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Föreförstudie Social Science Park   

Inledning 
Social Resursförvaltning och Stadshus AB hade under 2017 utfört en förstudie 

för en Social Science Park i Göteborg.  

                                                                           Vad har hänt Före förstudien? 

Här presenteras en medborgarberättelse om Social Science Park och HASSP 

                                                                          Vad har hänt Efter förstudien? 

 



 

4 

Ur Förstudien                                                                      
Samtliga intervjuade har eller har haft roller som innebär ledning eller övergripande ansvar 

för verksamhetsutveckling och/eller innovation inom respektive område. 

 

Syftet med en Social Science Park är att det ska komma till nytta för invånarna via 

medarbetare och chefer längst ut i organisationen. Dessa grupper rymdes inte inom ramen 

för förstudien men i ett fortsatt arbete är det nödvändigt att ta reda på både behov och 

incitament i dessa grupper. 

I denna förstudie avser ”social” i första hand de skattefinansierade välfärdstjänster som 

kommunen ansvarar för, antingen som utförare eller som finansiär. Skälet till denna avgrän-

sning är att dessa tjänster utgör kommunens största kärnverksamheter. Såväl i Sverige som 

internationellt har begreppet Science Park framförallt använts för att beteckna mötesplatser 

där företag samarbetar och får utvecklingsstöd, ofta i samarbete med akademi och forskning  

EU grupperar sociala innovationer i tre huvudsakliga kategorier.  

Den första är gräsrotsnivån som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av 

marknaden eller den offentliga sektorn.  

Den andra är samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats 

ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.  

Den tredje nivån är systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, 

kulturer, strategier och politik där innovationen riktar sig till hela samhället.  

Mötesplats Social Innovation definierar socialinnovation som ”Innovativa tjänster, produkter 

processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.                                                 

Vinnova definierar social innovation som ”Nya tjänster, varor, metoder, och arbetssätt som 

bidrar till ett inkluderande och välmående samhälle. De som berörs av problemet involveras 

i formuleringen och lösningen av det”. Utmärkande drag för social innovation enligt Vinnova 

är att det:  A Möter specifika, relevanta samhällsproblem och sociala behov  

                    B För samman människor till gemensamt värdeskapande. För att identifiera  

                    problem och hitta nya lösningar involveras användare/medborgare  

                    C Förändrar beteenden och normer hos individer, organisationer och samhällen.  

                    D Bidrar till samhällsnytta och kan visa på samhällsekonomiska vinster.  

                    Nya målgrupper och nya samarbeten mellan olika branscher skapas. 

Vare sig näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor kan klara utmaningarna inom det 

sociala området på egen hand. Det krävs därför nya former av samarbeten som i sin tur kan 

leda till nya lösningar, innovationer och idéer. I samband med detta uppstår också nya 

sorters företag, en slags hybrider som kombinerar vinstintresse med målsättningen att göra 

en samhällsinsats. Mötesplats Social Innovation beskriver dessa som ”entreprenörer som 

löser samhällsutmaningar genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett 

samhällsnyttigt mål”. 
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Föreförstudien                                                                                                                                                                          

Sammanfattningsvis kan sägas att förstudien har ett ovanifrån perspektiv. 

Det framgår att det är nödvändigt att i ett fortsatt arbete ta reda på både behov och 

incitament i de grupper som inte inryms i förstudien.  

Av förstudien kan man få uppfattningen att tankarna om en Social Science Park i Göteborg är 

ny och att det är denna form som kan vara aktuell att förverkliga. Utvecklade idéer som 

Social Science Research Park eller holistisk Social Science Park nämns inte.  
 

Avsikten med denna ”Föreförstudie” är att dels påvisa att tankar kring en dylik park funnits 

länge och att även olika sätt att utveckla dem studerats för att bättre fungera för hållbar 

samhällsutveckling, som inkludering av medborgare, civilsamhället, kulturen/konsten samt 

det övriga (Quinta Essentia) för att få det holistiskt. 

”Föreförstudie” avses också vara ett komplement till kommunens förstudie och för  

att bidra till diskussionen om hur en sådan ska förverkligas för att nå samhällets syften.  
 

År 1984 var en milstolpe för Göteborg. Det ena efter det andra av de gamla bostads-

områdena hade rivits. År 1984 gällde det Vasastaden. Pengar för grundförstärkningar 

saknades. Kommunen hade gett upp. Rivningsansökningar dröste in.  

Jag fick ett tips att besöka en myndighetsperson. Han hade nya inspirerande idéer. Då 

föddes en önskan. Tänk om vi hade haft en Science Park för sociala frågor öppen för 

allmänheten, som kunde ge stöd. Det lyckades trots detta genom egna initiativ.  

Till Göteborgs 400-årsjubileum föreslog jag en dylik och i Göteborgs Medborgaragenda 2014 

prioriterades förslaget holistisk Social Science Park fram på uppföljningsmöten att vara 

överst på Medborgaragenda 2014. En bunt av Medborgaragendan överlämnades högtidligt 

med trumpetfanfar på trappan till Börsen för att delas ut till samtliga fullmäktigeledamöter. 

Partiernas svar tydde på att det fanns intresse för att utveckla en sådan.  
 

Nedan visas en sammanställning av det som hänt sedan 1984 fram till idag. 

Blå text externa händelser. Röd text utgör mina kommentarer. Gul text påvisar milstolpar. 

Under Cardiff universitetet SPARK redovisas en del synpunkter som ligger i linje med HASSP. 

Milstolparna!      Projekt Stenstaden (Medskapardemokrati)                                  1984● 

                               Processkonstverk nr1   (AP Socialt perspektiv föreslås i ÖP)     1994 ● 

                               Processkonstverk nr 22  -25   Heden    m fl                        2008-2009 ●                                         

                               Göteborgs Medborgaragenda (SVVH Förslag Holistisk SS- Park)   2014● 

                               HASSP-gruppen  (Insikten om en holistisk vetenskapspark)       2014● 

                               Cardiff universitetet    SPARK   (Inspiration)                                  2015● 

                               Betänkande: Uppväxling     (Serneke, BE-SDF-Lundby , BRG)     2016● 

                               Förstudie Social Science Park Social resurs o Stadshus AB         2017● 

                               Framtidsveckan   HASSP-gruppen + NPF-Ninjas + obeya             2017● 

                               Möte hos Business Region Göteborg  (projekt Stadslandet)      2018● 

                               Kommunfullmäktige säger ja till en Social Science Park             2018●                          
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Viktiga händelser mellan 1984- 2018                    ●   = Milstolpe 

Projekt Stenstaden (AP +Medskapardemokrati)                                          1984 ● 

Brundtlandsrapporten                                                                                                   1987 

Göteborgs översiktsplan ÖP93 (bär- konkurrenskraft)                                            1993 

ÄEF Älvsborgs Egnahemsförening  (AP med i styrelsen)                                         1993         

Förnyelsen i storskaliga bostadsområden i Gbg  (AP m fl)                                     1994 

Processkonstverk nr1   (AP Socialt perspektiv föreslås i ÖP)                      1994 ● 

Processkonstverk nr5 Sätt färg på Göteborg inför VM 1995                                 1995 

Processkonstverk nr6   (AP Livsstilssamhället)    m fl                                               1996 

Göteborgs översiktsplan ÖP99(bär-konkurrens-medborgarkraft)                        1997 

Medborgarkraften bildas ur Göteborgs första referensgrupp                              1998 

Processkonstverk nr8   Saltholmen-Långedrag                                                        1998                                     

Processkonstverk nr 11 -16                                                                                2003-2006                                 

Lindholmen Science Park etablerades år                                                                   2000 

Sjöräddningssällskapet i Långedrag                                                                            2007 

Processkonstverk nr 22  -25   Heden    m fl                                         2008-2009 ●                                         

Johanneberg Science Park etablerades år                                                                 2009 

Mistra Urban Futures etableras                                                                                   2009 

Sahlgrenska Science Park etablerades år                                                                   2010 

Processkonstverk nr 31    Dialogplanering                                                                 2011 

Förslag till Göteborgs 400-årsjubileum    (AP)                                                           2012  

Staden Vi Vill Ha etableras                                                                                            2012 

Kulturnatta på Röhsska                                                                                                  2012  

Processkonstverk  nr 33-40                                                                                2012 -2013       

Göteborgs Medborgaragenda (SVVH Förslag Holistisk SS- Park)               2014● 

HASSP-gruppen       HASSP Holistic Association Science Park                 2014● 

Processkonstverk nr41 HASSP                                                                                     2014 

Kulturnatta  i Viktoriahuset                                                                                          2014 

SPF-Linje 9  (AP Hemsidan)                                                                                           2014 

Innovationslab på Lindholmen Science Park Visual Arena                                    2014     

Frihamnen Platsbyggeri                                                                                                2015 

Vetenskapsfestivalen Futur City Lab                                                                          2015 

Cardiff universitetet    SPARK                                                                           2015● 

Betänkande: Uppväxling      nr1 och nr2                                            2016 -2017● 

Stadsutvecklingsprogram (STUP) Lindholmen                                                         2016 

