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Projektplan 

Nätverket Socialt hållbar transportplanering 

1. Bakgrund 

Nätverket Socialt hållbar transportplanering bildades inom ramen för Mistra Urban Futures (idag 

Urban Futures), ett centrum för hållbar stadsutveckling, under hösten 2018 i syfte att utveckla 

kunskap om hur social hållbarhet kan stärkas inom transportplaneringen. Urban Futures, 

Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen finansierade en första period av 

nätverket under 2019–2020. Under 2021–2022 etablerades Trafikverket, Västra Götalandsregionen 

och Göteborgsregionen som nätverkets samarbetspartners och har ingått i nätverkets styrgrupp. 

Utöver dessa har två stödjande partners tillkommit, Region Värmland och Region Skåne. Dessa har 

fungerat som nätverkets referensgrupp. 

En utvärdering av nätverkets projektperiod 2021–2022 genomfördes under tidig höst 2022, genom 

samtal med nätverkets partners, uppföljning av medlemslistan samt via en webbenkät till nätverkets 

medlemmar med 18 % svarsfrekvens. Utvärderingen visar att nätverket har ett stort antal medlemmar 

(strax över 150) med en god spridning av olika typer av organisationer. 92 % av de som svarat på 

enkäten har angett att de delvis eller i hög omfattning haft nytta av kunskapen de fått genom nätverket 

och att de genom nätverket har fått en ökad förståelse för andra aktörer i branschen. 

Denna projektplan beskriver nätverkets fortsatta inriktning de kommande fyra åren (2023–2026) och 

är utformad utifrån utvärderingen av nätverkets projektperiod 2021–2022. Utvärderingen ligger som 

bilaga till projektplanen. 

2. Beskrivning 

2.1  Tidplan och omfattning 

Denna projektplan gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 men kommer att 

uppdateras och aktualiseras efter två år. 

2.2  Syfte 

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur 

transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av 

nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att förbättra förutsättningarna för deltagarna att skapa 

nya utvecklings- och forskningsprojekt. 
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 Nätverket är nationellt och vänder sig planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig 

verksamhet eller inom näringslivet, samt akademi. Läs mer på nätverkets hemsida: 

www.goteborgsregionen.se/socialtransport  

2.3 Projektmål 

Nätverket Socialt hållbar transportplanering har två övergripande mål:  

1. Att utgöra en plattform för kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och reflektion mellan 

planerare på lokal, regional och nationell nivå, samt mellan planering och forskning. 

2. Att genom kunskap, metoder och kontakter förbättra förutsättningarna för deltagarna att 

stärka sociala perspektiv i transportplaneringen och skapa nya utvecklings- och 

forskningsprojekt. 

Utöver ovanstående mål har nätverket även fem kvantifierbara delprojektmål för 2023–2026: 

• Nätverket ska genomföra minst 3 nätverksaktiviteter per år. 

• Nätverket ska öka antalet partners (stödjande partners eller samarbetspartners) i syfte att 

uppnå en större geografisk spridning och bredd av kompetens. 

• Nätverket ska stärka samarbetet med akademiska parter. 

• Nätverket ska uppnå en jämnare könsfördelning med 70% kvinnor och 30% män bland 

medlemmarna (2022 var det 76 % kvinnor och 24 % män). 

• Minst 95 % av respondenterna ska i uppföljningsenkäten (se avsnittet 4.6 Uppföljning) svara 

att de delvis eller i hög omfattning haft nytta av ny kunskap som de fått genom nätverket. 

2.4  Kostnader 

Nätverkets årliga budget följer i tabellen nedan och ligger till grund för planerade aktiviteter i 

projektplanen. Budgeten kommer att justeras årligen utefter antalet finansierande parter, vilket också 

innebär att omfattningen av aktiviteter kan komma att behöva justeras i enlighet med budgeten. Då 

större delen av budgeten består av personalkostnader som ökar årligen kommer medel behöva 

överföras mellan åren för att ta höjd för dessa.  

