Demokratideklaration: Lindholmen Science Park AB
Den moderna demokratin kan ses som samhällelig samverkan. Ett konstitutionellt
styrelseskick där visioner och idéer – över ideologier och konfliktytor – möts och
debatteras för att utkristallisera demokratiskt valda lösningar på såväl aktuella som
framtida möjligheter och utmaningar. I så motto har demokratin likheter med
Lindholmen Science Park i dess roll som neutral samverkansmiljö för svensk
innovationskraft. I 20 år har framgångsrik samverkan skapats på regional, nationell
och internationell nivå. I fokus är innovation för samhällsutveckling där perspektivet
att bidra till förbättrade demokratiska värden är centralt: i vision och i vardag.
Lindholmen Science Park leder två nationellt unika innovationsmiljöer där
demokratiska perspektiv är särskilt naturliga ingredienser:
• Samverkansplattformen Medier & demokrati vars syfte är att stärka mediernas
innovationskraft, det offentliga samtalet och demokratin.
• AI Sweden – Sveriges motor för tillämpad AI-innovation – med målet att
accelererande användning av AI ska vara till förmån för alla som bor och verkar i
landet.
Sammantaget avser Lindholmen Science Park att under 2021 intensifiera och
systematisera arbetet med att införliva demokratiperspektiv i verksamheten.
Nedanstående satsningar ska ses som en ambitiös start på detta, med målet att i
ännu större utsträckning än tidigare bidra till att göra demokratiska värderingar och
livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären.
Åtaganden 2020-2021:

•

Lindholmen Science Park har med stöd av Riksbankens Jubileumsfond anställt
Jenny Wiik som Flexitforskare. Jenny, som är docent i medie- och
kommunikationsvetenskap, driver forskningsprojektet Automatiseringen av
journalistiken. Projektet syftar till att förstå hur nyhetsorganisationer arbetar för
att hantera olika kompetenser, arbetsflöden och (ibland) motstridiga mål i
processen av att automatisera journalistik. Målet är att identifiera hur
grundläggande journalistiska och demokratiska värden kan formas och levas ut
genom automatisering av journalistiken.

•

AI Sweden och Medier & demokrati är tillsammans grundare och drivande
aktörer bakom initiativet Future of Democracy, en nationell plattform för dialog,
kunskapsutbyte och samverkan i gränssnittet mellan snabba teknologiska
omvälvningar och demokratins utveckling. Ett första steg är att etablera
konferensen Future of Democracy – sustainable citizenship in a digital age
under hösten 2021 med nationellt och internationellt spjutspets-deltagande. Då
som en kraftsamling och manifestation för framtiden parallellt med att
demokratin i Sverige officiellt fyller 100 år.

Future of democracy stimulerar samverkan mellan bärande samhällssektorer för
att accelerera digitalisering som skapar livskvalitet för medborgaren, en effektiv
och rättssäker offentlig sektor samt ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Det
långsiktiga målet är att stärka demokratin och förbättra livet för invånarna i
Sverige.
•

Som en globalt och ungdomligt profilerat inslag engagerar sig Lindholmen
Science Park i satsningen International Youth Think Tank Project där ett antal
utvalda ungdomar får till uppdrag att utveckla sina bästa argument för varför ett
öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som
främjar en human utveckling av världen.

•

Lindholmen Science Park bedriver också flera satsningar för att öka rörligheten
på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Ett
exempel är mentorskap för ungdomar med utländsk bakgrund i Göteborg, ett
annat är Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för
personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.

•

Under 2021 kommer även Demokratikommitténs demokratistuga ges möjlighet
att aktiveras inom Lindholmen Science Parks fysiska miljö som i normalläge
dagligen samlar ca 30 000 personer.
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