Regionarkivet                                                                                                                  2016 

Studiecirkel: Långedrags hamn                                                                                    2016 

Förstudie Social Science Park Social resurs o Stadshus AB                         2017● 

Framtidsveckan   HASSP-gruppen + NPF-Ninjas                                            2017● 

2018Funktionsrättskonferens   Dalheimerssalen                                                     2017  

Agenda Jämlikhet    Årsmöte                                                                                        2018 

Möte hos Business Region Göteborg                                                              2018● 

Kommunfullmäktige säger ja till en Social Science Park                             2018● 
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Projekt Stenstaden (AP+ Medskapardemokrati)  1984 
 

        
Omfattande skador på trägrundläggningarna hade konstaterats. Statliga bidrag skulle  

inte kunna räcka. Kostnaderna gick inte att lägga på hyran. Bostadsbolaget hade köpt upp 

flertalet av de hotade fastigheterna och lämnat in ansökan om rivningslov som inom kort 

skulle beslutas om. En kommunanställd som gav mig rådet. ”Starta ett kvartersprojekt med 

kv Granen som pilotkvarter”. Detta utfördes och efter mycket möda och besvär kunde 

rivningarna i Vasastaden undvikas. En grundförstärkningstävling utfördes. Flera skrivelser  

till politikerna om att motionera om att söka statliga bidrag utfördes., Egen forskning om 

orsakerna till att utförda infiltrationsanläggningar inte fungerade utfördes. Stockholms-

tidningar, förening i Gamla Stan och tidningen Arbetet och GP medverkade. 

 

Man kan säga att en tillfällig Holistisk Association Social Science Park hade verkat. 

Civilsamhället blev delaktigt, civil grundforskning blev genomförd, näringslivet  

gynnades och det offentliga fick tänka utanför boxen. 

En utförligare beskrivning av projektet finns på www.medborgarkraften.com 

             

http://www.medborgarkraften.com/
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Brundtlandsrapporten                                                                      1987 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 

 

Göteborgs översiktsplan ÖP93 (bär- konkurrenskraften)           1993 

Begreppen konkurrenskraft och bärkraft infördes i ÖP93 som gjorde den känd 

internationellt. Men den saknade något mycket viktigt. Den sociala dimen-

sionen eller Medborgarkraften som den kallades när den infördes i nästa ÖP.  

 

ÄEF Älvsborgs Egnahemsförening (AP med i styrelsen)              1993     

 

Föreningen var vid denna tidpunkt aktiv i ett stort antal stadsdelsprojekt.  

Ett par projekt där föreningen kunde drastiskt påverka var Gnistängsmotet 

samt planerade bostäder vid Pejlingsgatan. Båda projekten var långt komna, 

men genom att bistå myndigheterna med fakta kunde mycket förhindras och 

stora besparingar göras. Genom egen forskning och konsekvensanalyser samt 

en kontinuerlig kontakt med stadsdelens invånare, myndigheter och 

intressenter bedriver föreningen i princip en verksamhet typ  

” Lokal HASSP ”även om de sociala frågorna ännu inte är i spets.  

Verksamheten kan relativt enkelt utvecklas till att bli en lokal HASSP  

och bli till stor nytta i utvecklingen av bland annat villakvarteren i väster. 
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Förnyelsen i storskaliga bostadsområden i Gbg  (AP m fl)      1994 
Många miljonprogramsområden var hårt slitna och många hade därför byggts om. Det var angeläget 

för kommunen att ta reda på hur dessa hade genomförts och blivit mottagna. På initiativ av Chalmers 

hade en arbetsgrupp bildats. Åtskilliga byggforskningsrapporter inlästes. Stadsdelsförvaltningar, 

fastighetsägare och boende intervjuades. De första forskningsrapporterna handlade mycket om de 

tekniska utförandet. Efterhand började rapporterna att handla om sociala frågor. Hyresgästerna hade 

på flera ställen engagerat sig i förnyelserna. Vi tog del av Arbetsboksmetoden och Eriksbomodellen. 

Dialogmetoden hade blivit populär även om det knappast var tal om en reell dialog. Flyttkedjor 

studerades. Vissa områden fick inhysa dem som inte klarade hyreshöjningarna. Segregationen ökade.  

 

 

Om en HASSP hade funnits hade denna rapport kunnat spridas.  
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Processkonstverk nr 1 från 1994                        

Utdrag ur samrådshandlingen. 

Experimentet 
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och 
     rika samhällen. 
Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga  
     konstverkets budskap? 
Kan ett konstverk med tidsbegränsat budskap värdesättas och komma till nytta medan  
     budskapet är aktuellt? 

                                            

 
Målsättningar ( Ett urval) 
Målet är att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl a kommer till utryck i konsten  
      och omsätta dem i handling. 
Att bidra till utvecklingen av Göteborg till en attraktiv miljövänlig stad samt finna nya vägar 
       till förnyelsen av våra storskaliga bostadsområden.  
Att bidra till fördjupade studier av segregationens orsaker och effekter. 
Att använda kulturen som redskap för social upprustning. 
Att lyfta fram flera av Göteborgs unika bidrag. Kvaliteter som hamn-, hav- och älvstad. 
      Både Älvsborg och Angered ligger vid älven. 
Att bidra till genomförandet av kvartersvisa grundförstärkningar i Vasastaden. 
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Processkonstverkets urform 
Vår varseblivning sker till en del genom ett medvetet system och till en betydligt större del genom ett 
omedvetet. Vi känner välbefinnande eller olust utan att vi är medvetna om varför. Utformningen av 
stadsbyggandet bör i högre grad ske på det omedvetna systemets villkor. Samhällsforskningen måste 
kompletteras t ex med processkonst vars urform innehåller symboler och idéer som medvetandegörs 
och tolkas stegvis för att utmynna i ett samhälle bättre anpassat för människorna och miljön. 

De nya företagen 
För full sysselsättning krävs nya företagsformer. 
Nuvarande konsumtionsinriktade produkt- och tjänsteföretag kommer med nödvändighet att 
successivt ersättas av andra former där människan och miljön i stället sätts i centrum. 
Ett exempel processkonstverkets "levaföretag", som avses bli utvärderat och utvecklat under 
processens gång. Det är ett livsstilsinriktat företag där syftet är att anpassa sig till de anställdas 
livsstilar och livsmönster. Till denna kärnfunktion, företagets nav ansluts produkt- och tjänsteföretag 
som kan fungera i harmoni med de anställdas livsstilar och livsmönster.  

Funderingar 
Ur folkhemmets idéhistoria var det viktigare att samhället fungerade väl än att alla enskilda 
människor fick leva på sitt sätt. (Qvarsell) Det moderna livet klyvs i ett materiellt och ett andligt plan. 
Vissa ägnar sig åt "modernismen" som ett rent konstnärligt och intellektuellt fenomen, andra arbetar 
med "modernisering" politiska, ekonomiska och sociala. Detta visar på den olyckliga dualiteten, som 
uppstått mellan vårt moderna jag och vår moderna miljö. (Boman) 

En enda valuta i detta dualistiska samhälle fungerar inte. Vi spelar hasard, förut med bankerna nu 
med utlandet som finansiärer, medan de överblivna blir allt fler. Två valutor en för det materiella 
värdet "att ha" och en för det immateriella behovet "att leva" kan vara lösningen. Livskvalitet! 
Forskarna tycks vara överens om att utvecklingen bör ske i form av en process. Framgången kommer 
att bli störst när offentliga och enskilda intressenter samverkar på olika nivåer och med stor bredd. 

Respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser och för olika miljöers egen kultur och 
tradition ligger i det dialoginriktade förhållningssättet. I detta ligger en uppfordran att mobilisera de 
mänskliga resurser som finns i den lokala miljön.En ny kultur kan stimuleras av kunskap men måste 
också få växa fram underifrån som grund för en långsiktigt hållbar utveckling. Det vi i samverkan 
måste få fram nu är flexibla och måttfulla strategier efter lokala förutsättningar. 
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  Jämlikhet/likriktning? kontra jämlikhet/livstil?        
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Processkonstverk nr 5                                       1995   

   
           

                                  

 

Färgsättning av gavel i Olskroken. 

 

Inför VM i friidrott inlämnades till tävlingen "Sätt färg på Göteborg" ett stort antal förslag 

baserad på mångfald, vidsynthet och medborgarmedverkan. Gaveln i Olskroken ingick 

inte i tävlingen men visar tydligast medborgarnas medverkan i en ständigt pågående 

process i en öppen förbindelse med omvärlden genom "levadan" som tillför näring i form 

av nytänkande och innovationer. 

 

En daglig påminnelse om medborgardelaktighet och en 

ständig förändring som kräver agilt agerande och HASSP 
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Processkonstverk nr 6              1996             

En fortsättning på processkonstverk 1. 

Titel: Livsstilssamhället, värdegemenskap och mångfald. 

Budskap: Livet behöver bestyras. 

Idé: Utveckling av livsstilssamhället som ersätter industrisamhället. 

Inspirationskälla utgjorde IFMA-nätverket vars idé är att utveckla företag. 

