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Förord

Det pågår en grön omställning i samhället för 
att motverka klimatförändringar och miljöför
störing och hantera dess konsekvenser, nå 
målen i Agenda 2030, Parisavtalet och EU:s 
gröna giv. Ofta framhålls att den gröna om
ställningen ska uppnås med innovation, 
förnyelse av industrin och förändrade konsum
tionsmönster. Vi kan se fram emot elektrifie
ring, fossilfri plast, nya matvanor, näthandel 
och nya resmönster. Men vem ska göra jobbet? 

Att arbetslivet kommer påverkas av den gröna 
omställningen är ett rimligt antagande. 
Gemensamt såg Forte och Formas ett behov av 
mer kunskap kring hur. Hur kan arbetsinne
håll, arbetssätt och arbetsmiljö komma att 
förändras? Nya yrken kommer sannolikt att 
uppstå och andra försvinna, hur många arbets
tillfällen handlar det om och hur kan samhället 
möta nya kompetensbehov? 

Resultatet blev den här rapporten som kan 
utgöra underlag för fortsatta satsningar inom 
området. I rapporten beskriver författarna vad 

begreppet grön omställning kan innefatta, de 
pekar ut teoretiska riktningar, och branscher 
som antas påverkas. I uppdraget ingick också 
att göra en översikt av befintlig forskning. Det 
visade sig finnas mycket begränsat med forsk
ning i Sverige som kombinerar perspektiven 
klimat, innovation och arbetsliv. Sådan forsk
ning behövs för att samhället ska kunna arbeta 
proaktivt med utbildning och omställning för 
att sänka utsläppen av koldioxid, och för att 
framtidens arbetsliv ska vara hälsosamt och 
inkluderande. 

Ämnet grön omställning och arbetsliv över
bryggar Socialfondens temaplattform på Forte 
och Formas ansvarsområden och vi ser syn
ergier med att samarbeta i frågan. Därför är vi 
mycket glada över att initiativet till rapporten 
också har lett fram till en för myndigheterna 
gemensam utlysning av forskningsmedel, 
Grön omställning och arbetsliv 2021. 

Therese Woodhill
Forskningssekreterare, Formas

Anna-Karin Florén
Programansvarig, Forte
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SAMMANFATTNING
Rapporten redovisar ett uppdrag från Formas, Forskningsrådet för hållbar 
utveckling, och Forte, Forskningsrådet för människors hälsa, arbetsliv och 
välfärd, samt Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv. Uppdraget 
har varit att genomföra en utredning om forskning om grön omställning och 
arbetsliv. Utredningen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Den har innefattat en konceptualisering av 
området och en beskrivning av nyckelbegrepp 
inom grön omställning, övergripande samman
ställning och beskrivning av forskning och 
annan kunskap inom området grön omställning 
samt en kartläggning för att identifiera vilken 
forskning som behövs för att öka förståelsen för 
den gröna omställningens effekter för arbetslivet. 
Uppdraget har även innefattat att beakta 
branscher som särskilt kan påverkas av en grön 
omställning, jämlikhetsperspektiv (det vill säga 
att i möjligaste mån ta hänsyn till skillnader 
mellan kön, socioekonomisk status, utbildnings
nivå och födelseland, etnicitet samt funktions
variation, men även olika förutsättningar i 
olika geografiska delar av landet), potentiella 
målkonflikter och policyimplika tionerna av 
forskningen.

VAD ÄR GRÖN OMSTÄLLNING?
Begreppet grön omställning rymmer en bredd 
av perspektiv med olika utgångspunkter, och 
det finns ibland uppenbara målkonflikter 
mellan olika synsätt och perspektiv. I rapporten 
har fyra olika forskningsfält avgränsats tema
tiskt i syfte att belysa skillnader beträffande den 
gröna omställningens inriktningar och konse
kvenser för arbetslivet. Den fossilfria omställ-
ningen är en huvudsakligen teknisk analys av 
hur omställningen till det fossilfria eller 

klimatneutrala samhället kan gå till, med 
inriktning på utmaningar och möjligheter 
inom olika sektorer. Grön tillväxt är en uttalad 
politisk strategi som syftar inte enbart till 
ekologisk hållbarhet utan också till ekonomisk 
tillväxt, gröna jobb och investeringar. Cirkulär 
ekonomi fokuserar på material och resursan
vändning och uppfattas ofta som en central del 
i en grön omställning med en betydelse även 
för samhällets klimatpåverkan. Socio-ekolo-
gisk omställning, slutligen, utgår till stor del 
från en kritik av de realpolitiskt mer etablerade 
strategierna för grön omställning och omfattar 
bland annat ett ifrågasättande av ekonomisk 
tillväxt som mål för samhällsekonomin och ett 
större fokus på sociala perspektiv och rättvisa. 

Ingen av de fyra inriktningarna är helt entydig, 
utan var och en rymmer en viss bredd av 
perspektiv inom sig. Den forskning och 
kunskap som kartlagts inom ramen för detta 
projekt är ofta inte heller entydigt kopplad till 
något av dessa forskningsfält. Det finns också 
perspektiv som inte helt ryms inom något av 
dessa fält, men vår bedömning är att den 
övervägande delen av arbetsmarknadsforsk
ningen och de målkonflikter som finns mellan 
olika synsätt går att fånga upp utifrån dessa 
beskrivningar.
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VAD SÄGER FORSKNINGEN OM GRÖN 
OMSTÄLLNING OCH ARBETSLIV?
Det finns få vetenskapliga sammanställnings
studier om grön omställning och arbetsliv. 
Istället dominerar studier från experter inom 
internationella organisationer såsom Internatio
nella arbetsorganisationen (ILO), Organisatio
nen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och Europeiska kommissionen. En 
stor del av de studier som syftar till att analyse
ra och belysa den gröna omställningens effekter 
på arbetslivet, utgår därmed också från per
spektiv där grön tillväxt och investeringar för 
fler så kallade gröna jobb står i fokus. En stor 
del av litteraturen inom fältet rättvis omställ
ning ( just transition) handlar vidare om fler 
decent jobs, det vill säga den gröna omställning
en ses också som en möjlighet att göra arbets
marknaden mer jämlik. 

När det gäller direkta sysselsättningseffekter av 
en omställning från kolintensiva branscher (sett 
till CO2utsläpp) till mindre kolintensiva, 
förväntas enligt flera studier ett litet positivt 
nettotillskott, dock med stora variationer och 
osäkerheter beroende på definitioner, system
avgränsningar, metoder och modeller. I vissa 
studier förväntas exempelvis en ökad syssel
sättning inom verksamheter som ekologiskt 
jordbruk, förnybar energi, hotell, restauranger, 
administration, hälso och sjukvård och utbild
ning, liksom inom informell sektor, till exempel 
stadsodling. Sysselsättningseffekter av energi
besparingar, förnybar energi och minskad 
materialåtgång har studerats relativt ingående i 
litteraturen. Studier på sysselsättningseffekter 
av element inom cirkulär ekonomi såsom återbruk 
och delning är få, likaså studier om digitalise
ring av ekonomin som en del av grön omställ
ning och dess effekter på sysselsättningen. 

Trots att en grön omställning kommer att 
påverka hela samhället, är vissa sektorer och 
branscher mer framträdande än andra i littera
turen om grön omställning – såsom de gröna 

näringarna (primärt jordbruk, skogsbruk och 
turism) och även arbete för att förhindra 
jorderosion, återställa skadad mark, återställa 
skog, vakta och hantera skyddade områden, 
ekoturism och odling av biobränslen. 

Allt fler studier definierar gröna jobb som ett 
kontinuum, vilket ökar omställningskraven. 
Även om endast en mindre andel jobb kommer 
att vara inom helt nya yrkeskategorier, så krävs 
stora förändringar i många existerande arbeten 
(vilket kan kräva längre utbildning eller annan 
typ av utbildning) och mindre förändringar i 
ännu fler jobb som kan komma att involvera 
färdigheter som de anställda kan lära sig i 
arbetet. För exempelvis de som arbetar med 
avfallshantering krävs nya kunskaper om 
miljökrav och kanske nya arbetsrutiner: det kan 
en lära sig i arbetet eller genom kortare kurser. 
För takläggare, VAtekniker och rörmokare 
krävs längre utbildningar för att lära sig mer 
omfattande förändringar av tekniska förmågor 
och kunskaper. En del nya yrken med medel
höga krav uppstår, såsom vindturbinoperatörer 
och de som installerar solpaneler: för dessa 
krävs helt nya utbildningar. Det uppstår också 
ett behov av mer omfattande och förnyade 
tekniska kunskaper och förmågor för yrken 
med höga kompetenskrav, såsom ingenjörer och 
arkitekter. Nya yrken för högutbildade förvän
tas också uppstå, såsom jordbruksmeteorologer 
och analytiker för handel med koldioxidutsläpp. 
I många länder tar staten en aktiv roll för att 
skapa nya ”gröna” jobb och för att underlätta 
omställning mellan branscher. Fackliga organi
sationer visar en variation av perspektiv kring 
arbetslivet i den gröna omställningen. Perspek
tiven handlar om huruvida omställningen ska 
ses som ett mål att väga mot andra mål, såsom 
arbetsmiljö och anställningstrygghet, eller som 
en utgångspunkt för det fackliga arbetet. 

Den gröna omställningen kan bidra till att 
skapa nya jobb, men kan även riskera att leda 
till osäkra och oklara anställningsvillkor, såsom 
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de plattformsanslutna inom gigekonomin eller 
anställda inom återvinning och återbruk. 
Utredningar visar att de flesta arbetsmiljörisker 
som förväntas inte är nya i sig, men de förenas 
med nya förutsättningar för arbetsmiljöarbetet: 
de kan uppträda i nya arbetsmoment i kombi
nation med gamla risker, flyttas till företag som 
inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper, som 
saknar resurser och vars anställda saknar 
tillräcklig utbildning, exempelvis inom åter
vinningsindustrin eller byggbranschen.

Den befintliga arbetslivsforskningen tycks 
endast i viss utsträckning utgå från genomför
andet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Inom ramen för det socioekologiska 
perspektivet på grön omställning lyfts strategier 
som basinkomst (det vill säga en villkorslös 
inkomst till alla medborgare, oavsett tillgång 
till arbete och övriga inkomster) och arbetstids
förkortning fram som policyer vilka skulle ha 
stor påverkan på arbetsmarknaden. Forskning 
om både basinkomst och arbetstidsförkortning 
argumenterar för att införandet skulle minska 
behovet av traditionell tillväxtekonomi för att 
skapa sysselsättning samt minska arbetstagar
nas behov av att acceptera arbeten med otill
räcklig anställningstrygghet och dålig arbets
miljö. Basinkomst ses enligt forskningen som 
ett möjligt sätt att minska orättvisor kopplade 
till ojämställda förhållanden och den ojämna 
fördelningen av arbetstid mellan olika grupper i 
samhället, samt att begränsa effekterna av 
osäkra och prekära arbetsförhållanden. Arbets
tidsförkortning kan enligt förespråkarna ha 
flera fördelar gällande både inkomstfördelning 
och utsläpp. Inkomsterna från lönearbete och 
därmed konsumtionen skulle totalt sett sjunka, 
samtidigt som mer tillgänglig tid skulle 
möjlig göra mer energisnål konsumtion. Vissa 
lyfter fram att arbetstidsförkortning har 
potential att bidra till ett jämställt ansvar för 
det obetalda hem och omsorgsarbetet. Det 
finns dock inte ett klart samband som kan 
påvisa en direkt orsak och verkan.

Det finns väldigt lite kunskap och begränsat 
med forskning om den gröna omställningens 
konsekvenser för det svenska arbetslivet. 
Konsekvenserna är därmed i högsta grad 
osäkra, och resultat från internationella studier 
behöver inte vara giltiga för Sverige på grund 
av att förutsättningarna såväl strukturellt som 
regulatoriskt kan skilja sig åt. Sverige har idag 
en hög andel förnybar energi inom bostadssek
torn (och relativt energieffektiv användning), 
relativt omfattande återvinning, stora tillgångar 
av långsamväxande skog samt ett litet antal 
storproducenter av vägfordon och klimat
påverkande industri (järn och stål, cement och 
raffinaderier). De senare är redan på väg att 
ställa om. Stora utmaningar väntar också inom 
transportsektorn, som är viktig för Sverige ur 
flera perspektiv. Dels är den en viktig del av vår 
tillverkningsindustri, dels är vi ett glesbefolkat 
och perifert beläget land, vilket kräver effektiva 
transporter. Det finns studier som visar att det 
är enklare att tillverka och underhålla elmoto
rer än förbränningsmotorer, vilket kan medföra 
att ökad elektrifiering kan minska sysselsätt
ningen inom dessa sektorer. Omställning till 
annan produktion och till andra färdmedel kan 
istället öka efterfrågan på arbetskraft inom 
sådana sektorer. Ytterligare energieffektivise
ringar av äldre bostäder och en utbyggnad av 
elnät, vindkraft och kollektivtrafik kan ge ökad 
sysselsättning inom dessa sektorer. 

En övergång till cirkulär ekonomi väntas enligt 
några studier skapa nya jobb i Sverige. Vissa av 
dessa förväntas gå till personer som idag står 
långt ifrån arbetsmarknaden, mot det bakom
liggande antagandet att enklare jobb med lägre 
krav på språkkunskaper och kvalifikationer är 
en väg in på arbetsmarknaden för grupper som 
idag står långt utanför. Det är dock inte 
fastställt hur dessa jobb kommer att påverka 
den vertikala och horisontella arbetsmarknads
segregationen och hur kompetensutveckling, 
arbetsvillkor och förflyttning på arbetsmark
naden ser ut för dessa grupper. 
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En omställning av jordbruk, skogsbruk och 
fiske till mer ekologisk odling, ökad förädling 
och ekoturism förväntas leda till en ökad 
sysselsättning. Effekterna på svenskt arbetsliv 
är dock osäkra. Det beror bland annat på 
energipriserna, på olika vägval vad gäller 
kärnkraften, omfattningen av CCS (carbon 
capture and storage, infångning och lagring av 
koldioxid), skattesystemet, elen och biomassans 
användning, samt beslut om exempelvis 
arbetstidsförkortning och basinkomst.

VÄGVAL OCH MÅLKONFLIKTER
Hur den gröna omställningen kommer att 
utformas och med vilka effekter och konse
kvenser är i högsta grad beroende av vilka 
strategier som olika aktörer väljer. Men om
ställningen kommer att påverka samtliga 
samhällssektorer. En målkonflikt som upp
märksammas alltmer gäller avvägningen 
mellan traditionell ekonomisk tillväxt och 
konsumtions och produktionspåverkan på 
miljö och klimat. Det senaste året har en lång 
rad studier och metastudier betonat detta och 
varnat för att ett fokus på grön tillväxt kan 
äventyra våra sista möjligheter att nå Paris
avtalet. Däremot saknas litteratur om hante
ringen av dessa målkonflikter inom en stor del 
av arbetslivsforskningen. Ett alltför ensidigt 
fokus på grön tillväxt riskerar att bidra till att 
andra utvecklingsvägar och perspektiv på 
målkonflikterna hamnar utanför fokus. 

I dagsläget utgår omställningspolitiken och 
dess åtgärder i stor utsträckning från såväl 
internationellt satta mål för miljö och klimat, 
regional policy från Europeiska unionen (EU) 
som svenska miljö och klimatmål. Denna 
politik saknar tydliga sociala dimensioner som 
adresserar dagens arbetsmarknadssegregation 
(inte minst avseende kön, härkomst och 
geografisk plats), ökade kompetenskrav samt 
osäkra arbetsförhållanden. Det finns alltså 
risker för ökade eller nya former av ojämlikhet 

och ojämställdhet på arbetsmarknaden mellan 
olika grupper i yrkesför ålder, mellan olika 
branscher och mellan olika regioner. 

Därtill finns ett antal målkonflikter mellan 
miljömål och arbetsmiljömål som motiverar 
behovet av ökade kunskaper om hur arbets
marknadspolitik och miljöpolitik bättre kan 
samordnas. Ett exempel på en sådan mål
konflikt är när trähusmoduler sätts samman 
inomhus för att minska klimatpåverkan från 
byggandet: det kan innebära ökad exponering 
för farliga kemikalier jämfört med utomhus
byggande. Även inom återvinningsbranschen 
skapas ibland arbetsmiljöproblem på grund av 
brister i både riskanalys och deltagande i 
arbetsmiljöarbetet. 

VILKA ÄR KUNSKAPSLUCKORNA 
OM DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGENS 
EFFEKTER FÖR ARBETSLIVET?
Vi har identifierat ett annat kunskapsluckor 
under arbetet med utredningens övergripande 
sammanställning och beskrivning av forskning 
och annan kunskap som finns inom området 
grön omställning samt kartläggning av forsk
ningsbehov. Dessa kunskapsluckor är baserade 
på frågeställningar som inte kunnat besvaras 
eller har besvarats ofullständigt under arbetet 
med denna rapport. Identifiering av forsknings
behoven och kunskapsluckorna har vidare 
gjorts med utgångspunkt i de utvecklingslinjer, 
konsekvenser och effekter av grön omställning 
på arbetsliv och arbetsmarknad som identifierats. 
De kunskapsluckor som har identifierats i 
rapporten omfattar följande områden:

a) systematiska metoder och modeller för att 
beräkna effekter på exempelvis arbetsmark
naden, utbildningsbehov och regional 
utveckling

b) vilka konsekvenser olika vägval för den 
gröna omställningen kan få 
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c) den gröna omställningens potential för att 
öka jämställdhet och jämlikhet på arbets
marknaden

d) hur digitalisering kan bidra till grön 
omställning utan att skapa osäkra anställ
ningsformer

e) hur målkonflikter mellan miljömål och mål 
för arbetslivet kan hanteras genom policy
utveckling

f) hur kompetensutvecklingen ska organiseras 
och hur ansvaret för detta ska fördelas 
mellan olika aktörer

g) affärsmodeller och organisationsformer som 
bidrar till både miljö och klimatnytta och 
ett arbetsliv som främjar lärande, innovation 
och jämlikhet

h) hur ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete 
och bibehållen anställningstrygghet kan 
skapas genom samverkan mellan parterna 
vid en grön omställning av arbetslivet. 

Kunskaperna är begränsade när det gäller 
indirekta effekter på arbetsmarknaden, som 
inkluderar påverkan via skatter och subven
tioner samt aktuella konjunkturförhållanden. 
Till exempel kan förskjutningar av relativpriser 
få stor betydelse för sysselsättningen i hela 
ekonomin. Med utgångspunkt från att många 
arbeten kommer att omdanas – en del mindre, 
andra mer – kommer det att vara viktigt att 
utreda dels vilken typ av kompetensförsörjning 
som kommer att krävas för att tillgodose både 
den fortbildning och de nya längre utbildningar 
som behövs, dels vem som ansvarar för kompe
tensförsörjningen.

Rådande strategier och initiativ för grön 
omställning behöver ses i ljuset av olika forsk
ningsfält, och i framtida kunskaps och policy
utveckling bör olika perspektiv mötas på ett 
mer genomgripande sätt. Det finns inom 
forskningen bland annat ett framväxande fält 
av olika kritiska perspektiv som i denna rapport 

definierats som socioekologisk omställning, 
och som utgör alternativ till grön tillväxt. 
Arbetslivsforskningen har emellertid i relativt 
liten utsträckning utgått från dessa perspektiv. 
En slutsats är att det behövs en mångfald av 
perspektiv i framtida kunskapsutveckling kring 
grön omställning och arbetsliv, inte minst för 
att skapa ett större utrymme för sociala 
perspek tiv i den gröna omställningen. 

De direkta kopplingarna mellan jämställdhet 
och jämlikhet, grön omställning och arbetsliv 
finns det lite forskning om. Hur den gröna 
omställningen kommer att påverka jämställd
het eller jämlikhet i arbetslivet är därför oklart. 
Befintliga ojämställda och ojämlika strukturer 
på arbetsmarknaden kommer att påverkas av de 
vägval som görs inom ramen för en grön 
omställning. Det är därför värdefullt att förstå 
eventuella konsekvenser och hanteringen av 
dessa, genom litteratur som beskriver hur olika 
omställningsprocesser kan verka samtidigt, för 
att kunna dra paralleller till grön omställnings 
förhållande till jämställdhet och jämlikhet 
inom arbetslivet och vice versa. Ett exempel på 
ett sådant fenomen återfinns till exempel inom 
forskning på den svenska gruvindustrins arbete. 
Där har förbättringar av arbetsmiljö, jämställd
het, rekrytering och sociala åtaganden skett 
samtidigt som organisationernas och arbetenas 
utformning har förändrats på grund av sats
ningar på ny teknik. 

Hur den sociala dimensionen påverkas av de 
arbetsmarknadsmässiga förändringarna, som 
sker och kommer att ske i linje med det natio
nella genomförandet av klimatmålen, behöver 
beforskas för att omställningsprocesserna inte 
ska öka ojämlikheten eller för den delen stävjas 
av ojämlika förhållanden. Dagens strukturer 
och pågående strukturomvandlingar på den 
svenska arbetsmarknaden – såsom privatiserad 
arbetsmarknadspolitik, tillfälliga samt osäkra 
anställningar, arbetsmarknadsmässigt utan
förskap, höjd pensionsålder och ojämställda 
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förhållanden i privatlivet såväl som på arbets
marknaden – är faktorer som har pekas ut som 
särskilt viktiga att beakta för att långsiktigt 
minska klyftorna i Sverige. Det finns fördelar 
med att se synergierna mellan olika politik
områden såsom arbetsmarknad, miljö och 
klimat såväl som utbildning och socialpolitik. 

