, såväl lokal media som P4 och SVT Väst som natio-
nella medier som TT, Aftonbladet och Expressen. 

Under evenemanget hade frihamnsdagarna.se 77 000 
sidvisningar på 17 000 unika besökare. Av de digitala 
besökarna kom 7000 från Göteborg, 1200 från Västsve-
rige, 3700 från Stockholm, 600 från Malmö och reste-
rande 5000 från övriga delar av landet.

Ett nytt Almedalen?
Frihamnsdagarna är Sveriges tredje demokratiska mötesplats jäm-
te Almedalsveckan och Järvaveckan. I skapandet av Frihamnsda-
garna ha ett metodstöd från Democracy Festivals använts. Metod-
stödet har arbetats fram av bland andra Almedalsveckan i syfte att 
underlätta för fler aktörer att skapa demokratifestivaler.
 
För att vara en demokratisk festival ska de arrangörer som vill 
medverka lyfta samhällsfrågor. För besökare ska det vara gratis 
inträde och öppet för alla. Dessutom ska det finnas en värdegrund 
i botten.

Till formatet liknar därmed Frihamnsdagarna andra demokratiska 
mötesplatser med scenprogram, politiska tal, utställare och aktivi-
teter. Frihamnsdagarna framtid formas av de människor som blivit 
medlemmar i föreningen tillsammans med våra samarbetspartners 
och besökare. 

Det behövs fler demokratiska mötesplatser. 



Vi behöver återerövra samtalet
Samtalstonen valåret 2022 har på många sätt varit bedrövlig. 
I Frihamnsdagarnas sociala medier har vi berättat om de poli-
tiska talen för att bjuda in allmänheten. Kommentarfältet har i 
flera av dessa inlägg svämmat över av hat och ironi. Så ser det 
ut på många ställen. Vi behöver återerövra samtalet.

Återbruk
Scenerna på Frihamnsdagarna inreddes med second hand. 
Reningsborg, Göteborgs stadsmission och Erikshjälpen skapade 
två scener vardera. Dessutom gick de samman och skapade en 
unik pop up-butik med second hand-kläder och prylar.
Ett mycket uppskattat inslag. 

Frihamnsdagarnas övergripande syfte att stärka 

demokratin genom att få människor och aktörer 

att mötas och samtala. 

Frihamnsdagarnas utställare och arrangörer av 
programpunkter fick svara på frågan: 
Har er medverkan på Frihamnsdagarna påverkat 
er egen organisation i någon riktning? 
3,4 av 5 svarar ja!
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Färja till Frihamnsdagarna
Förr kunde varor införas tullfritt från andra länder via Frihamnen. 
Idag har vi gjort det till en plats för fria tankar och idéer. Banan-
piren ligger i Frihamnen på Hisingen mitt i centrala Göteborg. Det 
är en plats som inte är alldeles enkel att ta sig till. Därför var det 
ett lyft att Västtrafik satte in en färja under evenemanget.

”Färjan från Stenpiren var 
perfekt! Underbart med 
vatten på båda håll.”

Besökare
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Tillsammans gör vi skillnad!

Pentahelix
Frihamnsdagarna är ett medborgarinitiativ och 
därmed förankrad i civilsamhället. En bärande del 
i den strategin är samskapande. Kraften som krävs 
för att åstadkomma förändring uppstår när flera 
människor och aktörer möts runt en gemensam frå-
ga. Under 2022 har Frihamnsdagarna ekonomisk 

förening samskapat med civilsamhället, förening-
ar och den idéburna sektorn, privata företag och 
branschorganisationer, fackförbund och arbetsgi-
vare, akademin, offentliga sektorn med kommun, 
region och länsstyrelse.

Partners

Vänner

Supportrar och leverantörer

Kompis-arrangörer
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”För oss är det viktigt att Fri-
hamnsdagarna fortsätter vara 
en plats som stärker barn och 
ungas delaktighet och inflytan-

de i samhället.”
 

Arrangör
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Frihamnsdagarnakvällarna
En nyhet 2022 var Frihamnskvällarna. Varje kväll höll Café Fluß på Bananpiren öppet vilket 
gav våra besökare en möjlighet att mingla vidare efter stängning och fortsätta samtalen. 
Satsningen uppskattades av många. Räkna med att Frihamnskvällarna är här för att stanna.