Projektområde: Gårdsten: Gårdsten i Angered förnyas med hjälp av "bestyrare", vars 

uppgift är att tillse att boendegruppers behov tillfredsställs. Ett lämpligt antal livsstilar 

utvecklas i samverkan för att kunna erbjuda invånarna ett gott liv. 

Förklaring: Många företag har kommit underfund med att ytterligare effektivisering kan 

uppnås först genom att själv koncentrera sig på kärnverksamheten och överlåta åt dem 

som har specialkunskapen, att effektivisera stödfunktionerna, så att en effektiv helhet 
erhålls. (IFMA dvs International Facility Management Association hade inspirerat. 

Monetära system:  
Nuvarande system är anpassat för produktionssamhället och dagens värderingar. 

Livsstilssamhället kommer att kräva sina system anpassade efter sina värderingar. 

Samhällsplanering och arkitektur: 

Industrialismens krav på likriktning har varit vägledande i samhällsplaneringen och 

arkitekturen. Många är försöken att med "arkitektur" förändra industrialismens 

livsmönster. Lika många är misslyckandena. En ny bärande stadsbyggnadsteori kommer 

först att utvecklas i det att industrialismen övergår i livsstilssamhället. 

Ur utredningar: 

En analys av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena, vars slutomdöme var 

nedslående, resulterade i ett sökande efter en förklaring och lösning. I samband därmed 

tillkom ur det undermedvetna skisser och utkast. En världsbild före i tiden växte fram. 

Processkonsten föddes och precenterades i färgsättningstävlingen inför VM.  

Göteborg Energi AB:s huvudkontor liksom gavelmålningen i Olskroken utgör 
processkonstverk. 

Seminarier anordnade av ett par nätverksorganisationer inspirerade. 

Den ena värnar om företagen. Betydelsen av att stödja kärnfunktionen framhålls. 

Den andra värnar om att rädda planeten. Proaktiva åtgärder är lösningen. I båda fallen 

är människan underdrordnad kärnfunktionen.  

En tredje grupp organisationer har människan som kärnfunktion. Stora krav ställs på 

stödfunktionerna för att förhindra accelererande befolklningsexposition. 

Ett resonemang förs även om proretroaktivt handlingsmönster som innebär att ligga före 

tiden för att vara i fas med tiden. 
Individen i samhället:  

En jämförelse görs mellan industrisamhället och livsstilssamhället. 

Industrisamhället enkelriktar Livsstilsamhället mångfaldigar. 
HASSP underlättar jämlikhet: alla ges likvärdiga möjligheter till utveckling. 
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Konkurrenskraften,  Bärkraften och Medborgarkraften  

Göteborgs översiktsplan ÖP99(bär-konkurrens-medborgarkraft) 1997 
Översiktsplanen kompletteras med medborgarkraftsbegreppet efter kritiken. 

Processkonstverk nr 8    1998                                     

Objekt:  
Detaljerad översiktsplan för Saltholmen - Långedrag. 
Aktör: Referensgrupp för föreningar i Älvsborg.  

( Bildat av stadsbyggnadskontoret.)  

Behovet av bestyrning eller delaktighet i planeringen på gräsrotsnivå hade så småningom 

gett resultat i översiktsplanen genom en tredje kraft, medborgarkraften. 
Kunde bestyrningsidén äntligen ge effekt? 

Referensgruppens ambitioner att lösa de många problemen blev alltför hög för att kunna 

fungera som enbart referensgrupp och ombildades därför till Medborgarkraften iÄlvsborg.  

Om Medborgarkraften kan läsas på hemsidan www.medborgarkraften.com 

HASSP tankarna utvecklas kontinuerligt med hjälp av 
Medborgarkraften som startade som en kommunal referensgrupp. 

Medborgarkraften bildas ur Gbg:s första ref.grupp 1998  
En fördjupad översiktsplan för området Saltholmen – Långedrag skall upprättas. Nytt för 

Göteborg är att få medborgarna delaktiga genom medverkan i olika referensgrupper. En av 

dessa kallas för ”Referensgrupp Föreningar i Älvsborg”. Gruppen är mycket aktiv. Styrgrupp 

bildas och en mängd arbetsgrupper. Tidspressen är stor varför mötena är täta. Gruppen och 

dess kraft blir alltför stor för kommunen. Hela planarbetet bordlägges. Referensgruppen 

byter namn till Medborgarkraften. Skaffar hemsida och har sedan dess på olika sätt deltagit i 

utvecklingen av Göteborg. Ambitionerna blev efterhand mer ett nätverk för hela Göteborgs 

utveckling från att ha varit ett nätverk för utvecklingen av främst Saltholmen – Långedrag.  

                                   

Medborgarkraften arbetar för såväl centrala som lokala HASSP 

http://www.medborgarkraften.com/


 

18 

Lindholmen Science Park etablerades år 2000   
Triple Helix dvs samverkan mellan Akademin , Näringslivet och det Offentliga. 

Fokusområden: Transport, ICT och media  

UR förstudien: Lindholmen Science Park etablerades år 2000. Staden och Chalmers såg 

tillsammans ett behov att vid sidan av alla bostäder som byggdes på Norra Älvstranden få 

igång en ekonomisk utveckling i området och att näringslivet därför måste bjudas in. Efter 

att Chalmers och Göteborgs stad grundat bolaget gick Ericsson och Volvo in och köpte aktier.  

Lindholmen Science Park har tre fokusområden: Transport, ICT och media. I verksamheten 

deltar både stora globala företag och små innovationsföretag. Lindholmen Science Park är en 

internationell samverkansmiljö och har samarbetspartners över hela världen. 

Med HASSP som verktyg kan parkens triple helix modell uppväxlas.  

Processkonstverk nr 11     2003                           
Quinta Essentia 

BAKGRUND 
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet.  
Mina kallade för Quinta Essentia "En stad för alla" 

En Visionen: När jag nyligen bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel 
en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att 
fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera ”Quinta essentia”dvs ”det viktigaste” 
och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några uttalanden i 
åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte en visionär plan fram 
för Gullbergsvassområdet. En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan som passade 
alla möjliga typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier fick utgöra basen. Jag 
gestaltade terrasser, essensior, frizoner, gallerier och mötesplatser, som reproduktions-
platser för medborgarkraft och för tillvaratagande och förädling av inte minst de destruktiva 
krafterna. En stadskärna växte fram som skulle göra Göteborg till en stad för alla.  

 
Mycket av innehållet kan utvecklas i HASSP och spridas. 
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Processkonstverk nr 12             2005                                  

Tidskapseln 2050 
Framtidsvisioner för Göteborg läggs i tidskapsel. Projektet Göteborg 2050 går mot sitt 
slut. Men tankarna och idéerna om ett framtida hållbart samhälle kommer att leva vidare. 
Bland annat i en tidskapsel som ska öppnas om 2050. Idén är ett samarbete mellan 
projektet Göteborg 2050 och miljöförvaltningen. Medborgarkraften lämnade ett bidrag.  

 

Ur Utställning i samband med fyllningen av tidskapseln. 

Hemsidan www.medborgarkraften.com utgör ett medborgarkraftsembryo. 
Ett embryo till den medborgarkraft som inom några år med största sannolikhet kommer  
att utvecklas likt bärkraften och konkurrenskraften. Ett embryo till den tredje noden i det 
kraftfält som innan år 2050 kommer att bilda grunden för ett nytt regeringssystem i Sverige. 
Ett embryo till det regeringssystem som ersätter dagens polära vänster - höger system.  
För att lösa dagens globala problem behövs en social kraft i balans med bärkraften och 
konkurrenskraften. En kraft som förmår att vidga medborgarnas sinnen.  
Med HASSP kan 2005 års framtidsvisioner med råge förverkligas innan 2050. 
HASSP som verktyg för SSP kan bli betydelsefull ur samarbetssynpunkt. 

Processkonstverk nr 14 Södra älvstranden 2005                            

Vision Älvstaden Till kommunens hemsida insändes ett antal bidrag.  

Utmed Packhusplatsen föreslogs bland annat Basarer för kraftprocesser. En ny "yngelplats" 
för framtidens affärsmän. En innovationernas marknadsplats där medborgarna kan delta i 
utvecklingen av varierande slag av affärsidéer. 

I HASSP- anläggningarna kan denna funktion inkluderas. 
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Processkonstverk nr 15          2005                

ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG  

INSPIRATION 
Göteborgs översiktsplan (ÖP99), processkonsten, självhjälpsgrupper, strukturer i naturen 
och inom matematiken, medborgarkraften.com, samt vattnets betydelse för livet har 
inspirerat. Grundläggande för livet är, att kunna leva väl, att naturen består och att vi har 
tillgång till materiella hjälpmedel. Det vill säga, att just de tre krafter, som Göteborgs 
översiktsplan utgår ifrån, kan samverka och balansera varandra så att vi får en hållbar stad.  

