
 

 

 

 

 

   

POLICYDOKUME
 

SÄKERHET OCH HÄLSA I DEN CIRKULÄRA EKONOMIN:  
DIGITALISERINGENS ROLL I DEN CIRKULÄRA EKONOMIN OCH 

KONSEKVENSERNA FÖR ARBETSMILJÖN FRAM TILL 2040 
digitaliseringens roll i den cirkulära ekonomin och konsekvenserna för 
arbetsmiljön fram till 2040 
En cirkulär ekonomi (CE) syftar till att förnya befintliga produktions- och konsumtionssystem. För att göra detta 
måste material, processer och produkters funktionalitet optimeras och upprätthållas under så lång tid som 
möjligt för att minimera avfall och rester. Kort sagt, att skapa en CE kräver grundläggande förändringar genom 
hela värdekedjan (ECERA, 2020). Här spelar digital teknik – en avgörande drivkraft bakom flera branscher – 
en nyckelroll, både direkt och indirekt. Å ena sidan blir det möjligt att skapa och hantera den information 
som krävs för komplexa cirkulära försörjningskedjor och affärsmodeller (”den cirkulära ekonomins 
implementering är i första hand ett informationsproblem” [WI, 2017]). Å andra sidan är den grunden för 
affärsmodeller av typen produkt som tjänst, en avgörande del av den dematerialiseringsprocess där kunder 
köper ett önskat resultat (t.ex. att transporteras till en destination) snarare än den utrustning som levererar det 
resultatet (t.ex. en bil). Och slutligen att öka konsumenternas medvetenhet för att möjliggöra bättre 
konsumtionsval och livsstilsbeslut underlättas i hög grad av digital teknik (EPC, 2020). Sammantaget är 
digitalt möjliggjord insyn, effektivitet och bekvämlighet nödvändiga för att öka resursproduktiviteten och 
bibehålla värdet till den grad att en CE verkligen sätter igång (EIT Climate-KIC, 2018). 

Den Europeiska unionen är för närvarande engagerad i att förverkliga sin långsiktiga hållbarhetsvision. Den 
gör detta genom att driva två stora omvandlingsprocesser: att uppnå klimatneutralitet (senast 2050)1 och 
implementera en CE2. Samtidigt går även arbetet framåt med ett nära sammankopplat politiskt program, som 
skapar ”ett Europa rustat för den digitala tidsåldern” (Europeiska kommissionen, 2021), en insats specifikt 
avsedd att ”[s]tödja den cirkulära ekonomin”, bland annat genom att lansera ett ”cirkulärt elektronikinitiativ” och 
förbättra kommunikationen om olika produkters ursprung och sammansättning (inklusive farliga och sällsynta 
material) samt hantering och återvinning av uttjänta produkter (Europeiska kommissionen, 2020c). I en ny 
industristrategi för Europa, som presenterades i mars 2020, betonades dessutom den roll som den europeiska 
industrin måste spela i denna process (Europeiska kommissionen, 2020d). För närvarande är det dock bara 
ett fåtal företag som aktivt realiserar smarta cirkulära strategier och kopplar ihop sina långsiktiga digitala och 
cirkulära planer och de saknar vägledning om hur man bäst kan utnyttja digital teknik för att maximera 
resurseffektiviteten (Kristoffersen et al., 2020). Takten för denna process är därför fortfarande svår att förutse. 

I sin nya framsynscykel använder Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) scenarier för att undersöka 
effekterna av genomförandet av en CE på hälsan och säkerheten på arbetsplatsen (OSH). Dessa scenarier 
visar fyra olika vägar till framtiden och visar hur brett utbudet av genomförbara utvecklingar är. De är inte 
avsedda som en typ av förutsägelse om vad framtiden kan föra med sig; snarare är deras primära roll att 
uppmuntra till dialog och reflektion om framtida möjligheter. Med utgångspunkt i makroscenariorapporten om 
CE och dess effekter på arbetsmiljön (EU-Osha, 2021), ger detta policydokument en kort inblick i scenariernas 
implikationer i relation till digitalisering och arbetsmiljö. En detaljerad diskussion om digitaliseringens 
arbetsmiljöresultat finns också i en tidigare rapport från EU-Osha (2018)3. 

