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                         SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 
                                    EXEMPELVIS FÖR 
        DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
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                                  FÖRORD 
Med Big Data och immersiv teknik utforskas nu det mätbara        
        och med moderna teleskop utforskas världsrymden 
            Det statliga bolaget SSC (Swedish Space Corporation), som driver rymdbasen  
            Esrange Space Center, samarbetar med alla stora civila rymdaktörer i världen. 

                                    

 

              
            Ringön ”brända tomten” år 2021                               Förslag Heden år 2008     
Allmänt HASSP-NÄTVERK testas för samarbete med världens nätverk för hållbar utveckling. 

Holistiskt vetenskapsnätverk utforskar snart det omätbara 

Stora aktuella utmaningar är att öppna stuprören och få förmåga att översätta det omät-
bara till data för att kunna använda digitala verktyg och immersiv teknik för de mjuka 
värdena såväl som att söka andra vägar med hjälp av bl.a. medborgarna. Denna triple-
rapport handlar om att utföra en test av HASSP, som förhoppningsvis kommer att leda till 
att Göteborgarnas möjligheter att påverka blir tillgodosedda. För att få fokus och spets på 
målgruppen utgår vi från utanförskapet. NPF-Ninjas är pilot i testskedet. Ämnena demok-
rati och mänskliga rättigheter är huvudteman. Göteborgs Stad, som segregerad är speciellt 
lämpad som plats för utmaningarna. Dessutom ska 400-årsjublileumet firas år 2023. 
Universeums Visualiseringsdom blir färdig 2022 och föreslås bli testbädd för HASSP.  
En vald interimsstyrelse planerar då för en HASSP-hubb på Järnhallens plats på Ringön 
samtidigt som ett nationellt nätverk byggs ut för samverkan. Nätverkets ”guldgruvor” 
noder/hubbar innehåller utbildning och ” Obeyarum ”, (flödesrum, demokratirum), som får 
digitala twins som nätsamverkar effektivt och får alla bli delaktiga. Digital teknik kommer 
därmed det humanistiska till del. Noder/hubbar, som ikonbyggnader, där arkitekturen 
belyser innehåll och ambition. Verksamt  årets alla dagar. Breddar vår kunskaps horisont. 

Klicka på länken: Röda Sten som fiktiv Digital Twin från år 2006  då i 2D blir 3D?. 
                                  Triplerapport  från ord till handling  HASSP   
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                             BAKGRUND 

                  GÖTEBORG I BOTTEN? 
                                 FÖRETAGET  PE Teknik & Arkitektur  

HAR TAGIT FRAM RAPPORTEN SAMHÄLLSBAROMETERN 2020 FÖR VÅRA TOLV STÖRSTA STÄDER   

                    Sveriges mest välplanerade och hållbara städer  

                    

       

Vad kan städerna bidra med  för det gemensammas bästa?  
 
 
 
 
 

 

 

HASSP-STUPRÖR, BRÄNDA TOMTEN OCH UNIVERSEUMS VISUALISERINGSDO 

SÄNDLISTA 
 Regeringen,  De tolv städerna  VGR, GR, Göteborgs Stad, Näringslivet, 
 Offentliga, Akademin,  Civilsamhället, och 4:e sektorn samt Media 

▲ Lund 65%                                                                                           

▼ Göteborg 45% 

                     

                                                   

                             ►      

 

 
 

 
 

               
MR 

7 % av göteborgarna tycker att invånarna kan påverka stadsutvecklingen    
Resultatet triggar till att undersöka om samarbete mellan dessa städer 
kan leda till holistiska effekter som gagnar samhället. 

Kan ett glokalt HASSP-nätverk vara aktuellt för städerna? 

Kan Univrseums Visualiseringsdom vara till gagn för städerna? 

Kan cirkulär-ekonomi utvecklas i HASSP och gagna städerna? 

Kan delningsekonomi utvecklas i HASSP och gagna städerna? 

Kan den föreslagna Ringöns HASSP-hubb influera städerna?  

Kan satsning på demokrati och mänskliga rättigheter gagna?  

Kan de tre rapporterna som här redovisas inspirera städerna? 
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UNDERSÖKNING AV PLATSMARKNADSFÖRING  (platsens DNA) 

 
PLATSMARKNADSFÖRING handlar främst om att hitta och utveckla det unika.(Källa:Internet) 
* Precis som inskriptionen vid Rådhusets portar berättar är alla i Norrköping vana vid förändringar och 

att tänka nytt. Det sitter liksom i själen. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet är 
alla med och skapar Norrköpings framtid tillsammans – det kallar vi Let´s create Norrköping! 
Kommunikationen bidrar till att skapa stolthet, bygga relationer och attraherar fler till Norrköping 
vilket möjliggör utveckling och skapar tillväxt. Målgrupperna är globalare och ambassadörer blir fler. 

** När flera platser vill locka till sig samma målgrupper är det därför viktigt att lyfta fram Linköpings 

styrkeområden. Då har man en gemensam grund att utgå ifrån för en tydlig och mer effektiv kommu-
nikation. Det leder till att Linköping blir en attraktivare plats för alla som redan bor och är verksamma 
här, fler blir ambassadörer för staden och fler vill komma på besök, starta företag, jobba och flytta hit  

*** Något som många gånger förbisetts i platsmarknadsföringen som kommuner genomfört, är 

invånarnas betydelse för kampanjer. Om inte invånarna på en plats känner igen sig i kommunens image 
och platsmarknadsföring är det stor risk att de sprider en annan bild av kommunen.  

 

**** Göteborgs kommun kastade om taktiken inför jubileumet 2021. Medborgarna tillfrågades och  

kommunen gjorde urvalet. ”Göteborgsförslaget” gör medborgarna delaktiga. Trots detta hamnar 
Göteborg längst ned på listan över medborgarnas  möjlighet att påverka. Många av de mest 
spektakulära jubileumsidéerna kommer inte att genomföras. Exempel: SVVH:s idé´om en holistisk 
Social Science park. En förstudie utfördes som  presenterades i Almedalen och två miljoner kronor 
avsattes för att utveckla idén, men politiker sa nej. 

***** Umeå redovisar: nytänkande, öppenhet, möjligheter och närhet. Umeå är nytänkande i den 

mening att man inte vilar på gamla lagar, tänker nytt och inte har känslan av att saker borde göras som 
de alltid gjorts. I Umeå kommun är man öppen vilket gör det lätt att komma in och känna sig 
välkommen och hemma. Det finns möjligheter i Umeå och människor uppmuntras att prova nytt.  