Frågan om en grön omställning och arbetsliv 
är viktig att fördjupa inom ramen för fortsatt 
forskning, men är direkt relevant också inom 
ramen för flera aktuella policyområden. 
Exempelvis kan genomförandet av såväl 
Agenda 2030 som EU:s gröna giv i hög grad 
kopplas till dessa frågor, och frågorna är 
naturligt relevanta också för svensk policy  
och arbetslivsutveckling. En bättre förståelse 

för de politiska vägval som behöver göras och 
de målkonflikter som finns, och för de konse
kvenser för arbetslivet och för olika grupper 
på arbetsmarknaden som detta innebär, är 
avgörande för en hållbar utveckling såväl i 
Sverige som i övriga delar av världen.
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1. INLEDNING 
I skrivande stund dominerar coronapandemin den allmänna debatten och 
politiska diskussionen. På samma sätt har mycket forskningsfinansiering 
inriktats mot områden som kan leda fram till metoder för att bekämpa 
viruset och dess konsekvenser för samhället. Pandemin är ett exempel på 
när samhället har ställt om väldigt snabbt till följd av en global kris. Politiska 
beslut i kombination med beteendeförändringar bland befolkningen har 
inte bara medfört förändringar av fysiska sociala kontakter utan även av 
resvanor och köpbeteenden. Paralleller kan här dras till klimatkrisen med 
argumentet att det skulle gå att ställa om samhället till klimatneutralitet, 
med cirkulära system, med politisk vilja, incitament till och vilja från 
företagen samt ändrade vanor hos befolkningen till följd av information och 
styrmedel. Men vad grön omställning innebär och hur den ska genomföras 
finns det fler än ett svar på, likväl som vilka tänkbara konsekvenser grön 
omställning får för samhället och inte minst för arbetslivet.

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag 
av Formas, Forskningsrådet för hållbar utveck
ling, och Forte, Forskningsrådet för människors 
hälsa, arbetsliv och välfärd, samt Socialfondens 
temaplattform för hållbart arbetsliv, att genom
föra en utredning om forskning om grön 
omställning och arbetsliv. Uppdraget har 
innefattat en konceptualisering av området och 
beskrivning av nyckelbegrepp inom grön 
omställning, övergripande sammanställning 
och beskrivning av forskning och annan 
kunskap som finns inom området samt en 
kartläggning av forskningsbehov för att 
identifiera vilken forskning som behövs för att 
öka förståelsen för den gröna omställningens 
effekter för arbetslivet. Uppdraget har även 
innefattat att beakta branscher som särskilt kan 
påverkas av en grön omställning, jämlikhets
perspektiv (det vill säga att i möjligaste mån ta 
hänsyn till skillnader mellan kön, socioekono
misk status, utbildningsnivå och födelseland, 
etnicitet samt funktionsvariation, men även 

olika förutsättningar i olika geografiska delar 
av landet), potentiella målkonflikter och 
policyimplikationerna av forskningen.

Denna rapport beskriver grön omställning och 
kartlägger forskningsbehov för att öka förståel
sen för den gröna omställningens effekter för 
arbetslivet. Det finns inte en grön omställning, 
utan en bredd av perspektiv och ingångar som 
härrör från olika forskningsfält och politiska 
riktningar. I den här rapporten har vi utifrån 
vår kartläggning identifierat och valt att 
konceptualisera grön omställning utifrån fyra 
olika forskningsfält: 

• fossilfri omställning 

• grön tillväxt 

• cirkulär ekonomi

• socioekologisk omställning. 
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Dessa beskrivs mer i detalj i rapporten. Det 
finns beröringspunkter mellan de olika per
spektiven och det går inte inledningsvis att helt 
särskilja dem i alla avseenden. Det pågår också 
andra genomgripande omställningsprocesser i 
samhället – såsom digitalisering och urbanisering 
– som på olika sätt samverkar med den gröna 
omställningen, men som vi inte går in på 
specifikt i denna rapport. 

I ljuset av grön omställning är omställningen av 
arbetsmarknaden och arbetslivet avgörande och 
nödvändig. Det är inte självklart hur den gröna 
omställningen kommer att ske. Den är i högsta 
grad beroende av vilka strategier som olika 
aktörer väljer, men den kommer att påverka 
samtliga samhällssektorer. Således kommer en 
strukturomvandling och omställning på 
arbetsmarknaden som i sin tur kommer att 
påverka arbetslivet för individer i yrkesför ålder. 
Det är viktigt att ha i åtanke att omställningen 
på arbetsmarknaden kommer att präglas av den 
svenska arbetsmarknadsregimen gällande 
anställningstrygghet, arbetsmiljösamverkan, 
medbestämmandelagen (MBL), hög anslutning 
till fackföreningar och samverkan mellan 
parterna som kompletterar eller ersätter 
lagstiftning. För att omställningsprocesserna 
ska vara rättvisa är jämställdhet och jämlikhet 
viktiga begrepp att ha med i analysen. Dessa 
perspektiv är således integrerade i denna 
rapport. Kopplingarna mellan grön omställ
ning, arbetsliv och implikationer för jämställd
het och jämlikhet i Sverige är dock tämligen 
obeforskade. Därför är avsikten inte att ingåen
de beskriva samtliga effekter och konsekvenser 
som grön omställning kan ha på arbetslivet ur 
jämlikhets och jämställdhetssynpunkt. Syftet 
är snarare att översiktligt lyfta implikationer 
för jämställdhet och jämlikhet som kan skönjas 
för att belysa kunskapsluckor. 

Frågan om sambanden mellan en grön omställ
ning och arbetsliv är aktuell för flera policy
områden och för utvecklingen internationellt. 

Exempelvis finns hög relevans för realiseringen 
av Agenda 2030 och EU:s gröna giv, det vill 
säga EU:s handlingsplan för att göra EU:s 
ekonomi hållbar genom att omvandla miljö 
och klimatutmaningar till möjligheter och 
säkerställa att övergången är rättvis och 
inkluderande för alla. Grön omställning och 
arbetsliv har även bäring på samhällens kon
kurrenskraft och möjlighet att utveckla och ta 
vara på fördelarna som kan komma ur nya 
tekniker. Till exempel kan nya exportmöjlig
heter öppnas upp om kompetensförsörjningen 
av arbetskraft fungerar. Frågan om grön 
omställning och arbetslivet har en tydlig 
internationell aspekt. Globala värdekedjor 
bygger på global arbetsdelning som kan orsaka 
stora arbetsmiljöproblem i vissa länder i takt 
med att den har förbättrats i andra. Mål
konflikter kan därför uppstå på det globala 
planet vid grön omställning, vilket kan skapa 
spänningar. 

1.1 Läsanvisning 

I kapitel 2 i denna rapport görs en inledande 
konceptualisering av vad en ”grön omställning” 
kan innebära utifrån olika perspektiv. Avsnittet 
utgör en bakgrund till kapitel 3 som kartlägger 
kunskapsläget i relation till en rad frågeställ
ningar relaterade till arbetsmarknad och arbets
liv i samband med grön omställning. I kapitel 4 
sammanfattas identifierade kunskapsluckor och 
forskningsbehov, och i kapitel 5 följer ett antal 
policyimplikationer. I bilaga 1 redovisas vår 
metod för urval av litteratur och vårt tillväga
gångssätt för att beskriva grön omställning och 
arbetsliv. 
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2. KONCEPTUALISERING 
AV GRÖN OMSTÄLLNING 
En av flera viktiga aspekter i projektet är att definiera (konceptualisera) 
begreppet ”grön omställning” med utgångspunkt i samhällets klimat-
omställning. Denna konceptualisering har varit viktig både för att avgränsa 
litteraturgenomgången och som grund för den efterföljande analysen. Genom 
att identifiera en rad ingångar till vad en grön omställning kan innebära, 
kommer också olika – ibland motstående – konsekvenser för arbetslivet att 
kunna beskrivas. De olika tolkningar av grön omställning som presenteras i 
detta avsnitt redovisas översiktligt i syfte att ligga till grund för den senare 
tolkningen av möjliga konsekvenser för arbetsmarknad och arbetsliv i 
avsnitt 2 och framåt.

Vi konstaterar att det finns vetenskapligt 
förankrade strategier för att möta klimatkrisen 
genom riktade åtgärder inom en rad sektorer. 
Sådana åtgärder redovisas bland annat av FN:s 
klimatpanel (IPCC) inom ramen för den 
regelbundna klimatrapporteringen. Det finns 
därutöver flera strategier för att implementera 
och komplettera dessa åtgärder, där hänsyn inte 
enbart tas till klimatfrågan utan också till 
andra politiska prioriteringar. Flera stora 
aktörer, som EU, OECD och Världsbanken, 
förespråkar en strategi baserad på grön tillväxt 
där klimatomställningen inte bara ses som 
nödvändig utan också som en möjlighet att 
stärka den ekonomiska utvecklingen i linje med 
konventionell politik för tillväxt, sysselsättning 
och välfärd (Laurent & Pochet, 2015). Dessa 
strategier utgör ofta en mer eller mindre tydlig 
utgångspunkt för den överväldigande delen av 
forskningen om det gröna arbetslivet.

En ytterligare strategi som varit i särskilt fokus 
under senare år är den cirkulära ekonomin, där 
de flesta större aktörer som EU och OECD 

liksom Sveriges regering och Svenskt Närings
liv har tagit fram rapporter. Den cirkulära 
ekonomin är inte i första hand ett svar på 
klimatutmaningen, utan handlar i större 
utsträckning om hushållning med resurser. 
Inte desto mindre uppfattas den cirkulära 
ekonomin av många som en central del i en 
grön omställning med en viss betydelse för 
samhällets klimatpåverkan.

Allt fler bedömare menar emellertid att det 
krävs betydande systemförändringar för att 
möta utmaningen och att rådande strategier är 
långt ifrån tillräckliga. Hit hör även de som 
menar att EU:s såväl som skandinaviska 
miljö och klimatstrategier tenderar att inte 
belysa eller konkretisera jämställdhets och 
jämlikhetsfaktorer, och därmed inte ta höjd för 
människors olika förutsättningar och behov 
(Allwood, 2020; Magnusdottir & Kronsell, 
2015). Sveriges klimatpolitiska råd menar i sin 
årsrapport från 2019 att det krävs genomgri
pande innovationer och samhällsförändringar 
på systemnivå för att nå nollutsläpp. Klaus 
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Schwab, grundare och ordförande för World 
Economic Forum, har sagt att adherence to the 
current economic system represents a betrayal of 
future generations. Allt fler talar om just transition, 
det vill säga social rättvisa (se till exempel 
Rosemberg, 2015; Sovacool, 2017; Laubinger et 
al., 2020), och beteendeförändringar som 
nödvändiga delar av en grön omställning, både 
generellt och i förhållande till arbetslivet. Även 
EU:s miljöbyrå (EEA, 2021) hävdar att ekono
misk tillväxt och grön omställning inte kan 
förenas. En omfattande socioekologisk 
omställning har sannolikt en rad konsekvenser 
för arbetslivet som inte är kompatibla med den 
gröna tillväxtstrategin. 

I konceptualiseringen av den gröna omställ
ningen har vi valt att spegla en bredd av 
perspektiv i syfte att fånga upp en variation av 
tänkbara konsekvenser för arbetslivet och 
därmed även målkonflikter och kunskaps
luckor. Det har vi gjort genom att gå igenom 
ett urval rapporter från olika fält som beskriver 
en grön omställning ifrån olika utgångspunkter. 
Det finns beröringspunkter mellan de olika 
perspektiven och det går inte att helt särskilja 
dem i alla avseenden. Vår avsikt är inte att peka 
ut och i detalj beskriva perspektiven som 
tydligt skilda utvecklingsvägar. Snarare är vår 
avsikt att identifiera vilka typer av förändringar 
som finns beskrivna i litteraturen i relation till 
arbetsliv i en grön omställning, för att därefter 
fördjupa analysen i senare avsnitt i rapporten. 
De fyra forskningsfält som vi identifierat är 

• fossilfri omställning 

• grön tillväxt 

• cirkulär ekonomi

• socioekologisk omställning. 

De olika forskningsfälten beskrivs med ut
gångspunkt i ett antal rapporter och artiklar 
som identifieras med hjälp av artikelsökningar 

baserade på sökord som representerar kärnan i 
de forskningsfält vi identifierat (se bilaga 1, 
metod för urval av litteratur). Det finns givetvis 
perspektiv som inte helt ryms inom dessa 
forskningsfält, men vår bedömning är att den 
övervägande delen av arbetsmarknadsforsk
ningen och de målkonflikter som finns mellan 
olika synsätt går att fånga upp utifrån dessa 
beskrivningar. Arbetet är processinriktat och 
beskrivningen av forskningsfälten har byggts 
upp successivt utifrån den litteratur som 
identifieras. 

Fossilfri omställning
Detta är en huvudsakligen teknisk syn på hur 
omställningen till det fossilfria eller klimat
neutrala samhället ska gå till, med inriktning 
på utmaningar och möjligheter inom olika 
sektorer. Stort fokus sätts på energi och 
transportsektorn, men omställningen omfattar 
hela samhällsekonomin. Konsekvenser för 
arbetsmarknaden styrs av utmaningar inom 
sektorerna.

Grön tillväxt 
Den gröna omställningen är en del i en större 
helhet som syftar inte enbart till ekologisk 
hållbarhet utan också till ekonomisk tillväxt, 
sysselsättning och investeringar. Stort fokus på 
innovationer och nya marknader för grön tekno
logi. Grön tillväxt förutsätter också en politisk 
strategi för att främja så kallade gröna jobb.

Cirkulär ekonomi
En cirkulär ekonomi syftar till att minska 
användningen av såväl förnybara som ändliga 
resurser genom bättre produktdesign, återtill
verkning, återanvändning och återvinning av 
alla typer av produkter. Även om fokus är på 
materialanvändning är den cirkulära ekonomin 
också relevant för klimatomställningen. En 
cirkulär ekonomi antas skapa arbeten i sektorer 
som bidrar till att minska materialanvändningen 
eller stödjer cirkulära affärsmodeller.
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Socio-ekologisk omställning
Den socioekologiska omställningen rymmer 
en bredd av kritiska perspektiv på rådande 
samhällsutveckling och system samt ett 
ifrågasättande av de mer etablerade strategierna 
för grön omställning. Här ingår bland annat 
kritik mot tillväxten som mål för samhällseko
nomin och ett större fokus på sociala perspektiv 
och rättvisa. Utöver en grön omställning inom 
olika sektorer lyfts alternativa strategier som 
arbetstidsförkortning och sociala innovationer 
som bryter länken mellan jobb, inkomst och 
tillgång till varor och tjänster.

2.1 Fossilfri 
 omställning 

Forskningen inom detta fält är i huvudsak 
teknisk eller tvärvetenskaplig och fokuserar  
på hur omställningen till det fossilfria eller 
klimatneutrala samhället ska gå till. Till en del 
sammanfaller målen och utgångspunkterna här 
med grön tillväxt, i den meningen att forsk
ningen i huvudsak bygger på antaganden och 
lösningar inom gällande ekonomiskt system 
och logik. Det huvudsakliga syftet med 
forskningen inom detta fält är att utveckla 
kunskap om olika alternativa tekniska utveck
lingsvägar och strategier för omställning till 
det fossilfria eller klimatneutrala samhället. 
Forskningen beskriver handlingsvägar mot det 
fossilfria samhället samt vilka sektorer och 
branscher som påverkas. 

2.1.1. CENTRALA BEGREPP 
OCH BESTÅNDSDELAR I EN 
FOSSILFRI OMSTÄLLNING 
Huvuddragen i den fossilfria omställningen 
handlar om utfasning av fossila bränslen i 
energisektorn, elektrifiering av transportsektorn 
och minskad energianvändning inom vissa 
sektorer. I IPCC:s Mitigation of Climate 
Change (2014) görs en omfattande genomgång 
av vad som görs och kan göras inom olika 
sektorer, framför allt med fokus på tekniska 
lösningar. Men där görs också analyser av 
kostnader, socioekonomiska konsekvenser 
och risker, och där framgår också möjliga 
konsekvenser för arbetsmarknader inom olika 
sektorer.

Den fossilfria omställningen kan sägas drivas 
av internationella och nationella mål om 
minskade utsläpp av växthusgaser, exempelvis 
i linje med Parisavtalet. Omställningen definie
ras av de åtgärder som krävs för att minska 
utsläppen från olika källor inom olika sektorer.

2.1.2. NYCKELSEKTORER I EN 
FOSSILFRI OMSTÄLLNING 
Nyckelsektorer för den fossilfria omställningen 
i ett globalt perspektiv omfattar bland annat 
energisektorn, transportsektorn, byggsektorn, 
industrin samt jord och skogsbrukssektorn. 
Följande framställning bygger till stora delar på 
IPCC (2014).

Energisektorn är den största källan till globala 
utsläpp av växthusgaser. Strategier för minskad 
klimatpåverkan inkluderar energieffektivise
ring, omställning från mer utsläppsintensiva till 
mindre utsläppsintensiva fossila bränslen samt 
en övergång till energikällor med låga utsläpp 
av växthusgaser såsom förnybar energi och 
kärnkraft. Utöver detta nämns även infångning 
och lagring av koldioxid (CCS) som en möjlig
het att minska klimatpåverkan från denna 
sektor. Generellt konstateras att förnybara 
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energikällor är mer arbetsintensiva, det vill säga 
det behövs mer jobb per producerad energien
het, vilket innebär att fler jobb kan skapas inom 
energisektorn i samband med den fossilfria 
omställningen. Samtidigt innebär detta ökade 
kostnader för elproduktion vilket kan ge en 
motsatt effekt på sysselsättningen. 

I Norden finns ett ökat fokus på vindkraft till 
havs. Stora satsningar inom infrastruktur och 
innovation inom teknologi och service kommer 
att vara nödvändiga för att de nordiska länderna 
ska kunna ställa om energisystemen. Även 
satsningar på bioenergi genom CCS nämns 
som möjliga (Nordiska ministerrådet, 2020). 

I transportsektorn finns stora utmaningar 
globalt sett på grund av ett ökat resande. 
Strategier för minskad klimatpåverkan från 
denna sektor inkluderar ett minskat resande, 
val av transportmedel, mer effektiva fordon 
samt bränslebyte och elektrifiering. Ett minskat 
resande kan exempelvis uppnås genom bättre 
stadsplanering och ehandel. För minskad 
klimatpåverkan är kollektiva transporter, gång 
och cykel att föredra (IPCC, 2014).

Byggsektorn är betydelsefull ur klimatsynpunkt, 
och byggnader svarade år 2010 för 32 procent av 
den globala slutliga energianvändningen och 
för 19 procent av de energirelaterade utsläppen 
av växthusgaser. Strategier för minskad klimat
påverkan inkluderar energieffektivt byggande 
och energirenoveringar (IPCC, 2014).

Strategier för omställning inom industrin 
handlar till stor del om energieffektivisering 
samt återanvändning av material. Inom svensk 
industri handlar omställningen bland annat om 
elektrifiering, biobränslen i produktionsfasen, 
cirkulära materialflöden, ökad användning av 
livscykelanalys (LCA) och CCS (Nordiska 
ministerrådet, 2020). Centrala industrigrenar 
inkluderar bland annat järn och stål, kemikalier 
och plast samt cement (Rissman et al., 2020).

Jord och skogsbrukets roll i en klimatom
ställning handlar om utsläppsminskningar från 
markanvändning och boskapsskötsel, och både 
jord och skogsbruksmark kan bidra till 
kolinlagring. Minskat matsvinn och förändrad 
kost och virkeskonsumtion är möjliga strategier. 
I Norden är en utmaning inom jordbruket att 
minska utsläpp utan att det sker på bekostnad 
av konkurrenskraften internationellt. Resurs
effektivitet i produktionsledet och kolinlagring 
genom skogsplantering, samt produktion av 
biobränslen utan att det sker på bekostnad av 
miljö och biologisk mångfald framhålls som 
viktigt i en rapport från Nordiska ministerrådet 
(2020).

Ett viktigt område utöver de ekonomiska 
sektorerna är hållbar stadsutveckling. Som en 
huvudstrategi nämns där omlokalisering av 
boende och arbetsplatser till mer blandade 
miljöer, där tillgängligheten ökar och transport
behoven minskar (IPCC, 2014). En förändrad 
fysisk planering har också möjliga implikationer 
för arbetslivet.

Forskningen inskärper alltmer brådskan i den 
omställning som krävs. I en litteraturöversikt 
av Kuramochi et al. (2018) anges ett antal 
riktmärken för vad som behöver göras under de 
närmaste åren för att klara 1,5gradersmålet. 
Där anges bland annat att inga nya kolkraft
verk över huvud taget byggs och att utsläppen 
från kolkraften totalt sett minskar med 30 
procent till år 2025. Vidare krävs att fossildrivna 
bilar upphör att produceras 2035–2050, och att 
nybyggnation och industriella installationer 
behöver vara lågutsläppande från och med 
2020. I ett avsnitt lyfter författarna att policyer 
kan bidra till att identifiera hur omställningen 
kan leda till positiva effekter för andra aspekter, 
såsom ren luft och arbetstillfällen.
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2.1.3. ARBETSMARKNAD
De konsekvenser som beskrivs för arbetsmark
naden handlar huvudsakligen om hur efter
frågan på arbete kan se ut och förändras inom 
olika sektorer, samt konsekvenser av förändrad 
fysisk planering, vilket beskrivs ovan. Det 
konstateras även att fackföreningar blir alltmer 
angelägna om att politiken behöver adressera 
klimatförändringar och stöder en övergång till 
”gröna” jobb (IPCC, 2014). Wyns och Khandekar 
(2019) spekulerar om framtidsyrken som 
industriell symbiosmanager, plasmarespons
tekniker, råvarureningsexpert, bioprocess
ingenjör och vätgasproduktionsoperatör.

IPCC (2014) noterar att personer som är 
marginaliserade – socialt, ekonomiskt, kultu
rellt, politiskt, institutionellt eller på andra sätt 
– är särskilt utsatta för klimatförändringar såväl 
som för effekterna av samhällets klimatanpass
ning och omställning. Sårbarheten är ofta ett 
resultat av ett flertal sociala processer som 
samspelar och tillsammans skapar socioekono
miska, inkomstrelaterade och andra ojämlik
heter. IPCC uppmärksammar sociala processer 
och nämner diskriminering på grund av kön, 
klass, etnicitet, ålder och funktionsvariation 
bland dessa. Även samhällsstyrningsstrukturer, 
fördelning av förmögenhet i samhället, migra
tion, tillgång till teknik och information, 
sysselsättningsmönster och samhällsvärden 
nämns som nyckelfaktorer att beakta i analysen 
av hur väl ett samhälle står rustat inför klimat
omställningar.