 

Göteborg var en Sjöfartsstad. Med hjälp av HASSP kan den så förbli. 
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Processkonstverk nr 16           2006       
Kulturlyft och medborgarkrafter 
Samtliga rum och väggytor i byggnaden fotograferades och fylldes med egna verk. 
Skulpturer, målningar och videos. En video utfördes som en vandring genom de olika 
salarna. Idén skulle kunna tillämpas av allmänheten och konstföreningar som drivkraft  
för att få till stånd en verklig utställning i lokalerna. Videon översändes till Röda Sten. 
Videor: Utställningen, Gaveln, I stället för, Ockupationer, Begrundan, Bildanalyser, 

Tetran, Besjälat hus, Papperskorgen, Levadan. 

Embryo : Röda Sten, medborgarkraftsbegreppet och Göteborg som kulturstad. 
Strategi Med utgångspunkt från Röda Sten och Göta älv samt översiktsplanens 

kraftbegrepp byggs Göteborgs kulturliv ut till önskad dignitet.  
Budskap: Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande  

och agerande kan genomsyra allt. Konsten kan ligga före forskning och ha utmärkta 

möjligheter att påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksam- 

heter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.  
Uttolkare: Medborgarna  

      

      

             
Liknande arrangemang för att ge kulturen större plats i samhället  
för hållbar samhällsutveckling möjliggörs genom verktyget HASSP.  
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Sjöräddningssällskapet bygger i Långedrag 2007  
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Det startades av  

eldsjälar för över 100 år sedan. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd  

att ställa upp dygnet runt, året om. Det står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan 

bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. 

Den nuvarande anläggningen i Långedrag invigdes år 2007. Den innehåller bland annat 

Långedrags Värdshus och Kryssarklubben. Göteborgs kommun hade under lång tid genom 

bland annat arkitekttävlingar försökt att få till stånd en ny restaurang i Långedrag men 

misslyckats. Sjöräddningssällskapet kom på idén att etablera ett centrum för båtsporten 

inom området och fick stöd för idén av Kommunen, Medborgarkraften och ÄEF. 

Kan Medborgarkraften bli en liknande förening som räddar liv på land? 

Kan Medborgarkraften i Älvsborg bli morgondagens Lokala HASSP?  

Kan HASSP- verksamheten byggas på gåvor, medlemskap och ideella insatser?  

Processkonstverk nr 22   2008                                                
                                               Heden I framtiden och kraftsamverkan 
INTRODUKTION 
Sedan 2008 då processkonstverket "Heden möjligheternas hed" tillkom har 

Göteborgarnas blickar riktats mer till Frihamnen och Göteborgs 400-årsjubileum än till 

Heden. Trots detta tycks processkonstverkets innehåll ha blivit än mer aktuellt likaså 

vikten av att medborgarna tar egna initiativ och bidrar med fördjupade analyser. 

 

Med nedanstående funderingar kring Göteborgs 400-årsjubileum under temat "hållbar 

utveckling" kommer vikten av tillkomsten av en förstärkt medborgarkraft för att få 

hållbar utveckling att ytterligare befästas. Tack vare göteborgarna sätter Göteborgs 400- 

årsjubileum sådana avtryck att stan får internationell uppmärksamhet. Göteborg blir en 

drömstad över allas förväntningar. Så kommer det att bli om vi redan idag tillser att utgå 

från en arbetsmodell som ger utrymme för och uppmuntrar innovationer och kreativitet. 

T ex en modell som kontinuerligt kan anpassas så att bästa måluppfyllelse erhålls och 

som medger allas inflytande dvs en inkluderande och interaktiv modell. Kommunen vill 

att huvudtemat för jubileet ska vara hållbar utveckling.  

Ett villkor för hållbar utveckling är balans mellan den sociala, ekologiska och ekonomiska 

dimensionerna. Den ekologiska rår. Den sociala anpassas på bästa sätt och den 

ekonomiska fungerar som ett verktyg. Myndigheterna har tagit initiativet till balansen. 

Nu är det upp till medborgarna om de kan öka sin kraft så att balans kan uppstå.  

Även om den centrala HASSPen inte lokaliseras till Heden kan den 
som lokal sådan få stor betydelse för Göteborg. 
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Processkonstverk nr 23           2008      

Göteborgs Framtid  

 

   
Med HASSP innehållande Obeyarum och inkubator kan allt om 

Göteborgs framtid analyseras och konsekvensutredas för att ligga 

till grund för ett agilt agerande för att kunna ligga rätt i tiden. 
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Processkonstverk nr 25                       2009                 
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 
Medborgarkraften har startat upp ett processkonstverk nr 25 vars mål är, att till år 2021 

bidra till förverkligandet av ett för staden magnifikt jubileumsfirande. En tanke är att liksom 

år 1923 anordna en jubileumsutställning som bas men nu med hållbar stadsutveckling och 

Göteborgs framtid som teman samt processkonstverken nr 1 - 33 som utgångspunkt. Med 

detta förhållningssätt blir hela regionen involverad och alla idéer som framträder under 

processens gång kan tillvaratas och tolkas. Alla intresserade medborgare blir delaktiga. 

Längre ner redovisas några förslag som är aktuella för utvecklingen av HASSP  

 

Johanneberg Science Park etablerades år   2009         
Triple Helix dvs samverkan mellan näringsliv, akademi, och samhälle. 

Fokusområden: Samhällsbyggnad, Energi, Material- och nanoteknik 

Ur förstudien 

Johanneberg Science Park har funnits i sex år och grundades av Göteborgs Stad och 

Chalmers. Parken är en mötesplats för idé- och kunskapsutbyte mellan näringsliv,  

akademi och samhälle och har Samhällsbyggnad, Energi, Material- och nanoteknik  

som fokusområden. Samverkan sker via Open Arenas och kärnan är pågående projekt.  

Parken finns i nybyggda lokaler inom Chalmers campusområde. Sommaren 2015 slut- 

fördes uppförandet av två hus med 400 kontorsplatser. De stora ägarna är framför allt  

från byggsektorn och flera av de projekt som är aktuella nu berör boende- och miljöfrågor. 

Genom HASSP får JSP ett effektivt verktyg för att nå ut till medborgarna och 

HASSP värdefulla forskning i utbyte. Samtidigt underlättar HASSP samverkan 

inom Triple helix. 

Mistra Urban Futures etableras          2009                        

Kairos projektet inspirerade och dess synvändor är viktiga att beakta i  

planeringen framöver. 

HASSP kommer att underlätta förverkligandet av synvändorna  
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Sahlgrenska Science Park etablerades år  2010      
Triple Helix dvs samverkan mellan Akademin , Näringslivet och det Offentliga. 

Fokusområden: Digital hälsa, Internationalisering samt små och medelstora företag. 

Enligt ägarnas riktlinjer ska parken skapa och verka för: Kommunikation och synliggörande av 

de resurser och erbjudanden som finns inom life science-sektorn i Västsverige. Framväxten 

av mötesplatser och samverkansplattformar av typen ”open arenas”, där företag, akademi, 

hälso- och sjukvård, myndigheter, institut med flera aktörer kan mötas, utbyta idéer och 

inleda konkreta samarbeten. Fördjupad samverkan med andra kluster i Sverige och 

internationellt.  

HASSP kommer för Sahlgrenska Science Park liksom för de övriga  

att bli ett effektivt verktyg för ökat samarbete. 

 

Processkonstverk nr 31  Dialogplanering  2011                         
INLEDNING:  Medborgarnas delaktighet i stadsförnyelsen har inom Göteborg tagit sig olika 

uttryck under de senaste 20 åren. Gräsrotsplanering, brukarplanering, arbetsboksmetod, 

Eriksbomodell och slutligen dialogplanering avlöste varandra. De hade sina för och 

nackdelar. Dialogplaneringen är den som fortfarande förordas av kommunen trots sina 

begränsningar. Under senare tid har ett flertal handböcker färdigställts, som handlar om 

olika sätt att föra dialogen för att få optimal effekt och demokrati. Genom analys av dessa är 

avsikten att finna en uppdaterad plattform för dialogen som överensstämmer med intentio-

nerna att uppnå hållbar utveckling. Ovan redovisas en målbild.  

Är det möjligt att uppnå denna typ av demokrati? Är den önskvärd? 

Finns det risker? Kan den utvecklas ytterligare?  

 

file:///C:/HemBrinkster1/vb1111.htm
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Förslag till Göteborgs 400-årsjubileum (AP) 2012  

              

Nr 14 Interaktiv dialogplanering            

Tack vare göteborgarna sätter 400- årsjubileet sådana avtryck att stan får internationell 

uppmärksamhet. Detta inträffar om vi redan idag utgår från en arbetsmodell som bygger på 

interaktivitet. En dubbelriktad dialog som ger utrymme för och uppmuntrar innovationer, 

kreativitet och kraftbalans. 

För detta krävs verktyg som HASSP som underlättar Medskapandedemokrati   
 

Nr 15 Processkonst som verktyg i samhällsplanering  

Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo 

förverkligas i en process under medverkan av uttolkare. Syftet är att som komplement till 

traditionell forskning och utveckling skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling 

som ligger i fas med tiden. 

 

I HASSP är avsikten att alla ska ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. 