A beautiful soup, ABF Göteborg, ACT Göteborg, Acting for Change, Advokatfirman Lindahls, Akademikerförbundet SSR, Aka-
demiska Hus, Aktivitetshuset Centrum, 2Lång, Angered Allians, Angereds talangjakt, Angereds Ungdomsråd, Arenagruppen, 
Asylrättscentrum, Atrium Ljungberg, Azalea BK, Bamse-akademin, Barnens Byggskola, Backa Teater, Balder, Basta Nykvarn, 
Bengt Dahlgren, Bergsjön 2031, BK Häcken, Boplats Göteborg AB, Bokmässan, Bostadsbolaget, Bris, Brottsofferjouren Storgö-
teborg, Brukarkooperativet GIL, Build together, Bunkern Bokar, Business Region Göteborg, Business Sweden, Byggföretagen, 
Café Fluß, Centerpartiet, Campus Mölndal, Centrum för Hav och Samhälle, Chalmers, Chalmers Ace, Citysamverkan Göteborg, 
Climate Fresk, CMB, COLIVE, Connecto, Coompanion, CSR Västsverige, CUF, Demokraterna, Demokrati och medborgaservice 
Göteborgs Stad, Demokratisatsning med ungt inflytande, Det gömda våldet ingen ser, DIK - facket för kultur, kommunikation och 
kreativ sektor, Djurens Rätt, DreamCenter, Drivhuset, Ekobanken, Enact, Erikshjälpen, Ethos, Extinction Rebellion, Familjebostäder 
Bergsjön, Familjemottagningen Göteborgs Stad, Fastighetsägarna, Feministiskt Initiativ, Finsam Göteborg, Folkrörelsen Nej till 
EU, Folkteatern, Foxway, Fredrika Bremer-förbundet, Fredsakademin, Frihamnsdagarna, Frihamnskyrkan, Fryshuset, Föreningen 
Nysta Återbruk Hej&Tack, Företagarna, Förskoleförvaltningen GotEvent, Göteborgs stad, Förvaltningen för funktionsstöd Göte-
borgs Stad, Förvaltnings AB Framtiden, Föräldraföreningen mot Narkotika VGR, Gatans Lag, Generationsmöten, Gentlemans 
Coach, Grön ungdom, Göteborg Energi, Göteborgs bridgeförbund, Göteborgsklassikern, Göteborgs Förenade Studentkårer, 
Göteborg Citysamverkan, Göteborg & Co, Göteborgs FN-förening, Göteborgs Fotbollförbund, Göteborgs-Posten, Göteborgsre-
gionens kompetensnav, Göteborgs Stadsmission, Göteborgs stift, Göteborgs Universitet, Hammarkullens lokala guider, Hand-
boll Väst, Helsingborgs Stad, Help Ukraine Gothenburg (HUG), Higab, Hisingens Rugbyklubb, Hjärnkoll i Västra Götaland, 
HSB Göteborg, HSB Living Lab, HSB Riksförbund, Huldas hus, Hyresgästföreningen, Härryda kommun, Högskolan Dalarna, 
Ibn Rushd Västra, Idéburen Välfärd, Idrott & Förening Göteborgs Stad, IF Metall, IK Sävehof, Innovatum Science park, Integra-
tionsnätverk Göteborg, Internetstiftelsen, Institutet Mot Mutor (IMM), Invinn, Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet, 
jagvillhabostad.nu, Johanneberg Science Park, Jordens vänner, Jovi, Järvaskolan, Jättestensskolan, Jönköpings Internationella 
Handelshögskola, Karolinska Institutet, KDU, Klimatpodden, Korpen Göteborg, Kriminalvården, Kristdemokraterna, KTH Kung-
liga Tekniska Högskolan, Kvinnostrejk Göteborg, Landvetter Södra Utveckling, Lernia, Lex Femme, Liberalerna, Liberala Nyhets-
byrån, Liljewall, Linas Matkasse, LO, LO Västsverige, LUF, Lundby barnkör, Länkarna, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Make Music Matter!, Mediehuset Alkompis, Mediabyråns dagliga verksamhet, Mikrofonden, 
Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Miljö- och klimatprogrammet Göteborgs stad, Miljöpartiet de gröna, Mitt Livs Val, Moderata 
studenter, Moderaterna, Mistra Futures, Mondo Kommunikation, Mosaikfabriken, MUF, Muslimska Samverkansgruppen i Göte-
borg, Myndigheten för psykologiskt försvar, Mäklarsamfundet, Mölndals stad, Narkopodden, Natur & Miljöboken, Naturskydds-