 
  

                                                      
1 Se den europeiska gröna given (Europeiska kommissionen, 2019). 
2 Se handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (Europeiska kommissionen, 2020a,b) och paketet om den cirkulära ekonomin 

(Europeiska kommissionen, 2015). 
3 Specifika aspekter av digital teknik täcktes också av senare rapporter (stordata i EU-Osha [2019a] och artificiell intelligens i EU-Osha 

[2019b]). 
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Potentiella arbetsmiljökonsekvenser till följd av digitalisering under varje scenario 
Fyra olika CE-scenarier utvecklades för detta projekt, som alla är baserade på samma uppsättning 
nyckelfaktorer. Olika realistiska framtida värden antogs för varje nyckelfaktor och grupperades logiskt med 
hjälp av programvara för att skapa konsekventa scenarier. Resultatet är en uppsättning scenarier som 
representerar en rad olika möjliga utfall för nära framtida åtgärder och händelser. Därför skiljer sig de antagna 
digitaliseringsnivåerna för 2040 mellan olika scenarier, vilket leder till olika konsekvenser. 

Figuren nedan visar EU-Oshas fyra scenarier, som tittar på framtiden för CE över en tidshorisont fram till 2040. 
En kort beskrivning listar varje scenarios egenskaper, följt av de viktigaste arbetsmiljökonsekvenserna till följd 
av digitaliseringen i den cirkulära ekonomin.  

 

Figur 1: En översikt över de fyra scenarierna och de potentiella arbetsmiljökonsekvenserna till följd av 
digitalisering 

    

Det glada 40-talet – helt 
cirkulärt och 
inkluderande  

Kolneutralitet – av ett 
farligt slag 

Att hålla sig flytande – 
mitt i ekonomiska och 
miljömässiga kriser 

Regionala cirkulariteter – 
med europeiska klyftor 

År 2040 är de produkter 
som säljer bäst de som 
är ”vagga till vagga” 
och ”nettopositiva” vad 
gäller social och 
miljömässig hållbarhet. 
Återanvändning går före 
ersättning, miljö- och 
säkerhetshänsyn 
dominerar beslutsfattandet. 

År 2040 uppnår vi 
koldioxidneutralitet i 
Europa. Men eftersom 
miljöresultat har prioriterats 
över allt annat, har detta 
ofta skett på bekostnad av 
jobbkvalitet och 
arbetsvillkor, med arbetare 
vitt spridda och ofta 
ensamma. 

År 2040 är det största 
bekymret för många att 
bara ha ett jobb – inte vad 
jobbet medför. De flesta 
människor är fokuserade 
på att hålla saker flytande, 
så att det inte tas hänsyn 
till mycket annat – inte 
miljön, sociala rättigheter 
eller jobbkvalitet. 

År 2040 vet alla att 
kontraktsanställda är väl 
omhändertagna, men inte 
de som har en atypisk 
anställningsform. Inte 
heller är miljön det, med en 
cirkularitet som mestadels 
är regional. 

Potentiella konsekvenser för arbetsmiljön 2040 till följd av digitaliseringen i CE 

• Fysiska risker minskar 
inom alla branscher, 
men psykosociala risker 
ökar (t.ex. från 
ensamarbete, 
prestationspress) på 
grund av den ökade 
digitaliseringen och 
automatiseringen i CE 

• Databaser för alla 
material och produkter 
minskar riskerna vid 
reparation, 
återanvändning och 
återvinning 

• Decentraliserad 
utplacering av 
arbetstagare gör 
arbetsmiljökontroll och 
övervakning mycket 
svårare 

• Mobilt arbete innebär att 
arbetare är mer benägna 
att arbeta i osäkra 
miljöer 

• Ett snabbt införande av 
nya material innebär att 
dokumentationen är 
otillräcklig, vilket leder till 
att arbetare exponeras 
för okända faror 

• Arbetstagare saknar de 
färdigheter som krävs för 
att navigera eller hitta 
arbete, vilket ökar 
sannolikheten för 
anställning med låga 
arbetsmiljöstandarder 