Som ett komplement till forskningen kan processkonsten spela en stor roll för 

att få med alla i samhällsutvecklingen. Denna konst kan i typ Obeyarum 

utvecklas av betraktarna och leda till nya verksamheter såväl inom välfärden 

som näringslivet. Genren kan få stor betydelse inom konstvärlden som  

hårdvaluta för finansiering av anläggningar som HASSP. 
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Nr 17 Spel som verktyg i samhällsplaneringen    

Ett virtuell/reellt roligt och utvecklande spel för alla kategorier, utvecklas till ett 

kraftfullt verktyg för den hållbara stadsutvecklingen innebärande ett nytt 

tankesätt. Ett spel som kan utvecklas i det oändliga och visa vägar till hållbar 

utveckling inte bara för Göteborg utan även globalt. 

Ett inslag i HASSP som kan få nya kategorier medborgare att få upp 

ett intresse för samhällsfrågor. 

 

 

 

NR 18  Virtuella framtidsmodeller     

Virtuell verklighet är en datorgenererad skenvärld i vilken användare upplever 

sig verka. Det finns kurser om hur de nya tekniska hjälpmedlen kan användas 

inom samhällsplaneringen för att t ex få kunskap om hur förtätningar av 

tätortsbebyggelse påverkar miljön. Sådana bör utnyttjas inför jubileet. 

En självklar ingrediens i en Central HASSP 
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Nr 20 Stadslandskap                                   

Aktuellt är ett ärende i byggnadsnämnden, som syftar till att främja bevarande och bruk av 

befintlig jordbruksmark, samt att etablera planeringsrutiner som tar tillvara olika värden i 

jordbruksmarken. Ärendet ger anledning till en vidgad syn på utformningen av den täta 

blandstaden inför jubileet. 

Från hemsidan:  

Stadslandet Göteborg är ett samverkansprojekt mellan invånare, föreningar, företag, 

förvaltningar och akademi som drivs av Business Region Göteborg.  

I ett samarbete med forskningscentret Mistra Urban Futures kommer Stadslandet Göteborg 

även utveckla ett forskningsforum tillsammans med de olika aktörerna. Målet är att 

samarbetet i naven skall leva vidare efter projektets slut. 

Med utgångspunkt i fyra lokala nav i Angered och Norra Hisingen ska innovativa 

mötesplatser skapas med målet att utveckla och tillämpa nya koldioxidsnåla produkter, 

tjänster och lösningar inom hållbar stadsutveckling och livsmedel. 

Syftet med mötesplatserna är att skapa arbetssätt för ett gränsöverskridande samarbete 

mellan staden, lokalt näringsliv, invånare och akademi. Fokus i samarbetet är koldioxidsnål 

lokalekonomisk utveckling och hållbar affärsutveckling.  

De långsiktiga målen med projektet är att minska klimatpåverkan genom att bland annat 

formulera och tillämpa en livsmedelsstrategi för hela staden, genomföra och tillämpa en 

förstudie kring hållbar närlogistik samt testa möjligheterna för besöks- och turistmål i 

närområdet. 

Social hållbarhet – en grund för ekonomisk utveckling 

I stadens budget för 2017 ska Göteborg Stad vara en hållbar och grön innovationsstad med 

ökad tillväxt på arbetsplatser. Visionen för Stadslandet Göteborg bygger på miljö- och 

klimatmålen för Göteborgs Stads, samt stadens sociala mål för att skapa jämlikhet och 

minska skillnaderna i livsvillkoren mellan stadens olika områden. 

Stadens sociala mål för att skapa jämlikhet och minska skillnaderna i 

livsvillkoren mellan stadens olika områden, samt målet att samarbetet i 

naven skall leva vidare efter projektets slut innebär att verktyget HASSP 

kommer att få stor betydelse framöver. 
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Nr 34             Ljussättning                                   

Göteborg som regioncentrum kommer att innebära ett allt större krav på att 

fungera som en levande stad under dygnets alla timmar. Detta innebär att ett 

betydligt större krav på såväl säkerhet som estetiska synpunkter måste ställas 

på Göteborg nattetid. Ljussättningen får en stor betydelse. 

HASSP som inkluderar kulturen/konsten får här en viktig uppgift att lösa.  

 

 

Nr 39  Science Park Heden                                

Göteborgs tre Science Parks, Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska, kompletteras med 

en fjärde på Heden tillägnad det sociala, folkhälsan, forskning, hälsokonsekvensbeskrivningar 

och helheten.  

Som lokal HASSP alternativt Social Science Park med fokus på hälsa kan den 

få den ”gamla stadskärnan” att fortsätta fungera och bli en länk mellan 

Avenyn och Evenemangsstråket. 
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Nr 44  Lycka + Science Park Heden                   

En definition av lycka! "Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende 

av yttre villkor. Den är baserad på en villkorslös kärlek till livet. "  

För att Göteborg skall bli världsbäst i samhällsplanering räcker det inte att få 

till stånd en hållbar stadsutveckling. Det är viktigt att tänka på dess utförande 

och innehåll så att lyckokänsla uppstår. HASSP! 

 

Nr 45   Basarer för kraftprocesser            
 Förekommer även som Processkonstverknr 14 

En ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. En innovationernas marknadsplats där 

medborgarna kan delta i utvecklingen av varierande slag av affärsidéer för såväl stad som 

landsbygd samt stadsland. (Läge: där masthamnen låg  

En basar öppen för allmänheten att bidra med idéer för förverkligande kan bli 

en betydelsefull del i såväl lokala som centrala HASSP inte bara inom Västra 

Götalandsregionen.  
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Nr 46  Omvärldens hus                              

Ett komplement till Världskulturmuseet. En byggnad som innehåller allt om 

världens kulturer och har direktkontakt med dem. Storbildskärmar visar 

aktuella händelser. Speakers corner för aktuella händelser gör byggnaden 

levande dygnet runt. 

I en för regionen central HASSP skulle en sådan funktion kunna  

ingå och bli det som Världskulturmuseet en gång var tänkt att bli. 
 

 

 

Nr 61 Inkubator inom Science Park Heden     

Förslaget "Heden som social mötesplats" inkluderar en massa funktioner vars 

syfte är att förstärka den sociala dimensionen. Bl. a föreslås en inkubator.  

En inkubator är tänkt att ingå i alla centrala HASSP-anläggningar. 

När robotisering och delnings ekonomin skär ned på de traditionella 

verksamheterna blir inkubatorerna än viktigare för utvecklingen av 

välfärdens nysatsningar. 
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Nr 62 BID Business Improvment District        

För att stimulera göteborgarna till att bli delaktiga i Göteborgs omdaning  

till en världsledande stad i hållbar utveckling kan BID vara ett bra redskap  

för finansiering av intressanta projekt. Hedens omdaning till en Science Park  

t ex som kommer att stärka hela centrum söder om Vallgraven. 

Redskapet kan också användas inom HASSP i arbetet med 

byggemenskaper, delningsekonomi och förädling av nedgångna 

kvarter, villaområden såväl som miljonprogramsområden. 

 

 

 

 

 

Staden Vi Vill Ha etablerades                      2012 
Staden Vi Vill Ha arbetar med att öka invånarnas deltagande i utformningen av sin egen stad 

genom att arrangera forum för att öka invånarnas deltagande i utformningen av sin egen 

stad genom att arrangera forum för att gemensamt skapa staden vi vill ha. Föreningen är 

partipolitiskt obunden och arbetar utifrån en värdegrund om hållbarhet och jämlikhet. 

 

Inom föreningen har bland annat bildats fristående arbetsgrupper 

som driver speciella frågor. HASSP-gruppen är en sådan som verkar 

för att en central HASSP ska fungera i Göteborg vid 400-årsjubileet. 
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Kulturnatta i Göteborg   2012    
Staden Vi Vill Ha hade under kvällen tre stycken montrar på Röhsska  museet 

Modellen visar en kvartersstruktur där gårdarna representerar ekonomi, ekologi, socialt 

samt kultur/konst. I mitten en gemensam mötesplats typ holistisk Social Science Park. 

Hela modellen kan ses som en HASSP där laboratorier, bostäder  

och undervisning samt inkubatorer fördelas till respektive kvarter.  

I mitten obeyarum administration konvent m m.  

 

 

Djupdemokrati  Hammarkullen         2012         
Social resursförvaltning hade bjudit in SVVH att delta i en tvådagars kurs i djupdemokrati 

med besök av Myrna Lewis. Vi lärde oss mycket. Inside the NO, soft foot dans, de 5 stegen  

i en djupdemokratisk metod, terroristlinjen osv.  

Detta ledde fram till HASSP =Holistic Association Social Science Park 
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Processkonstverk nr 33             2012          

Krafter, konsekvenser, strategier och hållbarhet  
Städerna förändras kontinuerligt. För att utvecklas hållbart krävs verktyg. Detta process-

konstverk har som syfte att utveckla ett flexibelt verktyg för hållbar stadsutveckling.  
Målet är att verktyget ska vara tillämpligt i arbetet inför Göteborg 400 år. I det här process-

konstverket redovisas bilder, strukturer och texter, som ska väcka tankar om nya vägar  

till hållbar utveckling. Krafter som påverkar utvecklingen, konsekvenser av deras påverkan, 

strategier för att nå våra mål och hur hållbar utveckling kan uppnås redovisas. 