 

STAD                VARIT          VILL BLI         ANMÄRKNING           
Stockholm     utåtriktad som centrum i Scandinavian           
Göteborg       hamnstad    evenemangsstad          **** 
Malmö           industri           kunskap              V Hamnen 
Uppsala          investeringar    människor  Knivsta    ***               
Linköping       högteknologi/livsvänlig /läget             **             
Örebro            tillgänglighet, handlingskraft, kreativitet 
Västerås         under arbete  ev. ingenjörsanda 
Helsingborg    kunskap/innovation                      H+ H22 
Norrköping    kunskapsdrivande /kreativa näringsliv   * 
Jönköping       Sveriges Jerusalem  5 kärnämnen     FMJ 
Umeå            vann Placebrander of the Year 2014***** 
Lund                kunskap          kunskap   Brunnshög o ESS      

FÖR UTVECKLING AV STÄDERNAS EGENART ÄR DET 

VIKTIGT FÖR HASSP ATT VARA PÅLÄST OCH VIDSYNT  
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                           SYNPUNKTER PÅ  
    Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram   
                                  2021–2030 
Kommunfullmäktige antog programmet den 25 mars 2021 och startas I vår. 

                                      UR RAPPORTEN! 
                                         Tillsammans gör vi det möjligt 
      Med ett program för naturen, klimatet och människan ska vi öka takten för genomförande. 
Tillsammans skapar vi ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära   
                                     noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna. 

För att lyckas är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv,  
   invånare, akademi, andra städer och aktörer en förutsättning.  

Vi behöver öka takten och arbeta tillsammans. Hitta nya sätt att transportera oss. Äta mer hållbar 
mat. Behålla och utveckla naturvärden i staden. Alla måste bidra med sitt. Gå från ord till handling.  
 

 Miljömålen       Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan.  
                               De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål  
                               som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet samt sju tvärgående strategier. 
 

Människan        Målet är att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. 
Strategier           För att ställa om till en hållbar stad agera som föregångare 

Programmet      Innehåller inga mål om klimatanpassning. Fokus ligger istället på att minska vår  
                                klimatpåverkan och därmed minska kommande behov av åtgärder för sådan. 
                                Vi planerar för en grön och robust stad. Det ges dock utrymme för samverkan   
                                kring lösningar för att mildra klimatförändringseffekter genom grön infrastruktur. 

Återkoppling    Ska ske till utsedda direktörsgrupper kopplade till varje strategi och rapporteras en   
                              gång per år till kommunstyrelsen. Programmet kommer att utvärderas och revideras 
                              under giltighetsperioden. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfal- 
                              den regionalt, nationellt och globalt. Det är viktigt att Göteborgs Stad gör vad vi kan    
                               för att föregå med gott exempel och visa vägen. 
 

Externa aktörer från näringslivet, civilsamhället och akademin kan/bör bjudas in till strategierna vid behov. 
 

SVVH-SYNPUNKTER: Uppenbart är att det finns ett behov av ett HASSP-nätverk 
som gör det möjligt för näringslivet, civilsamhället, akademin och 4:e sektorn att 

delta i utvecklingen, inte bara en gång om året eller vid behov, som anges 

utan ständigt. För att motverka stuprörsagerande och uppmuntra öppenhet mot 
omvärlden. För demokrati och mänskliga rättigheter! 
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DEMOKRATI-DIKTATUR                                                                                     

Regeringskansliet (Källa: Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara) 
Demokratin är väl rustad inför framtiden. Samtidigt sker stora förändringar i omvärlden. Demokratier 
försvagas och utmanas. Utmaningarna finns även i Sverige. Demokratin kan därför inte tas för given. 
Regeringens politik tar sin utgångspunkt i styrkorna men fokuserar samtidigt på utmaningarna för vår 
demokrati. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda är några av utmaningarna.   

Statsvetaren Jonas Johanssons, slutsatser visar tydligt att folkstyret stärks när länder öppnar sig 
mot omvärlden. En tolkning av resultaten är att det friare informationsflödet som globaliseringen 
innebär gör det svårare för korrupta regimer att förtrycka sina medborgare utan att bli upptäckta. 
Handel mellan länder sprider kunskap. Handel leder också till välstånd… 

 

INDELNINGSDIMENSIONER (källa: Wikipedia och HASSP) 

Höger–vänster-skalan Den vanligaste och mest förenklade modellen är höger–vänster-

skalan. Enligt den modellen placeras vanligen kommunism och socialism till vänster medan 
fascism och konservatism placeras till höger. Liberalism placeras ibland på vänster sida 
(socialliberalism) och ibland på höger sida (ekonomisk liberalism). Mellanliggande politik kallas 
center eller moderater och placeras vanligen i mitten av skalan. Politik som inte kan placeras på 
skalan kallas synkretisk. Skiljelinjen handlar i detta system om fördelningspolitik. 
 

GAL–TAN är benämningen på en politisk indelningsdimension för värderingar och partier där 

sex dimensioner representeras i en dimension. GAL finns i skalans ena ände och står för  
Grön, Alternativ och Libertär/Libertariansk, medan TAN finns i skalans andra ände och står för 
Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk. Skiljelinjen handlar om sociala och kulturella värden. 
 

RUM - MELLANRUM Förtroendet för traditionella institutioner minskar liksom för media. 

Parallellt skapar den snabba digitaliseringen möjligheter för alla att vara sin egen politiker eller 
publicist. Med dessa verktyg kommer nya politiska indelningsdimensioner att se dagens ljus 
som rum-mellanrum som den här rapporten lanserar för testning.  
 
 

 

Internets och de sociala mediernas genombrott har i grunden påverkat människors kommunika-

tionsvanor över hela världen. Digitaliseringen har medfört rika möjligheter till informationsin-

hämtning. Den skapar nya arenor för demokratiska samtal, som bl.a. har betydelse för opinions-

bildningen, det politiska deltagandet, dialogen mellan väljare och valda och för mediesektorns 

utveckling. Ökad individualisering utmanar traditionalistiska värden. Många länder i västvärlden 

har under en längre tid utvecklats i riktning mot ökad individualisering. Med ökad utbildnings-

nivå och materiellt välstånd ökar fokus på självförverkligande. Många blir mindre benägna att 

låta auktoriteter och traditionella normer styra deras livsval. Det innebär att mångfalden av 

värderingar, identiteter och livsstilar i samhället är större än någonsin. Utvecklingen mot ökad 

individuell frihet ses av de flesta som en naturlig del av det öppna välfärdssamhällets utveckling 

och har stöd i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Individualiseringen underlättas 

av ett ökat internationellt utbyte och internets och de sociala mediernas genomslag som gör att 

information flödar fritt över gränser, influerar och skapar kontakter. 

SVVH-SYNPUNKT: HASSP KAN BLI DEN SAMMANBINDANDE STRUKTUREN! 
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                                            HASSP       STUPRÖR   

              MÅNGFALLD        LIKRIKTNING 

                          
        LYCKA!                                                                       OLYCKA! 