• En övervikt av 
plattformsarbete gör att 
arbetsmiljöansvaret är 
oklart4, riskerna för den 
psykiska hälsan ökar och 
det finns ett otillräckligt 
skydd för egenanställda 
och uppdragsarbetare 

• Arbetare som 
omlokaliseras av ny 
teknik drivs in i den 
informella ekonomin med 
mycket låga 
arbetsmiljöstandarder 

• Regionalt är 
digitaliseringen mycket 
ojämn, vilket gör utbytet 
av arbetsmiljörelevant 
information svårt 

                                                      
4 Observera att i detta scenario antas det nuvarande EU-initiativet om plattformsarbete (ett lagförslag som planeras publiceras i slutet av 

2021 som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare) och den föreslagna lagen om digitala tjänster (DSA) att har endast 
en mycket begränsad effekt, och att arbetarnas potential för kollektiva avtalsförhandlingar och verkställbara arbetsgivaransvar förblir 
låg. 
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Europeiska cirkulära ekonomier 2040: möjligheter och utmaningar för 
arbetsmiljön från digitalisering 
Några av specifika konsekvenserna som har identifierats för digitalisering i den cirkulära ekonomin och 
arbetsmiljön år 2040 går tvärs över alla fyra scenarierna och beskrivs mer i detalj nedan. 

 Förbättrad informationsförsörjning och överföring 

Med mer data genererad än någonsin tidigare (information är ”bränslet för en hållbar ekonomi” [EPC, 2020]), 
är förbättrat utbyte och tillhandahållande av information en hörnsten i CE5: nu måste företagen känna till sina 
leverantörers leverantörer och sina kunders kunder (ECERA, 2020). Exakta och aktuella data är nödvändiga 
för en säker behandling av koncentrerade avfallsströmmar, säker delning och återvinning av produkter, ökad 
produktlivslängd eller förbättrad materialeffektivitet eller för att ersätta sällsynta insatsvaror med förnybara 
energikällor. Förkortade leveranskedjor och lokaliserad eller decentraliserad produktion är också beroende av 
digitalisering. 

Förbättrade anslutningsmöjligheter och informationsdelning, som krävs i en CE, erbjuder betydande 
arbetsmiljöfördelar, t.ex. genom att använda blockkedjor för att säkert spåra produkter och material genom 
hela deras livscykel och i alla användningsmiljöer. Principen om ”reparation, återanvändning och återvinning” 
kan bara förverkligas på ett säkert sätt om arbetarna har tillgång till all information de behöver hela tiden, och 
i synnerhet om det finns automatiserade system som uppmärksammar arbetarna på potentiella faror. 

 

 Att ge medborgare och konsumenter mer inflytande 

I stor utsträckning kommer varje framgångsrik övergång till en CE att bero på bidrag och samarbete från 
konsumenter och medborgare, på hur människor lever och konsumerar material och produkter. Ju bättre 
informerade människor är, desto mer är de medvetna om vilken inverkan deras val har, och desto snabbare 
kommer denna process att gå. Att uppmuntra människor att samla in data och förse dem med verktyg för att 
göra sina önskemål och farhågor hörda kan dessutom förbättra övervakningen av produkters livscykler och 
andra variabler (EPC, 2020). 

Att stärka konsumenter och arbetstagare inflytande skulle ge ett uppsving för arbetsmiljön, särskilt när det 
gäller tidiga varningar om nya faror kopplade till produkter med längre livscykel. Människor skulle också vara 
mer benägna att göra sig av med uttjänta produkter på ett säkert sätt, vilket minskar arbetsmiljörisker vid 
avfallshantering och återvinning. Dessutom kan detta också leda till en större vilja att rapportera 
arbetsmiljöbrott inom alla sektorer och förbättra övergripande arbetsmiljöstandarder. 

 

 Ökad flexibilitet i organisationen av arbetet 

I en digital CE kommer flexibiliteten i arbetsuppläggen (beträffande arbetstider och arbetsplatser) sannolikt att 
öka successivt, distansarbete kommer att sudda ut gränserna mellan jobb och fritid, och nya organisatoriska 
verktyg kommer att ytterligare platta till hierarkierna. Följaktligen växer arbetarnas autonomi, en utveckling 
som accelereras av plattforms- eller gig-arbete, vilket skapar en arbetsmiljö där arbetarna i allt högre grad 
måste förlita sig på sig själva. 