 

        Strålen drar krafterna till sig och får igång en samverkan.      

       

     Tolkning: Strålen är kulturen/konsten.  

      Kraften som får de tre att samverka  är HASSP (Quinta Essentia)  

            De tre kan vara ekonomi, ekologi, socialt alternativt  

                 Triple helix dvs näringsliv, akademi, samhälle. 
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 Processkonstverk nr 34      2012            
Quinta Essentia  En stad för alla II 

Städerna förändras kontinuerligt. För att utvecklas hållbart krävs verktyg. Detta 
processkonstverk har som syfte att utveckla det i tidigare processkonstverk omnämnda  
5:e kraften Quinta Essentia: En stad för alla.  
I FN:s konventioner och i Göteborgs översiktsplan talas det om de tre hållbarhetskrafterna 
som ska balansera varandra. Konkurrens-, Bär- och Medborgarkraften eller ekonomiska, 
ekologiska och sociala krafterna. Till dessa omnämns ofta kulturen/konsten som en fjärde 
kraft. I analysarbeten och processer görs det sällan försök till balansering. Det förefaller att 
vara alltför abstrakt. Det saknas en kraft som har förmågan att binda ihop delarna till en 
hållbar helhet. Quinta Essentia. I det här processkonstverket redovisas bilder, strukturer och 
texter, som ligger till grund för denna femte kraft. 

HASSP kan ses som den 5:e kraften Quinta Essentia som binder ihop delarna. 

 

Processkonstverk nr 36     2013             

SOCIAL SCIENCE PARK  
Den kan definieras som en holistisk vetenskapspark, en mötesplats öppen för alla. Kultur  
och vetenskap, som poler, främjar innovationer i en samverkan mellan medborgare, 
akademi, näringsliv, samhälle och traditionella Science Parks för en hållbar och balanserad 
tillväxt av hög kvalitet. Välfärden och ekonomin ses som tillväxtfaktorer och balanserar. 

Andra intressen finns för utnyttjandet av Heden varför läget för en Central 
HASSP här inte längre är aktuell inom överskådlig framtid. 
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Processkonstverk nr 37      2013       

GÖTEBORG GLOKALT  
Samhället har under de senaste decennierna blivit alltmer globaliserat på gott och ont. 
Bergsjön är en sådan lokal stadsdel som lider av denna utveckling. Den kommer därmed  
att bli en lämplig stadsdel för prövning av samspelet mellan det lokala och det globala. 

Stadsdelen har valt andra ändamål för kulturhuset än HASSP 

 

Processkonstverk nr 38       2013      

HOLISTIC SCIENCE PARK  
Holistic Science Park ska vara en fysisk plats som stöder universitet, näringsliv och 
statlig/kommunal samverkan med avsikt att skapa högteknologisk och ekonomisk utveckling 
samt utveckla kunskaperna. Här ska en kunskapsmiljö utvecklas genom att skapa de bästa 
förutsättningarna för att idéer ska uppstå och sedan förverkligas genom möten och 
samarbeten i en dynamisk miljö. Den ska fokusera på helheten för hållbar utveckling och 
innovation. Lika stor vikt läggs vid mellanrummen som rummen. 

Principen är densamma som för HASSP. Eftersom Göteborg har Science Parks 
för främst näringslivet blir det naturligt att HASSP måste ägna mer tid för de 
sociala frågorna. 
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Processkonstverk nr 40   2013             

UTVECKLING NORDOST  
bakgrund   Kommunen satsar 125 milj. Skr på ett kulturhus i Bergsjön. 

Kulturhus Bergsjön: Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt sig för att satsa 125 
miljoner kronor för att bygga ett kulturhus i Bergsjön år 2014. SDN Östra Göteborg har fått 
uppdraget att leda arbetet. Förberedelsearbetet inför det nya kulturhuset i Bergsjön stöds av  
EU-projektet Utveckling Nordost. 

Möten 
Den 10 april… Den 4 mars… Den 18 februari …Den 6 maj …Den 30 maj… Den 4 februari…  

 

Mejl om förslag Social Science Park 
Hej! Tack för ditt mejl! Det ser spännande och genomtänkt ut. Vi sparar det tillsammans 
med alla inkomna tankar och förslag som vi sätter stort värde på att få in och samtala kring... 

Enligt programmet skulle medborgarna få stor inflytande över innehållet. Tanken var att 
stödja en aktiv grupp i stadsdelen som hade tankar kring en social mötesplats.  En lokal 
Social Science Park i Bergsjön skulle inspirera andra stadsdelar att ta efter. Så blev det inte. 

Kulturhuset är ännu inte färdigställt. En lokal HASSP  
kan med stor sannolikhet bli aktuell där, i en framtid. 

 

 

 

 

 

file:///C:/HemBrinkster1/Mina hemfortgalleri/forumamne/forumheden08start1.htm
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Göteborgs Medborgaragenda (SVVH Förslag holistisk SS- Park)  2014 

 

 
Förslag: holistisk Social Science Park utgör ett av huvudförslagen. 

Hela kommunfullmäktige tilldelas en kopia och partierna lämnar svar. 

Efter partiernas svar finns det förhoppningar om att en dylik  

park kan förverkligas, men civilsamhället måste driva på.   
 



 

39 

 

 

 

HASSP-gruppen för Holistic Association Science Park             2014 

 
HASSP-gruppen har förväntningar på att få till stånd en interimsstyrelse  

innan Göteborgs 400-årsjubileum. Gruppen arbetar självständigt under 

föreningen Staden Vi Vill HA. Den har stor kontakt med nätverket 

Medborgarkraften. En egen hemsida har skapats där länkar finns till olika 

rapporter m m. HASSP-gruppen arbetar nu ihop med NPF- Ninjas för att  

finna gemensamma arbetsformer. Ett exempel är obeyarum. 

HASSP-gruppen arbetar vidare för att nå resultat  
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      Ur en utredning om samverkan mellan Science Parks och läge för HASSP  
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Processkonstverk nr 41                                 2014          
HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP) 
Programförklaring!  
Holistic Association Social Science Park är en utveckling av tidigare processkonstverk som 
avser utveckling av de nuvarande vetenskapsparkerna i Göteborg. Det är en sammanslutning 
av alla typer av intressenter för utveckling av ett holistiskt samhälle, dvs den ska fokusera på 
helheten.  
Det ska vara en fysisk plats som underlättar samverkan mellan medborgarna, akademi, 
näringsliv och samhället med avsikt att skapa såväl kvalitativ hög välfärd som högteknologisk 
och ekonomisk utveckling där kultur och konst ges stort utrymme. Lika vikt läggs vid 
mellanrummen som rummen. 

Processkonstverket är på gång. Stora förhoppningar på att HASSP förverkligas 

Kulturnatta  i Viktoriahuset                                                  2014 

 

Målet var att få till stånd en HASSP inom Frihamnen. Först en tillfällig anläggning. För den 

slutgiltiga hade vi planer på att arrangera en tävling. I huset var det många kultur-föreningar 

som hade öppet hus under kvällen och många som fick ta del av bilden ovan. 

Begreppet HASSP fick ytterligare spridning! 

SPF-Linje 9  (AP Hemsidan)                  2014             

Detta är en av 21 föreningar inom Göteborgsdistriktet 

Varje förening har ett socialt ombud.  
Om HASSP blir verklighet kommer detta att få mycket stor 

betydelse för alla pensionärsföreningar och pensionärer.  
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Innovationslab på Lindholmen Science Park Visual Arena  2014     
Arbetet i labbet har skett inom tre områden: Skapa en stad för alla, Hållbara livsstilar och 
Smarta Energisystem. Fokus har legat på Vision Älvstaden, ett område på båda sidor om 
älven (se alvstaden.se) som ska visa vägen och vara en port mot omvärlden. Ett viktigt 
arbetsverktyg har varit Loopmetoden. En handlingsbaserad affärsutvecklingsmetod 
framtagen av Drivhuset tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship, där  
man mellan varje workshop testar idéer genom att gå ut och ställa frågor till personer i  
eller utanför gruppens nätverk. Innovationslabbet är en del av projektet Göteborgs nya 
innovationsplattform (IHAS), ett samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi. Bakom 
Innovationslabbet står Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Mistra Urban Futures. 

 

Skapa en stad för alla  
Deltagarna indelade i team arbetade med en av följande utmaningar: 

Affordable housing – vem får bo här och vilka regler bör gälla? 

Vad vill människor samlas kring vid olika tider på dygnet?  

Hur kan man använda offentliga rum för vila och rekreation året om?  

Hur kan vi använda tillfälliga och/eller billiga lokaler?  

Hur kan platser där barn, unga och vuxna möts, leker och lär se ut? 

HASSP-gruppen var med i teamet Affordable housing. Arbetssättet  
var intressant. Förslaget holistisk Social Science Park blev diskuterat. 
Loopmetoden kan med fördel användas inom HASSP och obeya. 

 

 

 



 

43 

Frihamnen Platsbyggeri                                                           2015 
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Av detta blev det inget! 