Aktivitet  2023 2024 2025 2026 Totalt 

Personalkostnader (ink OH)  268 500 274 500 282 500 288 500 1 114 000 
Resor 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Lokaler 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Summa 278 500 284 500 292 500 298 500 1 154 000 

2.5  Finansiering 

Nätverket finansieras genom stöd från samarbetspartners (75 000 kr per år, med undantag av 

Göteborgsregionen som går in med 78 500 kr per år) och stödjande partners (30 000 kr per år). 

http://www.goteborgsregionen.se/socialtransport
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 Medlemskap och deltagande på nätverkets aktiviteter är kostnadsfritt. Dock står medlemmar för egna 

resor och t.ex. lunch vid fysiskt deltagande på hybrid-seminarier. Om en värd för en nätverksträff 

önskar genomföra träffen fysiskt, som hybrid-seminarium så står värdorganisationen för lokalhyra och 

fika. 

  2023 2024 2025 2026 Totalt 

Göteborgsregionen GR 78 500 78 500 78 500 78 500 314 000 
Västra Götalandsregionen 
VGR 

75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 

Trafikverket 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 
Region Värmland* 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 
Region Skåne* 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 
Summa 288 500 288 500 288 500 288 500 1 154 000 

 *Avtal tecknas årligen med avsikt att delta i samarbetet under hela projektperioden

    

3. Organisation 

3.1  Samordnare 

Nätverket samordnas av Lisa Ström, regionplanerare på Göteborgsregionens kommunalförbund GR, 

på ca 14 %och Ana Gil Solá, biträdande lektor vid Göteborgs universitet på 7 %. 

Samordnarna ansvarar för att planera, sammankalla och hålla i nätverkets aktiviteter, samt följa upp 

och utveckla dessa. De ansvarar även för att följa upp nätverkets budget och rapportera ekonomi och 

nätverkets aktiviteter till nätverkets samarbetspartners och stödjande partners. Samt att arbeta med 

omvärldsbevakning av intressanta teman, men även utlysningar av projektmedel som kan vara 

intressanta för medlemmar, eller sökas för att växla upp nätverkets verksamhet. 

3.2  Medlemmar 

Medlemskap är avgiftsfritt. Man blir medlem genom att anmäla sig till utskickslistan via ett mail till 

någon av nätverkets samordnare. I oktober 2022 hade nätverket 150 medlemmar. Fördelningen över 

olika organisationer var i slutet av 2022 enligt följande: 

Antal från kommuner eller kommunala bolag 39 

Antal från regioner, delregioner eller regionalt bolag 32 

Antal från myndigheter  15 
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Antal från näringsliv 34 

Antal från civilsamhälle 5 

Antal från akademi 26 

Totalt 151 

 

3.3  Samarbetspartner 

Nätverkets samarbetspartners medfinansierar nätverkets kostnader och ges möjlighet att delta i 

nätverkets styrgrupp.  Styrgruppen ansvarar för att planera nätverkets inriktning, följa upp nätverkets 

ekonomi samt stödja samordnarna med omvärldsbevakning och kommunikation av nätverkets 

aktiviteter.  

3.4  Stödjande partner 

Stödjande partners ges möjlighet att profilera sig på nätverkets hemsida och förtur att vara värd för 

nätverkets träffar. Stödjande partner bidrar som referensgrupp/bollplank till nätverket.  

3.5 Expertgrupp 

Nätverket kommer under kommande projektperiod att etablera en expertgrupp som består av ett antal 

forskare från olika lärosäten i landet. Syftet med gruppen är att de ska bistå med: 

• Input kring hur utformning av nätverkets aktiviteter kan bli mer relevant för forskare. 

• Omvärldsbevakning (nationell och internationell) kring vilken kunskap, aktuell forskning och 

pågående projekt som kan vara relevanta att sprida till nätverket. 

• Förslag på forskare som är relevanta att bjuda in till nätverket eller nätverkets aktiviteter. 