föreningen i Göteborg, NCC Property Development, NetZeroCities, NCC, New Sweden Boxing Academy, Next Step Group, 
Nornorm, NPH-föreningen, OBOS, Olsson Lyckefors Arkitekter, Opportunity Day, Paninisjukhuset, Palettens dagliga verksamhet, 
Parasport Västra Götaland, Partille Gymnasium, Passalen, Peab, Perstorp Group, Platzer, Plåt & Ventföretagen, PMU, Pogab, 
Polisen, Polisförbundet, Poseidon AB, PresentationSupport AB, PRO Göteborg, Prototyp Göteborg, Ragn-Sells, Reningsborg, Re-
publikanska föreningen Göteborg, Returkultur, RF-SISU Västra Götaland, Riksbyggen, Riksbyggen Futura, RISE, Rosenlundsstödet, 
Roya Foundation, Rädda Barnen, Räddningsmissionen, Röda Korsets lokalförening i Göteborg, Sahlgrenska International Care, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SDU, Semcon, Sensus studieförbund, Serneke, Serneke Invest, SGS Bostäder, Simklubben 
S02, Skanska, Skarpt Läge, Skyddsvärnet, SmartaKartan.se, Smyrnas församlingsenhet Gårdsten, Socialdemokraterna, Social-
förvaltning Sydvästs verksamheter mot hemlöshet, Socialförvaltningen Hisingen, Socialtjänsten Göteborgs Stad, Social Trade, 
Social Venture Network, Språnget Media, SSU Göteborg, SSU, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Staden Vi Vill Ha, Star 
Impact, Stena Fastigheter, Stiftelsen Läxhjälpen, Studenbostadsföretagen, Studiefrämjandet, Svenska Afghanistankommittén SAK, 
Svenska basketbollförbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Göteborg, Svenska kyrkan, Svenskt Näringsliv, SSPA 
maritime consulting, Sverigedemokraterna, Sveriges barnrättsmyndighet, Sveriges Elevråd, Sveriges riksdag, Sweco, Swedac, 
Swemarc, Synskadades Riksförbund, Syntolkning Nu, Tai Ltd – SafariSeat, Tengbom arkitekter, Tjejjouren Väst, Trafikverket, 
Trygghetssamordning Socialförvaltning Nordost, Ttela, Ungdomsfullmäktige, Ungsvenskarna, Ung Vänster, Unionen, Uppsöka-
renheten, Urban Futures, #utanskyddsnät, #utanskyddsnät Göteborg, Viable Cities samt lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH, 
Valhalla Landhockey Club, Vasakronan, Venture Cup, Villa söder, Villa Vägen ut! Karin, Vägen ut! Kooperativen, Visita svensk 
besöksnäring, Volontärbyrån Göteborg, Vägen, Le Mat B&B, Vägen ut! Aspektra, Vägen ut! Kajskjul 46, Vårdförbundet, Vän-
sterpartiet, Världskulturmuseet, Västra Hisingen Basket, Västsvenskt industrihistoriskt center, Västtrafik, Västsvenska Handelskam-
maren, Västra Götalands bildningsförbund, Waterfront Cabins/Hamnpiren Fastighetsutveckling AB, White Arkitekter, YESBOX, 
Åberg & Fahlander, Återbruksbyrån i Göteborg AB, Älvstranden Utveckling AB, Öppet Hus, Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och det civila samhället MED FLERA.

Medverkande organisationer  
Totalt medverkade 700 personer på scen som talare eller i kulturframträdande. Av dessa 
var cirka 60 % kvinnor. Dessutom deltog cirka 100 organisationer som utställare under 
dagarna. Följande organisationer fanns representerade på Frihamnsdagarna 2022, 
antingen som arrangör och utställare eller som paneldeltagare: 
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Vill du delta på Frihamnsdagarna 2023? 
Anmälan öppnar 1 februari. Evenemanget äger rum 31 augusti - 2 september.

Sveriges nya arena för fria samtal är platsen för alla slags samhällsfrågor.
Nästa år firar Göteborg 400 år. Frihamnsdagarna blir platsen där vi blickar framåt. 

Tema 2023: framtid!

frihamnsdagarna.se