                                        
 

Vad är lycka?  
Av Emma Abrahamsson Mental kraft.  
Lycka är en känsla svår att definiera. Den liknas 

vid en känsla av att se en mycket djup mening 

med sitt liv. Den beskriver också förmågan att 

känna tacksamhet och trygghet i tillvaron, samt 

att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande 

runtomkring oss. Verklig lycka är inte kopplad till 

materiella ting och är helt oberoende av yttre 

villkor. Den baseras på villkorslös kärlek till livet. 

SVVH:S  SYNPUNKTER: GÖTEBORGS STADS MILJÖ - OCH  KLIMATPROGRAM  
Rapporten är av hög kvalitet. Den påvisar att Göteborgs Stad har stora ambitioner att 

vara en vägvisare för omvärlden. Det finns dock ett allvarligt ”MEN”. Flertalet städer, 

kommuner, regioner och länder vill detsamma. Få har direktiv att samverka eller önskar 
att sammanslås. Stuprörsagerande omöjliggör framgångsrik samverkan. Det uppstår 
konflikter, utslagningar och centraliseringar som leder till totalitära strukturer.  
                                             DET KRÄVS SYNVÄNDOR! 
Digitaliseringen innebär att vi nu kan handha stora mängder data som kan bli allmän 
egendom och utnyttjas på innovativa sätt, vilket medger en mångfald av samhällstyper 
HASSP= Holistic Association Social Science Park har bl. a. ett sådant syfte, som att värna 
demokratin, de mänskliga rättigheterna och mångfalden.  
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REVIR OCH MELLANRUMKOPPLINGAR 

 

   

LÄNKAR:    Ctrl-klicka!   Fiktiv!     Digital Twin från 2006 Röda Sten 

 

  DEN FABULÖSA STADEN    DEN BLÅ SPINDELN   FÖREFÖRSTUDIE SOCIAL SCIENCEPARK        
  

  Processkonstverk nr 1        PK 6 IVSSTILSSAMHÄLLET          HASSP: Processkonstverket     

Ett EU påbud: "Socialt 
entreprenörskap och företagande." 

 Lärandets utveckling blir viktigt. 
Icke-formellt lärande förespråkas.  

En åsikt är att en utplaning av 
befolkningsökningen sker. 
De mänskliga rättigheterna, som 

ökad jämlikhet ska genomsyra hela 

Globen. Alternativa ekonomiska 

system införs där så behövs. 

Medborgaranda skapas som får 

kreativiteten att flöda. 

Sammanslutningar har sina rum. Mellan dem finns mellanrum. Dessa tillsammans 
utgör helheten. Mellanrummens betydelse glöms ofta bort med resultatet att 
sammanslutningarna blir isolerade. I den fabulösa staden beaktas mellanrummen.  
Här sker möten och kopplingar. Med hjälp av media och fraktaler och de digitala 
verktygen kan erforderliga flöden skapas, stimuleras och snabbas upp så att sökta 
sammanhang fås. I mellanrummen verkar de oberoende, de objektiva, det informella, 
och de som värnar om helheten. Mellanrummen gagnar revirens utveckling och sam-
verkan. De är idealiska för medborgarkraften med dess kompetens och begär efter 
delaktighet. Inom forskningens formella arbetssätt, är det ofta informella utbrytare 
som skapar innovationerna. För att undvika anarki skapas i mellanrummen strukturer. 

HASSP bygger på att ständigt vidga såväl mellanrum som 
rum för ett inkluderande samhälle som värdesätter mång-
fald i samverkan. Den snabba digitaliseringen får stor 
betydelse. Som databas och katalysator kan testbäddar, 
”expeditioner” och inkubatorer leda till att utvecklingen 
navigeras mot målen och att medborgarandan stärks.  
HASSP-Processen ses som agil och ständig, blickande såväl 
framåt som bakåt, uppåt som nedåt oberoende av tiden. 
STUPRÖR leder till konkurrens, konflikter och utslagningar 
som i förlängningen lätt leder till enformighet, diktaturer, 
terror, kaos och krig och mindre utrymme för innovationer. 

SVVH:S SYNPUNKTER: DE DIGITALA VERKTYGEN MÖJLIGGÖR ETT VITALT 

MELLANRUM SOM KATALYSATOR OCH UNDERLÄTTARE FÖR REVIREN! 
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Göteborgs stadsarkitekt har ordet (Källa Bostadspolitik.se) 
Välkommen till Göteborg, här spelar vi strutfotboll! 

KRÖNIKA | Stadens planering är fördelad på fyra tårtbitar. Aktörer ser bara sin lilla del av helheten. 
Vi har inte råd att backa in i framtiden skriver Björn Siesjö, stadsarkitekt i Gbg.  
Det finns ofta en bristande kunskap om helheten hos både politiker och tjänstepersoner. Man ser sin 
lilla del av helheten, i ett läge där man inte har överblick så väljer man att driva sitt intresseområde. 
Vi har inte råd att backa in i framtiden. Genom att förnya organisationen skulle den stora kraft kunna 
frigöras som finns i Göteborg, med engagerade medborgare, politiker, planerare och byggherrar som 
absolut vill skapa bästa stad! Glädjande nog har politikerna avsikten att ta upp frågan igen efter 2022 
 

Se bortom horisonten   

    

 

SYNVÄNDA FRÅN STRUTBOLLSSYN TILL VIDSYN GER BÖRJAN TILL HASSP-SYN 

Amazon 
Jeff Bezos affärsidé kan vara till hjälp för att få HASSP-nätverket till allmänhetens stöd för att nå de 
globala målen. Bezos gjorde en lista med 20 produkter som lätt kunde säljas på nätet och sedan lade 
han fokus på fem av dessa produkter. HASSP skulle t.ex. med hjälp av 20st digital HASSP-twins lägga 
fokus på fem. Med Big data är det realistiskt. HASSP kan även bli en ”guldgruva” för samhället.                                          
                                                          GÖTEBORG 2021-03-30 

Arne Person         

Arne Person för StadenViVillHa, NPF-Ninjas, HASSP-gruppen och Medborgarkraften    

                                   
NPF-Ninjas     STADEN VI VILL HA      MEDBORGARKRAFTEN     HASSP 

Jonna Bornemark  
Talar om icke-vetandet, 
horisonter, vadheter och 
intellectus. Vi flyr undan 
det subjektiva, det känslo-
mässiga, det tillfälliga och 
den blotta tron.  
Bilderna  
vill visa hur utbildning och 
samverkan kan få oss att 
växa och kunna se bortom 
horisonten.  
HASSP- verktyget krävs!  
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       BILDER FRÅN DEN BRÄNDA TOMTEN PÅ RINGÖN I GÖTEBORG ÅR 2021 

 

                  BRÄNDA TOMTEN 
                  SOM HASSP-HUBB 
                                  2 
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INSPIRATION 
Mark Isitt föreslår i en GP-artikel: Bygg ett kulturpalats i ruinerna på Ringön! 
Han skriver: ”Det som byggs på den brända tomten måste välkomna, glänta på dörren, annars är det 
en missad möjlighet.” Han jämför med Guggenheim museet i Bilbao. ”En kulturell världsinstitution i 
Göteborg. Det vore ju något! Där var det 25% arbetslöshet. Nu är det en vital stad.” 
 

