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Den 27 januari deltog cirka 300 personer på seminariet “Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle”,
arrangerat av Vinnova, Rådet för hållbara städer och ArkDes. I en workshop på eftermiddagen, ledd av
Vinnova och Viable Cities, ﬁck närmare hundra deltagare praktiskt prova på ett missionsdrivet arbetssätt.

Både seminariet och workshopen fokuserade på det som är en kärna inom programmet Viable Cities, nämligen att utifrån
en mission mobilisera många på tvärs över hela samhället i att möta en komplex samhällsutmaning. I Viable Cities fall
handlar missionen om att ställa om till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

SNABBARE ARBETSSÄTT FÖR ATT STÄLLA OM
SAMHÄLLET
Under förmiddagen berättade ekonomen och innovationsprofessorn Mariana Mazzucato om vad det innebär att arbeta
med utgångspunkt från missions för att mobilisera för en omställning till ett hållbart samhälle. Att arbeta med missions är
ett nytt inslag i forsknings- och innovationspolitiken som i hög grad inspirerats av just Mariana Mazzucato. Mariana ﬁck
ett uppdrag av EU-kommissionen att ta fram underlag inför utformningen av det kommande programmet Horizon Europe.
Det är världens största forsknings- och innovationsprogram och kommer att löpa från 2021 till 2028.
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Under seminariets program berättade också Allan Larsson, som är ordförande i Viable Cities, om sin roll som expert och
vice ordförande i den styrgrupp — mission board — som EU-kommissionen tillsatt med fokus på klimatneutrala städer. Det
är ett av de fem områden för missionsinriktade satsningar som förbereds inom Horizon Europe.

PRAKTISK TILLÄMPNING AV MISSIONS TESTADES
UNDER WORKSHOP
Under workshopen på eftermiddagen ﬁck närmare hundra deltagare praktiskt prova på att arbeta med ett missionsdrivet
arbetssätt. Workshopen inleddes med en reﬂektion från förmiddagens seminarium, utifrån regeringens arbete med

hållbar stadsutveckling, från Elin Olsson, statssekreterare hos bostads- och ﬁnansmarknadsminister Per Bolund. Elin
Olsson lyfte fram att hon tagit starkt intryck av beskrivningen av missionsdrivet arbetssätt och hade förhoppningar om
denna ansats för framtiden.
Viable Cities har tillsammans med nio städer startat ett arbete som syftar till att snabba på klimatomställningen med bas i
programmets övergripande mission ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. På plats
under workshopen gav politikerna Erik Pelling från Uppsala och Janet Ågren från Umeå en kort introduktion om vad man
praktiskt arbetar med i denna satsning i respektive stad just nu. Syftet var att ge workshopdeltagarna en inblick i hur man
resonerar och gör i Umeå och Uppsala.
Under workshopen ﬁck deltagarna arbeta i grupper som hade fokus på ett av tre områden: mobilitet, boende samt grön
och blå infrastruktur. Grupperna tog sig an att formulera en mer preciserad mission utifrån Viable Cities breda mission för
dessa områden. Deltagarna ﬁck, utifrån en ﬁktiv stadsdel, ta fram förslag på möjliga insatser som skulle kunna bidra till
den mission de formulerat.
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Viable Cities och Vinnova samarbetar sedan 2019 med att utveckla praktiska former och verktyg för ett missionsdrivet
arbetssätt. Detta samarbete kommer att fortsätta och fördjupas.
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, underströk vid workshopen att omställning till
hållbara och klimatneutrala städer kräver att vi utvecklar nya arbetssätt och samarbetsformer. Hon ser i detta en viktig roll
för Rådet för hållbara städer kring missions att utvecklas.

LÄS MER
• Ta del av seminariet i efterhand via webbsändningen
• Bloggen om Vinnovas arbete med missions