Förslag från medborgarna prioriterades inte. Andra lokaliseringar 

för HASSP studerades. 
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Vetenskapsfestivalen Futur City Lab                                      2015    

 

     

     
När kommunen inte kunde bestämma sig för hur Heden ska disponeras  

föll tankarna på en HASSP inom jubileumsparken i Frihamnen. Vid tid-

punkten för Vetenskapsfestivalen var detta fortfarande HASSP-gruppens 

huvudförslag. Då det var svårt för HASSP-gruppen att finansiera ett 

platsbyggeri i Frihamnen började vi genom Collaboratory få ett intresse  

för Lindholmen.  Som nedre bilden till höger visar är en Dom typ den som  

nu byggs strax intill placerad inom kvarteret Propellern.  (Förslag JI) 

Som en flytande ö, kanske flyttbar mellan stadsdelarna utmed älven, typ 

modellen på nedre bilden till vänster kan HASSP fortfarande vara intressant. 
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  VETENSKAPSFESTIVALEN  
   FUTURE CITY LAB I BÄLTESSPÄNNARPARKEN  APRIL 2015 

  ENKÄT:FÖRDELA JUBILEUMSPARKENS INNEHÅLL 

 

      SAMMANFATTNING 

             Collaboratory anordnade en karta för modellbygge som inkluderade bland annat 

             Frihamnen och jubileumsparken. För att stimulera besökarna bidrog Projekt  

             HASSP/Staden vi vill ha, med idémodeller om hur jubileumsparken skulle kunna 

             disponeras. HASSP står för Holistic Association Social Science Park. För att få en 

             uppfattning om besökarnas inställning fick de möjlighet att besvara en enkät om hur 

             de vill fördela 8st förslag till innehåll i parken. 25st svar inlämnades. De mellan 33 år  

             och 70 år prioriterar HASSP. En fingervisning om vad en regionkärna bör innehålla!  

             Siffrorna anger % av 100 poäng som ska fördelas.  Röd siffra anger vinnare och blå 2:a 

             HASSP fick flest poäng! 

RESULTAT 
(Varje deltagare fördelar 100 poäng 

Röd färg anger vinnare blå färg 2:a.)  
 

Totalsegrare HASSP som 

inkluderar allt  2500 poäng 

 

Om hänsyn tas till: 

Tema 
1:a            Bad               470 poäng 

2:a            HASSP          447 poäng  

3: a           Jobb             331 poäng   

4:a            Nöje             319 poäng 

Ålder   
<20 år        Nöje 

> 21 < 32   Bad 

> 33 < 70   HASSP 

> 70            Bad och sjöfart 

 

Kärnans funktion 

HASSP+EMBR+JOBB 1072 poäng 

BAD+SJÖFART              788 poäng 

NÖJE+FRIH+SKYLTF     640 poäng  
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Cardiff universitetet   SPARK           2015  

Social Science Research Park. 

Vad har hänt internationellt? 

 
Stanford byggde på 1950-talet världens första inkubator för tekniskt baserade nyheter från 
sina universitetslaboratorier och har arbetat för det fysiska utförandet av "trippelhelixen" . 

Bilbao Social Innovation Park Ursprungligen från 1950-talet är en affärspark som är helt engagerad i 

den tredje sektorns innovation och nytt för Europa. Den sociala innovationsparken (SI Park) kommer 

att vara värd för konsoliderade sociala företagare och nya innovationsprojekt som syftar till att skapa 

den nya "sociala silikonvalley". De skapar en affärspark för sociala företag och kooperativ. Parken 

kommer att omfatta nystartade, regionala och statliga organisationer och välgörenhetsstiftelser. 

 

 

2015 startade Cardiff universitetet SPARK som står för Social Science Research Park. 
Från deras hemsida: Arbetet syftar till att ta itu med stora samhällsutmaningar. Vi kan inte förvänta 

oss att en institution eller ett akademiskt ämne ska ha svaren på allt. För att anpassa och utveckla 

den traditionella sciencepark-modellen skapas ny infrastruktur. SPARK samlar tvärvetenskapliga 

forskargrupper för att ta itu med frågor som berör oss alla. Att samla kompetens under ett tak gör att 

vi kan arbeta på nya sätt när vi utvecklar och utforskar svar på dessa problem. SPARK:s uppdrag är att 

"skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde genom att utveckla innovativa och effektiva 

lösningar på samhällsproblem med offentliga, privata och tredje sektorer". Ett gemensamt initiativ 

med Nesta om offentlig service innovation, illustrerar hur vi vill realisera dessa ambitioner. 

(Nesta är en innovationsstiftelse.)  

Forskarna har tillgång till ett brett utbud av utvecklingsprogram, avancerade faciliteter, omfattande 

biblioteksresurser och expertråd. De arbetar över discipliner för att ta itu med stora utmaningar som 

samhället, ekonomin och vår miljö står inför. Det finns ett syfte att integrera samhällsvetenskap och 

humaniora i programmen. Det affärsmässiga tillvägagångssättet, med gradvis förändring av hur 

problem är inramade och forskargrupper samlas, kommer inte att leda till målen. Därför utforskas 

mycket mer radikala tillvägagångssätt för hur vi organiserar forskning.  
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SPARK: en specialbyggd anläggning för att lokalisera forskare från flera discipliner tillsammans med 

externa samarbetare från den privata, offentliga och tredje sektorn. 

Resultaten visar vikten av samlokalisering för att förbättra kvaliteten på relationer, potentialen att 

ansluta dem från olika men närliggande kunskapsbaser, behovet av att skapa en känsla av 

gemensamt företag och identitet för att underlätta utbyte, värdet av "orkestrerande" aktiviteter och 

fördelarna med att skapa utrymme för serendipity dvs finna något utan att egentligen ha sökt det 

eller intelligent utnyttjande av oväntade upptäckter eller iakttagelser. 

 

Plattformar för att hantera komplexa sociala utmaningar har visat att dessa har tre kärnegenskaper: 

• De är sociala: samlar olika deltagare från olika samhällssektorer. 

• De är experimentella: tar en iterativ inställning till forskningsutmaningar, prototypinterventioner 

och utvärdering av olika lovande lösningar. 

• De är systemiska: söker lösningar som går utöver att hantera symptom för att ta itu med orsaken 

till varför saker inte fungerar i första hand. 

Dessa och andra insikter formar vårt tänkande när vi utvecklar våra planer för både det fysiska 

rummet och organisationsmodellen för SPARK på Cardiff. 

För det första kommer byggnaden att utformas med samarbete och interaktion i sitt hjärta.  

SPARK-byggnaden kommer att vara en attraktiv och stimulerande miljö som är utformad för att 

uppmuntra till det vanliga kreativa tänkandet och utforska nya möjligheter. Nyare forskning har 

bekräftat den vitala betydelsen av "surr" att ansikts-interaktion innebär att man tar itu med särskilt 

komplicerade och osäkra utmaningar där informationen är ofullständig eller förändras snabbt.  

 

För det andra kommer forskningen om livssyn att informeras av den senaste samhällsvetenskapen, 

liksom den förnyade betoningen på universitets samhälleliga och samhälleliga ansvar. Dessa 

understryker kopplingarna mellan ekonomiska och samhälleliga fördelar, men betonar också det 

bredare kulturella, miljömässiga och offentliga värdet av universitet som arbetar med olika partner. 

Högskolans Business School har nyligen meddelat sitt nya uppdrag som världens första offentliga 

värdeskola. 

 

För det tredje kommer parken att bygga kärnanläggningar som gör det möjligt för samhällsveten-

skapliga att arbeta med andra när det gäller att definiera, utforma och utforska problem. Dessa 

kommer att innehålla faciliteter för att arbeta säkert med stora dataset och ett beteendemässigt labb 

för att modellera mänskligt beteende. Det kommer också att finnas multimedia-funktioner på plats 

för att engagera, informera och utbilda publiken om forskningen och dess konsekvenser. 

 

För det fjärde kommer byggnaden SPARK att vara ett öppet och välkomnande utrymme, värdut-

ställningar och evenemang som kommer att medföra besökare och visa upp universitetets forskning. 

Kommunikation med och engagemang i samhället kommer att integreras i SPARKs dagliga arbete. 

Universitet kommer att börja bygga "samhällsvetenskapliga parker" som en väg till förbättrade 

offentliga tjänster, enligt en prognos som publiceras av Nesta, grunden för innovation.  
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Betänkande: Uppväxling  nr1            2016                  
Förslaget grundas på uppväxling av några av kommunens, akademins, näringslivets och 

civilsamhällets intentioner:  

Kommunen   

1. Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och 

akademi. Rollen ska stärkas genom att bygga vidare på befintliga kluster.   

2. Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, 

akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.  

3. Karlavagnsplatsen planeras för bostäder och verksamheter.  

De riktigt höga husen kan tillföra stora marknadsföringsvärden till staden. Husen kommer  

bli en symbol för Göteborg och den internationellt erkända högteknologiska verksamheten 

på Lindholmen. Exponeringen som projektet får i landskapet kräver ett tydligt motiv, 

stadsomvandling. Göteborg växlar upp och byter skepnad, vilket kommer att innebära en 

tydlig skalförändring.  