Håkan Boström skriver i GP: Helheten är större än delarna.  
I ett samhälle utan stabila normer för vad som uppskattas blir det upp till individen att söka bekräf-
telse. För att människor ska satsa på något annat än egen bekräftelse krävs att det finns bestämda 
värden i ett samhälle. Det vill till att finna ordningar där man är redo på att bli en anonym lagspelare. 
 

Samhällsbarometern, från PE Teknik och Arkitektur 
4 600 svenskar i landets tolv största städer har fått betygsätta sin stad i frågor som rör hållbarhet 
stadsplanering, och stadsutveckling. Lund, Örebro och Norrköping får högst index i rapporten. 
Göteborg hamnar i botten. 7 % av göteborgarna tycker att invånarna kan påverka stadsutvecklingen. 
 

Christer OWE och vad Circle Island kan leda till. Resan har bara börjat 
”Circle Island kommer att kunna visa på framkomliga vägar till andra förhållningssätt när det gäller 
arbetsmarknaden, företagandet, entreprenörskapen, utbildningen och samarbete. Det finns något 
större att upptäcka runt hörnet. Detta håller mig m.fl. intresserade av vad Circle Island kan leda till.” 
 

Anders Hansen tar hjälp av experter, experiment och forskning  

för att svara på hur och varför vår hjärna fungerar som den gör. 
 

Ett förslag: HASSP = Holistic Association Social Science Park 
Tomten används till en HASSP-nod speciellt tillägnad kulturen fortfarande för bevarandet av den 
tillåtande karaktären med processkonst, välfärd, demokrati och mänskliga rättigheter samt alterna-
tiva ekonomier som cirkulär och delningsekonomi m.fl. som fokusområden. I mitten ett Obeyarum 
(Flödesrum). En inkubatoranläggning för utveckling av kulturella verksamheter som processkonst, 
som gagnar den urbana hållbara utvecklingen. Det skulle uppfylla de krav Mark Isitt ställer. Göteborg 
får något unikt som gagnar hela globen och som får centrum att fyllas med turister typ Bilbao. 
Där tillfredsställelsen ligger i att få bidra med just det speciella värde som ger holism som symfoni-
musik, ingenjörsvetenskap, läkekonst och inte minst processkonst. Där skicklighet och funktion för 
helheten värderas i stället för synlighet och personlighet. Alla kan finna någon process att delta i.  
Nya typer av ekonomier (ex. fraktala ekonomier) kan se dagens ljus som möjliggör välstånd för alla 
och självförverkligande genom att samspela. Nuvarande formella och informella valutasystem klarar 
inte ensamma av att nå hållbarhet. Processkonsten öppnar upp för nya intressanta lösningar som kan 
utvecklas i Ringöns HASSP-nod och i Universeums Visualiseringsdom (färdig 2022). Där kan också 
studeras alternativa digitala tvillingar till HASSP-noden som innebär att alla har möjlighet att delta.  

                          
I MITTEN HALLEN SOM BRANN       GUGGENHEIM MUSEET I BILBAO      HASSP= GLOKALT FRAKTALT RINGNÄTVERK  

GÖTEBORG 2021-04-05 

Arne Person                               arne.person1@gmail.com   
Arne Person för Staden Vi Vill Ha, NPF-Ninjas, HASSP-gruppen och Medborgarkraften 

                                                                         NPF-Ninjas       STADEN VI VILL HA    MEDBORGARKRAFTEN       HASSP 
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                          UTMANINGEN!         

                                                HASSP  

       Holistic Association Social Science Park 

                                                 som katalysator  

Bryta stuprörssamhället genom att se helheten som bestående av  
                            rum och mellanrum i samverkan.               

                                                (1+1=3) 

Världskulturmuseet+Universeums Visualiseringsdom+MR-nätverket  
                                          m.fl. i samverkan 
MR-nätverket utgörs av rikstäckande frivilligorganisationer som  
       vill uppnå ett brett genomslag för MR-frågorna i Sverige.  
Balans mellan teknik och välfärd krävs får att uppnå FN:s miljömål. 
 

    I tidigare regeringspropositioner har den fjärde sektorn hållits   
  utanför, men I den senaste framhålls den fjärde sektorn och den  
fria forskningen. Detta gynnar utmaningen att få den fjärde sektorn 
som del i ”mellanrummet” och delaktig i katalysatorverksamheten  
               med hjälp av bland annat den digitala tekniken.  
 

        Stuprören stimuleras till att öppna upp sig för samverkan  
          till gagn för såväl helheten som för egen spetskunskap.  
 

       Domen blir en utmärkt arena och insitament för att få alla  
         generationer, men speciellt ungdomen att engagera sig. 
 

         En interimsstyrelse väljs för HASSP där alla sektorer måste 
              vara representerade. För civilsamhället, förslagsvis  
 Svenska MR-nätverket, Ordfront, Agenda Jämlikhet m.fl. och SVVH.      
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      INSPIRATION 1    

    
          

TÄVLINGSFÖRSLAG TILL VÄRLDSKULTURMUSEET MED GLOBEN AV AP år1998 
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    INSPIRATION 2

 

VÄRLDSKULTURMUSEET           

Världskulturmuseet öppnade för allmänheten den 29-12-2004.  

(Källa: Wikipedia) Temat är kulturvetenskapligt och huvudämnet är Människan och hennes 
skapelser i vidaste mening, avseende uttrycksformer, tid och rum. Verksamheten är inriktad 
mot ämnesöverskridande och tvärvetenskapliga perspektiv, i nära kontakt med pågående 
forskning på universiteten. Vid planeringen av utställningarna tar museet hänsyn till det man 
formulerat som sin mission: Världskulturmuseet vill i dialog med sin omvärld vara en 
mötesplats som genom känslomässiga och intellektuella upplevelser verkar för att människor 
känner sig hemma över gränser, litar på och tar ansvar för en gemensam global framtid i en 
värld i ständig förändring. ´För att klara detta samarbetar museet med skolor, bibliotek, 
invandrarorganisationer, studieförbund och andra kulturinstitutioner. Man satsar också på ny 
teknik och nya verksamhetsformer testas under utställningarna. Visionen är att tillsammans 
med övriga museer inom myndigheten bidra till en utveckling av museirollen i samhällets 
tjänst.  Till de flesta av utställningarna är det fri entré som hos alla statliga museer. 
Världskulturmuseet hade under sina fyra första månader över 200 000 besökare, vilket var 
målet för hela det första året. Tyvärr har inte den höga besökssiffran hållit i sig och museet 
hotas numera av minskade anslag om man inte lyckas locka till sig fler besökare. 
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INSPIRATION 3 

 

UNIVERSEUMS VISUALISERINGSDOM 

Källa: www.universeum.se: Som ett led i Universeums storsatsning på digitalisering, 
visualisering och artificiell intelligens expanderas lokalerna med bland annat en sfärisk 
visualiseringsdom. Universeum blir först i världen med ett publikt visualiseringslabb, där 
allmänheten får utforska och förstå vetenskapliga data. Den stora sfären, ca 30 meter i 
diameter, ska rymma den nya visualiseringsdomen med plats för ca 150 personer.  
Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla. 