Inför kommande IPCCrapport har fem 
”delade socioekonomiska vägar” (Shared 
Socioeconomic Pathways, SSP) pekats ut (Riahi 
et al., 2017). Dessa kallas sustainability (taking 
the green road, SSP1), middle of the road (SSP2), 
regional rivalry (a rocky road, SSP3), inequality 
(a road divided, SSP4) samt fossil-fueled develop-
ment (taking the highway, SSP5). Scenarierna 

pekar endast i liten utsträckning på möjliga 
konsekvenser för arbetsmarknaden. Ett av de 
mer pessimistiska scenarierna – ”ojämlikhet” 
(SSP4) – pekar dock på ett växande gap, både 
inom och mellan länder, mellan de kunskaps 
och kapitalintensiva sektorerna och de mer 
arbetsintensiva och lågteknologiska sektorerna. 
Scenariot kännetecknas av låga utmaningar för 
utsläppsminskning men stora utmaningar för 
klimatanpassning. Framför allt pekar scenariot 
på hur ojämlika investeringar i humankapital i 
kombination med ökande skillnader i ekono
misk möjlighet och politisk makt leder till ökad 
ojämlikhet och stratifiering både mellan och 
inom länder. Ökade klyftor kommer i detta 
scenario att bero på en hög teknisk utveckling 
inom den högteknologiska ekonomin och dess 
sektorer. Scenariot lyfter att den globalt 
anslutna energisektorn diversifierar, med 
investeringar både i koldioxidintensiva bränslen 
som kol och okonventionell olja, och i koldiox
idsnåla energikällor. En annan slutsats är att 
själva miljöpolitiken fokuserar på medel och 
höginkomstområden (Riahi et al., 2017). En 
liknande slutsats har även lyfts i studier som 
har analyserat integreringen av genusperspektiv 
och intersektionella perspektiv i klimatpolitiken 
(Magnusdottir & Kronsell, 2015).

2.2 Grön tillväxt

Forskningsfältet bygger i huvudsak på national
ekonomisk forskning. Det speglar en omställ
ning av samhällsekonomin där den gröna 
omställningen är en del i en större helhet som 
syftar inte enbart till ekologisk hållbarhet utan 
också till tillväxt, sysselsättning och investeringar. 



19Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

2.2.1. CENTRALA BEGREPP OCH 
BESTÅNDSDELAR I EN OMSTÄLLNING 
MOT GRÖN TILLVÄXT 
Enligt OECD (2011) innebär grön tillväxt ”att 
främja ekonomisk tillväxt och utveckling, och 
samtidigt säkerställa att naturtillgångar 
fort sätter att tillhandahålla de resurser och 
ekosystemtjänster som vårt välbefinnande 
bygger på. För att göra detta måste den kata
lysera investeringar och innovationer som 
säkerställer uthållig tillväxt och leder till nya 
ekonomiska möjligheter.” (s. 4)

Grön tillväxt innebär således inte enbart att 
säkerställa en omställning till minskad klimat
påverkan, utan också att den gröna omställ
ningen skapar nya möjligheter till tillväxt 
genom nya marknader för grön teknologi, varor 
och tjänster vilket i sin tur skapar nya arbets
tillfällen. Innovationer spelar en nyckelroll för 
grön tillväxt, och avgörande i strategierna är 
följaktligen att stimulera efterfrågan och 
kapaciteten för gröna innovationer.

Enligt Världsbanken (2012) har miljöpolicyer 
och regelverk två typer av effekter på konkur
renskraften. Dels risken att företag kan komma 
att ”fly” från platser med hårda regelverk, dels 
att detta kan utgöra en drivkraft för innovation. 
Rapporten finner inga bevis för att det först
nämnda kommer att inträffa, men hävdar istället 
att miljöbestämmelser är avgörande för att 
garantera långsiktig hållbarhet för ekonomiska 
aktiviteter (och arbetstillfällen) som är beroen
de av naturkapital. Väl förvaltade naturresurser 
kan i sin tur användas för att skapa jobb.

EU:s gröna giv (Europeiska kommissionen, 
2019) innehåller likaså beskrivningar av hur 
EU kan transformeras till en klimatneutral 
ekonomi där ekonomisk tillväxt frikopplas från 
resursanvändning. Detta antas ske genom att 
hållbara och arbetsintensiva sektorer växer, 
och satsningen är tänkt att accelerera denna 
utveckling.

Ett centralt begrepp är ”gröna jobb” vilket har 
definierats i olika sammanhang. Vissa definitio
ner gör kopplingen till ”gröna industrier” såsom 
förnybar energi eller utveckling av produkter 
med mindre miljöpåverkan, såsom järnvägar för 
ökad tågtrafik. Två exempel på definitioner av 
gröna jobb är OECD (1999) och UNEP (2008). 
Se vidare avsnitt 3.1.

Grön tillväxt innebär i allt högre utsträckning 
inte längre bara att så kallade gröna sektorer 
växer, utan att hållbarheten är en central 
dimension i all ekonomisk tillväxt (Jänicke, 2012).

Allt fler länder har även tagit sig an målet att ta 
en ledarroll inom den globala marknaden för 
klimatvänlig teknologi. Jänicke (2012) lyfter 
exempelvis ett citat från president Obama: 
”There is no longer a question whether the 
jobs and industries of the 21st century will be 
centred around clean, renewable industries. 
The question is: Which country will create 
these jobs and these industries. I want this 
country to be the United States of America”.

Enligt Schmalensee (2012) innebär emellertid 
investeringar i utsläppsminskningar att pro
duktionshöjande investeringar trängs ut, allt 
annat lika, och att dessa därmed verkar häm
mande på BNPtillväxten. På samma sätt 
innebär det faktum att förnybar energi generellt 
är mer arbetsintensiv än fossil energi, och att 
fler arbeten därmed skapas, att dessa energi
källor bidrar till minskad arbetsproduktivitet 
vilket är tvärtemot vad som traditionellt ansetts 
skapa tillväxt.

2.2.2. NYCKELSEKTORER 
INOM GRÖN TILLVÄXT 
Sektorer som särskilt nämns som viktiga för 
policyer för grön tillväxt och innovationer är 
energi, transport, vatten och kommunikation. 
Initiativ inom Europa gäller bland annat 
för nybara energikällor, jordbruk och mat
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produktion, infrastruktur och kollektivtrafik. 
EU:s gröna giv belyser att energiintensiva 
industrier såsom stål, kemikalier och cement är 
viktiga för Europas ekonomi, och att de därför 
behöver bli klimatneutrala för att fortsätta 
bidra till den ekonomiska tillväxten (Euro
peiska kommissionen, 2019). I EU:s gröna giv 
anges också energirenovering av byggnader som 
viktigt för att minska energianvändningen och 
stimulera byggsektorn, små och medelstora 
företag och lokala jobb. Även batteritillverk
ning och vätgasproduktion är sektorer som på 
senare tid har börjat växa.

2.2.3. ARBETSMARKNAD
Miljöpolicyer tenderar att skifta relativpriser 
och därmed strukturen på efterfrågan på varor 
och tjänster, vilket orsakar betydande omställ
ning mellan sektorer. Grön tillväxt kommer att 
leda till att nya jobb skapas, samtidigt som 
andra kan försvinna. Det är således nödvändigt 
att aktivt främja omallokering av arbetskraften 
från krympande till växande sektorer och 
företag. Nya färdigheter kommer att krävas, 
vilket i sin tur kräver policyer för utbildning. 
Arbetskraft inom särskilt känsliga sektorer kan 
behöva stöd i samband med denna omställning 
(Europeiska kommissionen, 2019). Inkomster 
från prissättning av koldioxidutsläpp kan 
användas för att öka efterfrågan på arbetskraft 
(OECD, 2011).

2.3 Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi blir ett allt vanligare begrepp 
i samband med samhällets gröna omställning. 
Det har tagits upp av flera länder i världen som 
ser cirkulär ekonomi som en strategi för att 
förena motstridiga mål om ekonomisk tillväxt 

och miljömässig hållbarhet. En cirkulär 
ekonomi syftar till att reducera miljöpåverkan 
genom att minska utvinning av jungfruligt 
råmaterial, avfall av råmaterial, externaliteter 
samt värdeminskningen på produkter, kompo
nenter och material över livscyklerna.

Omställningen till en cirkulär ekonomi ses av 
många som en möjlighet att transformera 
ekonomin och skapa nya och hållbara kon
kurrensfördelar. Exempelvis framhåller 
EUkommissionen att Europas ekonomi 
kommer att främjas genom att nya arbetsmöj
ligheter och innovativa produktions och 
konsumtionsmöjligheter skapas. Nya arbetstill
fällen kommer att skapas inom alla olika skill 
levels. Åtgärder för en cirkulär ekonomi ligger i 
linje med EU:s prioriterade områden, däribland 
arbete och tillväxt men även klimat och energi, 
innovation, sociala aspekter och hållbar 
utveckling (Europeiska kommissionen, 2015).

2.3.1. CENTRALA BEGREPP 
OCH BESTÅNDSDELAR I DEN 
CIRKULÄRA EKONOMIN
Även om ingen entydig definition av cirkulär 
ekonomi existerar så handlar den i grunden om 
att minska användningen av både ändliga och 
förnybara resurser genom att så långt som 
möjligt cirkulera produkter, komponenter och 
material med så högt nyttjande som möjligt. 
Cirkulär ekonomi omfattar aktiviteter och 
marknader för produktdesign, återtillverkning, 
återanvändning och återvinning av alla typer av 
produkter. Viktiga principer är ett mer effektivt 
utnyttjande av befintliga produkter genom 
exempelvis delning och genom att förlänga 
produkters livslängd, samt återbruk och 
uppgradering av använda varor. När produkter 
slutligen tjänat ut, sker återvinning av material 
i syfte att minimera eller helst eliminera avfall. 
Med den cirkulära ekonomin förknippas också 
affärsmodeller som gynnar cirkulära principer, 
bland annat försäljning av funktion snarare än 
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produkter. En cirkulär ekonomi förutsätter ett 
samspel längs hela värdekedjor – eller värde
cykler som den svenska utredningen om den 
cirkulära ekonomin kallade dem (Utredningen 
cirkulär ekonomi, 2017) – för att säkerställa 
produktdesign som så långt som möjligt tillåter 
återbruk av komponenter och material.

2.3.2. NYCKELSEKTORER I DEN 
CIRKULÄRA EKONOMIN
EUkommissionen talar om åtgärder i linje 
med en cirkulär ekonomi inom en rad olika 
sektorer. Bland annat nämns åtaganden inom 
ekodesign, utveckling av strategiska angrepps
sätt inom plast och kemikalier, initiativ till att 
finansiera innovativa projekt inom EU:s 
forskningsprogram Horisont 2020 och specifika 
åtgärder inom områden såsom plast, matavfall, 
byggnation, kritiska råmaterial, industri och 
gruvavfall, konsumtion och offentlig upphand
ling. Vidare diskuteras lagstiftning gällande 
användningen av gödselmedel och återanvänd
ning av vatten (Europeiska kommissionen, 
2015). EU:s gröna giv talar också om en om
ställning till cirkularitet inom alla sektorer men 
understryker särskilt resursintensiva sektorer 
som textilindustrin, byggsektorn, elektronik 
och plast (Europeiska kommissionen, 2019).

2.3.3. ARBETSMARKNAD
På samma sätt som inom en fossilfri omställ
ning kan en cirkulär ekonomi antas skapa 
arbeten i gröna sektorer som bidrar till att 
minska materialanvändningen eller stödjer 
cirkulära affärsmodeller, medan jobb kan antas 
försvinna i sektorer med stora materiella 
fotavtryck, exempelvis inom gruv och 
utvinnings industrin. I Sverige infördes 2017 ett 
REPavdrag för reparation och underhåll av 
vitvaror i hemmet och sänkt moms på mindre 
reparationer.

2.4 Socio-ekologisk 
omställning 

Både etablerade aktörer och forskare varnar för 
att vi är mycket långt ifrån att nå våra klimat
mål (Anderson et al., 2020; Klimatpolitiska 
rådet, 2020). Samtidigt ökar den ekonomiska 
ojämlikheten i samhället på ett ohållbart sätt 
(OECD, 2011; Piketty, 2014; Ostry, 2019). 
Utifrån dessa perspektiv växer kraven på en mer 
omfattande socioekologisk omställning som 
förutom teknikförändringar och hållbara 
produktionsmönster även adresserar social 
rättvisa, beteendeförändringar och hållbar 
konsumtion. Vi har här valt att sammanfatta ett 
bredare forskningsfält som tar sin utgångspunkt 
i ett ifrågasättande av de mer etablerade strate
gier för grön omställning som presenterats ovan.

Detta forskningsfält rymmer en bredd av 
kritiska perspektiv på rådande samhällsutveck
ling och system. Forskningen har ofta sam
hällsvetenskaplig, humanistisk eller tvärveten
skaplig utgångspunkt. Här utpekas systemfelen 
i den nuvarande ekonomin mer uttalat, med 
fokus på det rådande systemets konsekvenser 
för social och ekologisk rättvisa. Flera artiklar 
och rapporter kritiserar specifikt föreställningen 
om grön tillväxt (till exempel Hickel & Kallis, 
2019; Parrique et al., 2019). Det finns också en 
kritik mot en övertro på innovation och 
strukturomvandling och ett stort fokus på en 
mer rättvis fördelning av inkomster och 
förmögenheter, liksom på begränsningar av 
makten hos företag och näringsliv som anses 
partiska i valet av strategier för minskad klimat
påverkan, och på en kultur av tillräcklighet 
(Hoffmann, 2015). Till området bör även 
litteraturen om just transition räknas (se till 
exempel Morena et al., 2018; Ciplet & Harrison, 
2020). Utifrån detta perspektiv innebär den 
gröna omställningen ett tydligare ifrågasättande 
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av de existerande logiker och strategier som 
hittills prövats, samt en kritik mot en grön 
omställning utan tillräcklig hänsyn till sociala 
perspektiv. Fältet omfattar teorier om so
cioekologisk hållbarhet och omställning. 
Noteras kan även att en av de delade socioeko
nomiska vägar (shared socioeconomic pathways, 
SSP) som pekats ut av IPCC, den som kallas 
den gröna vägen (SSP1), till stor del ansluter 
till de perspektiv som pekas ut inom en socio 
ekologisk omställning (Riahi et al., 2017).

2.4.1. CENTRALA BEGREPP 
OCH BESTÅNDSDELAR I SOCIO-
EKOLOGISK OMSTÄLLNING
Gemensamt för denna heterogena grupp av 
perspektiv är vanligen uppfattningen att ett 
skifte bortom den rådande politiska diskursen 
är nödvändigt för att uppnå en ”grön ekonomi” 
– där social och ekologisk hållbarhet är målet, 
ekologisk hållbarhet är en utgångspunkt och 
ekonomin ses som ett verktyg för att nå målen. 
Det är också vanligt med en kritik mot ekono
misk tillväxt. Enligt Alfredsson och Wijkman 
(2014) är vår nuvarande ekonomi ”en som inte 
bara strävar efter ekonomisk tillväxt utan har 
blivit baserad och beroende av exponentiell 
tillväxt. I sin nuvarande form innebär systemet 
en omsättning av energi och material som 
ständigt ökar över tiden. Denna trend är 
ohållbar.” Mot denna ekonomi kan ställas 
principerna kring degrowth som definieras som 
”en rättvis nedskalning av produktion och 
konsumtion som ökar människors välbefinnan
de och förbättrar ekologiska förhållanden på 
lokal och global nivå, på kort och lång sikt” 
(Schneider et al., 2010). Degrowth har ibland 
översatts till ”nerväxt” på svenska vilket inte är 
helt korrekt då begreppet inte syftar på minskad 
tillväxt, utan avser brott med ekonomins fokus 
på ökad BNP till förmån för fokus på välbefin
nande. I själva verket öppnar även degrowth för 
att vissa verksamheter – såsom förnybar energi 
och kollektiva transportmedel – liksom kon

sumtionen bland länder och grupper med sämre 
ekonomiska förutsättningar fortfarande 
behöver växa i omfattning (Schneider et al., 
2010). Många menar att skatter på arbete måste 
minska och skiftas mot andra skattebaser, 
exempelvis energi, material och kapital (van 
den Bergh & Kallis, 2012).

Idéer om degrowth eller ”bortom tillväxt” 
handlar även om ”variables on equity, ful
filment of basic needs, free time, sense of 
community, participatory democracy, 
unemployment, life expectancy and subjective 
well being”. Målet med degrowth är inte 
nödvändigtvis att minska BNP, snarare att 
skapa ett ekonomiskt system som skulle 
innebära en övergång mot ett jämlikt välbe
finnande och miljömässig hållbarhet. (Kallis 
et al., 2018) 

Snarare än att benämna specifika sektorer inom 
ingången socioekologisk omställning, kan ett 
alternativ till det idag rådande arbetslivssystemet 
pekas ut. Socioekologisk omställning behöver 
därför inte nödvändigtvis enbart ses som en 
kritik mot exempelvis grön tillväxt och fossilfri 
omställning, snarare som ett alternativ till 
nuvarande system. De ohållbara drivkrafterna 
inom det rådande systemet sägs bland annat 
vara ojämlikhet, disproportionalitet i utsläpp 
mellan olika sektorer samt den fixerade arbets
tiden; flera studier visar att det finns ett 
signifikant samband mellan antalet arbetade 
timmar och utsläpp i rika länder (Schor & 
Jorgenson, 2019). En viktig slutsats i många 
texter är att dagens strävan mot ekonomisk 
tillväxt ofta leder till högre arbetslöshet till 
följd av automatisering, digitalisering och 
outsourcing, en trend som förstärkts ytterligare 
på senare år. Hoffmann (2015) konstaterar att 
mängden utfört arbete inte alls minskat i 
paritet med den ökade arbetsproduktiviteten, 
vilket lett till ökad produktion och konsumtion 
totalt sett. Minskad arbetstid är därmed inte 
bara en strategi för att minska arbetslösheten 
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utan lika mycket för att begränsa konsumtions
volymerna (Hoffmann, 2015). 

Inom det socioekologiska fältet finns litteratur 
om feministisk politisk ekologi och ekonomi 
samt om ekofeminism. Dessa strömningar 
skiljer sig något åt, men gemensamt är att de 
analyserar samspelet mellan kön och andra 
maktordningar, social reproduktion, samhällen, 
natur och miljö (Elmhirst, 2011). Bauhardt 
(2014) lyfter exempelvis att det obetalda 
hem och omsorgsarbetet, som huvudsakligen 
utförs av kvinnor, inte räknas in som en 
betydande faktor i den gröna jobbdiskursen 
och inte heller i beräkningar av BNP trots dess 
ovärderliga funktion i samhället. Så länge som 
socialt deltagande och maktförhållanden är 
knutna till sysselsättning och inkomst, är 
jämställdhet beroende av lika deltagande av 
kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika 
villkor, menar Bauhardt. Flera menar att 
arbetstidsförkortning skulle vara gynnsamt 
för den socioekologiska utvecklingen och för 
jämställdheten, i kombination med att det 
obetalda hemarbetet och omsorgsarbetet 
fördelas jämställt (Littig, 2018).

Lika väl som tillväxtekonomin har problema
tiserats för att vidmakthålla ojämlika och 
ojämställda samhällstrukturer, återfinns 
liknande problematik inom nerväxtekonomin: 
”Despite the focus on democracy and socio 
economic justice in societies globally that do 
not destroy their ecological foundations or the 
capacity for a just future, feminist political 
ecology and feminist political economy argue 
that these contributions discard gender equality 
as a vector of environmental justice” (Bucking
ham & Kulcur, 2009; Bauhardt, 2014). Den 
gröna ekonomin och gröna tillväxten anses 
snarare omvandla rådande maktstrukturer än 
att hantera sociala ojämlikheter (Salleh, 
Goodman & Hosseini, 2016). Kortfattat ligger 
bristerna, i litteratur om nerväxt såväl som om 
gröna jobb och grön ekonomi, i att inkludering 

av jämställhets och jämlikhetsperspektiv ofta 
är marginell eller obefintlig (Bauhardt, 2014; 
Littig, 2018). Trots ökad inkludering av sociala 
dimensioner om att ingen ska lämnas utanför 
(”leave no one behind”) i EU:s miljö och 
klimatambitioner, hanteras frågor om rättvis 
omställning och kön på ett otillräckligt sätt 
utan sammanhållning och koordinering 
(Allwood, 2020). 

2.4.2. NYCKELSEKTORER I SOCIO-
EKOLOGISK OMSTÄLLNING 
Enligt van den Bergh och Kallis (2012) är det 
inte möjligt att förutsäga hur förändringen av 
de ekonomiska sektorernas sammansättning 
kommer att förändras i en degrowthekonomi, 
med tanke på möjliga förändringar i allt från 
insatsfaktorer, sektoriella strukturer, teknologi 
och konsumtionsmönster i kombination med 
miljö och klimatpolitiska policyer.

Hittills har skiftet till en mer tjänstebaserad 
ekonomi genererat betydligt mindre reduktioner 
av växthusgasutsläpp än förväntat. Det beror 
till stor del på att många tjänster är tämligen 
kapitalintensiva – såsom transporter, ITtjänster 
och turism – och därmed även energi och 
materialintensiva i sin infrastruktur, även om 
flertalet tjänstesektorer är arbetsintensiva i den 
operativa fasen (Hoffmann, 2015).

2.4.3. ARBETSMARKNAD
Två alternativa strategier gentemot grön tillväxt 
som definieras av D’Allesandro et al. (2020) är 
policyer för social rättvisa och degrowth. Den 
förstnämnda policyn följer grön tillväxt i stora 
drag men undviker att stödja arbetssparande 
teknologier och adderar två radikala sociala 
policyer, jobbgaranti och arbetstidsförkortning. 
Degrowth i sin tur delar de radikala policyer 
som hör till social rättvisa men bryter tydligt 
mot idén om grön tillväxt genom att förespråka 
minskad materiell produktion och konsumtion. 
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Dessa strategier skulle, om de implementera
des, ha stor påverkan på arbetsmarknaden.

Enligt förespråkarna skulle en arbetstids
förkortning ha flera fördelar gällande både 
inkomstfördelning och utsläpp. Inkomsterna 
från lönearbete och därmed konsumtionen 
skulle totalt sett sjunka, samtidigt som mer 
tillgänglig tid skulle möjliggöra mer energisnål 
konsumtion. 

En jobbgaranti innebär att regeringen anställer 
människor som saknar annan anställning till 
minimilön inom servicesektorn och miljörela
terade arbeten – det vill säga arbeten som ovan 
definierats som gröna jobb (se Bowen & Kural
bayeva, 2015; UNEP, 2011).