Kommunen och näringslivet Karlavagnsområdet: Inventeringen har visat att områdets 

kreativa näringar och kulturverksamheter utgör arenor för nätverkande, mötesplatser och 

arbetstillfällen. Dessa skapar såväl ekonomiska som sociala värden och ett kreativt kapital, 

både för närings- och kulturlivet här.  

Akademin  Mistra Urban Futures: KAIROS-projektet med flera projekt arbetar alla mot att 

bidra till städer som är rättvisa, säkra, gröna och tillgängliga. Den gemensamma 

kunskapsproduktionen är central.  

Civilsamhället  Det sociala kapitalet, delaktighet, samverkan och holism krävs för hållbar 

samhällsutveckling. Inkludering av Civilsamhället i befintliga Science Park fungerar inte. 

Speciella metoder och verktyg krävs för att nå ut med t ex akademiska forskningsresultat  

och ekonomiska kalkyler för att få medborgardelaktigheten omfattande och betydelsefull. 

Rapporten utgick till ett stort antal intressenter som Serneke AB  

som svarade. Ett möte anordnades där några för ämnet viktiga 

personer var inbjudna. Ett löfte om att HASSP skulle kunna utnyttja  

det centrala underjordiska torget inom Karlstaden för ändamål gavs.  

Detta utgör hittills det mest lockande erbjudandet vilket innebär att  vi också 

tittar på HASSP-lokaler inom anslutande kv Propellern. 
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Stadsutvecklingsprogram (STUP) Lindholmen 2016   

På Studiocafé Lindholmen hölls under året ett antal medborgar- 

dialoger för att få underlag för pågående programskrivning. 

För HASSP-gruppen var det viktigt att få en uppfattning  

om var när och hur en HASSP skulle kunna etableras där.  

Regionarkivet                                            2016                                          
Mycket av arbetet från Projekt Stenstaden , Medborgarkraften, Staden Vi Vill Ha  och HASSP 

fram till 2016 finns numera att ta del av på Regionarkivet. 
Om det blir beslut om utveckling av HASSP i Göteborg och regionen 

kan dessa arkivhandlingar bli till stor nytta framöver. 
  

Studiecirkel: Långedrags hamn  2016  
Avsikten med studiecirkeln var att utifrån ett antal scenarier ta fram förslag som kan ligga till 

grund för hur området bör utvecklas. Ett scenario var att inom området etablera en lokal 

HASSP. Detta skulle kunna utvecklas vidare i samverkan med HASSP-gruppen. Studiecirkel är 

för närvarande vilande i avvaktan på kommunala beslut. 

Om kommun finner det angeläget att låta medborgarna bli 

delaktiga i samhällsutvecklingen genom HASSP skulle en Lokal 

HASSP i anslutning till vattnet kunna bli ett lyft för Långedrag.  

En positiv utveckling av villa-områdena skulle kunna ske med  

bo- och byggemenskaper i olika former.  
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 Betänkande:     Uppväxling   nr2  2017 

Förslag!  Betänkande: Uppväxling nr 2 från 2017   
Kommunens inventering av Kv Propellern och syftet att använda kvarteret som en testarena 

innan detaljerade beslut fattas har lett fram till Betänkande Nr 2: Intresset koncentreras till 

kv Propellern och de befintliga verksamheterna och hur de kan leva vidare till gagn för stads-

delen och regionen. Kvarteret kan även bli ett pilotprojekt för att testa HASSP:s idéer och få 

möjligheter att förverkliga dess mål och bli ett föredöme och verktyg för samhällsbyggande. 

HASSPen bemöter det offentligas önskemål, som bland annat ges utryck för i utkastet till 

Göteborgs Stads innovationsprogram. 

Kommunens intention är att låta kv Propellern vara en testarena.  HASSP-gruppen föreslår 

därför ett deltagande i Framtidsveckan.  Ett sådant deltagande kan bland annat underlätta 

arbetet med att ta fram ett Stadsutvecklingsprogram (STUP) för Lindholmen. 

Exempel på illustrationsskiss inför utställningen och Framtidsveckan 

För att rädda de nuvarande verksamheterna inom kv Propellern kan 3D fastighetsindelning 

bli en intressant lösning. Nedan visas ett skissförslag som utvecklat kan utgöra inspirations-

källa för besökarna och ligga som grund för diskussioner och beslut under evenemangen. 

UNDER DÄCKET LEVER DE BEFINTLIGA VERKSAMHETERNA KVAR MED LÅGA HYROR. 

På Däcket byggs en grön oas upp kantat av HASSP-verksamheter, bostadskomplement, och 

bostäder. I mitten ovanpå verkstadsbyggnaden växer HASSPens centralbyggnad upp. Parken 

kan sommartid användas som ett obeya. Öppningar i däcket +konstnärlig belysning skapar 

en kreativ miljö. 

Framtidsveckan är en manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att 

visa positiva exempel ökas medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt 

sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen! Alla som vill inspirera till en mer 

hållbar framtid kan vara med. 

IDÈ: HASSP SOM CONFLUENCE DIT ALLT KAN HASSPAS OCH I SAMVERKAN NÅ MÅLEN 

HASSP-gruppen föreslår:  En lokal inom Kv Propellern/Lindholmen ordnas för att testa en 

HASSP-obeya*. Förslagsvis den tomma verkstadsbyggnaden. Ett begränsat antal teman väljs. 

Samrådskretsen väljer! 

Gothenburg Studios AB lät oss använda Studio Café under dessa dagar. Ett obeyarum  

växte fram. Vi fick en hel del värdefulla kontakter för etableringen av en HASSP 

EN PROGRAMPUNKT UNDER FRAMTIDSVECKAN I OKTOBER                

HASSP MED OBEYA INOM LINDHOLMEN     
I år arrangeras Framtidsveckan 2-8 oktober.  

FRÅGOR TILL SAMRÅDSKRETSEN  
Bör markanvisning för HASSP inom Lindholmen sökas?  

Bör Framtidsveckan ha ett test-obeya i kv Propellern?  

Kan samrådskretsen bidra med programpunkter?  
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Förstudie Social Science Park      Social resurs o Stadshus AB        2017 

                               Förstudie Social Science Park  

                                              2017-06-14 

                     Bakgrund – varför en Social Science Park?                   

Social Resursförvaltning och Stadshus AB har tillsammans beslutat att göra en förstudie om 

förutsättningar för att starta en Social Science Park i Göteborg. Bakgrunden till uppdraget är 

de sociala utmaningar som staden står inför som segregation, otrygghet, sociala spänningar, 

kvalitetsbrister inom skolan samt brist på bostäder och lokaler. Utöver att dessa problem 

innebär stora svårigheter idag, riskerar staden minskad attraktionskraft för nya invånare, 

företagsetableringar och besökare. Metoder och arbetssätt inom social hållbarhet behöver 

utvecklas och innovationer skapas och detta behöver ske på ett mer strukturerat sätt. 

       

                                       En HASSP är i vardande ? 
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                               Efter förstudien! 
 

 

                                               HÖSTEN 2017 > 
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  Framtidsveckan    Studiocafét på    Lindholmen            2017                                                                                

Öppet hus: Ett obeyarum fylls med material i samverkan med besökarna.  

Avsikten med samverkan är att bedöma om metoden med obeyarum kan  

ge  oss vägledning till hur kärnan i HASSP bör struktureras. Arbetet fortsätter 

med studiecirkel efter eventet och en lokal för en permanent obeya söks. 

 

                                                                                  
Funktionsrättskonferens Dalheimerssalenden 1 december      2017 

På bokbord och skärmar presenterade NPJ-Ninjas och HASSP-gruppen sina idéer för att 

få en mer jämlik stad.  

För spridning av begreppet HASSP var detta tillfälle mycket ange-

läget eftersom jämlikhetsfrågan är en av fokusämnena för HASSP 

Agenda Jämlikhet   årsmöte      2018          ÅRSMÖTE 

Agenda: Jämlikhet samlar alla aktiviteter och organisationer som verkar för ett samhälle fritt från 

diskriminering och förtryck! Agenda: Jämlikhet finns idag i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det 

sjuder och bubblar av engagemang och aktiviteter inom olika jämlikhetsrörelser. Våra mål är att: 

- Göra det enklare för fler att engagera sig i kampen för jämlikhet. 

- Skapa en plats för att diskutera olika jämlikhetsfrågor, utbyta strategier och samarbeta.  

Fler än 100 grupper i Göteborg är anslutna. 

För att nå målen kommer HASSP att betyda mycket.  

http://www.funktionsrattgbg.se/konferens-infor-internationella-funktionsrattsdagen/
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 HASSP-gruppen + NPF-Ninjas möter BRG  2018          

Ansvariga för Projekt Stadslandet Göteborg NPF-Ninjas och HASSP-gruppen 

presenterade respektive projekt för att bland annat finna former för 

samverkan. HASSP-gruppens Powerpoint presentation redovisas nedan. 
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             POWERPOINTPRESENTATION 2018 03 28 

                        HASSP 
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    HASSP-gruppen 

    2018-03-28 

 

 

 

Sammanställd av Arne Person 

HASSP-gruppen 2018-04-03 