Arkitekt är även nu Wingårdhs som år 2000 ritade Universeums huvudbyggnad.   

I visualiseringslabbet får besökarna använda och utforska hur visualiseringsteknik kan  
lösa utmaningar i Sverige och världen. Innehållet bygger på verkliga tvärvetenskapliga  
data och visualiseras med den senaste tekniken. Ämnen som kommer kunna visualiseras  
är rymden, stadsutveckling, klimatförändringar, global resursfördelning och mycket mer. 

Utvalda att uppföra denna byggnad, är Skeppsviken Bygg i Göteborg AB  med Peter Carlzon 
som Arbetschef och Davor Sinik, VD. Projektet beräknas färdigställas under 2022. 
 

       

    VISUAL ARENA MED NARRATIVE VR LAB      +   DIGITAL TWIN CITIES CENTRE-CHALMERS 

                                                           kan få stor betydelse för förverkligandet  
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INSPIRATION 4  

        
 

MED INITIATIVET NPF-NINJAS VILL VI UPPNÅ EN NY TYP AV DIALOG  

Vår vision är ett demokratirum i form av ett Obeya rum där vi gemensamt lär oss i 
ett lärande labb. Syftet är att uppnå kollektivt lärande och få fram lösningar om hur 
vi bättre kan rikta de ekonomiska resurserna för att i högre grad tillgodose 
stödbehovet. 

Det är viktigt att de tysta, osynliga och bortglömda grupperna är med redan i 
problem-formuleringarna, det är inte hållbart att plocka in t.ex. personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i slutskedet av processer vars 
arbete från början var menat att gynna även de minst bemedlade.  

 

NPF-Ninjas lärandelabb är utformat som en Obeya. Ett slags war -room som stöttar 
teamets och individens kognitiva förståelse för problem, mål och lösningssätt. 
Transparens och visualitet är bärande. Metoden kommer från Toyota. Genom att 
omfamna de principer som gäller för agilt arbete drivs arbetet framåt på effektivt 
sätt. Särskild omsorg lägger vi på att demokratirummet är tillgängligt även för de 
med kognitiva funktionshinder. 

Vi samarbetar mycket med Staden Vi Vill Ha och HASSP-gruppen. Det liksom föll sig 
naturlig då flera av oss redan var aktiva i dessa grupper när initiativet NPF -Ninjas 
kom till. Staden Vi Vill Ha och HASSP har peppat oss att gå vidare med våra 
ambitioner och stöttat oss på vägen, hela tiden intresserade av vårt arbete.  

Mål och syfte 

Vi beskriver problemen och belyser systematiska brister i samhället. Tillsammans 
tar vi fram lösningsförslag gällande centrala samhällsfrågor.  
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INSPIRATION 5 

 

UTANFÖRSKAPET 
Prekariat är ett begrepp som på senare år vunnit viss spridning bland samhällsforskare och 

andra samhällsintresserade. Det används för att beskriva en grupp människor i samhället 

som på grund av osäkra anställningsförhållanden lever i ett tillstånd utan förutsägbarhet och 

säkerheter, vilket påverkar materiell och psykiskt välmående. Den som främst förknippas 

med prekariatsbegreppets utbredning är ekonomen Guy Standing.  

Utanförskap är begrepp som diskuteras när det kommer till arbetsmarknad. Det finns ingen 

vedertagen definition för att beräkna utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig 

av olika definitioner i debatten. Ett mått som publiceras av SCB är antalet personer som 

försörjs av sociala ersättningar och bidrag. 

Försörjning Under 2020 var det 790 242 helårspersoner mellan 20-64 år som försörjdes 

genom bidrag. Nära 13 procent av befolkningen i ålder 20-64 år beräknades därmed 

försörjas av olika sociala ersättningar och bidrag. Av Sveriges totala befolkning är ca 50 

procent sysselsatt.  24/3 2021 (Källa: Ekonomifakta) 

Barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället: Det finns ungefär två miljoner barn i 

Sverige, med olika förutsättningar för att få en bra start i livet. UNICEF Sverige arbetar 

genom att försöka påverka politiker och beslutsfattare, samt skapa opinion. Syftet är att 

barn i utsatta livssituationer ska få ökad delaktighet i samhället och få sina rättigheter  

enligt barnkonventionen respekterade. (Källa: UNISEF) 

Skyldighet kommer före rättigheter. Det måste vara tydligt genom hela livet. Vad samhället 

måste göra är att se det friska i medborgaren och ställa krav.  (Ur artikel i GP) 
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INSPIRATION 6 

                                 

                    RAPPORT:  HASSP KONTRA STUPRÖR 

 

 

SVVH-SYNPUNKTER: Uppenbart är att det finns ett behov av ett HASSP-nätverk 

som gör det möjligt för näringslivet, civilsamhället, akademin och 4:e sektorn att delta 
i utvecklingen, inte bara en gång om året eller vid behov, som anges utan ständigt. För 
att motverka stuprörsagerande och uppmuntra öppenhet mot omvärlden.  
För demokrati och mänskliga rättigheter! 