En tredje policy som ofta föreslås i relation till 
en socioekologisk omställning är basinkomst, 
det vill säga en villkorslös inkomst till alla 
medborgare, oavsett tillgång till arbete och 
övriga inkomster. En sådan inkomst skulle vara 
en försäkring dels mot ofrivillig arbetslöshet i 
en ekonomi där färre jobb finns att tillgå, dels 
mot att ohållbara verksamheter drivs eller 
uppstår i syfte att skapa arbeten. 

Allt oftare framförs förslag om en universell 
basinkomst, en idé som stöds av nästan två 
tredjedelar av européerna (Lam, 2016), och 
förslag om kortare arbetstid. De ses som 
möjliga sätt att minska orättvisor kopplade till 
genus och den ojämna fördelningen av arbetstid 
mellan olika grupper i samhället (De Spiegelaere 
& Piasna, 2017), samt att begränsa effekterna av 
osäkra och prekära arbetsförhållanden i Europa.

van den Bergh och Kallis (2012) menar att 
förutom arbetsdelning och sociala försäkrings
lösningar krävs helt andra sociala innovationer 
som bryter länken mellan jobb och inkomst, 
eller mellan jobb och tillgång till varor och 
tjänster. Sådana innovationer inkluderar 
stadsodling för egen matproduktion, tidsbanker 
där deltagare byter tjänster med varandra och 
nya boendeformer där renoveringsarbeten 
utförs gemensamt. Sådana praktiker drivs mer 
av att skapa sociala värden än av att skapa 
marknadsvärden.
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3. ARBETSLIVSFORSKNING 
OCH GRÖN OMSTÄLLNING 
Det här kapitlet sammanställer den arbetslivsforskning om konsekvenser 
för arbetslivet som har identifierats och kartlagts inom ramen för uppdraget. 
Utgångspunkten är de olika forskningsfälten för grön omställning som finns 
beskrivna i kapitel 2. Metoden för urval av litteratur beskrivs i bilaga 1.

Detta kapitel behandlar definitioner av gröna 
jobb, hur antalet av dessa beräknas, vilka 
omställningskrav den gröna omställningen 
kan innebära, hur den gröna omställningen 
påverkar jämställdhet och jämlikhet på arbets
marknaden, vilka nya affärsmodeller och nya 
organisationsformer som kan uppstå, hur 
omställningen påverkar arbetsvillkor och 
arbetsmiljö samt vilka förutsättningar som 
finns för arbetsmiljöarbete. 

Kapitlet lägger grunden för kapitel 4, Forsk
ningsbehov och kunskapsluckor, där den 
forskning sammanställs som enligt denna 
rapport behövs för att öka förståelsen för den 
gröna omställningens effekter för arbetslivet. 
Kapitlet lägger också grunden för kapitel 5 om 
policyimplikationer. 

3.1 Arbetsmarknad 
och grön omställning

Det finns ett antal olika inriktningar i litteratu
ren som ur olika perspektiv försöker analysera 
den gröna omställningens effekter på arbets

marknaden. Vetenskapliga sammanställnings
studier är förhållandevis få. Istället dominerar 
studier från experter inom internationella 
organisationer såsom ILO, OECD och 
EUkommissionen. I detta avsnitt lyfter vi 
fram de inriktningar som vi identifierat. 

3.1.1. GRÖN TILLVÄXT SOM 
HÄVSTÅNG FÖR FLER JOBB
En stor del av den litteratur som är relevant för 
utredningen ägnas åt definitioner av gröna jobb, 
grön sysselsättning och grön ekonomi, och åt 
olika sätt att kvantifiera dessa fenomen. De 
allra flesta av dessa studier verkar knyta an till 
diskursen om den gröna tillväxten. Gröna jobb 
blir en hävstång för att föreslå satsningar för 
fler jobb, ofta även hyfsade anställningsvillkor 
och arbetsmiljö. Det är inte minst tydligt i 
studier från 2010 och de närmaste åren i spåren 
efter finanskrisen 2008. Det är också ett 
argument för EU:s nuvarande gröna giv (Green 
Deal). Det finns en historisk trend där gröna 
jobb och grön ekonomi definieras successivt i 
vidare kretsar över åren. 

Skiftet till gröna jobb är i sig inte en faktor 
som ökar eller vidmakthåller ojämlika sociala 
maktförhållanden. Tvärtom kan grön omställ
ning främja ökad jämställdhet om den tar 
hänsyn till och korrigerar de negativa sociala 



27Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

konsekvenser som den kan medföra (ILO, 
2017). Som van der Ree (2019) påpekar, påverkas 
arbetsmarknadens olika sektorer av miljö och 
klimatpolitiken. Vissa sektorer påverkas mer av 
exempelvis strategier för lägre utsläpp än andra, 
vilket kan föra med sig konsekvenser för jäm
ställd heten. Om de åtgärder som vidtas för att 
främja grön omställning ska kunna skapa 
jämställda och jämlika förutsättningar på 
arbetsmarknaden, behöver sociala perspektiv 
integreras i miljö och klimatpolitiska strategier. 
Hänsyn bör även tas till sektoriella skillnader, 
för att kunna möta upp mot den differentierade 
påverkan på arbetsmarknaden som strategier 
för lägre utsläpp kommer att få för olika 
yrkesgrupper. Här är det viktigt med en analys 
av förutsättningarna för kompetensförsörjning 
och utbildning för att ställa om på arbetsmark
naden, då arbeten och deras profil väntas ändra 
karaktär till följd av klimatförändringar och 
strategier för grön ekonomi (van der Ree, 2019). 

3.1.2. DIREKTA 
SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 
AV GRÖN OMSTÄLLNING 
När det gäller direkta sysselsättningseffekter 
från omställningen från kolintensiva branscher 
(sett till CO2utsläpp) till mindre kolintensiva, 
förväntas ett litet positivt netto, dock med 
stora variationer och osäkerheter beroende på 
definitioner, systemavgränsningar, metoder och 
modeller. Enligt OECD:s definition 1999 
utgörs gröna jobb av ”aktiviteter som produce
rar varor och tjänster för att mäta, förebygga, 
begränsa, minimera eller åtgärda miljöskador 
på vatten, luft och mark samt problem relate
rade till avfall, buller och ekosystem. Detta 
inkluderar teknik, produkter och tjänster som 
minskar miljörisker och minimerar föroreningar 
och resursanvändning” (Bowen & Kuralbayeva, 
2015, s. 5). Andra definitioner fokuserar på de 
jobb som skapats till följd av att policyer för en 
grön omställning har implementerats (Världs
banken, 2012).

De tidigaste studierna är oftast avgränsade till 
en ökad produktion av förnybar energi, ibland 
även insatser för energieffektiviseringar (för 
sammanställningar se Rossi, 2010; Meyer & 
Sommer, 2015). De flesta studier som analyserar 
ökade andelar förnybar energi i olika länders 
energimix visar positiva nettoeffekter på 
sysselsättningen (Meyer & Sommer, 2015). 
Resultaten av studierna är dock svåra att 
jämföra, om inte omöjliga, på grund av olika 
antaganden, metoder, gränser för system mo
deller och politiska scenarier. Robusta veten
skapliga bevis om nettoskapande av syssel
sättning från utbyggnaden av förnybar energi är 
därför (ännu) inte möjliga att härleda (Meyer & 
Sommer, 2015). Cameron och van der Zaaf 
(2015) har sammanställt olika studier om 
sysselsättningseffekter från vind och solenergi 
i olika livscykelfaser (produktion, installation 
samt drift och underhåll); det är stora skillna
der i den beräknade effekten om än en tydlig 
nettoeffekt i förhållande till fossil energi. 

I andra sammanställningar vidgas gränserna 
för gröna jobb genom olika förslag på att 
inkludera arbeten som ”skyddar miljön” 
(Rustico & Tiraboschi, 2010). Med OECD:s 
och EU:s definition omfattas föroreningshante
ring (till exempel kontroll av luftföroreningar) 
och resursförvaltning (anläggningar för för
nybar energi och vattenförsörjning). Med denna 
definition utgjorde gröna jobb år 2007 en liten 
men betydande andel av den totala sysselsätt
ningen – 1,7 procent av den totala sysselsätt
ningen i Europa (Bowen & Kuralbayeva, 2015). 
Den amerikanska tankesmedjan Pew Center 
definierar ”ren energiekonomi” på följande sätt 
(hämtat från Bowen & Kuralbayeva, 2015):

A clean energy economy generates jobs, businesses 
and investments while expanding clean energy 
production, increasing energy efficiency, reducing 
greenhouse gas emissions, waste and pollution, 
and conserving water and other natural resources. 
(The Pew Charitable Trusts, 2009, 4). 
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Den ”rena energiekonomin” omfattar med detta 
synsätt fem kategorier: ren energi, energieffek
tivitet, miljövänlig produktion, bevarande och 
minskade föroreningar samt utbildning och 
stöd. En icke fullständig lista som omfattar 
förväntade arbeten användes i EUprojektet 
Sustainlabour (2013): ekoindustrier (såsom 
miljöhantering), energieffektiva byggnader, 
förnybar energi, effektiva transporter och 
hållbar mobilitet, ekologisk odling, bevarande 
av biologisk mångfald samt avfall och återvinning. 

En ofta citerad definition utvecklades av 
UNEP (FN:s miljömyndighet) i samverkan 
med ILO (Internationella arbetsorganisatio
nen), IOE (Internationella arbetsgivarorganisa
tionen) och ITUC (Internationella fackliga 
samorganisationen). Gröna jobb definieras där 
som (hämtat från Bowen, 2012): 

[…] positions in agriculture, manufacturing, 
construction, installation, and maintenance, as 
well as scientific and technical, administrative, 
and service-related activities, that contribute 
substantially to preserving or restoring environ-
mental quality. Specifically, but not exclusively, 
this includes jobs that help to protect and restore 
ecosystems and biodiversity; reduce energy, mate-
rials, and water consumption through high- 
efficiency and avoidance strategies; de-carbonize 
the economy; and minimize or altogether avoid 
generation of all forms of waste and pollution 
(UNEP, 2011).

Bowen (2012) påpekar att denna definition tar 
ett brett branschperspektiv, som sträcker sig 
bortom sysselsättningen inom snävt definierade 
miljötjänster. I princip omfattar den sysselsätt
ningen som uppkommer från att producera alla 
varor och tjänster som har mindre negativa 
miljöeffekter än befintliga nära substitut. 

Investeringar i gröna aktiviteter kommer att 
skapa nya jobb, i synnerhet inom förnybara 
energikällor. OECD (2011) ger exempel på 

satsningar i USA och Sydkorea där hundra
tusentals arbetstillfällen beräknats tillkomma, 
inte bara inom ren energi utan även inom 
transporter, vattenförvaltning, grön informa
tionsteknologi och avfallsförbränning. 
 Schmalensee (2012) varnar emellertid för att 
infrastruktur som regel är kapitalintensiv och 
därmed kan ge liten utväxling i antalet arbeten. 
Förnybar energiproduktion sker mer lokalt och 
kan därmed skapa arbeten lokalt. Connolly et 
al. (2016) framhåller exempelvis att antalet 
arbetstillfällen som skapas inom förnybar 
energiproduktion inom EU är fler än de som 
förloras inom den fossila drivmedelssektorn. 
Högre energikostnader vägs därmed upp av att 
lokala arbetstillfällen skapas. Författarna 
räknar med att tio miljoner arbetstillfällen kan 
realiseras i ett scenario kallat Smart Energy 
Europe (Connolly et al., 2016).

I IPCC:s Mitigation of Climate Change (2014) 
konstateras generellt att förnybara energikällor 
är mer arbetsintensiva, det vill säga det behövs 
mer jobb per producerad energienhet, vilket 
innebär att fler jobb kan skapas inom energi
sektorn i samband med den fossilfria omställ
ningen. Samtidigt innebär detta ökade kost
nader för elproduktion, vilket kan ge en 
motsatt effekt. I USA är antalet arbeten inom 
mineralutvinning – där kol, olja och gas ingår 
– cirka 700 000, vilket är omkring 0,5 procent 
av arbetskraften utanför jordbruket, en minsk
ning från 2,9 procent på 1940talet (Rissman et 
al., 2020). Att införa CCS (infångning och 
lagring av koldioxid) skulle förutom att skapa 
nya jobb också bidra till att bevara existerande 
jobb i fossilbaserade industrier. 

Omställningen ställer också krav på ökade 
kunskaper för att installera, driva och under
hålla den förnybara energiproduktionen. Men 
det är inte givet att detta främst skapar arbets
tillfällen i den ekonomi där investeringarna 
sker, utan en del av dessa arbeten kan även 
skapas externt i de länder som tillverkar 
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utrustning för energiproduktion. Hueting 
(2010) menar att miljömässigt hållbar pro
duktion skapar mer jobb per producerad enhet 
jämfört med konventionell produktion. Det 
bör dock framhållas att de kraftigt minskade 
kostnaderna för förnybar energi som noterats 
under senare år (IRENA, 2020) troligen 
indikerar effektivare tillverkningsprocesser 
som kräver mindre arbetskraft per producerad 
energienhet.

Beträffande transportsektorn framhåller IPCC 
(2014) särskilt fler arbetstillfällen inom kollek
tivtrafiken, samtidigt som färre arbetstillfällen 
är att vänta inom bilindustrin. Det är oklart om 
nettoeffekten blir positiv eller negativ, sett till 
antalet arbeten. Inom byggsektorn visar ett 
flertal studier att energirenoveringar och 
investeringar i ren energi är mer arbetsintensiva 
än konventionella ansatser. För jord och 
skogsbrukssektorn konstaterar IPCC att 
beskogning kan skapa mer än en miljon direkta 
och indirekta jobb i Kina, och att etanolpro
duktion i Brasilien skapar sex gånger mer jobb 
än petroleumsektorn.

Samtidigt väntas antalet arbetstillfällen minska 
inom sektorer för mer förorenande energikällor. 
Enligt OECD (2011) kommer dessa förluster att 
beröra endast en liten del av den totala arbets
kraften, eftersom de mest förorenande sekto
rerna står för mindre än åtta procent av den 
totala arbetskraften. Netto väntas sektorn för 
förnybar energi generera fler jobb än de jobb 
som förloras inom den fossilbaserade energi
sektorn. Skälet är att förnybar energi genererar 
fler arbeten per megawatt, och per investerad 
krona, än fossil energi. Flera studier visar att 
solenergi skapar fler arbeten än vindkraft. 
Studier från Kina har också visat att biobräns
len genererar fler arbeten längs försörjnings
kedjan än vindkraft. En större andel av arbetena 
inom förnybar energi är lågkvalificerade 
jämfört med olje och gasindustrin.

I IPCC:s Impacts, Adaptation, and Vulnera
bility (2014) framgår även de sektorer som är 
känsliga för effekten av klimatförändringar, 
vilket i en global kontext inkluderar sektorer 
som sysselsätter miljarder människor, främst 
jordbruk men även fiske och turism.

I ett svenskt perspektiv finns det både utma
ningar och möjligheter i samband med den 
gröna omställningen (Laestadius, 2013). Sverige 
har en hög andel förnybar energi inom bostads
sektorn (och relativt energieffektiv använd
ning), relativt omfattande återvinning, stora 
tillgångar av långsamväxande skog samt ett 
litet antal storproducenter av bilar och klimat
påverkande industri (järn och stål, cement och 
raffinaderier). För fler detaljer kring enskilda 
sektorer, se Sustainlabour (2013). I samma 
rapport framkommer att Sverige och Danmark 
har den lägsta andelen kolintensiva arbeten i 
EU. Det framkommer också att Sverige och 
Finland har högst andel biomassa som upp
värmningskälla. I dessa länder är också andelen 
kvinnor i ”gröna jobb” högst (mindre än fem 
procents skillnad mot andelen män).

Sverige har varit framgångsrikt i att frikoppla 
energiåtgång och tillväxt (Laestadius, 2013). 
Skogsbruket har potential för att producera 
virke som ersättning för kolintensiv betong. 
Skogsbruket lämpar sig däremot sämre för att 
producera biomassa. Pappersbruken kan 
omvandlas till bioraffinaderier som ersätter 
behovet av olja. Det finns en stor potential för 
utbyggnad av vindkraft för elektrifiering av 
industri och transporter samt för export till mer 
kolintensiva länder i vår närhet. Ytterligare 
energieffektiviseringar av äldre bostäder och en 
utbyggnad av elnät, vindkraft och kollektiv
trafik förväntas ge ökad sysselsättning. Stål
industrin har redan påbörjat sin omvandling 
mot kvalitetsprodukter med hjälp av eldriven 
vätgas. Det finns också metaller i berggrunden 
som kan användas för digitala produkter. 
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Den största utmaningen i Sverige, menar 
Laestadius (2013), står transportsektorn för, 
både vad gäller inrikes och utrikestransporter, 
inklusive flyg och fartyg. Det är här den stora 
bulken av kolintensiv (sett till CO2utsläpp) 
användning finns. Den ökade bränsleeffektivi
teten per enhet har mer än uppvägts av en total 
ökning av energianvändningen. Laestadius 
(2013) argumenterar för mer lokal produktion 
och mer arbetsintensiv produktion, energieffek
tivisering, utbyggnad av kollektivtrafiken och 
utbyggnad av elnätet, inte minst för export. I 
syfte att snabbt minska de svenska klimat
utsläppen, i storleksordningen sju procent per 
år, föreslår Laestadius (2018) klimatdifferen
tierad moms och kraftigt höjda punktskatter på 
nötkött och fossilbaserad energi samt avskaffa
de reseavdrag. Samtidigt föreslås att skatten på 
arbete minskar i motsvarande grad – i ett första 
steg föreslås den kommunala skatten på arbete 
minska med 18 procent. En sådan skatteväxling 
bör ge betydande strukturella effekter på 
ekonomi och arbetsmarknad, där arbetsinten
siva aktiviteter och arbeten som restaurang
verksamhet, hälso och sjukvård och utbildning 
gynnas på bekostnad av exempelvis industri och 
transporter (jfr Hardt et al., 2021).

I rapporten Industrins klimatomställning – möj-
ligheter och utmaningar som publicerats av IF 
Metall (Berglund, 2020) framhåller författaren 
att klimatomställningen kommer att innebära 
ett produktionssätt som förändras i grunden, 
genom en övergång till exempelvis vätgas
baserad järn och ståltillverkning eller genom 
att ersätta fossilt kol med biokol och förnybar 
energigas. Rapporten lyfter även att teknik
lösningar för att fånga in och lagra eller ta vara 
på koldioxid (CCS) är nödvändiga. Vidare är en 
viktig del av klimatomställningen återvinning av 
metaller, och det finns en stor potential för 
metallindustrin att bidra till en cirkulär ekonomi.

Berglund (2020) hänvisar till EUkommissio
nens rapport Post-2020 CO2 emission performance 

standards for cars and vans (2019) som anger att 
ökad försäljning av batteri, el och vätgasdrivna 
fordon kan generera 60 000 nya jobb till år 
2030. Om den ökade produktionen av batterier 
skulle förläggas till EU skulle ytterligare 
20 000 nya arbetstillfällen skapas, vilket enligt 
Berglund (2020) innebär positiva effekter på 
arbetsmarknaden. En faktor som påverkar 
effekten på arbetsmarknaden i EU är huruvida 
tillverkningsindustrin för elbilar kvarstår i EU 
eller förflyttas. För att stödja arbetstillfällen 
inom EU är en utvecklad industri för batteri
produktion i Sverige och EU av betydelse. Ett 
exempel på hur industrin kan växa genom en 
ökad batteriproduktion är Northvolts batteri
fabrik i Skellefteå, som beräknas ha ett behov 
av 2 500 direkt anställda (Berglund, 2020). 

Kågeson (2016), i en studie för Expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi, hävdar att 
begreppet grön tillväxt inte granskats akade
miskt, att metoderna för mätning är outveck
lade och att kunskaperna är begränsade om 
huruvida tillväxt (i form av ökad BNP) är 
förenligt med en bra miljö och god hushållning 
med naturresurser. Däremot ger begreppet 
grön tillväxt möjligheter att använda sig av 
ekonomiska data och ekonomirelaterade 
miljöindikatorer på ett sätt som går bortom hur 
de svenska miljömålen följs upp. Kågeson pekar 
också på begränsningar i SCB:s mått på 
miljösektorn: måttet omfattar inte processin
terna åtgärder eller energieffektiviseringar, inte 
heller byte av material som minskar det ekolo
giska fotavtrycket.

De sektorer som framhävs som särskilt viktiga i 
den fossilfria omställningen och grön tillväxt är 
energisektorn, transportsektorn, byggsektorn, 
industrin, jord och skogsbrukssektorn samt 
verksamheter i hav och vatten. Initiativ inom 
Europa gäller bland annat förnybara energikäl
lor, jordbruk och matproduktion, infrastruktur 
och kollektivtrafik. Avseende de identifierade 
sektorerna och implikationer för jämställdhet 
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på arbetsmarknaden kan det konstateras att det 
i Sverige handlar om branscher inom vilka 
majoriteten män är yrkesverksamma. 

3.1.3. GRÖNA JOBB SOM ETT KONTINUUM
Det finns också andra sätt att definiera gröna 
jobb som går bortom dikotomin mellan ”gröna” 
och ”bruna” jobb. Allt fler studier definierar 
gröna jobb som ett kontinuum, vilket ökar 
omställningskraven: även om endast en liten 
del arbeten är helt nya, så krävs det stora 
förändringar i många existerande arbeten och 
mindre förändringar i ännu fler, kanske de 
flesta arbeten. UNEP beskriver till exempel ett 
spektrum av ”grönhet” (UNEP, 2008, 40–41): 

”Clean tech” spans a broad spectrum of products 
and services, including, among others, alterna-
tive energy (generation, batteries and storage, 
infrastructure); more resource-efficient industri-
al processes; advanced materials and nanotech-
nology; remanufacturing; chemicals recovery and 
biological and chemical processes for water and 
waste purification; and testing, monitoring, and 
compliance services. The common thread is the 
use of new, innovative technology to create 
products and services with less detrimental im-
pact on the environment. 

Med andra ord, att rensa upp föroreningar efter 
händelser är mindre grönt än att stoppa 
föroreningarna i första hand. Colijn (2014) 
beskriver det som att det finns mörkgröna jobb 
som har ett primärt miljöfokus (såsom miljö
forskare, solpanelsingenjör och hållbarhets
planerare). Ljusgröna arbeten omfattar gröna 
aktiviteter som avgörande delar av arbetet 
(såsom hållbarhetschef, mekaniska ingenjörer 
och logistiker). Nästan gröna arbeten är de som 
stöder den gröna ekonomin (såsom kvalitets
ingenjör och borrinspektör).