Expertgruppen träffas digitalt en gång om året. 

4. Genomförande 

Nätverket arbetar med olika aktiviteter i syfte att nå de uppställda målen. Nedan beskrivs de olika 

formerna. Totalt sett genomförs minst 3 aktiviteter per år (för tidigare träffar under föregående 

projektperioden 2021-2022 se bilaga 2).  
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4.1  Nätverksträffar 

Nätverksträffarna genomförs som webbinarier eller hybrid-seminarier. Upplägget på träffarna är en 

blandning av teori och praktik. Vanligtvis hålls två-tre föredrag om 20–30 minuter och en 

efterföljande workshop på temat för dagen. I utvärderingsenkäten framkommer att deltagarna 

föredrar en blandning av föreläsningar och diskussion/workshops. Erfarenhetsutbyte och generellt 

nätverkande är viktigt, men även att ta del av ny kunskap och intressanta exempel. 

Varje nätverksträff har en värd. Värden ansvarar för planering av innehåll tillsammans med nätverkets 

samordnare. Värden ges även möjlighet att på nätverksträffen föredra och delge exempel från sin egen 

verksamhet. 

Nätverksträffarna har olika teman som styrs utifrån nätverksmedlemmarnas intresse. I web-enkäten 

som genomfördes under hösten 2022 framkom följande förslag på kommande teman: 

• Barn i transportsystemet och barnkonventionen 

• Metoder som kan integreras i uppföljning och utvärdering av åtgärder och styrmedel avseende 

social hållbarhet 

• Hur transportplanering kan användas för att knyta samman stadsdelar och skapa ett utbyte 

mellan människor. 

• Resenärer med särskilda behov 

• Skillnader i hur man behöver tänka kring städer och landsbygd, att vi inte enbart kan tänka ur 

större städers perspektiv utan att vi även behöver få in ett landsbygdsperspektiv på socialt 

hållbara transporter.   

• Ett historiskt tema med lärdomar för framtiden, på temat: "Vad har vi tidigare vi använt för 

metoder, angreppssätt och verktyg som handlat om social hållbarhet? ...men som inte kallats 

det för att andra begrepp användes då. Och vad kan vi lära oss av dessa?"  

• Koppling till utformning av allmän plats, inte bara transporter, hade varit en välkommen 

breddning 

• Trygghet och jämlikhet i transportplanering. 

Nätverksträffar har perioden 2021–2022 genomförts digitalt som webbseminarier, men även fysiskt 

på olika platser som hybrid-seminarier. I utvärderingen framgår att många föredrar att kunna delta 

digitalt och att nätverket har utvecklat goda former för hybrid-seminarier. Vissa önskar även fler 

kortare digitala webbinarier som är möjliga att ta del av i efterhand. 

4.2  Forskning i fokus 

”Forskning i fokus” är ett forskningswebbinarium som genomförs vartannat år med start 2021. Syftet 

med eventet är att skapa en större delaktighet av akademiska parter samt att sprida de senaste 

(svenska) forskningsresultaten inom fältet socialt hållbar transportplanering till branschen.  

Ca 8–10 forskare bjuds in att kort presentera publicerade forskningsresultat från de senaste två åren. 

Därefter förs en dialog om kunskapsluckor med både föreläsare och deltagare. Målgruppen för eventet 

är forskare, praktiker och eventuellt även finansiärer (exempelvis Formas, Vinnova, Energi-

myndigheten).  
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4.3  Projektutveckling 

Under perioden 2021–2022 har flera projektutvecklingsträffar genomförts. Syftet med projekt-

utvecklingsträffarna har varit att skapa en kontaktyta för forskare och praktiker inför större 

utlysningar och på det sättet även få till en större kunskapsuppbyggnad inom fältet. Träffarna har 

genomförts fysiskt eller digitalt. Under träffarna har färdiga idéer till projekt lyfts för att fånga nya 

perspektiv och inspel eller samarbetspartners. Det har även getts förutsättningar att spåna fram helt 

nya idéer. Träffarna har varit relativt korta (ca 1,5 timmar). Träffarna har haft ca 10–15 deltagare och 

varit uppskattade av de som deltagit. Ambitionen är att fortsätta utveckla formen för projektutveckling 

under nästkommande projektperiod. Möjligtvis skulle den typen av moment läggas i anslutning till 

ordinarie nätverksträffar för att locka fler deltagare.  

