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Social hållbarhet i trafik- och stadsplaneringen
Kurs som ger nya verktyg och tankesätt

 

Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd 

och välbefinnande för olika grupper i samhället. Utgångspunkten är 

bland annat de mänskliga rättigheterna, diskrimineringslagen och 

jämställdhetsmålen. Vi kan genom trafik- och stadsplaneringen på-

verka den sociala hållbarheten på många olika sätt – och den sociala 

dimensionen i en hållbar utveckling får alltmer fokus i trafik- och 

stadsplaneringen. Samtidigt är många osäkra på hur vi konkret kan 

arbeta för att skapa ett samhälle för alla. Nu erbjuder vi en kurs som 

ger förståelse för vad social hållbarhet är och för olika aspekter av 

social hållbarhet med fokus på trafik- och stadsplaneringens roll och 

betydelse. 
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Påverka den sociala hållbarheten genom 
trafik- och stadsplaneringen
Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, 
välstånd och välbefinnande. Människor ska ha en hygg-
lig standard, leva i en trivsam miljö och fördelningen 
av ”livets goda” ska vara någorlunda rättvis. Vårt 
sociala system ska också ha förmåga att lösa problem 
och hantera intressen. 
 Vi kan genom trafik- och stadsplaneringen påverka 
den sociala hållbarheten på många olika sätt. Där är 
medvetenhet om olika befolkningsgruppers förutsätt-
ningar, värderingar och prioriteringar viktigt. Våra 
insatser för att bygga städer och transportsystem är här 
att betrakta som sociala investeringar. 

Gå en kurs i social hållbarhet 
Nu erbjuder Trivector en kurs som ger förståelse för 
vad social hållbarhet är och hur vi genom trafik- och 
stadsplaneringen kan påverka den sociala hållbarheten. 
Kursen ger även en översikt för flera områden inom 
social hållbarhet: t ex mänskliga rättigheter och antidis-
kriminering, jämställdhet, trygghet, folkhälsa, barn och 
ungas perspektiv, tillgänglighet för äldre och personer 
med funktionsnedsättningar.
 Med kursen får du insikt i vad det sociala hållbar-
hetsperspektivet kan innebära för trafik- och stadspla-
neringen tillsammans med verktyg och tankesätt för att 
konkret arbeta med social hållbarhet. Du lär även känna 
olika gruppers förutsättningar, värderingar och priorite-
ringar i trafiken – med ett normkritiskt förhållningssätt 
som grund.

Målgrupp 
Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med 
trafik- och stadsplanering och kollektivtrafik, och som 
är intresserad av att få kunskaper och färdigheter inom 
social hållbarhet.

Möjlighet att anpassa till er organisation 
Kursen ges som en allmän kurs med deltagare från olika 
organisationer och från olika delar av landet. Den kan 
också ges i en specialanpassad form för er organisation. 
Då används er organisation som utgångspunkt både när 
det gäller teoretiska moment (t ex styrande dokument) 
och praktiska övningar.

För dig som vill veta mer
Hanna Wennberg, hanna.wennberg@trivector.se,  

010-456 56 08

Ulf Eriksson, ulf.eriksson@trivector.se, 010-456 56 87Åldermansgatan 13 · SE - 227 64 Lund / Sweden

Phone +46 10 456 56 00
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Kursprogram:
•	 Social	hållbarhet	–	vad	är	det	och	varför	är	det	viktigt	att	

arbeta	med	i	trafik-	och	stadsplaneringen?	

Teori och gruppdiskussion

•	 Kunskapsöversikt	för	olika	aspekter	av	social	hållbarhet		

Inspirerande fakta från senaste forskningen och översikt av 

lagstiftning/riktlinjer varvas med reflekterande diskussioner. 

Hur kan vi genom trafik- och stadsplaneringen påverka olika 

aspekter av social hållbarhet? Till exempel: 

E  Mänskliga rättigheter och antidiskriminering 

E  Jämställdhet mellan män och kvinnor 

E  Tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet för barn, äldre  

 och personer med funktionsnedsättningar 

E  Folkhälsa, välbefinnande och lycka 

E  Integration och inkludering

•	 Social	hållbarhet	som	ett	förhållningssätt	

E  Värderingsövning om normer i trafik- och stadsplaneringen 

E  3H-modellen som verktyg för att skapa likvärdiga möjlig- 

 heter för olika användargrupper (teori och gruppövning) 

E  Andra verktyg och tankesätt för social hållbarhet

•	 Nedslag	i	verkligheten	

E  Exempel från några organisationers arbete med social   

 hållbarhet t ex Göteborgs stad och Trafikförvaltningen vid  

 Stockholms läns landsting  

E Övning: Hur kan min kommun/region arbeta med social   

 hållbarhet? Vilka behov och möjligheter finns?

•	 Dialog	och	samråd		

Grunden för social hållbarhet, men hur gör man för att verkli-

gen nå och involvera olika grupper? 

Vår kompetens inom social hållbarhet
Vi på Trivector har arbetat med den sociala dimensionen 
av hållbar utveckling i flera uppdrag för kommuner och 
regioner, t ex konsekvensbeskrivningar och framtagning 
av strategier och åtgärdsprogram. Vi anlitas ofta av Tra-
fikverket, Trafikanalys och andra aktörer som utredare 
inom områden som rör social hållbarhet. Hos oss arbetar 
flera ledande experter inom tillgänglighet, jämställdhet, 
trygghet, folkhälsa, hållbar utveckling osv. Vi är vana 
utbildare och har gett flera kurser inom området, både på 
uppdrag åt olika organisationer och i egen regi. 
 
Kursdatum, ort, pris och anmälan 
På www.trivector.se/traffic/utbildningar framgår kurs-
datum, orter, pris liksom allmänna villkor och där kan 
du också anmäla dig till kursen.