Ett likartat och mer utarbetat sätt att definiera 
gröna jobb föreslås av EUprojektet Sustainla
bour (2013, 3):

The green economy offers enormous opportuni
ties for job creation, many of which are already 
underway in the European economy. These 
opportunities range from sectors traditionally 
associated with an environmental content – 
such as renewable energies or recycling – to 
other activities that represent emerging sectors 
in green jobs – such as sustainable mobility – 
and to activities in “established sectors” which 
have potential for conversion into sustainable 
activities.

Utöver de redan nämnda sektorerna exempli
fierar rapporten med energieffektivisering, 
ekologiskt jordbruk och arbeten för att öka 
biodiversiteten, bilindustrins omställning till 
elektrifierade fordon, bilpooler, och en ökad 
produktion och användning av bussar och 
spårvagnar som kan eventuellt kan kompensera 
negativa sysselsättningseffekter av en minskad 
bilproduktion. Ett annat exempel är bygg
industrin, som inte bara kan tänkas öka 
sysselsättningen på grund av ombyggnader och 
renoveringar för att minska byggnaders energi
konsumtion, utan också kan förväntas minska 
energikonsumtionen i själva byggandet och 
använda mer organiska material (Sustainlabour, 
2013). En konsekvens är att det blir svårt att 
avgränsa vilka arbeten som är gröna; inkluderar 
det även till exempel ekonomiarbete (som 
kanske inte förändras) i dessa sektorer och inte 
bara produktion? Denna frågeställning blir 
även relevant i förhållande till de yrkeskatego
rier och sektorer som presenteras med köns
segregerad statistik för andel kvinnor inom 
gröna jobb i Sverige. Rapporten räknar upp 
tjänstesektorn som den sektor som har högst 
andel kvinnor. Andra kategorier med hög andel 
kvinnor är utbildning och forskning, ekoturism 
och konsultsektorn. En relativt hög andel 
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kvinnor finns även bland yrken inom förnybar 
energi, såsom solenergisektorn. Däremot finns 
det ingen kunskap om själva yrkets karaktär i 
sig, arbetsförhållanden eller arbetsmiljö eller 
vad som utmärker yrkets ”grad av grönhet” (se 
t.ex. Colijn, 2014) enligt dessa kategoriseringar. 
Det finns trots allt uppenbarligen behov av mer 
kunskap om vilka branscher och yrken som kan 
tänkas påverkas av den gröna omställningen, på 
vilket sätt och i vilken utsträckning samt hur 
omställningen ska hanteras och vem som har 
ansvaret.

3.1.4. CIRKULÄR EKONOMI OCH 
ARBETSMARKNADSEFFEKTER
På senare år har den cirkulära ekonomin lyfts 
fram som ett viktigt instrument för jobbska
pande, inte minst för att den är arbetsintensiv 
och ger möjlighet för lågutbildade och andra 
grupper som står långt från arbetsmarknaden 
att få arbeten inom återvinning och återbruk 
(se t.ex. PadillaRivera et al., 2020). Även på 
detta område saknas dock kvalificerade beräk
ningar av antalet arbeten och behovet av 
utbildning. Utöver politiska åtgärder är det 
rimligt att tänka sig att den cirkulära ekonomin 
kan växa på grund av spontana livsstilsföränd
ringar som påverkar konsumtionen och därmed 
efterfrågan och sysselsättningen: till exempel 
minskat köttätande, minskat resande, ökad 
elbilsanvändning, ökat andrahandsköpande och 
ökad efterfrågan på lokala produkter.

En helt färsk översiktsstudie (Laubinger m.fl., 
2020) med fokus på sysselsättningseffekter från 
åtgärder för en resurseffektiv och cirkulär 
ekonomi pekar på nettoresultat mellan 0 och +2 
procent, med en studie som pekar på upp till 7 
procent. Bara tre studier finner något negativa 
sysselsättningseffekter. De flesta scenarier som 
använts omfattar olika skatter på material för 
att minska råvarukonsumtion och öka resurs
effektivitet. Om skatteintäkterna används för 
att minska skatt på arbete ges en ökad effekt på 

sysselsättningen. Det påpekas att det är ganska 
stiliserade scenarier, begränsad geografisk 
täckning och antaganden om hur skatteintäkter 
används. 

Enligt en simulering genomförd av OECD 
(Chateau & Macroeidi, 2020) skulle antalet 
arbeten inom sektorerna sekundär metall
produktion och återvinning i OECD:s 36 
medlemsländer öka med 27 respektive 48 
procent i ett scenario inriktat på cirkulär 
ekonomi jämfört med businessasusual, vilket 
motsvarar 284 000 respektive 68 000 nya jobb. 
Rapporten ser också att antalet arbeten kan öka 
inom sektorer som har möjlighet att ställa om 
produktion till mer resurseffektiva material, 
som kemiindustri och viss tillverkningsindustri 
såsom textilbranschen. Samtidigt kommer det 
att ske en förlust av arbetstillfällen i sektorer 
som är beroende av primära material. Om
fördelningen av arbetstillfällen leder till en 
marginell ökning netto i jobb (0,3 miljoner 
inom OECD), men innefattar också stora 
skillnader mellan olika ekonomier beroende på 
ekonomisk struktur, i synnerhet vad gäller 
materialanvändning, samt huruvida de huvud
sakligen importerar eller exporterar råmaterial. 
Länder inom EU som ofta importerar råmate
rial kommer att se en relativ ökning av arbets
tillfällen. Resultaten tyder på att efterfrågan på 
medel och högutbildad arbetskraft kommer att 
öka på lång sikt.

En studie av Wijkman och Skånberg (2015) 
visar att en övergång till cirkulär ekonomi har 
potential att skapa omkring 100 000 nya jobb i 
Sverige. I Sverige har en offentlig utredning 
föreslagit ett ”hyberavdrag” som stimulerar 
hushåll att reparera, hyra och sälja vidare 
produkter, vilket kan leda till ”i storleksord
ningen 10 000 nya arbetstillfällen. En bety
dande del av dessa av vilka en betydande del 
förväntas gå till utrikesfödda personer och 
andra som i dag står långt ifrån arbetsmark
naden. Förslaget förväntas därför ge positiva 



33Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

effekter för både arbetsmarknad, integration 
och miljö” (SOU 2017: 22). Utredningen belyser 
också olika konsekvenser för jämlikheten på 
arbetsmarknaden inom ett antal förslag för 
genomförandet av cirkulär ekonomi. Det 
framhävs att förslagen framför allt leder till ett 
ökat antal arbetstillfällen för dem som idag står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Till dessa räknas 
personer med förgymnasial utbildning, äldre, 
nyanlända och personer med funktionsvariation 
som medför nedsatt arbetsförmåga. Utredningen 
pekar dock främst på fördelar för gruppen 
utrikes – särskilt utomeuropeiskt – födda som 
väntas få de nya hyberanställningarna. Bakom 
antagandet ligger att utrikes födda utgör en 
större andel av de arbetssökande. Även kvinnor 
väntas, enligt utredningen, utgöra en stor andel 
av de som kommer att anställas. Detta är 
baserat på hur könsfördelningen ser ut inom 
motsvarande yrkeskategorier enligt Yrkes
registret. Utredningen tar inte hänsyn till den 
rådande vertikala och horisontella arbetsmark
nadssegregationen avseende kön och födelse
land. Därför behövs det kunskap om hur 
hyberavdraget kan komma att minska denna 
segregation och öka jämlikheten genom ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden samt trygga 
anställningsformer. Enklare jobb med lägre 
krav på språkkunskaper och kvalifikationer kan 
vara en väg in på arbetsmarknaden för grupper 
som idag står långt utanför. Samtidigt är det 
viktigt att se till hur kompetensutveckling, 
arbetsvillkor och förflyttning på arbetsmark
naden ser ut för dessa grupper.

Inom området cirkulär ekonomi ryms aktivite
ter och marknader för produktdesign, återtill
verkning, återanvändning och återvinning av 
alla typer av produkter. Det är inte bara de 
ovan beskrivna ”nya” hyberjobben som väntas 
skapas av ökad cirkularitet i samhället, utan 
andra sektorer och arbeten kommer att påver
kas av såväl ökad klimatmedvetenhet och 
beteendeförändringar hos befolkningen som 
regleringar och policyförändringar för grön 

omställning. En sektor som kommer att 
påverkas i övergången till en mer cirkulär 
ekonomi är till exempel handelsbranschen. 
Vissa segment av handeln kan komma att 
minska, medan andra expanderar. I en rapport 
från Handelsanställdas förbund skriver Briland 
Rosenström och Palmgren (2020) om en rad 
åtgärdsförslag för cirkulära affärsmodeller för 
att driva på och stimulera en rättvis omställ
ning till en mer hållbar handel. De menar att 
det fortsatt kommer att ”finnas stort behov av 
förmedling, förädling och försäljning av varor 
och tjänster, det vill säga handel, men handels
företagen kommer att behöva bredda sin 
verksamhet och satsa på nya affärsområden” 
(s. 45). Genomförandet av förslagen – som 
innefattar hållbara transporter, verksamhets
områden som second handhandel, uthyrning 
och reparation, samt en mer miljövänlig 
produktion och materialanvändning – kommer 
att kräva insatser för att kompetensutveckla 
handelns anställda.

3.1.5. GRÖNA INNOVATIONER OCH 
SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 
En vanlig skillnad görs mellan produkt och 
processinnovationer, vilka förväntas ge helt 
olika effekter på sysselsättningen. Produkt
innovationer kan öka sysselsättningen inom 
branscher som tillhandahåller miljöprodukter 
och miljötjänster (Bowen & Kuralbayeva, 2015). 
Processinnovationer kan skapa arbetstillfällen 
när företag använder teknik med mindre 
miljöpåverkan och byter till mindre förorenande 
insatsvaror, oavsett deras primära produktion. 
Processinnovationer kan dels öka konkurrens
kraften för de företag som använder dem och 
därmed öka sysselsättningen inom dessa 
företag, dels leda till ökad produktivitet så att 
sysselsättningen minskar per producerad enhet 
(ILO, 2018). Beräkningar av effekter av både 
produkt och processinnovationer kan vara till 
hjälp för att bedöma den direkta inverkan på 
arbetstillfällen och omfattningen av de struk
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turella förändringar som krävs av övergången 
till grön tillväxt. Den enkät, Green Goods and 
Services, som US Bureau of Labor Statistics, 
BLS, använder omfattar både process och 
produktinnovationer (citerat från Deschênes, 
2013):

1. “Jobs in businesses that produce goods and 
provide services that benefit the environme
nt or conserve natural resources.” (out
putbased definition)

2. “Jobs in which workers’ duties involve making 
their establishment’s production processes 
more environmentally friendly or use fewer 
natural resources.” (processbased definition)

För båda dessa fokuserar BLS på produkter och 
tjänster och/eller produktionsprocesser som 
relaterar till a) förnybar energi, b) energieffekti
vitet, c) minskade utsläpp, återanvändning och 
återbruk, d) bevarande av naturresurser och e) 
tillsyn och uppföljning, utbildning och med
vetande. Den europeiska miljöbyrån (EEA) 
definierar på ett likartat sätt tre syften med en 
grön ekonomi: a) förbättra resurseffektiviteten, 
b) försäkra resiliensen hos ekosystemen och c) 
förbättra social rättvisa.

Horbach et al. (2015) ger en översikt av studier 
om sysselsättningseffekter av en cirkulär eko
nomi med fokus på ”ekoinnovationer”. Eko 
innovationer beskrivs som sätt att bryta med 
ohållbara tillväxtmönster för att skapa nya, 
mer hållbara tekniker, produkter och tjänster. 
Sysselsättningseffekterna av energibesparingar, 
förnybar energi och minskad materialåtergång 
har studerats ingående, medan återbruk, 
återanvändning, delningsekonomin eller 
digitalisering av ekonomin behöver studeras 
ytterligare. Horbach et al. (2015) påpekar att 
effekten av processinnovationer för grön teknik 
är en empirisk fråga: även om produktiviteten 

ökar så kan också konkurrenskraften öka i 
förhållande till konkurrenter med ”bruna” 
tekniker (se även Rustico & Tiraboschi, 2010).

De mest effektiva metoderna för att driva på 
ekoinnovationer är koldioxidskatt. Även andra 
miljöregleringar har historiskt visat sig vara 
effektiva instrument för omställning, med 
positiva effekter på sysselsättningen och 
innovationer inom andra områden (Bowen et 
al., 2016). Omställningens negativa effekter för 
de ”bruna sektorerna” uppvägs av de positiva 
effekterna; de negativa effekterna bedöms som 
hanterbara, inte minst på grund av naturlig 
avgång (83 procent av de anställda i fossilindu
strin som berörs i USA är äldre män, se van der 
Ree, 2019). Deschênes (2013) lyfter dock fram 
studier som pekat på omfattande omställnings
kostnader vid tidigare omställningar: fem år 
efter Clear Air Amendment Act 1990 fanns 
sänkta intäkter, och tio år efter fanns struktu
rell arbetslöshet i de berörda sektorerna.

En studie finansierad av Nordforsk, Nordisk 
Innovation och Nordisk Energiforskning 
studerar utbudet av gröna färdigheter med olika 
mått för län, amt respektive fylken i de nordiska 
länderna utom Island (Østergaard m.fl., 2019). 
Generellt är utbudet av utbildningsbaserade 
mått signifikant för sannolikheten att eko 
innovationer uppkommer i samtliga länder. 
Andra mått såsom aktivitetsklassificeringar ger 
olika resultat i de olika länderna eller negativa 
korrelationer. En granskning på länsnivå i 
Sverige visar på stora variationer mellan 
samtliga mått för de enskilda länen och 
dessutom mellan olika mått för vart och ett av 
länen. Slutsatserna är därmed oklara, och det 
finns ett behov av att utveckla mer tillförlitliga 
metoder för att mäta ekoinnovationer och 
deras effekter.
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3.1.6. SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 
ÖVER TID
Ett annat sätt att betrakta sysselsättnings
effekter av den gröna omställningen är att dela 
upp dem på olika tidshorisonter (Bowen & 
Kuralbayeva, 2015; se också Deschênes, 2013). 
På kort sikt kan direkta sysselsättningseffekter 
av subventioner eller energiskatter inom olika 
sektorer observeras. Sysselsättningseffekter kan 
skapas genom investeringar i förnybar energi, i 
synnerhet vind och solenergi, där den största 
sysselsättningseffekten uppstår vid produktion 
och installation av nya anläggningar för att 
sedan minska avsevärt över livscykeln 
(UKERC, 2014). På medellång sikt uppstår 
effekter även i vidare led i värdekedjan, vilket 
skapar indirekta effekter i hela ekonomin. På 
lång sikt uppstår innovationer och ny teknik 
utvecklas som skapar möjligheter för investe
ringar och tillväxt. På lång sikt förändras också 
inlärningskurvan för ”gröna jobb” så att 
produktiviteten ökar och effekten på syssel
sättningen minskar. 

Det finns också andra sektorer som kommer att 
förändras mycket, såsom ”de gröna näringarna” 
inom jordbruk, skogsbruk och turism, vilket 
även innefattar arbete för att förhindra jord
erosion, återställa skadad mark, återställa skog, 
vakta och hantera skyddade områden, ekoturism 
och odling av biobränslen (Herren et al., 2013). 
Detta kan skapa jobb i många länder, inte 
minst vid övergång till ekologisk odling (som är 
mer arbetsintensiv än traditionellt jordbruk) 
och lokal förädling. För att det ska ge effekt i 
en större skala krävs dock en radikal omställ
ning av jordbrukspolitiken, där subventioner av 
storskaligt, monokulturellt jordbruk med 
omfattande tillförsel av konstgödsel och 
bekämpningsmedel avskaffas.

3.1.7. INDIREKTA 
SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER
Utöver direkta effekter av en omställning från 
kolintensiva till mindre kolintensiva sektorer 
finns det indirekta effekter som inkluderar 
påverkan via skatter och subventioner samt 
aktuella konjunkturförhållanden som kan få 
stor betydelse för omfattningen av omställning
en. Det krävs en fullständig analys för att ta 
hänsyn till de indirekta effekterna av policy
åtgärder såsom miljöskatter, subventionerade 
eller statligt garanterade investeringar för att 
skapa ”gröna jobb”. Enligt exempelvis Meyer 
och Sommer (2015) behövs ytterligare systema
tisk forskning för att validera en potentiell posi
tiv sammanlänkning av förnybar energiförsörj
ning och nettoeffekter på arbetsmarknaden. 
Meyer och Sommer visar särskilt att det sätt på 
vilket förnybara energikällor förs in på mark
naden, det vill säga via subventioner eller annat 
ekonomiskt stöd, spelar stor roll för att avgöra 
om sysselsättningseffekterna är positiva eller 
negativa. Om till exempel förnybara energi
källor subventioneras avsevärt och denna 
subvention orsakar betydligt högre energipriser, 
kan de totala nettoeffekterna på arbetsmarkna
den bli negativa på grund av minskad efterfrå
gan från hushållen. Intäkter från energiskatter 
kan användas för att sänka arbetskraftskostna
derna för att kompensera för ökade energipri
ser. Detta slags åtgärder har särskilt stor 
betydelse för att skapa en (större) positiv 
nettoeffekt av olika policyåtgärder (Bowen et 
al., 2016; ILO, 2018). Det bör påpekas att de 
kraftigt sänkta kostnaderna per installerad 
enhet för förnybar energi under 2010talet bör 
ha betydelse för detta (IRENA, 2020). 

Men den gröna politiken påverkar också 
arbetsmarknaderna indirekt genom värdekedjor 
och genom förändringar i den totala efterfrågan 
(Bowen & Kuralbayeva, 2015). Förstörelsen av 
”bruna arbetstillfällen” i förorenande industrier 
bör också beaktas. Konsekvenserna av grön 
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politik för arbetsmarknader som arbetar genom 
makroekonomiska kanaler – såsom förändringar 
i arbetsproduktiviteten och kostnaderna för 
sysselsättningen – förbises ofta (se även Deschê
nes, 2013). Deschênes (2013) påpekar att endast 
ett fåtal publicerade studier har genomgått peer 
review och att de flesta är baserade på simule
ringar och inte mikroekonomiska data. Bowen 
et al. (2016) hänvisar också till studier som 
försökt att härleda effekten av policyer för gröna 
jobb till den ökade efterfrågan som dessa kan 
skapa inom andra sektorer. Det finns exempelvis 
studier som pekar på att energieffektiviseringar 
av bostadshus kan skapa sänkta boendekostna
der som leder till en ökad generell efterfrågan 
från hushållen (Horbach et al., 2015). 

Det finns också ett behov av att studera de 
faktiska effekterna av den gröna omställningen 
för att lära av historien och att gå bortom 
enskilda branscher. Colijn (2014) har studerat 
anställningsannonser i hela Europa under 
perioden 2011–2012 för arbeten kodade som 
mörkgröna, ljusgröna och nästan gröna (se 
föregående avsnitt). Andelen varierar från 18,6 
procent i Tyskland till 0,2 procent i Cypern 
(Sverige 2,1 procent): 3,25 procent för hela 
Europa för ljus och mörkgröna arbeten. Det 
finns en stark korrelation mellan BNP och 
andel miljörelaterade arbeten. De flesta arbeten 
återfinns inom jordbruk, fiske och skogsbruk. 
Mer än 10 procent av annonserna återfinns 
inom arkitektur, ingenjörsarbete, byggande, 
installation, underhåll och reparation. Mörk
gröna arbeten är vanliga inom olika chefsposi
tioner. Särskilt efterfrågas tekniska färdigheter, 
resurshantering och komplext problemlösande. 
Totalt är dock endast en liten del av alla arbeten 
gröna. Amjadi (2020) har studerat effekten av 
höjda miljökrav på svenska företag under 
perioden 2001–2008: effekten är liten.

Berglund (2020) framhåller att klimatomställ
ningens påverkan på arbetstillfällen längs 
värdekedjan i fordonsindustrin i Sverige är 

osäker och att arbetsmarknaden kan komma att 
påverkas negativt. Berglund (2020) nämner 
vidare att elbilar kräver färre komponenter än 
bilar med förbränningsmotorer, vilket kan leda 
till att arbetstillfällen kan försvinna. Diskus
sioner om kompetensutveckling är också 
relevanta för att säkerställa att anställda har 
möjlighet att utveckla de kompetenser som 
krävs till följd av industrins omställning.

3.1.8. SOCIO-EKOLOGISK OMSTÄLLNING 
OCH ARBETSMARKNADSEFFEKTER
Effekterna på arbetsmarknaden från en so
cioekologisk omställning skiljer sig avsevärt 
jämfört med de som förväntas från en grön 
omställning inom den gröna tillväxtens para
digm. Hardt et al. (2021) definierar tre dimensi
oner för att avgöra hur kompatibla olika 
sektorer är med en socioekologisk omställning. 
Den första dimensionen handlar om sektorer
nas miljöbelastning, där låg energiförbrukning 
och låga utsläpp är att föredra. Den andra 
dimensionen handlar om hur arbetsintensiva 
olika sektorer är och därmed deras potential för 
att skapa meningsfulla arbeten och ersätta 
förlust av arbeten inom andra sektorer. Den 
tredje dimensionen handlar om arbetsproduk
tivitet där en låg arbetsproduktivitet generellt 
kan förhindra ökade produktions och konsum
tionsvolymer. I artikeln delas sektorer in i fyra 
grupper baserat på energi och arbetsintensitet. 
Den största gruppen inkluderar sektorer som 
förbrukar mycket energi och skapar få jobb. I 
denna grupp återfinns allt från jordbruk till de 
flesta sorters industrier samt transportsektorn. 
Denna grupp sammanfaller till stor del med de 
sektorer som ofta pekas ut som viktiga att ställa 
om till hållbarhet (se till exempel avsnittet om 
fossilfri omställning). Den grupp som däremot 
skapar många jobb utan hög energiintensitet 
inkluderar exempelvis hotell, restauranger och 
de som brukar förknippas med offentlig sektor 
(administration, hälso och sjukvård, utbild
ning). Det finns ett fåtal sektorer som är 
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antingen både och (gruvindustri, byggindustri) 
eller ingetdera (handel, finans, IT m.m.).