SVVH:S  SYNPUNKTER: 
                   GÖTEBORGS STADS MILJÖ— OCH   KLIMATPROGRAM  
Rapporten är av hög kvalitet. Den påvisar att Göteborgs Stad har höga ambitioner att 
vara en vägvisare för omvärlden. Det finns dock ett allvarligt ”men”. Flertalet städer, 
kommuner, regioner och länder vill detsamma. Få har direktiv att samverka eller 
önskar att sammanslås. Stuprörsagerande omöjliggör framgångsrik samverkan. Det 
uppstår konflikter, utslagningar och centraliseringar som leder till totalitära stater.  
                                             DET KRÄVS SYNVÄNDOR! 
Digitaliseringen innebär att vi nu kan handha stora mängder data som kan bli allmän 
egendom och utnyttjas på innovativa sätt, vilket medger en mångfald av samhäll-
styper. HASSP= Holistic Association Social Science Park syfte är att åstadkomma dylika 
samhällen. Detta värnar såväl demokratin som de mänskliga rättigheterna genom dess 
möjligheter att förverkliga extraordinära samhällen om så önskas inom dess vida ram.  
Försvars- och krigskostnader kan läggas på samhällsförädling. 
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INSPIRATION 7 

CIRKULARITET 

         
Bilden ingick i AP-förslag till                                                                     

 ”Sätt färg på Göteborg” inför                                                                     

VM i Friidrott i Göteborg 1995                                                                     

     

                          
Tankar om ett glokalt HASSP-nätverk föds                           Nätverkets struktur   

                                                                                                           

 Hittills har det cirkulära tänkandet främst handlat om ekonomi och ekologi. De mjuka 

värdena har inte beaktats. Detta gäller även i Regeringens strategi för cirkulär ekonomi. I 

det holistiska tänkandet ska inget exkluderas. I Universeums Visualiseringsdom är tanken 

att med hjälp av digitala hjälpmedel kunna testa olika alterntiv.  

Strukturen ger 

öppnade ”stuprör” 

livlina för överlevnad 

som kommer att 

gagna bl.a. alla lokala 

ekonomier i världen. 

Strukturen förfinas 

kontinuerligt.  

          
Några exempel från Internet     I Göteborgs medborgaragenda 

Ingen struktur är heltäckande     2014 ingick ett förslag till en 

                                                             holistisk social science park                                                                

          Heden                                           
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INSPIRATION 8 

SKAPA● SAMARBETA.● INSPIRERA  (Källa H22)    

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Hälsingborg 
Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande 
lösningar som ska ge alla i Hälsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. 

 

                        

För att skapa innovationer med fokus på livskvalitet tror vi på samarbete mellan stad, 

näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. Genom Helsingborgs livskvalitetsprogram 

håller vi kursen mot att förbättra livet i staden. Men en smart stad måste också utveckla  

sitt ledarskap, testa och dela med sig av sina lärdomar. 

Sveriges första kommunala innovationshubb 
I vårt arbete med att bygga den smartare staden, behöver vi många innovativa idéer. Det kan 
vara allt från idéer om hur staden kan styras snabbare och smidigare, till tjänster som gör livet 
i Helsingborg mer hållbart, enklare och roligare. Därför utformade vi Hbg Works till att vara en 
perfekt miljö för att snabbare spåna fram, utveckla, testa och förverkliga idéer. 

Det är Sveriges första kommunala innovationshubb och accelerator. Och den erbjuder en 
kreativ och öppen arbetsplats för kommunanställda att mötas och samarbeta över 
organisationsgränser. Med på resan har vi samarbetspartners från näringslivet, den 
akademiska världen och Helsingborgarna själva – kort sagt alla med idéer som kan göra 
Helsingborg till en smartare stad. 
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De komplexa utmaningar som vi står mitt i kräver genomgripande systemförändringar.  
Det gäller ekologiska, sociala eller ekonomiska utmaningar eller en kombination av dessa. 
Insikten om behovet av en genomgripande förändring har formulerats på global nivå i FN:s 
Agenda 2030, med sina 17 hållbarhetsmål, och insikten blir inte minst påtaglig på lokal nivå. 
Det är också på den lokala nivån våra liv utspelar sig och komplexiteten finns. Exemplen som 
årligen visas upp i FN:s årliga rapportering från medlemsländernas arbete med Agenda 2030 
är nästan uteslutande från den lokala nivån. Det är hela system som behöver förändras om  
vi ska klara klimatutmaningen, sociala orättvisor och garantera hälsa i framtiden. 
 
Det leder till insikten att det inte är lätt för nya idéer att bryta sig in och förändra annat än på 
marginalen. Organisationer sitter ofta fast i dagens planerings- och arbetsrutiner, affärs-
modeller och uppföljningssystem. Då varje enskild aktör inte förmår att skapa systemföränd-
ringen på egen hand kräver omställningen dessutom ofta samverkan med aktörer som vi 
kanske inte är vana att arbeta med. Vems angelägenhet är det att samla relevanta aktörer 
runt en fråga som ligger i mellanrummet mellan olika aktörer? 
 
En viktig fördel med att skapa en expedition är möjligheten att samskapa och testa genom-
gripande förändringar i liten skala utan att riskera hela verksamheten. Det som fungerar tas in 
i ordinarie verksamhet och det som inte fungerar blir viktiga lärdomar. En annan fördel är att 
tillit byggs i nya kontaktytor och nätverk som blir viktiga för den fortsatta förändrings-
processen. Kanske kan man likna processen med en expedition i delvis okända vatten. 

 
Två förändringslogiker: Kryssning och Expedition 
En central och viktig lärdom i arbetet med systemförändring är att expeditionen har en helt 
annan logik än det som normalt görs i den rådande verksamheten i till exempel en kommun. 
För enkelhetens skull kallas den rådande verksamheten för kryssningen. Det är alltså viktigt 
att förstå hur de olika logikerna skiljer sig åt, men också att de kompletterar varandra. 

 

En möjlig väg ur detta dilemma kan vara att skapa ett rum där det anses OK att 
prova och samverka på nya sätt. Ett rum där öppenhet, nyfikenhet, tillit och en tydlig 
process ökar förmågan att samverka, prova, utforska och lära. En expedition. 
 

INSPIRATION 9  

Oseglade vatten?  

Då behövs expeditioner!    

 Källa: John Holmberg                                          
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INSPIRATION 10 

Vara med och påverka utformningen av                     
 Utmaningar som SVVH ser kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter  
 

Tidigare regeringspropositioner påvisar stark fokusering på civilsamhället,  
där utanförskapet och den fjärde sektorn, familjen och den enskilda individen negligeras.  
Den senaste propositionen däremot vill satsa på fri forskning och har stora ambitioner för  
att få Sverige att ligga i framkant avseende demokrati och mänskliga rättigheter. Trots detta 
ökar utanförskapet, otryggheten och kriminaliteten. Världen står inför stora utmaningar.  
 

Regeringens proposition 2020/21:60 redovisar många förslag på intensifierad forskning 

inom många områden för att komma tillrätta med problemen. Många av dessa 
överensstämmer väl med våra ambitioner. Dock saknas något konkret innovativt förslag 
kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter, som lätt skulle kunna tillämpas omgående.  
 

En samordning av forskningssatsningarna så att holistiska effekter fås (1+1=3) 

är en angelägen utmaning. T.ex. att övertyga, Svenska MR-nätverket, som upprättar parallell-
rapporter, att även engagera sig som underlättare och informatör till utförarna, och att 
förutom parallellrapport även verka för att holistiska effekter uppnås som att 1+1 blir 3.  
 

