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Syfte
• Att belysa en elvägsomställning utifrån 

ett socialt hållbarhetsperspektiv

• Att utveckla och presentera ett ramverk 
som på ett systematiskt sätt lyfter fram 
och behandlar sociala aspekter i 
samband med en större omställning 
inom t ex transportsystemet. 



Utgångspunkter
1. En elvägsomställning handlar inte bara om vägar 

och drivmedel.
En elvägsomställning kommer att påverka 
människor. Den kan komma att rita om sociala 
mönster, skapa nya jobb och förändra branscher.

2. Transport- samt bygg- och anläggningsbranschen 
står inför omfattande jämställdhets- och 
jämlikhetsutmaningar.

En elvägsomställning innebär en möjlighet att ta 
tag i några av dessa utmaningar.

3. De miljömässiga och ekonomiska hållbarhets-
aspekterna står ofta i centrum. 

Finns ett behov av att inkludera sociala aspekter,   
som annars kan bli ett hinder för omställning.



Social hållbarhet

Social hållbarhet sätter människor och 
sociala aspekter i centrum.

Socialt hållbarhetsarbete handlar om att 
förbättra eller bibehålla människors 
livskvalitet. I det ingår bl a att säkerställa 
ett jämlikt välmående och jämlikt 
inflytande. 

(t ex Weingaertner och Moberg 2014)



• Kan vi utveckla ett elvägssystem som skapar goda – eller t o m bättre –
möjligheter till rast och vila för chaufförer? 

• Kan vi skapa ett elvägssystem som leder till en tryggare arbetsmiljö för bl a 
kvinnliga chaufförer?

• Kan en elvägslösning ändra villkoren för och uppfattningen om vad det innebär
“att köra lastbil”? Kan det attrahera nya grupper?

• Vem kommer att kunna utnyttja en elväg? Kommer vissa aktörer/entreprenörer att
gynnas/missgynnas?

• Hur kan vi skapa ett användarvänligt och tillgängligt elvägssystem, t ex vad
gäller betalsystem?

• Hur kan vi se till att t ex chaufförer och vägarbetare får möjlighet till inflytande i 
samband med omställningsprocessen?

• Hur kan vi skapa en säker miljö för t ex vägarbetare och uttryckningsfordon?
• Hur kommer vanliga trafikanter att påverkas av en elvägslösning?

Exempel på sociala hållbarhetsfrågor i 
en elvägsomställning



Ramverk för social hållbarhet i en (elvägs)omställning   

Fem övergripande 
principer som säkerställer 
människors lika möjlighet 
till:
• Hälsa
• Inflytande
• Kompetens
• Opartiskhet
• Meningsskapande
(Missimer m fl 2017ab).

Livscykelsperspektiv, som 
inkluderar en omställnings olika 
faser (t ex Schulte & Ny 2018)



Exempel: Principen “Hälsa”
• Centrala aspekter att belysa 

• Arbetsvillkor och arbetsförhållanden 
• Säkerhet och trygghet
• Buller och utsläpp
• Trivsel och välbefinnande

• Aktörer som berörs
• Chaufförer
• Vägarbetare
• Vanliga trafikanter

• Exempel på relevant lagstiftning
• Arbetsmiljölagstiftning

• Exempel på målsättningar inom området
• Arbetsmarknadspolitiska målsättningar
• Jämställdhetsmål



PLANERING UPPHANDLING KONSTRUKTION OCH 
PRODUKTION

DISTRIBUTION, DRIFT 
OCH UNDERHÅLL

ANVÄNDNING

Vilka hälso- och 
säkerhetsaspekter bör 
beaktas? (T ex i 
trafiken, lastning/ 
lossning, 
arbetslokaler, 
rastplatser  och 
inklusive våld, 
trakasserier och 
skadlig alkohol/ 
droganvändning) 

Hur kan goda 
arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden 
främjas?

Vilka krav bör ställas? 
Ska CSR eller liknande 
finnas på plats? Vilka 
krav på arbetsmiljö-
arbete kan ställas? 

Vilka säkerhets- och 
hälsorisker finns 
under själva 
konstruktionen? 

Påverkas säkerhets-
och hälsorisker av 
form? Hur?

Vilka säkerhets- och 
hälsorisker finns i 
samband med 
distribution? 

Hur kommer elväg att 
påverka allmänheten (t 
ex trafiksituationen, 
sysselsättning)? 

Hur kommer elväg
att påverka 
chaufförers 
arbetssituation? 

Hur kan vi skapa en 
trygg och säker 
arbetsmiljö för de 
som använder 
elväg? 

Att ställa frågor i de olika faserna - Principen “Hälsa”



Tillämpning av ramverket

• Ramverket utgör en struktur för hur social hållbarhet kan integreras i 
miljöomställningsprojekt.

• Den hjälper involverade aktörer att klargöra vilka aspekter som 
behöver belysas och för vem, samt fastställa relevant lagstiftning och 
målsättningar inom området.

• Den hjälper involverade aktörer att ställa frågor om vad som behöver 
göras och hur. 

• Ramverket behöver appliceras och tillämpas av de aktörer som 
praktiskt kommer att besluta och implementera elvägar.



Ni som vill veta mer…
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