Även inom den socioekologiska omställningen 
i en ekonomi utan tillväxt pekar Laurent och 
Pochet (2015) på studier som tyder på att tre 
miljoner nya jobb kan skapas under en 
20 årsperiod i Frankrike inom jordbruk 
(150 000 jobb), förnybar energi (700 000–
1 000 000 jobb) och välfärdsjobb inom bland 
annat omsorg och utbildning (1 500 000 jobb).

De policyer som diskuteras inom den socio 
ekologiska omställningen implicerar helt andra 
konsekvenser för arbetsmarknaden än grön 
tillväxt. En arbetstidsförkortning kan exempel
vis innebära förkortad arbetsvecka från nuva
rande 35 eller 40 timmar i Europa till 30 timmar 
eller mindre. Arbetstidsförkortning kan väntas 
ha en effekt på jämställdheten då majoriteten 
som arbetar deltid idag är kvinnor – med 
arbetstidsförkortning blir det norm för alla 
(Holmberg et al., 2011). Framför allt skulle 
dock en arbetstidsförkortning ha en positiv 
effekt genom minskad arbetslöshet. Fitzgerald 
et al. (2015) uppskattar exempelvis att varje 
procent minskad arbetstid i rika länder minskar 
energikonsumtionen med 0,4 procent. Den 
främsta anledningen till att minskad arbetstid 
ger minskade utsläpp är helt enkelt att det 
minskar den totala produktionen av varor och 
tjänster. Men en ytterligare effekt som föreslås 
av Schor och Jorgenson (2019) är att tidsstressade 
hushåll har en mer koldioxidintensiv konsum
tion. Tanken om arbetstidsförkortning behöver 
dock ställas mot målet med minskad energiför
brukning och den mer arbetsintensiva fram
ställningen av förnybar energi, som sammantaget 
innebär att mer arbetskraft kan komma att 
behövas (Sorman & Giampietro, 2013; Pettifor, 
2019). 

Historiskt har vi kunnat se en korrelation 
mellan befolkningstillväxt, inkomstökningar 
per capita som har gått hand i hand med ökad 

energiförbrukning, och ökade utsläpp. Frågan 
som kvarstår är hur sambandet mellan minskad 
resursförbrukning, minskade utsläpp och 
inkomstnivåer i framtidens Sverige kommer att 
se ut och i förlängningen påverka jämlikheten 
(Ekener et al., 2019). Det finns i dagsläget 
ingen samlad kvantifierbar kunskap kring 
detta. Mycket forskning pekar dock ut socio
ekonomiska förhållanden, inom och mellan 
länder, som huvudsakliga parametrar i både 
klimatpåverkan, omställning och anpassning. 
Det är även tydligt att rådande politiska 
förhållanden, policyutformning och samhälls
struktur är avgörande för genomförandet av 
omställningsprocesser.

Jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46) har 
mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna 
i Sverige utrett den ekonomiska jämlikheten. 
Ett område som utredningen lyfter fram är 
klimat och ekologi. Här jämförs den samhälls
omställning som kommer att krävas med 
tidigare ambitioner och reformer för social 
trygghet, humankapital och goda livsvillkor 
för alla. För att säkerställa en jämlik struktur
omvandling behöver lärdomar dras från 
positiva erfarenheter av hur en skapar politisk 
acceptans för att få till snabba strukturomvand
lingar, ett krismedvetande och samarbete på en 
rad områden. I dagsläget är det för hög abstrak
tionsnivå på de ambitioner som finns – med 
hänvisning till sociala ambitioner i Agenda 
2030. Därför krävs konkretiseringar av vad 
fördelningsdimensionen faktiskt innebär. 
Dagens strukturer och pågående strukturom
vandlingar på den svenska arbetsmarknaden 
– såsom privatiserad arbetsmarknadspolitik, 
tillfälliga och osäkra anställningar, arbets
marknadsmässigt utanförskap, höjd pensions
ålder och ojämställda förhållanden i privatlivet 
såväl som på arbetsmarknaden – är faktorer 
som enligt utredningen skapar ojämlika 
förhållanden i arbetslivet. Utredningens förslag 
för att långsiktigt minska klyftorna i Sverige 
kan i viss mån ses som konkretiseringar av de 
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sociala ambitionerna i Agenda 2030. Till dessa 
hör ett antal förslag om utbildning, arbetslivet 
och arbetsrelaterade trygghetssystem. 

Även en statlig jobbgaranti skulle ha uppenbara 
konsekvenser för arbetsmarknaden. Sådana 
policyer diskuteras idag bland annat i USA 
(Schor & Jorgenson, 2019). Jakob och Edenhofer 
(2015) varnar dock för att ”gröna jobb” ofta är 
ett slöseri med skattepengar, eftersom de inte 
materialiseras i tillräcklig utsträckning. På 
samma sätt skulle en basinkomst ändra villkoren 
på arbetsmarknaden. Genom att istället för 
arbete ge människor mer tid att engagera sig i 
hållbara aktiviteter och stödja socialt entrepre
nörskap, skulle det bli möjligt att undvika att 
kräva att människor tar vissa (ohållbara) jobb 
(MacNeill & Vibert, 2019). På så sätt kan en 
viss frikoppling mellan trygga inkomster och 
sysselsättning erhållas och försvaga ett av de 
viktigaste politiska hindren för en ekonomi 
utan tillväxt, det vill säga behovet att upprätt
hålla hög materiell konsumtion i syfte att 
tillgodose andra grundläggande behov.

3.1.9. OMSTÄLLNINGSKRAV I OLIKA 
SEKTORER OCH FÖR OLIKA GRUPPER
Omställningskraven varierar beroende på hur 
den gröna omställningen definieras, och de 
varierar mellan sektorer, länder och regioner. 
Inom ramen för den gröna tillväxtens paradigm 
är det endast en liten grupp individer som helt 
förlorar sina arbeten, medan många andra 
behöver fortbildning.

OECD (2012) sammanfattar flera studier som 
visar att många gröna sektorer utgör en mycket 
liten del av hela sysselsättningen (2–3 procent). 
Flera olika studier visar att det är en liten del av 
arbetsmarknaden där huvuddelen av samhällets 
energiförbrukning sker: 90 procent av CO2 
utsläppen hänför sig till tio branscher med 16 
procent av sysselsättningen (OECD, 2012). De 
största förändringarna förväntas inom energi

sektorn – inte sällan sker de inom stora kon
cerner som redan omskolar sin existerande 
personal, och för andra arbetsgivare kan 
förändringen ske genom naturlig avgång 
(äldre män som går i pension). Men det finns 
också stora skillnader mellan länder och 
regioner som måste hanteras vid omställningen 
(se till exempel van der Ree, 2019; Collins, 2020; 
OECD, 2012; MartinezFernandez et al., 2014).

Flera studier jämför med andra historiska 
omställningar och pekar på vikten av att lära 
från dem (bland annat van der Ree, 2019). 
MartinezFernandez et al. (2014) pekar på att 
IKT (informations och kommunikationstek
nik) inneburit omfattande men skevt fördelade 
förändringar: helt nya branscher och omfattande 
förändringar inom vissa branscher, men mer 
modesta för många andra branscher (detta har 
dock förändrats på senare år). Collins (2020) 
lyfter fram att policymakers inte såg att den 
digitala transformationen skulle medföra 
förlorare – på samma sätt kan den gröna 
omställningen medföra risker för att utsatta 
grupper drabbas hårt.

Med ett vidare perspektiv på gröna arbeten där 
även nya segment inom mer traditionella 
sektorer och mer ”gröna” sätt att utföra även 
traditionella arbeten (se till exempel Sustainla
bour, 2013), blir påverkan på arbetsmarknaden 
och kunskapskraven mer omfattande. ILO 
(2019) pekar på olika typer av omställningskrav 
inom yrken med låga, medelhöga respektive 
höga kompetenskrav. För exempelvis de som 
arbetar med avfallshantering krävs nya kunska
per om miljökrav och kanske nya arbetsrutiner, 
vilket en kan lära sig i arbetet eller genom 
kortare kurser. För takläggare, VAtekniker 
och rörmokare krävs längre utbildningar för att 
möta kraven på nya tekniska förmågor och 
kunskaper. En del nya yrken med medelhöga 
krav uppstår, såsom vindturbinoperatörer och 
för de som installerar solpaneler. För dessa 
krävs helt nya utbildningar. Det uppstår också 
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ett behov av mer omfattande tekniska kun
skaper och förmågor för yrken med höga 
kompetenskrav, såsom ingenjörer och arkitek
ter. Nya yrken för högutbildade förväntas också 
uppstå: jordbruksmeteorologer, energirådgivare, 
energikonsulter och analytiker för handel med 
koldioxidutsläpp (se även Sustainlabour, 2013). 
van der Ree (2019) nämner också färdigheter att 
hantera hållbara material, förmåga att genom
föra miljöbedömningar och kunskaper om 
klimatavtryck (MartinezFernandez, 2010). 

D’Allesandro et al. (2020) menar att det sker en 
jobbpolarisering där teknisk utveckling ersätter 
rutinmässiga, mer standardiserade arbeten som 
är möjliga att automatisera, vilket leder till att 
de jobb som efterfrågas i högre utsträckning är 
hög och lågkvalificerade, på bekostnad av 
genomsnittligt kvalificerade arbeten. I betän
kandet från den svenska utredningen om 
cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) konstaterades 
att en övergång till en mer cirkulär resursan
vändning kan öka efterfrågan på lågutbildad 
arbetskraft i vissa tjänsteyrken och genom en 
viss förskjutning av konsumtionen från impor
terade till inhemska tjänster. ILO (2019) pekar 
ut ett antal nya ”gröna” färdigheter som behövs 
för hela arbetskraften och sådana som behövs 
för medel till högutbildade. Det är således en 
stor del av arbetskraften som berörs. CEDE
FOP (2014) går så långt som till att alla yrken 
behöver något slags ”grön faktor”. 

Om den ökade digitaliseringen, robotiseringen 
och automatiseringen kommer att leda till 
förändrade arbetsuppgifter kommer den 
troligtvis även att leda till en ökad efterfrågan 
på STEM utbildade (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) yrkesutövare. 
Traditionellt sett har naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar såväl som ingenjörs
utbildningar dominerats av män. Det totala 
antalet kvinnor har globalt sett ökat inom 
tekniska sektorer (OECD, 2020), men andelen 
kvinnor är fortfarande låg. För ökad jämställdhet 

är det av vikt att verka för ökad jämställdhet 
inom dessa sektorer och utbildningar, för att få 
en effekt långsiktigt på arbetsmarknaden.

I de nationella åtagandena (NDC) till Paris
avtalet nämner 78 procent av länderna att det 
finns behov av kunskapshöjningar av olika slag 
för att realisera dessa åtaganden, men bara ett 
fåtal har planer för detta. ILO (2018) visar på 
motsvarande sätt att det finns en stor brist på 
arbetare med rätt kunskaper och även ingenjörer, 
naturvetare med flera. Det finns också ett antal 
yrken eller anställningar som kommer att 
upphöra: kolgruvearbetare och anställda i delar 
av förpackningsindustrin.

Livsmedelssektorn är en viktig del i klimat
omställningen och omfattar såväl utsläpps
minskningar från markanvändning som 
resurseffektivitet i produktionsledet. Minskat 
matsvinn, förändrad kost och alternativa 
produktions former är möjliga strategier. 
Detta kan påverka förutsättningarna för 
arbetsmarknaden på olika sätt, inte minst vid 
övergång till ekologisk odling. Inom den 
socioekologiska omställningen framhålls ofta 
alternativa odlingsformer, exempelvis stads
odling, som både skapar meningsfull syssel
sättning och minskar energianvändningen i 
samband med matproduktion.

I ett svenskt perspektiv skriver Berglund (2020) 
att många arbeten i ett inledande skede kom
mer att försvinna från fordonsindustrin, varför 
det är svårt att ge ett absolut svar på netto
effekten på antalet arbetstillfällen. Det är 
därför av betydelse att klimatomställningen 
inrymmer ett socialt perspektiv för att värna 
jobbtrygg heten för industrins anställda.
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3.1.10. ARBETSMARKNADENS 
PARTER OCH STATEN I DEN 
GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
Allt fler aktörer (t.ex. ILO, OECD, UNEP) 
börjar förespråka en rättvis omställning (så 
kallad just transition) för att hantera förändrade 
förutsättningar på arbetsmarknaden, arbets
miljö och anställningsvillkor samt inkomst
effekter av en grön omställning. Det finns också 
en facklig diskurs kring förhållningssätt till 
den gröna omställningen. 

ILO:s riktlinjer för en rättvis omställning 
omfattar makroekonomi och tillväxtpolitik, 
industri och branschpolitik, företagspolitik, 
förmågeutveckling, arbetsmiljö, socialt skydds
nät, aktiv arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt 
samt samverkan mellan parterna/trepartssam
verkan (ILO, 2015). Collins (2020) lyfter 
frånvaro av en rättvis omställning som en risk 
som kan utfalla om den gröna omställningen 
inte hanteras med hänsyn till negativa effekter 
för sårbara grupper. Då blir denna risk också 
ett hinder för att genomföra omställningen. 
ILO:s genomgång av rättsläge och samverkan 
mellan arbetsmarknadens parter (2018) i 26 
länder visar att miljölagstiftningen i 19 länder 
inkluderar arbetsrätts och arbetsmiljöfrågor 
(Sverige ingick inte). Även sektoriell lagstift
ning omfattar sysselsättning och arbetsvillkor. 
På internationell nivå förekommer samverkan 
mellan multinationella företag och globala 
fackföreningar, och även på nationell nivå har 
samverkan bidragit till att inkludera arbetsrätt 
och arbetsmiljö i miljöpolitiken till exempel i 
kollektivavtalen. UNFCCC:s (2016) modell för 
just transition omfattar a) förståelse för syssel
sättningseffekter av miljöpolitiken, b) tidig 
värdering av effekterna, c) konsultation och 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och 
staten, d) utbildning och förmågeutveckling, e) 
socialt skyddsnät samt f) utvärdering av 
effekterna.

Det är inte så att Sverige är en föregångare vad 
gäller omställningspolitik relaterat till grön 
omställning. I en översikt från 2012 (OECD, 
2012) konstateras:

However, it is striking that a number of countries 
which have long been engaged in environmental 
protection, such as Germany, Denmark, the 
Netherlands, Sweden or Norway, have not yet 
implemented green-specific measures. In these 
countries, a comprehensive package of general 
labour market programmes and skill development 
measures is in place, which is seen adequate for 
meeting the challenges posed by different forms of 
structural changes, including those driven by the 
transition to green growth. Green components 
may have been progressively integrated into this 
general policy framework, but they are not 
identified as green-specific programmes per se.

Samma sammanställning visar att Sverige (till 
skillnad mot många andra länder) saknar en 
nationell definition av gröna jobb och därmed 
saknar en kvantifiering av antalet gröna jobb. 
Sverige och några andra länder har implemen
terat olika former av grön skatteväxling men 
inte utvärderat effekterna av den. Som svar på 
en enkätfråga om statlig politik på området 
skriver Arbetsmarknadsdepartementet: 

While there are no specific employment pro-
grammes designed to adapt the labour market to 
green growth, the Government is monitoring 
the available and ongoing research in this area 
as well as the international initiatives, and 
aims to undertake national measures at the 
 appropriate stage.

En genomgång av forskningen kring fack
föreningars roll i miljöarbetet visar på tydliga 
kopplingar mellan arbetsmiljö och miljökrav 
alltsedan fackföreningarnas början, men också 
till frågor om resurser, risker, demokrati och 
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rättvisa (Khan et al., 2012). Under 2000talet 
börjar fackföreningar i västvärlden agera för 
stöd till politik för att minska klimatföränd
ringarna. Just transition formuleras ofta i termer 
av ekologisk modernisering, i linje med para
digm kring grön tillväxt om än med varierande 
radikalism (Stevis, 2011; Zbyszewska, 2019). 
Till exempel finns opposition mot fracking, 
fokus på fördelningskonsekvenser av grön 
omställning och ibland krav på förstatligande 
av vissa industrier. Stevis (2011) pekar på 
skillnader i perspektiv: handlar det om en 
social eller företagsmässig miljöpolitik, är det 
solidaritet inom företag, lokal solidaritet på en 
ort eller i en bransch? Vidare skiljer Stevis 
mellan en svag ekologisk modernisering (kan 
beskrivas som en form av grön tillväxt) och en 
stark ekologisk modernisering (liknar mer 
socioekologisk omställning), där den förra 
riskerar att leda till rekyleffekter medan den 
senare har planetens begränsningar som en 
utgångspunkt för sociala rättigheter vilket 
innebär att kriterier för framsteg och tillväxt 
måste omvärderas. Med en sådan utgångspunkt 
blir miljöhänsyn inte en fråga om en kostnad 
eller utmaning som måste ställas i relation till 
andra mål utan en del av utgångspunkten för 
det fackliga arbetet. Det finns dock en del 
exempel på än mer radikala fackliga stånd
punkter: COSATU i Sydafrika avvisade redan 
2012 marknadsmekanismer för att hantera 
koldioxidutsläpp som ett uttryck för en ”grön 
kapitalism” som handlar om att skapa vinster 
från klimatförändringar, inte för att lösa 
klimatkrisen (Cock, 2016). Fler exempel 
redo visas av Stevis och Felli (2015).

3.2 Arbetsorganisa-
tion och arbetsmiljö 

Litteraturen är relativt begränsad vad gäller 
konsekvenser för arbetsorganisation och 
arbetsmiljö av en grön omställning. Vi sam
manfattar här kort några av de inriktningar 
som vi identifierat i litteraturen. 

3.2.1. NYA AFFÄRSMODELLER 
OCH NY ORGANISATION
Det finns endast ett fåtal studier kring gröna 
affärsmodeller och arbetsorganisation som 
skapar eller följer av en grön omställning av 
arbetslivet.

I en studie kring gröna affärsmodeller konsta
terar MartinezFernandez et al. (2013) att 
miljöfrågor traditionellt betraktats som externa 
i förhållande till affärsmodeller, med påverkan 
på hur dessa kan genomföras. I ökande ut
sträckning integreras dock miljöfrågor i 
affärsmodeller, när det kan visas att detta ger 
ökat värde till företaget och dess kunder. Mer 
radikala och systemiska ekoinnovationer är 
dock nödvändiga för en långsiktig omvandling 
mot en grönare ekonomi. Nya affärsmodeller 
med ett starkt hållbarhetsfokus uppkommer 
och omfattar nya produkter och processer, 
återvinningssystem, system baserade på 
alternativa energikällor, effektiviseringar 
genom IKTanvändning, industriell symbios, 
innovativa finansieringskällor, att sälja funktion 
istället för tjänster, hållbara mobilitetssystem 
och gröna områden eller städer.

Sociala innovationer som stadsodling, tids
banker och nya boendeformer är än så länge 
marginella, men de växer vid krissituationer där 
lokalsamhällen tar över mycket av det som 
normalt tillhandahålls av de formella arbets 
och kreditmarknaderna. Ett exempel är Kuba, 
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där stadsodling både skapar meningsfull 
sysselsättning och minskar energianvändningen 
i samband med matproduktion (Kallis et al., 
2018).

Andreoni och Galmarini (2013) tar upp ”ömse
sidighetsarbete” (reciprocity work) som en ny 
form av relationsskapande, som inte i första 
hand inkluderar lönearbete utan snarare 
handlar om socialt arbete, obetalda aktiviteter, 
självförsörjning och samarbete mellan indivi
der, vilket antas kunna öka det sociala kapitalet 
genom att främja tillgänglighet och sociala 
relationer. Minskningen av avståndet mellan 
produktions och konsumtionsaktiviteter bidrar 
i dessa fall i allmänhet också till att minska 
miljöpåverkan från transporter. Forskning från 
Katalonien visar att energiförbrukningen inom 
obetalt arbete är lägre än inom betalda yrken 
(Kallis et al., 2018).

En annan aspekt av omställningens påverkan 
på arbetsorganisation och arbetsmiljö är att det 
har en potential att samverka med jämställd
hets och antidiskrimineringsarbete. I Sverige 
återfinns detta fenomen inom exempelvis 
gruvindustrin som har investerat i ett långsik
tigt arbete med både teknisk och organisatorisk 
utveckling. Forskning på jämställdhetsarbetet i 
den svenska gruvindustrins arbetsorganisatio
ner och arbetsmiljö visar hur hård jargong och 
machokultur inom mansdominerade arbets
platser påverkas av ny teknik i kombination 
med aktivt jämställdhetsarbete (Andersson, 
2012; Ringblom, 2019). Teknikförändringarna 
har inneburit att gruvindustrier har gått till att 
bli moderna hightechorganisationer, vilket 
påverkar arbetets utformning och den kompetens 
som behövs. De organisatoriska satsningarna 
har inneburit arbete med kompetensförsörjning, 
rekrytering och ett aktivt arbete med jämställd
het och mångfald, samt ett socialt åtagande 
gentemot närliggande samhällen (Andersson, 
2012; Ringblom, 2019). Naturligtvis är det inte 

så att teknisk utveckling automatiskt leder till 
jämställda organisationer. Det är snarare så att 
industrin har arbetat aktivt med social och 
organisatorisk såväl som fysisk arbetsmiljö, 
rekrytering och sociala åtaganden, samtidigt 
som organisationernas och arbetenas utform
ning har förändrats på grund av den nya 
tekniken. Därmed kan gruvindustrin ses som 
ett exempel där en större omställning har 
samspelat med ett jämställt och jämlikt utveck
lingsarbete.

Det finns ett stort behov av ökade kunskaper 
om hållbara affärsmodeller och organisations
former som bidrar till både miljönytta och ett 
arbetsliv som främjar lärande, innovation och 
jämlikhet.

3.2.2. DE GRÖNA JOBBEN OCH 
ARBETSVILLKOREN
Det är idag uppenbart att miljönytta riskerar 
att skapas på bekostnad av goda arbetsvillkor, 
vad gäller både anställningstrygghet och 
arbetsmiljö.