HASSP = Holistic Association Social Science Park bör snarast testas! 
Alla sektorer ingår där, men då den sociala ofta får ge vika för tekniken och marknaden 
betonas den. Vi utgår ifrån att få de holistiska effekterna genom en samverkan mellan  
rum (”stuprören”) och mellanrum. (Underlättare, testbäddar, fjärde sektorn, fri forskning) 
Strategin har varit att i största mån utnyttja befintligt och i samverkan komplettera.  
 

HASSP utvecklas i ett Processkonstverk.  I propositionen 2020 påpekas att konstnärlig 

forskning spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen och avsätter därtill forskningsmedel.  
 

Stuprörsstrukturen är skälet till aktuell situation, som rådande forskning inte rår på. Nästa 

processteg avses, att utifrån polerna, helhet och detalj, skapa insitament, som får stuprör att 
öppna sig och ingå i stimulerande samverkansprojekt i linje med propositionen.  
 

Visualiseringsdomen  

kan bli det insitament för regionen och Göteborg som får ungdomen att engagera sig.  
 

                                                                
                   SLUTNA STUPRÖR                                                                 ÖPPNA STUPRÖR                                                   
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Så här ser vi i vår kontext civilsamhällets villkor och demokratiska utrymme.  
Nu när alla har möjlighet att agera digitalt och nå ut utan medverkan i civilsamhällets organi-
sationer ser vi inte en konventionell förstärkning av det nuvarande civilsamhället som en 
lösning på dagens problem. Det fordras synvändor om demokratin ska kunna stärkas. Ett 
holistiskt synsätt krävs, där civilsamhället mer blir en katalysatorer, för att engagera folket.  
 

I Regeringspropositionen står ”Regeringen ser det som angeläget att stärka den fria 

forskningen. Resultat från forskning där forskare själva formulerat sina ämnen och frågeställ-
ningar lägger grunden för den kunskap som samhällsutvecklingen vilar på och hjälper oss att 
förstå och påverka världen. Forskningsbaserad kunskap är också en hörnsten i ett 
demokratiskt samhälle. Det är förhållandevis lätt att identifiera vår tids samhällsutmaningar, 
men det är svårare att förutspå vad som kommer att vara morgondagens utmaningar och vilka 
olika vetenskapliga discipliner som kan bidra med lösningar och kunskap om dessa.  
Därför är det viktigt att forskning bedrivs inom en variation av områden och inriktningar som 
tillsammans skapar en bred kunskapsbas som stödjer samhällets utveckling.”  
 

”För att möta komplexa och tvärvetenskapliga samhällsutmaningar behövs ett holistiskt 
angreppssätt. Den snabba tekniska utvecklingen medför möjligheter, men även osäkerheter 
och risker, som ingen aktör kan möta ensam. Världsledande forsknings- och 
innovationsmiljöer behöver präglas av systemperspektiv, dra nytta av nya arbetssätt samt 
inkludera samverkan mellan offentliga och privata aktörer även över landgränser. ” 

Särskilt viktiga målgrupper att nå ut till för MR-dagarna.  
Strategiskt sätt i dagsläget är att de stora plattformsorganisationerna inom civilsamhället inser 
värdet av samverkan och värdet av att öppna upp ”stuprören”, tar till sig senaste 
propositionen direktiv, som önskar resultat från fri forskning av hög kvalitet, där forskare 
själva formulerat sina forskningsområden och frågeställningar, lägger grunden för den kun-
skap som samhällsutvecklingen vilar på. Det hjälper oss att förstå och påverka världen och tar 
samhället framåt. Det fria kunskapssökandet är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle, och 
därför viktigt att få med i samverkan och som katalysator i ”mellanrummet” det vill säga 
flödesrummet mellan öppna stuprör. Detta är en förutsättning för att HASSP-nätverket, ska få 
internationell betydelse för spridning av egna erfarenheter och tillgodogörande sig de globala 
influenserna. Det är viktigt att ha en bred palett av forskning och kompetens.  
 

När väl en interimsstyrelse valts för HASSP där representanter för civilsamhället 

måste ingå, förslagsvis Svenska MR-nätverket och föreningen Ordfront, blir det enklare att nå 
ut till den fjärde sektorn och få dess medverkan. För MR-dagarna betyder det att nå ut till dem 
inom civilsamhället som vill verka som katalysator och medverka till utvecklingen av ett 
holistiskt perspektiv, samt till dem som har de största behoven, den fjärde sektorn med sitt 
utanförskap och suicidpreventiva arbete---------------------------------------------------------------------.  
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INSPIRATION 11   

                                   Staden Vi Vill Ha  

                                                              vill att 

  TESTNING AV EN BLIVANDE INNOVATION  

                                                    HASSP  

                                        Holistic Association Social Science Park 

                          inför Göteborgs 400-årsjubileum 2023   

                      ska påverka utformningen av  

  Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg!  

  
      Utmaningarna kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter  

        som tas upp under Mänskliga rättighetsdagarna insamlas och  

           bearbetas under år 2022 för att under jubileumsåret 2023        

                                                     redovisas i  

                Universeums Visualiseringsdom 

                      Digitaliseringen inom den humanitära sektorn uppmuntras.  

 Media uppmärksammar MR och informerar allmänheten som bidrar med idéer 

  under MR-dagarna som under jubileet 2023 testas och visualiserade i Domen. 
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                                FÖRSLAGET                                             

                              

            
 
 
INSPIRATION   1998  GLOB                  ISKUB                       2022   DOM     2012 NÄTVERK         NINJAS                        NÄTVERK                                        
TÄVLINGSFÖRSLAG VÄRLDSKULTURMUSEET + UNIVERSEUMS VISUALISERINGSDOM +         HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK 
                          HASSP-INNOVATIONEN  

som öppnar upp stuprören och möjliggör hållbar utveckling! 
                                                                               

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP)  

Mellanrummen, som ingen äger, tillvaratas av ett holistiskt nätverk ”HASSP”. Ett innovativt, självför-
sörjande, agilt, allmänt FoU nätverk, skapas med noder, hubbar, testbäddar och inkubator. Det strävar 
efter att underlätta istället för att styra. Nya infallsvinklar öppnar upp för såväl tvärgående arbete som 
stuprörsarbete utan att den mycket viktiga och stimulerande   spetskunskapen förloras.  
 

UNIVERSEUMS VISUALISERINGSDOM med publika visualiseringslabb 
Av media framgår att anläggningen ska stå klar år 2022. I visualiseringslabbet får besökarna använda 
och utforska hur visualiseringsteknik kan lösa utmaningar i Sverige och världen. Innehållet bygger på 
verkliga tvärvetenskapliga data och visualiseras med senaste tekniken. Exempel på ämnen som 
kommer kunna visualiseras är rymden, stadsutveckling, klimatförändringar, global resursfördelning 
och mycket mer till exempel utveckling av demokratin och MR. 