4.4  Match-making med studenter 

Match-making projektet ska underlätta kontakter mellan studenter och uppsatsintressenter – såsom 

kommuner, regioner, myndigheter, konsultföretag och intresse-/branschorganisationer – i syfte att: 

• Ge organisationer som arbetar med transportplanering en möjlighet att få frågor som 

handlar om socialt hållbar transportplanering belysta av en student som ska skriva uppsats 

eller göra praktik. 

• Ge studenter en möjlighet att skriva uppsats på kandidat- eller mastersnivå, eller göra 

praktik, inom temat socialt hållbar transportplanering och med tydlig anknytning till 

planeringsverksamhet. 

Målet är att skapa en ökad förståelse och kunskap för sociala perspektiv i transportplaneringen och att 

bygga broar mellan praktik och akademi. Samtidigt får studenter värdefull insikt i branschen. 

4.5 Kurs i social konsekvensbedömning för transportplanerare 

Göteborgsregionen och Göteborgs universitet har tillsammans med Statens väg- och transport-

forskningsinstitut VTI fått medel från Formas för att utveckla och genomföra en kurs i social 

konsekvensbedömning och andra metoder för transportplanerare. 

Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla god kunskap och förståelse för hur olika transport-

infrastruktursatsningar påverkar olika sociala värden och grupper i samhället. De ska även ha god 

kunskap om hur de i sin yrkesroll med olika metoder och arbetssätt kan arbeta för att belysa och stärka 

sociala konsekvenser i transportplaneringen. De kommer även att kunna motivera hur föreslagna 

åtgärder bidrar till att uppnå nationella och internationella mål och direktiv. 

Målgruppen för kursen är transport- och samhällsplanerare inom kommuner, regioner, näringsliv och 

myndigheter. Det kan exempelvis vara trafikplanerare, strategiska kollektivtrafikplanerare, översikts-

planerare, regionplanerare, infrastruktur- och samhällsbyggnadschefer. 

Kursen planeras 2022 och genomföras under 2023. Kursen kommer att utvärderas och därefter 

kommer en dialog föras om huruvida kursen kan vidareutvecklas. 
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4.6 Uppföljning 

Uppföljning sker genom en digital utvärderingsenkät som besvaras av nätverksmedlemmar vartannat 

år (med två års mellanrum), dels genom uppföljning av medlemslistan, intervjuer med medlemmar 

och dialog med nätverkets olika partners. Utvärderingar av enskilda aktiviteter sker kontinuerligt.  

4.7 Kommunikation 

En kommunikationsplan ska tas fram under 2023 i syfte att prioritera kommunikationsaktiviteter som 

stödjer projektmålen.  

5. Samverkan 

Inom fältet social hållbarhet och transportplanering finns fler nätverk, bland annat Nätverket 

Jämställdhet i transportsektorn och SOMSA (socialt medveten samhällsplanering). Dessa nätverk har 

dock andra mål än nätverk Socialt hållbar transportplanering, och andra arbetssätt. En dialog om 

samordning av träffar och spridning av aktiviteter förs kontinuerligt med ansvariga för dessa nätverk.  

Det är viktigt att fortsättningsvis ha en kontinuerlig omvärldsbevakning för att hitta fler aktörer inom 

fältet att samverka med, exempelvis K2, Urban Futures, med flera. 

6. Bilagor 

1. Utvärdering av nätverket Socialt hållbar transportplanering 2021–2022 

2. Sammanställning av genomförda aktiviteter 2021–2022  

 

 