Flera studier lyfter fram att de gröna jobben 
ibland innebär arbetsmiljörisker och osäkra och 
otrygga arbetsvillkor och anställningsförhål
landen (se exempelvis Rustico & Tiraboschi, 
2010; Casano, 2019). Laurent och Pochet (2015) 
framhåller att arbeten i några sektorer som är 
centrala för en grön omställning – exempelvis 
bygg och anläggningssektorn och transport
sektorn – traditionellt sett har varit relativt 
välbetalda och haft anständiga arbetsvillkor. 
Samtidigt är dessa sektorer för närvarande 
under press vad gäller både löner och arbetsvill
kor, med ökade inslag av egenanställningar och 
import av billig utländsk arbetskraft. Inom den 
förnybara energisektorn är många företag små 
och medelstora jämfört med den traditionella 
energisektorn, vilket innebär att den fackliga 
anslutningen är mindre omfattande.
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En växande del av den cirkulära ekonomin 
organiseras av olika digitala plattformar. EU:s 
trepartsorganisation Eurofound (2019) beskriver 
anställningsvillkoren för de som arbetar mot 
olika digitala plattformar och formellt ofta är 
egna företagare, men som i en del rättsfall 
betraktas som anställda. Tre olika relationer 
beskrivs: de som arbetar helt styrda av platt
formen och utvärderas av densamma, de som 
väljer när de ska utföra sina uppdrag och de 
som utför olika uppdrag sedan uppdragsgivaren 
valt ut dem efter en tävlan (konsultuppdrag). 
De två första grupperna betalas per uppdrag 
eller timme och är osäkra på sin anställnings
status. De är ofta överkvalificerade för sitt 
arbete. Sällan får de någon utbildning från den 
plattform som ger dem uppdrag. Det finns en 
tendens till ökad facklig anslutning från dessa 
grupper, om än från en låg nivå.

I vissa länder tillkommer arbeten för att 
tillgodose ökade krav på digitalisering och 
elektrifiering, såsom utvinning av jordartsme
taller i Kongo. Samtidigt försvinner många av 
de farliga arbeten som idag är kopplade till den 
”bruna” ekonomin, såsom kolgruvor och 
oljeutvinning. ILO och flera andra organisatio
ner förespråkar därför en definition av gröna 
jobb som också omfattar decent jobs: ”green jobs 
... also need to be good jobs that meet long 
standing demands and goals of the labour 
movement, i.e., adequate wages, safe working 
conditions, and worker rights, including the 
right to organize labour unions” (UNEP, 2008). 
Detta är även utgångspunkten för ILO:s arbete 
med just transition. Med denna definition 
minskar antalet gröna jobb, men den är i linje 
med de globala hållbarhetsmålen. Även i 
Sverige skapar digitalisering och elektrifiering 
nya typer av arbeten. Det pågår omfattande 
prospektering för gruvdrift efter metaller för 
elektronik och batteritillverkning, en gruvdrift 
som paradoxalt kan hota andra ”gröna” näringar 
som jordbruk, rennäring, jakt, skogsbruk och 
turism. Ett växande alternativ till gruvdrift är 

återanvändning eller återvinning, vilket också 
skapar miljönytta. 

Enklare jobb med lägre krav på språkkunskaper 
och kvalifikationer kan vara en väg in på 
arbetsmarknaden för grupper som står långt 
utanför den. Sambandet är dock inte så enkelt 
som att individers svenskkunskaper och 
kvalifikationer är anledningar till arbetsmark
nadsmässigt utanförskap. Strukturell diskrimi
nering av utrikes födda, sociala nätverk och 
humankapital samverkar ofta med tillgången 
till och förflyttning på arbetsmarknaden 
(Peterson, 2014). Olika typer av instegsjobb 
leder heller inte nödvändigtvis till en senare 
förflyttning på arbetsmarknaden. En ny studie 
på gigjobb, eller så kallade appjobb, visar 
betydande skillnader mellan arbetstagare i 
delningsekonomin, där senare förflyttning på 
arbetsmarknaden hindras på grund av etnisk 
diskriminering (Adermon och Hensvik, 2020). 
Mycket pekar på att innovation, ny teknik och 
digitalisering frammanas för att nå satta 
klimatmål. I detta skifte har digitaliseringen en 
stor roll, vilken kommer att fortsätta påverka 
arbetsmarknaden. Som Bernhardtz (2020) 
påpekar utgör robotarna, de digitala verktygen 
och datorsystemen – som alltmer är samman
flätade med dagliga arbetsuppgifter – inte hot 
mot arbeten i sig. Effekterna av digitaliseringen 
på arbetsmarknader kommer att vara olika, 
beroende på vilka värderingar och policyer som 
ligger till grund för viktiga beslut. Idag råder 
det inte någon konsensus om hur effekterna på 
arbetsmarknaden på grund av digitaliseringen, 
såsom arbetsuppgifters förändrade natur och 
förlorade arbetstillfällen, ska hanteras. Det är 
även avgörande att digitaliseringen gynnar 
majoriteten av de människor den kommer att 
påverka, om den ska lyckas (Bernhardtz, 2020).

van der Ree (2019) pekar bland annat på arbeten 
inom återvinning. Weghmann (2020) har för 
det europeiska facket för anställda inom 
avfallshantering, återvinning, vatten och 
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avloppshantering undersökt arbetsmiljö och 
anställningsvillkor inom den cirkulära ekono
min. Arbetet är ofta farligt, dåligt betalt och 
med dåliga anställningsvillkor. Det saknas 
mycket kunskap om arbetsmiljön för de 
anställda inom den cirkulära ekonomin. EU:s 
policy för den cirkulära ekonomin saknar 
riskbedömningar för de som ska arbeta inom 
sektorn, och de anställda får inte tillfälle att 
delta i arbetsmiljöarbetet – det finns ofta 
okända, ibland farliga ämnen som anställda 
exponeras för vid återvinning. LlorenteGon
záles och Vence (2020) visar på stora skillnader 
i arbetsintensitet, kunskapskrav och arbetsmiljö 
för 24 sektorer inom den cirkulära ekonomin.

EU:s arbetsmiljöbyrå EUOSHA (2013) 
beskriver drivkrafter bakom arbetsmiljöfaktorer 
för den gröna omställningen samt tre scenarier, 
baserat på en litteraturstudie, en enkät bland 
experter samt en omröstning om de viktigaste 
drivkrafterna. De anger följande sektorer som 
viktiga: vindenergi, grönt byggande och 
ombyggnation, bioenergi, avfallshantering 
och återvinning, gröna transporter, grön 
tillverkning och robotisering, hemmabaserad 
och småskalig förnybar energi, batterier och 
energiförvaring samt energiöverföring och 
distribution. Gemensamma utmaningar för 
dessa är: 1) decentraliserade arbetsprocesser och 
utspridda arbetsplatser, 2) ökad användning av 
underleverantörer, självanställning, ökad andel 
småföretag/mikroföretag, 3) brist på utbildad 
arbetskraft, 3) målkonflikter mellan miljömål 
och arbetsmiljömål, 4) en del risker flyttas 
mellan arbetsplatser (återvinning hos produ
center) samt 5) återvinning skapar nya slags 
arbetsmiljöproblem relaterade till okända 
material eller komponenter. I ett scenario med 
hög tillväxt finns goda resurser för att hantera 
arbetsmiljöproblem, samtidigt som det höga 
tempot ställer krav på en tidig och effektiv 
analys av nya risker samt förebyggande insatser: 
självkontroll, utbildning och samverkan. För 

andra scenarier går utvecklingen långsammare 
men det finns sämre resurser. EUOSHA 
påpekar att många av dessa risker inte är nya i 
sig, men de skapar nya förutsättningar för 
arbetsmiljöarbetet: de uppträder i nya situatio
ner, i kombinationer med gamla risker, för nya 
grupper av anställda som inte alltid har till
räcklig utbildning för att hantera dem. De 
arbetsmiljörisker som uppträder i ”gröna jobb” 
är bara mindre variationer på befintliga risker 
för fallolyckor, kemiska risker, buller, skiftarbe
te, hot och våld, stress, strålning, mikrobiologi 
och så vidare. På motsvarande sätt argumenterar 
Frick och Johansson (2013) i en kunskapssamman
ställning om effektivt arbetsmiljöarbete: 
samhällets kunskap om arbetsmiljörisker i olika 
arbeten är väl kända, men kunskapen om hur 
riskerna bäst hanteras i olika sammanhang är 
otillräcklig och det finns brister i förutsättning
arna för att hantera dem. 

Det finns således behov av kunskaper om 
affärsmodeller och organisationsformer som 
bidrar till både miljönytta och ett arbetsliv som 
främjar lärande, innovation, jämlikhet och ett 
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete.

3.3 Potentiella  
målkonflikter 

Avsnittet lyfter fram och diskuterar potentiella 
målkonflikter mellan grön omställning och 
hållbart arbetsliv, men också målkonflikter 
mellan olika miljömål som kan uppkomma vid 
vägval som görs för att uppnå klimatmål. 
Diskussionen bygger på en analys av resultat 
från kapitel 2 och 3.
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3.3.1. ARBETSMILJÖ, 
ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH MILJÖMÅL
Det kan uppkomma målkonflikter mellan 
miljömål och arbetsmiljömål. Ett exempel är 
när trähusmoduler sätts samman inomhus för 
att minska klimatpåverkan från byggandet – då 
ökar exponeringen för farliga kemikalier i 
jämförelse med utomhusbyggande. En del risker 
kan flyttas mellan arbetsplatser (återvinning 
hos producenter), och elektrifiering skapar 
arbetsmiljöproblem vid utvinning av sällsynta 
jordartsmetaller, ofta i utvecklingsländer. 
Miljönyttan från den cirkulära ekonomin 
riskerar ibland att överordnas arbets miljön.  
Ett exempel på det visas av det europeiska 
facket för anställda inom avfallshantering, där 
arbetsmiljömål och deltagande i arbetsmiljö
arbetet helt försvann i det policyarbete som 
EUkommissionen genomförde (Weghmann, 
2020).

Det finns också en risk för att miljömålen 
överordnas arbetsmiljö och anställningsvillkor, 
exempelvis vid digitalisering som en metod för 
delningsekonomi. Det finns en stor risk för att 
det skapar en ökad segregation på arbetsmark
naden med starkt underordnade anställda utan 
tryggad inkomst. Doorey (2017) pekar på ett 
behov av att synkronisera miljölagstiftning och 
arbetsrättslagstiftning för att undvika att det 
ena intresset dominerar över det andra.

3.3.2. MÅLKONFLIKTER VID 
OMSTÄLLNINGENS OLIKA VÄGVAL
En alltmer uppenbar målkonflikt gäller 
avvägningen mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöhänsyn. Det senaste året har en lång rad 
studier och metastudier betonat detta och 
varnat för att ett fokus på grön tillväxt kan 
äventyra våra sista möjligheter att nå Paris
avtalet (Hickel & Kallis, 2019; Wiedenhofer et 
al., 2020; Haberl et al., 2020; Pihl et al., 2021; 
EEA, 2021). Mot denna bakgrund är det 
anmärkningsvärt att en så stor del av arbets

marknadsforskningen tar sin utgångspunkt i 
just grön tillväxt och att andra utvecklings
vägar därmed hamnar utanför fokus.

En ytterligare målkonflikt som uppstår är den 
mellan olika sektorer i den gröna omställningen. 
Det pågår exempelvis omfattande prospektering 
i Sverige för gruvdrift efter metaller för elektro
nik och batteritillverkning, vilket är en gruvdrift 
som kan hota andra nyckelsektorer i den gröna 
omställningen såsom jordbruk, rennäring, jakt, 
skogsbruk, turism. Ännu en målkonflikt som 
aktualiseras här är den mellan exploatering av 
naturresurser och jungfruliga material (verk
samheter som skapar arbeten som ofta är 
geografiskt knutna till en plats) och alternativ 
kopplat till cirkulär ekonomi såsom åter
användning eller återvinning. Den cirkulära 
ekonomin har en potential att skapa andra 
typer av arbeten, som sannolikt kommer att 
uppstå på andra platser än de arbeten som är 
mer platsbundna kopplat till råvarans eller 
råmaterialets lokalisering. 

Om exempelvis många länder samtidigt satsar 
på elektrifiering, kommer priserna att öka och 
fattigare länder kommer att förfördelas, 
samtidigt som det finns risk för farliga slagg
produkter, avskogning av kolsänkor, öppna 
gruvschakt med mera i länder med sällsynta 
jordartsmetaller. Här uppstår alltså målkonflik
ter mellan länder som befinner sig på olika plats 
i globala värdekedjor. En annan fråga i den 
gröna omställningen är att om många länder 
samtidigt satsar på biobränslen, så förväntas a) 
utarmning av biologisk mångfald i vissa 
utvecklingsländer samt b) minskning av 
kolsänkor i skogsområden. 
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4. KUNSKAPSLUCKOR 
OCH FORSKNINGSBEHOV 
Kapitlet kartlägger och diskuterar viktiga aspekter där framtida 
forskningsbehov föreligger, baserat på frågeställningar som inte kunnat 
besvaras eller har besvarats ofullständigt under arbetet med denna 
rapport. Identifiering av forskningsbehov och kunskapsluckor görs med 
utgångspunkt i de utvecklingslinjer, konsekvenser och effekter av grön 
omställning på arbetsliv och arbetsmarknad som identifierats i kapitel 3. 
Vi vill åter framhålla att underlaget med vetenskapligt granskade artiklar 
och översikter är förhållandevis begränsat. Istället dominerar studier från 
experter inom internationella organisationer såsom ILO, OECD och EU-
kommissionen. 

Följande teman har genom utredningens gång 
identifierats som väsentliga: 

• systematiska metoder och  modeller för att 
beräkna effekter på exempelvis arbetsmark
naden, utbildningsbehov och regional 
utveckling

• vilka konsekvenser olika vägval för den 
gröna omställningen kan få 

• den gröna omställningens potential för att 
öka jämställdhet och jämlikhet på arbets
marknaden

• hur digitalisering kan bidra till grön 
omställning utan att skapa osäkra anställ
ningsformer

• hur målkonflikter mellan miljömål och mål 
för arbetslivet kan hanteras genom policy
utveckling

• hur kompetensutvecklingen ska organiseras 
och hur ansvaret för detta ska fördelas 
mellan olika aktörer

• affärsmodeller och organisationsformer som 
bidrar till både miljö och klimatnytta och 
ett arbetsliv som främjar lärande, innovation 
och jämlikhet

• hur ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete 
och bibehållen anställningstrygghet kan 
skapas genom samverkan mellan parterna 
vid en grön omställning av arbetslivet.



49Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

4.1 Metoder och 
 modeller för att 
analysera den gröna 
omställningens 
effekter på 
arbetsmarknaden 

Flera översiktsstudier pekar på att de stora 
skillnaderna i definitioner, mätmetoder och 
begrepp gör det svårt att jämföra resultaten 
mellan enskilda studier som försöker värdera 
effekter och implikationer av grön omställning 
på arbetslivet. Det gäller inte minst arbets
marknadseffekter (Bowen, 2012; Bowen & 
Kuralbayeva, 2015; Bowen m.fl., 2016; 
 Deschênes, 2013). 

I en översiktsstudie av sysselsättningseffekter 
från förnybar energi, argumenterar Meyer och 
Sommer (2015) för behov av ytterligare syste
matisk forskning för att validera en potentiell 
positiv sammanlänkning av förnybar energi-
försörjning och nettoeffekter på arbetsmark-
naden. Meyer och Sommer (2015) visar särskilt 
att det sätt på vilket förnybara energikällor förs 
in på marknaden, det vill säga via subventioner 
eller annat ekonomiskt stöd, spelar stor roll för 
att avgöra om sysselsättningseffekterna är 
positiva eller negativa. Om till exempel förny
bara energikällor subventioneras avsevärt och 
denna subvention orsakar betydligt högre 
energipriser, kan de totala nettoeffekterna på 
arbetsmarknaden bli negativa på grund av 
minskad efterfrågan från hushållen. För att dra 
mer omfattande slutsatser krävs ytterligare 
systematisk forskning, särskilt med avseende på:

1. effekterna av subventioner eller stöd, 

2. energiprisernas utveckling, 

3. hur olika länders andelar av värdekedjan 
fördelas (FoU, tillverkning etc.) samt,

4. regionalt skilda arbetskraftsintensiteter för 
förnybar energi inom tillverkningsindustrin. 

Vidare blir den totala makroekonomiska 
effekten på sysselsättningen olika beroende 
på utgångsläget – med konjunkturarbetslöshet 
uppstår inte de undanträngningseffekter som 
vid en ekonomi i jämvikt (se bland annat 
UKERC, 2014; Blyth et al., 2014). Deschênes 
(2013) påpekar att endast ett fåtal publicerade 
studier har genomgått peer review och att de 
flesta är baserade på simuleringar och inte 
mikroekonomiska data. Bowen m.fl. (2016) 
hänvisar också till studier som försökt att 
härleda effekten av policyer för gröna jobb till 
den ökade efterfrågan som dessa kan skapa 
inom andra sektorer. Det finns exempelvis 
studier som pekar på att energieffektiviseringar 
av bostadshus kan skapa sänkta boendekostna
der, vilket leder till en ökad generell efterfrågan 
från hushållen (Horbach et al., 2015). 

Vidare finns ett behov av att utveckla mått på 
sysselsättningen i gröna sektorer i Sverige 
som omfattar fler aktiviteter än i dagsläget, 
såsom effekter av processinnovationer, energi
effektivisering eller byte av råmaterial.

Enligt Bowen (2012) behövs en större betoning 
på ”uppifrån och ned” – modellering som 
innehåller viktiga funktioner i makroekono-
min. Detta kan kombineras med den mängd 
detaljerad mikroekonomisk information som 
tillhandahålls av ”nedifrån och upp”modelle
ring ur ett ingenjörsmässigt eller projektbaserat 
perspektiv (se även Deschênes, 2013). Med tanke 
på inriktningen på miljöpolitiken i ”gröna jobb” 
litteratur, krävs ”uppifrån och ned”modeller 
som tillåter marknadsmisslyckanden. 



50Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

Sysselsättningseffekterna av energibesparingar, 
förnybar energi och minskad materialåtgång 
har studerats ingående, medan återbruk, 
återanvändning, delningsekonomin eller 
digitalisering av ekonomin behöver studeras 
ytterligare. Horbach et al. (2015) påpekar att 
effekten av processinnovationer för grön teknik 
är en empirisk fråga: även om produktiviteten 
ökar så kan också konkurrenskraften öka i 
förhållande till konkurrenter med ”bruna” 
tekniker (se även Rustico & Tiraboschi, 2010).

4.2 Konsekvenserna 
av vägval i den  gröna 
omställningen

Den befintliga arbetslivsforskningen tycks 
endast i liten utsträckning svara upp mot FN:s 
utropande av 2020talet till handlingens 
decennium för genomförandet av Agenda 2030. 
En stor majoritet av befintliga studier förut
sätter mer eller mindre uttalat grön tillväxt. 
Målkonflikten mellan grön tillväxt som strategi 
för ökad sysselsättning och den alltmer akuta 
globala miljö och klimatproblematiken 
(Hickel & Kallis, 2019; Parrique et al., 2019; 
EEA, 2021) förefaller vara ett viktigt utveck
lingsområde för arbetslivs och arbetsmark
nadsforskningen. 

Kvantitativa studier av arbetsmarknaden utifrån 
ett socioekologiskt omställningsperspektiv är 
sällsynta men pekar i stor utsträckning i andra 
riktningar än mot grön tillväxt. Det finns få 
beräkningar av konsekvenserna för sam-
hället, bland annat för arbetslivet: ”We argue 
that the academic discourse could benefit from 

rigid hypotheses testing through inputoutput 
modelling, material flow analysis, lifecycle 
assessments, or social surveys” (Weiss & 
Cattaneo, 2017).

Med tanke på den mycket avlägsna tidshori
sonten för klimatförändringspolitiken är det 
önskvärt att undersöka konsekvenserna av 
alternativa teorier om långsiktig tillväxt. De 
perspektiv på dessa frågor som framhålls inom 
socioekologisk omställning skulle i detta 
avseende behöva beforskas betydligt mer. 

Det är med andra ord nödvändigt att förestäl-
la sig olika scenarier för framtiden och inte 
självklart utgå ifrån att de beräkningar och 
bedömningar som finns tillgängliga i olika 
studier faktiskt är realistiska. Det råder stor 
osäkerhet om exempelvis utvecklingen på 
energimarknaden, där Energimyndighetens 
(2018) fyra olika scenarier är en möjlig utgångs
punkt. Kärnkraftens framtid och utvecklingen 
av CCS är två exempel på osäkerheter med 
stor betydelse för framtida arbetsmarknad. 
Som också framkommit i denna rapport är de 
sjunkande energipriserna en osäker faktor, 
gällande effekten på energianvändningen, 
bakomliggande orsaker till prisförändringarna 
och i vilken utsträckning prisförändringar kan 
antas bero på en mer arbetseffektiv produktion 
också inom den förnybara energisektorn.

För svensk del innebär det bland annat att det 
behövs mer kunskap om vilka vägval som är 
tänkbara för den gröna omställningen i Sverige 
och EU. En övergripande frågeställning är vad 
det innebär för Sverige om grön tillväxt på 
längre sikt inte ses som en hållbar utveckling. 
Det får bland annat konsekvenser för behovet 
av kompetensutveckling för olika grupper av 
anställda (utifrån till exempel kön, ålder, yrke, 
region) som varierar beroende på de vägval som 
görs. På en mer detaljerad nivå är bland annat 
dessa frågor relevanta:
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1. Biomassans användning: För närvarande 
är det många branscher som räknar med 
biobränsle, men det kommer inte att räcka 
till alla. Hur kommer biomassan att använ
das och vilka konsekvenser får det för olika 
branscher? Kommer skogen att användas 
som byggmaterial eller som biobränsle, och 
i så fall inom vilka branscher eller använd
ningar (uppvärmning, flygbränsle, vägtrafik)? 

2. Skattesystemet: Hur kommer skatte
systemet att utvecklas och hur kommer det 
att påverka omställningen till en cirkulär 
ekonomi respektive övergången till förnybar 
energi och efterfrågan på transporter?

3. Kärnkraften: Vilka konsekvenser får olika 
vägval vad gäller kärnkraft i Sverige?

4. CCS: Vilken omfattning kommer CCS att 
få i Sverige och hur påverkar det arbets
marknaden?

5. Elens användning: Vad ska elproduktionen 
användas till – inhemska transporter och 
industri, eller export?

6. Energiprisets utveckling. Vad är orsaken 
till de låga energipriserna för förnybar 
energi och vilka konsekvenser får det för 
sysselsättningen?

7. Arbetstidsförkortning: Hur ser förut
sättningarna ut i olika branscher för en 
arbetstidsförkortning som en del av en grön 
omställning? Vilka synergier har arbets
ztidsförkortning med ökad jämställdhet och 
jämlikhet?