Under jubileumsåret föreslås HASSP-nätverket introduceras i visualiseringsdomen. Med hjälp av MR-
nätverkets nuvarande organisationer samt övriga som ansluter sig, insamlas allt som dessa eftersöker 
för att med uppdaterade digitaliseringsverktyg testas och visualiseras. Domen blir en alla 
generationers angelägenhet i arbetet med MR och demokrati. Visual Arena Lindholmen och  
Digital Twin Cities Centre inkluderas, samt aktörer såväl inom Västra Götalandsregionen som utanför.  
 
För HASSP blir mellanrummet dess kärna och de öppna ”stuprören” dess bihang, som inkluderar många 
testbäddar. I mellanrummet är alla per automatik demokratiskt delaktiga. För de nu öppna stuprören 
blir det än viktigare att utveckla sina spetskunskaper för att vara intressanta för nätverket. Vi får en 
stimulerande samverkan inom nätverket med ett diversifierat näringsliv där de mänskliga 
rättigheterna och civilsamhället får en central betydelse. Affärsidén öppnar upp för alternativa 
ekonomier som gagnar jämlikhet. Inför MR-dagarna är det speciellt viktigt att nå ut till det så kallade 
”prekariatet” då dessa gruppers synpunkter är speciellt intressanta för utveckling av t ex Digital Twins  
 
Med HASSP-nätverk blir årets alla dagar Mänskliga Rättighetsdagar.  
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BAKGRUND       
SVVH Vi vill öka samhällsengagemanget, skapa bättre strukturer för demokratiskt arbete, MR, 
deltagande och få en medborgarmakt där fler tar ansvar för samhällsutvecklingen och på demokratisk 
väg skapar hållbarhet, jämlikhet, mötesplatser för att samtala uppfinna och testa.  
 

Svenska MR-nätverket I detta ingår ett 60-tal svenska enskilda organisationer. Dessa ger sin bild av 
hur regeringen efterlever internationella MR-åtaganden i en parallellrapport. FN-kommittén granskar 
den, som vid flera tillfällen riktat kritik mot Sverige om att minoriteter diskrimineras och rättighets-
institutioner saknas. Rättsliga skyddsmekanismer för demokrati och mänskliga rättigheter räcker inte. 
Bristen på att uppfylla mänskliga rättigheter är starkt kopplad till den lokala/regionala verksamheten. 
Diskriminering råder fortfarande på arbets- och bostadsmarknaden och tillgången till utbildning. 
Många grupper påverkas oproportionerligt. Sverige uppfyller inte alla internationella förpliktelser. 

Konstaterat nuläge På alla nivåer finns det otaliga organisationer som arbetar för hållbar 
samhällsutveckling såväl sammanbindande som överbryggande, men trots detta arbetar de i ”stuprör” 
resulterande i växande utanförskap, ojämlikhet, ohälsa och otrygghet. Ambitionerna implementeras 
inte. Enligt forskningen finns redan redskapen AI, VR, AR, Digital Twins och Big data, men efterfrågan 
av t ex Digital Twins saknas liksom metoder för att nå ut till allmänheten. 

Kommunutredningen Synpunkter från SKR med flera Många problem kan inte lösas med 
framförda förslag. Kommunsammanslagningar, kommunsamverkan och asymmetriska lösningar har 
såväl för som nackdelar. Det finns många exempel där staten inte lever upp till sina åtaganden. Det är 
viktigt för medborgarnas tillit och förtroende för staten och dess myndigheter att de har ett helhets-
perspektiv på samhällsutvecklingen. Enligt en artikelförfattare är utredningens slutbetänkande en 
sorglig läsning.Centralism och politik tycks kunna lösa det mesta. Konsumentperspektivet saknas helt. 
 

Demokratiutredningen Sammanfattning: politikerna och medborgarna vänder varandra ryggen. 
 

Göteborgs Stads Innovationsprogram Framtida utmaningar! För att skapa innovationer behöver 
allas idéer tillvaratas, utvecklas och förädlas. Målbilder: Innovation skapar nytta för boende, besökare 
och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart innovationsledande Göteborg.  
Göteborgs Stad ansöker om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur. 

Göteborgs stadsarkitekt Anser att kommunen har strutbolls-seende dvs inte har helhetssyn. 
 

H22         City Expo H22 SUMMIT   (H= Hälsningborg)           TRE TEMAN:       
Facilitate: ETT LEDARSKAP SOM ACCELERERAR INNOVATION Hur tar man fram en innovativ, agil och 
utvecklande organisation som strävar efter att underlätta istället för att styra? Hur får man in nya 
infallsvinklar för att vrida på perspektiven i ledarskapet och arbeta tvärgående i stället för i silos? 
Elevate: TEKNIK FÖR FOLKET finns i alla aspekter av livet och utvecklas ständigt. Vi undersöker hur vi 
kan använda smart teknik för att underlätta, sammanlänka och skapa ett bättre liv för stadsborna.  
Co- create: EN STAD UTVECKLAD AV INVÅNARE FÖR INVÅNARE Invånarna är hjärtat i staden. Men hur 
bygger man en öppen och trygg kultur där invånardialog och medskapande är en självklarhet? 
 

Vinnova till ett hållbart samhälle krävs nya arbetssätt av alla även för en innovationsmyndighet.  
 

Regeringens proposition 2020/21:60 redovisar många förslag på intensifierad forskning inom 
många områden för att komma tillrätta med problemen. Många av dessa överensstämmer väl med 
våra ambitioner. Dock saknas något konkret innovativt förslag kopplat till demokrati och mänskliga 
rättigheter, som relativt enkelt skulle kunna komma till användning inom en snar framtid.  
 

Sammanfattning: Kritiken mot stuprörssamhället är kompakt!  
INTERIMSSTYRELSE FÖR HASSP BÖR SNARST VÄLJAS FÖR ATT KLARA UPPSATTA MÅL!   
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UPPMANING! 
Det är angeläget att denna rapport får stor spridning och  
att intresserade organisationer och invånare hör av sig så  
att vi snarast kan få ihop en interimstyrelse som täcker in 
samtliga huvudintressenter så att organisationen  får en form 
som kontinuerligt gagnar dess mål och syften.  

GÖTEBORG 2021-04-19 

  Arne Person 
Arne Person för Staden Vi Vill Ha, NPF-Ninjas, HASSP-gruppen och Medborgarkraften 
 arne.person1@gmail.com           

 

      NPF-Ninjas    STADEN VI VILL HA     MEDBORGARKRAFTEN    HASSP 