När flexibiliteten ökar blir arbetsmiljölandskapet mer fragmenterat. Platsmobiliteten minskar pendlingen men 
det kan också leda till att personer arbetar på osäkra platser eller med verktyg som inte överensstämmer med 
arbetsmiljöföreskrifterna. I tillplattade hierarkier är ansvaret för säkerhetssystemen mindre tydligt. Dessutom 
ökar gig-arbeten sannolikheten för att arbetare tar på sig jobb där de inte är medvetna om bästa 
arbetsmiljöpraxis och riktlinjer. Dessutom kan de uppleva högre nivåer av psykosocial stress till följd av 
ensamarbete och större prestationspress. 

 

 Cybersäkerhet, kontroll och övervakning 

För att möjliggöra en övergång till en CE krävs en hög digitaliseringsnivå. Men eftersom digital teknik 
genomsyrar arbetsplatserna kommer allvaret i cybersäkerhetsriskerna att öka. Å andra sidan gör en spridning 
av sensorer och programvara för artificiell intelligens (AI) smart övervakning möjlig av arbetarnas aktiviteter. 

                                                      
5 ”[D]en cirkulära ekonomins genomförande är främst ett informationsproblem” (se WI [2017]). 
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Fjärrplacerad eller automatiserad (AI) övervakning och hantering av arbetsprocesser befriar arbetare från 
fariga eller smutsiga arbetsplatser (t.ex. särskilt inom transport- och avfallssektorerna). 

Ett alltför stort beroende av AI-teknik kan leda till kompetensförsämring, särskilt i nödsituationer, eftersom det 
finns mindre mångfald av uppgifter (t.ex. inom högautomatiserade områden som avfallshantering). Om 
arbetarna blir mer stillasittande och saknar fysisk aktivitet ökar de långsiktiga hälsoriskerna. Förbättrad 
övervakning av arbetarna skulle minska arbetsmiljöriskerna, särskilt för olyckor på grund av utmattning eller 
bristande uppmärksamhet, men de ökar också riskerna för psykisk ohälsa (från övervakningsstress). 

 

 Omskolning 

Mekanismen för en rättvis omställning (se EU-DGIP [2020]) kommer att ge ekonomiskt stöd till regioner för att 
hjälpa dem att bättre hantera övergången till en mer klimatneutral ekonomi. Detta inkluderar storskalig 
omskolning av den arbetande befolkningen för att minska kompetensgapet mellan förlorade och nyskapade 
jobb och förbereda arbetare för nya uppgifter i den digitala ekonomin. Men en storskalig omlokalisering av 
arbeten leder till att institutionell kunskap går förlorad. 

Kontinuerlig omskolning är avgörande för att säkerställa att arbetare bättre kan navigera i den ökade 
komplexiteten i mer digitaliserade miljöer som är inneboende i en CE, vilket minskar sannolikheten för 
arbetsmiljöhändelser. Dessutom är otillräckligt utbildade arbetare mer benägna att drabbas av arbetsskador 
och har i genomsnitt sämre arbetsmiljöresultat. 

 
Slutsatser 
Digital teknik kommer att spela en nyckelroll i Europas övergång till en mer cirkulär ekonomi. Utan den kan en 
modern ekonomi inte bli riktigt hållbar. En hög arbetsmiljöstandard i en cirkulär ekonomi kommer endast att 
uppnås om denna process hanteras väl: att omskola arbetskraften och bygga ett universellt 
informationsekosystem (en säker datarymd som minimerar manipulationsriskerna [ECERA, 2020]) kommer att 
vara avgörande, liksom ett övervakningssystem för att förhindra illegal import av produkter som kan vara 
potentiellt farliga vid återvinning. Arbetsmiljön kommer att behöva möta utmaningen att hålla jämna steg med 
snabba förändringar och identifiera potentiella brister tidigt för att klara utmaningarna med både ökad 
digitalisering och övergången till en CE. 
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