8. Garanterad basinkomst: Hur skulle en 
generell basinkomst förändra lönenivåer, 
kompetensförsörjning och sysselsättning?

4.3 Grön omställning 
och jämställdhet och 
jämlikhet i arbetslivet

Det finns begränsningar i kunskapen om 
kvalitet, varaktighet och genusdimensioner i de 
arbeten som skapas av grön omställning samt 
om fördelningseffekter av förändringar av 
arbetsmarknaden (se även ILO, 2018). Ur 
arbetslivsperspektiv är jämställdhets och 
jämlikhetsfaktorer mer beforskade och politiskt 
framträdande än ur miljö och klimatperspektiv. 
Den svenska arbetsmarknaden är konstaterat 
segregerad ur könsperspektiv, horisontellt såväl 
som vertikalt (se till exempel Utredningen om 
den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, 
2004). Den horisontella och vertikala segrega
tionen stämmer även för födelseland och 
etnicitet (Petersson, 2014; Wolgast et al., 2018). 
Det bör dock poängteras att inkomstskillnaderna 
har minskat mellan kvinnor och män samt att 
gruppen utrikes födda är heterogen. Därför 
finns det självklart skillnader inom ”gruppen”. 
Diskriminering på grund av födelseland är 
dock ett faktum, och inkomstskillnaderna har 
generellt ökat i snabb takt i Sverige under de 
senaste åren (Jämlikhetskommissionen, 2020; 
OECD, 2011). Andra faktorer som påverkar 
tillgången till och ställningen på arbetsmark
naden är utbildningsnivå, geografisk plats, ålder 
och funktionsvariation. Dessa aspekter är 
sammantaget viktiga att ha i åtanke när den 
gröna omställningens effekter på arbetslivet ska 
studeras. Detta dels för att inte förstärka 
befintliga ojämställda och ojämlika arbets
marknadsstrukturer, dels för att inte skapa nya 
i en grön omställning som inte tar hänsyn till 
människors olika förutsättningar, behov och 
tillgång till arbetsmarknaden. 
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Avseende jämlikhet krävs kunskap om var inom 
dessa sektorer förändringarna kommer att ske, 
för att förstå vilka jobb och vilka grupper det är 
som kommer att påverkas. IPCC lyfter att 
”countries will need to formulate short and 
longterm capacity development strategies based 
on wellinformed policy decisions, and adequate 
information on labour market and skill needs in 
the context of lowcarbon transition and green 
jobs” för att undvika framtida kompetensbrist 
(IPCC, 2014, 553). Det behövs alltså ytterligare 
kunskap för att ta reda på hur förflyttningar på 
och tillgång till arbetsmarknaden kommer att 
påverkas i Sverige såväl som vilken typ av 
kompetensutveckling som kommer att behövas 
för olika yrkesgrupper. Här behöver analysen 
inkludera geografiska skillnader, det vill säga 
att se till var i landet olika förändringar inom 
industrier och infrastruktur särskilt kommer att 
påverka arbetsmarknaden. 

Det behövs också kunskap om hur åtgärder 
såsom exempelvis hyberavdraget (SOU 2017:22) 
kan komma att minska segregationen på 
arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes 
födda och öka jämlikheten genom att öka 
möjligheterna till rörlighet på arbetsmarknaden 
samt till trygga anställningsformer. Enklare 
jobb med lägre krav på språkkunskaper och 
kvalifikationer kan vara en väg in på arbets
marknaden för grupper som idag står långt 
utanför den.

Ett annat perspektiv som är viktigt att lyfta i 
sammanhanget är att grön omställning kan 
vara en möjlighet för att främja jämställdhet 
och jämlikhet. Ur detta perspektiv kan grön 
omställning och dess påverkan på arbetsmark
nad, jämlikhet och jämställdhet ses som 
avgörande och ömsesidigt beroende omställ
ningsprocesser. Det vill säga att den gröna 
omställningen kan främja nya strukturer på 
arbetsmarknaden, vilka i sin tur har möjlighet 
att öppna upp för jämlikhet och jämställdhet 
inom arbetslivet.

Konkret kan detta innebära följande frågor:

1. Arbetsmarknadskonsekvenser av en 
miljö- och klimatpolicy: Hur kan en 
miljö och klimatpolicy utformas för att 
trygga anställningar och skapa arbetstillfäl
len för grupper långt från arbetsmarknaden?

2. Regional variation: Vilka regioner är 
särskilt utsatta för strukturomvandling som 
ett resultat av grön omställning, och hur 
kan sådana utmaningar hanteras? 

3. Kompetenskravens variation: Vilka 
kompetenskrav kommer att ställas för olika 
yrken och hur kan dessa krav tillgodoses för 
att öka jämställdhet och jämlikhet?

4. Ansvar och organisation för kompetens-
utveckling: Vilka kompetenser kommer att 
efterfrågas vid olika scenarier, och hur ska 
ansvaret för kompetensutveckling och 
grundutbildning fördelas mellan olika 
aktörer? 

5. Grön omställning för att minska segrega-
tion på arbetsmarknaden: Hur kan gröna 
arbeten, och arbeten som påverkas av grön 
omställning, organiseras för att inte riskera 
att öka arbetsmarknadssegregationen 
(avseende till exempel kön, etnicitet och 
mellan regioner) och otrygga anställningar, 
utan istället öka jämlikheten?

6. Omställningens effekter på omvärlden: 
Hur ser de globala effekterna ut till följd av 
den gröna omställning som genomförs i 
Sverige? Hur kan omställningen genom
föras på ett rättvist sätt och på ett sätt som 
undviker målkonflikter med andra håll
barhetsmål?

7. Omställningens potential för ökad jämlik-
het: Hur kan den gröna omställningen 
förstås och användas som ett medel för att 
främja nya strukturer på arbetsmarknaden 
som bidrar till ökad jämlikhet och jämställd
het inom arbetslivet?
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4.4 Grön omställning, 
arbetsliv och 
digitalisering

Digitaliseringen är en genomgripande omställ
ningstrend som påverkar samtliga samhälls
sektorer och därmed även den gröna omställ
ningen1 och arbetslivet. Som exempel kan 
nämnas att en växande del av den cirkulära 
ekonomin organiseras av olika digitala platt
formar, framför allt inom den så kallade 
delningsekonomin och inom transportsektorn. 
Anställningsvillkoren och arbetsmiljön för de 
som arbetar mot dessa digitala plattformar är 
ibland oklara; formellt är utförarna ofta egna 
företagare, men i en del rättsfall har de betrak
tats som anställda. Det finns ytterligare frågor 
kring samhällets gröna omställning som 
relaterar till digitalisering som behöver belysas, 
och som vi inte kunnat fördjupa inom ramen 
för denna rapport. Konkreta kunskapsluckor 
och frågor omfattar dock bland annat:

1. Hur kan digitalisering som ett verktyg för 
grön omställning regleras för att undvika 
negativa effekter för arbetslivet (otrygga 
anställningar och dålig arbetsmiljö)? 

2. Vilka nya affärsmodeller och organisa-
tionsformer uppkommer till följd av den 
gröna omställningen, och vilken effekt får 
de för sysselsättning, anställningstrygghet 
och arbetsmiljö? 

3. Hur hållbar är tjänsteekonomin jämfört 
med den varuproducerande delen av ekono
min (ITPS, 2008)? 

1  Digitaliseringens påverkan på grön omställning är i sig ett omfattande forskningsfält. 

4.5 Grön omställning 
och arbetsmiljö 

Vi har i vår översikt identifierat att den gröna 
omställningen sannolikt kommer att innebära 
en utveckling mot nya affärsmodeller, nya 
anställningsformer och krav på nya kompetenser 
på arbetsmarknaden. De flesta arbetsmiljörisker 
som förväntas är inte nya i sig men förenas med 
nya förutsättningar för arbetsmiljöarbetet: de 
kan uppträda i nya arbetsmoment i kombina
tion med gamla risker och flyttas till företag 
som inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper, 
som saknar resurser och vars anställda saknar 
tillräcklig utbildning, exempelvis inom åter
vinningsindustrin eller byggbranschen. Det 
finns ett behov av att synkronisera miljölag
stiftning, miljöpolicy och grön innovations
politik med arbetsmiljölagstiftning för att 
undvika att det ena intresset dominerar över det 
andra. Det innebär bland annat ett behov av att 
utveckla kunskap om följande områden: 

1. Arbetsmiljöarbetet: Hur kan fack och 
arbetsgivare samverka i nya eller omdanade 
sektorer med nya affärsmodeller eller 
värdekedjor? 

2. Policyutveckling: Hur kan miljöpolicyer 
utformas integrerat med arbetsmiljöhänsyn? 
Hur kan arbetsmiljöhänsyn få plats när nya 
”gröna” affärsmodeller och sektorer etableras? 
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5. POLICYIMPLIKATIONER 
AV FORSKNINGEN
Som avslutning till denna kunskapssammanställning vill vi lyfta fram 
några implikationer för policyer som vi tycker oss se. Dessa baseras på 
en syntes mellan konceptualiseringen av grön omställning (kapitel 2) och 
de kopplingar som identifieras inom arbetslivsforskningen (kapitel 3) och 
implikationer av identifierade målkonflikter. 

För det första visar litteraturöversikten i den 
här studien att det inte finns en definition av 
vad grön omställning innebär. Det är därför 
inte heller självklart vilken politisk eller 
ekonomisk strategi som ska hantera och styra 
den gröna omställningen. Det finns snarare en 
mångfald av underliggande principer för och 
teorier om hur grön omställning kan möjlig
göras, inte minst för att undvika oönskade 
negativa effekter. Det finns också målkonflikter 
mellan olika aspekter av den gröna omställ
ningen, exempelvis mellan strategier för 
klimatomställning och biologisk mångfald, 
men också med sociala mål. Vi ser därför att 
det finns behov av en breddad diskussion på 
samhällsnivå om hur samhällets gröna omställ
ning ska genomföras och hur målkonflikter och 
negativa konsekvenser kan hanteras. 

I synnerhet finns ett starkt vetenskapligt stöd 
för den kritik av rådande strategier som kom
mer från det som i denna rapport definierats 
som socioekologisk omställning. Dessa 
perspektiv behöver sannolikt få en betydligt 
mer framträdande plats i framtida policyut
veckling. Slutsatserna inom fältet baseras till 
stor del på kvalificerad forskning, men kunska
pen om vad dessa insikter betyder för ekono
misk och social policy är fortfarande under
utvecklad. Det betyder inte desto mindre att 

rådande strategier och initiativ för grön om
ställning behöver ses i ljuset av de perspektiv 
som lyfts inom socioekologisk omställning, 
och i framtida policyutveckling bör olika 
perspektiv mötas på ett mer genomgripande 
sätt. De målkonflikter som lyfts i rapporten 
visar också på behovet av att bevaka konse
kvenser för arbetslivet när åtgärder för att 
uppnå grön omställning utformas. 

För det andra ser vi således att det finns ett 
stort behov av ökad kunskap om vad grön 
omställning i förlängningen kan innebära i 
fråga om konsekvenser för arbetslivet. Inte 
minst i fråga om arbetstillfällen, efterfrågan 
på kompetenser och behov inom sektorer som 
kommer att driva omställningen. Särskilt 
viktigt är att förstå vad en socioekologisk 
omställning kan innebära för arbetslivet. Här 
ser vi ett behov av policyer som hanterar 
målkonflikter och synergier mellan grön 
omställning och arbetslivet.

Hur arbetslivet utvecklas kommer givetvis att 
påverkas av en rad osäkra faktorer och inte 
minst av policyutvecklingen, exempelvis vilka 
verksamheter som stöds och subventioneras. 
Energiprisernas utveckling kommer också att 
vara avgörande för både vägval och energi
tillgången, där den senare i sin tur indirekt 
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påverkar andra sektorer i samhället. Socio 
ekologiska strategier som exempelvis förkortad 
arbetstid har naturligtvis starka implikationer 
för policyer – dels genom att de i sig själva 
utgör policyer, dels genom att de påverkar 
arbetslivet i stort gällande tillgång till arbets
kraft och lönsamhet inom olika sektorer. Inte 
minst behöver alla dessa frågor belysas bättre i 
ett svenskt perspektiv, med de verksamheter 
och förutsättningar som är av särskild betydel
se, än vad som hittills gjorts i den forskning 
som kartlagts inom ramen för denna rapport.

Frågan om en grön omställning och arbetsliv är 
viktig att fördjupa inom ramen för fortsatt 
forskning, men är direkt relevant också inom 
ramen för flera aktuella policyområden. Som 
nämndes inledningsvis kan genomförandet av 
såväl Agenda 2030 som EU:s gröna giv i hög 
grad kopplas till dessa frågor, och frågorna är 
naturligt relevanta också för svensk policy och 
näringslivsutveckling. En bättre förståelse för 
de vägval som behöver göras och de målkon
flikter som finns, och för de konsekvenser för 
arbetslivet och för olika grupper på arbets
marknaden som detta innebär, är avgörande för 
en hållbar utveckling såväl i Sverige som i 
övriga delar av världen.
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7. BILAGA 1: METOD FÖR 
URVAL AV LITTERATUR 
Utgångspunkten för denna utredning har varit att grå litteratur, 
forskningsöversikter och enskilda forskningsstudier kan användas. 
Uppdraget innebär alltså inte en systematisk forskningsöversikt enbart 
baserad på vetenskapligt granskade artiklar, utan en bredare kategori av 
litteratur har inkluderats i utredningen. 

Metoden för att identifiera relevant litteratur 
till studien följde övergripande de steg som 
illustreras i figur 1. Det första steget i arbetet 
var att identifiera sökord för respektive forsk
ningsfält. Detta gjordes i ett första steg baserat 
på ett antal nyckelrapporter och artiklar inom 
respektive fält samt förslag från experter på 
området. Att identifiera sökord var vidare en 
iterativ process där granskning av titlar och 
abstracts kunde ge upphov till nya sökord som 
kompletterade litteratursökningen. 

Litteratursökningar gjordes med identifierade 
nyckelord, och urval och relevansbedömning 
skedde baserat på följande kriterier: 

• Vetenskapliga artiklar som utgör forsk
ningsöversikter eller har en konceptuell 
ansats inom identifierade områden har 
inkluderats (lägre prioritering av artiklar 
som hanterar enskilda eller mycket specifika 
problem, frågeställningar, fallstudier, 
sektorer, länder/regioner etc.) 

• Grå litteratur avgränsades till ett antal 
centrala källor med fokus på kunskaps
sammanställningar och översiktsstudier 
publicerade av aktörer såsom Världsbanken, 
OECD, EUkommissionen och dess  
olika expertorgan, FNorgan, Nordiska 

ministerrådet samt svenska och interna
tionella forskningsprogram. 

• Nya rapporter och artiklar som samman
ställer kunskapsläget hade högre relevans än 
äldre rapporter. En tidsmässig gräns sattes 
vid 2010. 

Figur 1. Metod för att identifiera och välja litteratur i 
olika steg 

Identifiera relevanta sökord/begrepp

Relevanta rapporter/artiklar som ingår i lutteraturstudien

Exkluderingsprocess Inkluderingsprocess

Exkludering av  
publikationer som ej har 

relevant sammanfattning

Efter granskning  
återstår publikationer med 
relevant sammanfattning

Exkludering av publikationer 
som ej är relevanta utifrån 
bedömning av hela texten

Efter granskning  
återstår de relevanta 

publikationerna

Exkludering av  
publikationer som ej har 

relevant titel

Efter granskning  
återstår publikationer med 

relevant titel

Identifiera bruttopopulation av rapporter/artiklar

Granskning av sammanfattningar

Granskning av fulltext

Granskning av titlar
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Arbetet med översikten och identifieringen och 
urvalet av relevant litteratur i olika steg beskrivs 
mer i detalj nedan. 

1. Konceptualisering av grön omställning 
och relationen med arbetsliv och arbets-
marknad.  
 
Konceptualiseringen av grön omställning 
gjordes med utgångspunkt i forskningsfäl
ten som identifierats. Dessa sammanfattades 
översiktligt och beskrevs med avseende på 
samhälleliga konsekvenser och effekter. 
Nyckelbegrepp beskrevs samt vilka branscher 
och sektorer som särskilt kan påverkas av en 
grön omställning (kapitel 2). Därefter 
beskrevs grön omställnings relation till 
arbetsliv och arbetsmarknad (kapitel 3). 
Arbetet med att identifiera och rama in 
forskningsfälten var processinriktat, och 
beskrivningen av forskningsfälten byggdes 
upp successivt utifrån den litteratur som 
identifierades. Det fanns givetvis perspektiv 
som inte helt inrymdes inom de identifierade 
forskningsfälten, men vår bedömning var 
att den övervägande delen av arbetsmarknads
forskningen och de målkonflikter som fanns 
mellan olika synsätt gick att fånga upp 
utifrån beskrivningarna i kapitel 2.  
 
Det inledande arbetet innebar litteratur
sökningar i olika databaser och sökmotorer. 
De som användes var EBSCO Discovery 
Service (EDS), Uppsala universitetsbiblio
tek, Scopus och Google Scholar. Arbets
processen genomfördes i följande moment: 

1.1. Konceptualisering av grön omställ-
ning: Ett antal dokument (forsknings
översikter, kunskapssammanställningar, 
vetenskapliga artiklar och rapporter) ur 
varje forskningsfält identifierades och 
sammanfattades som grund för att kunna 
konceptualisera grön omställning, det 
vill säga beskriva vad samhällets gröna 

omställning kan innebära och kan 
komma att innefatta (tekniskt, socialt 
och ekonomiskt). Sökord som användes i 
identifieringen och konceptualiseringen 
av forskningsfälten var ”green transition”, 
”climate neutral society”, ”climate 
transition”, ”climate mitigation pathway”, 
”circular economy”, ”fossilfree society”, 
”fossilfree society transformation”, 
”green growth”, ”alternatives to green 
growth”, ”degrowth” och ”socioecological 
transition”. Sökorden användes i olika 
kombinationer på engelska och svenska. 

1.2. Beskrivning av grön omställnings 
relation till arbetsliv: Ett antal doku
ment ur varje forskningsfält söktes 
igenom efter implikationer för arbetsliv 
i en omställning. Urvalet av dokument 
(forskningsöversikter, kunskapssamman
ställningar, vetenskapliga artiklar och 
rapporter) gjordes enligt övergripande 
steg i figur 1. Metod för identifiering av 
litteratur samt med bedömningar av 
relevans för att kunna beskriva befintlig 
kunskap på vad samhällets gröna 
omställning innebar och kunde komma 
att innefatta, med särskild tonvikt på 
svenska, nordiska och nordeuropeiska 
förhållanden. Sökord som användes var 
”employ*” (employment, unemployment, 
employee), ”green jobs”, ”green growth”, 
” job”, ”labor”, ”labor market”, ”work 
condition”, ”Sweden/Scandinavia”. 
Sökorden användes i olika kombinationer 
på engelska och svenska. 

1.3. Identifierade implikationer användes för 
vidare litteratursökningar, och möjliga 
referenser dokumenterades och genom
gick relevansbedömning enligt 1.2.

1.4. Dokumenten söktes även igenom efter 
implikationer för jämställdhet och 
jämlikhet. För att försöka fånga begrep
pen som berörde jämställdhet och 
jämlikhet, vid sidan om dessa begrepp i 
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sig, användes sökord såsom exempelvis 
”education”, ”ethnicity”, ”functional 
ability”, ”gender”, ”geographical* (position, 
place, location)”, ”intersectionality”, 
”man”, ”socio economic status” och 
”woman”. Sökorden användes i olika 
kombinationer på engelska och svenska 
beroende på källa. Ytterligare sökningar 
gjordes i databaser för att hitta litteratur 
som inbegrep grön omställnings impli
kationer för jämställdhet och jämlikhet 
inom arbetsmarknaden, med särskild 
relevans för svenska, nordiska och 
nordeuropeiska förhållanden. Det 
beskrivna tillvägagångssättet användes i 
kombination med sökord från 1.1 och 1.2.

2. Övergripande sammanställning och 
beskrivning av forskning och andra 
rapporter som finns inom området 

2.1. Forskningen sammanfattades och 
beskrevs inom följande forskningsfält 
som identifierades under konceptualise
ringen av grön omställning: fossilfri 
omställning, grön tillväxt, cirkulär 
ekonomi och socioekologisk om
ställning.

2.2. Den identifierade arbetslivsforskningen 
som knyter an till grön omställning 
beskrevs. Ett särskilt fokus riktades mot 
implikationerna för jämställdhet och 
jämlikhet, det vill säga med hänsyn till 
skillnader mellan kön, socioekonomisk 
status, utbildningsnivå och födelseland 
(etnicitet) samt funktionsvariation, men 
även olika förutsättningar i olika 
geografiska delar av landet.

3. Kvalitetssäkring 

3.1. Kvalitetssäkring av konceptualiseringen 
och den övergripande sammanställning
en gjordes genom intern granskning av 
ett antal experter och forskare inom 

klimatområdet på IVL Svenska Miljö
institutet. Forskare och experter inom 
arbetslivsforskning kontaktades även för 
extern granskning. Dessa granskare 
hänvisade även vidare till för området 
relevant litteratur. 
 
Den interna granskningen inkluderade 
följande personer: Johan Rootzén, Liv 
Fjellander, Michael Martin och Åsa 
Romson. 
 
Den externa granskningen inkluderade 
följande: Kaj Frick (professor emeritus i 
arbetsvetenskap, MDH), Kenneth 
Abrahamsson (docent i pedagogik, 
adjungerad professor i arbetsvetenskap, 
LTU), Lena Abrahamsson (professor i 
arbetsvetenskap, LTU) och Staffan 
Laestadius (professor emeritus i indu
striell utveckling, KTH). 

4. Kartläggning av forskningsbehov och 
kunskapsluckor: vilken forskning som 
behövs för att öka förståelsen för den gröna 
omställningens effekter för arbetslivet. 
Identifiering av forskningsbehov och 
kunskapsluckor gjordes med utgångspunkt 
i de utvecklingslinjer, konsekvenser och 
effekter av grön omställning på arbetsliv 
och arbetsmarknad som identifierades i 
konceptualiseringen. Tre metoder för att 
identifiera luckor och behov användes:

4.1. Analys av om det fanns forskning och 
kunskap om effekter på arbetslivet.

4.2. Sammanställning av behov av ytterligare 
forskning som föreslogs i vetenskapliga 
artiklar och översikter.

4.3. Dialog med forskare och experter inom 
området (se 3. Kvalitetssäkring).
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