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FÖRORD

Antalet hemleveranser och arbete som förmedlas 
via olika appar har ökat exponentiellt under de 
senaste åren, och den globala coronapandemin 
accelererade utveckling ytterligare. En växande 
grupp människor får sina arbetsuppgifter för
medlade via en app. Dessa plattformsar betare  
saknar en fast arbetsplats och jobbar ofta en
samma i korta anställningar. Dessutom anser 
många plattformsföretag sig inte vara arbets givare 
och tvingar till exempel matbud att jobba som 
egenanställda. Det är en utmaning att inkludera 
plattformsarbetare i den nordiska modellen 
där arbetsmarknadens parter och gemensamt 
förhandlade kollektivavtal har en viktig roll i 
reglering av arbetsvillkor. 

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, 
är en sammanslutning av 41 olika fackförbund 
för transportarbetare i Finland, Norge, Sverige, 
Island och Danmark med Färöarna. Sammanlagt 
representerar vi 340 000 medlemmar – transport
arbetare i sju olika yrkeskategorier. 

För att förstå plattformsarbete och dess 
utmaningar bättre, ville vi göra en utredning 
om det rådande rättsläget i Norden. Dessutom 
ville vi samla in och lära mera om de olika 
strategier våra medlemsorganisationer har kring 
plattformsarbete. 

Jag vill tacka Cecilia Westerlund för hennes 
utmärkta arbete med rapporten. Cecilia träffade 
många av våra medlemsorganisationer och 
samlade in massor av viktig information som vi 
hoppas kommer att hjälpa våra medlemmar  
med deras framtida arbete med  
platt formar. Jag vill också tacka  
alla som har medverkat via  
intervjuer och riktar ett stort 
tack till Christer Norfall, 
Sirin Çelik, Hans Christian 
Graversen och Terje 
Samuelsen för deras 
feedback och värde
fulla kommentarer.

Anu Koljonen, generalsekreterare  
Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF
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FRÅN FÖRFATTAREN

oklarhet kring vem 
som är arbetsgivare 
respektive arbets
tagare i plattforms
arbetets affärsstruktur. Plattformsföretagens 
affärsstruktur bygger på en trepartsmodell där 
plattformen agerar mellanhand mellan kunden 
och arbetsutföraren, vilket skiljer sig från det 
traditionella dualistiska anställningsförhållandet 
som nordisk rätt utgår från. När det inte finns 
någon tydlig arbetsgivare finns det inte heller 
någon tydlig motpart att förhandla med, vilket 
försvårar situationen. Även i de plattformsföretag 
där mycket pekar på att ett anställningsför
hållande föreligger, frånsäger sig företaget sitt 
arbetsgivaransvar och menar att de enbart är en 
arbetsförmedlare för egenföretagare.

Det finns inte någon enhetlig definition av 
arbetstagare, inte på EUnivå eller nationellt 
i Nordens länder, utan olika kriterier gäller i 
olika rättsområden. Detta gör att någon kan 
vara anställd i arbetsrättslig mening, men 
egenföretagare i skatterättslig mening. Vilken 
definition som ska användas är betydelsefull för 
arbetarens rättigheter och företagets skyldigheter. 
Det är inte upp till företagen själva att bestämma 
hur de ska klassificeras, i slutändan är det upp 

Rapporten är skriven av mig, Cecilia Wester 
 lund, utredare för Nordiska Transportarbetare
federationen, NTF. Jag har fått i uppdrag att 
under sex månaders tid utreda plattformsarbete  
i Norden. Jag är oerhört tacksam över att jag får  
vara med och utreda framtida strategier för att  
ge plattformsarbetare en plats i den nordiska  
modellen. Förutom intervjuer med medlems
förbund har även andra fackförbund, central
organisationer, internationella federa tioner, 
akademiker, myndigheter och sakkunniga 
medverkat. Jag har en masterexamen i arbetsrätt/
HR från Lunds universitet och min masterupp
sats heter Har gig-arbete en plats i den svenska 
modellen? Uppsatsen är en arbetsrättslig analys 
kring hur plattformsarbete regleras i Sverige,  
med en utblick till de nordiska grannländerna.

De nya affärsmodellerna där plattformsarbete 
blir allt vanligare utmanar rådande regleringar, 
normer och gränser. Genom att studera de 
utmaningar som föreligger med plattformsarbete 
blir det tydligt att problemen spiller över till flera 
olika system där flera aktörer och myndigheter 
bör samverka för att nå lösningar. Problemet är 
globalt och ett nordiskt samarbete är därför en 
viktig del. Utmaningen att omfatta plattforms
arbetare i kollektivavtal har sin grund i en 
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till domstolen att göra en sådan bedömning. Är 
företaget arbetsgivare i juridisk mening har de 
också skyldighet att följa lag och kollektivavtal. 
Rapporten innehåller en sammanställning av det 
juridiska läget i Norden med en djupare analys 
kring huruvida de största plattformsföretagen 
uppfyller olika arbetsgivarfunktioner. För att 
exemplifiera har en analysmodell för arbetsgi
varfunktioner applicerats på plattformsjättarnas 
affärsmodeller. Projektet fokuserar främst på 
den affärsmodell som brukar benämnas on 
demand, vilket innebär mer strukturerat arbete 
i traditionella branscher. Rapporten analyserar 
även huruvida företagen (Wolt, Foodora, Uber 
etc.) uppfyller kriterierna för att vara arbetsgivare 
enligt EUkommissionens nya förslag till direktiv.

Många förbund runt om i Norden arbetar aktivt 
med frågan och redan idag finns det flera kollek
tivavtal på plats som omfattar plattformsarbetare. 
I utredningen har jag intervjuat olika förbund i 
Norden för att ta reda på deras strategier. Några av 
de viktigaste punkterna för att få till kollektivavtal 
för gruppen är fackligt fotarbete, påverkansinsat
ser och att inte se plattformsarbete som någonting 
nytt: plattformsarbete är många gånger som vilket 
arbete som helst, med enda skillnaden att arbetet 
förmedlas via en app. Om vi fortsätter att arbeta 
enat och hjälper varandra över landsgränser finns 
det mycket att lära av varandra. 

Cecilia Westerlund, utredare  
Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF 
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1 Introduktion

kan dock ifrågasättas när arbetare står utomhus 
och obetalt inväntar uppdrag med risk för att 
stängas av om någonting i leveransen går fel. Det 
är dessutom plattformsföretagen som konstruerar 
regler för hur arbetet ska utföras och uppställer 
prissättningssystem. Sveriges Television (SVT) 
har pratat med ett 20tal chaufförer som kör taxi  
i Stockholm via plattformsföretag så som Uber 
och Bolt.3 De vittnar om tuffa arbetsvillkor och 
om svårigheter att få ekonomin att gå ihop, trots 
att de jobbar långt över 40 timmar i veckan.  
I granskningen som SVT gjort vittnar flera chauf
förer om att de blivit spärrade för att deras kunder 
inte dykt upp. Sveriges arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark menar att plattformsföretagen inte 
ska kunna gömma sig i en app för att konkurrera 
med usla löner och villkor.4

Vad är då de störta utmaningarna för att reglera 
plattformsarbete och hur bör vi arbeta med 
frågan framåt? I utredningen har material samlats 
in kring de bästa tillvägagångssätten för att få till 
kollektivavtalslösningar och därmed förbättra 
arbetsvillkoren för plattformsarbetare. Genom att 
samverka över landsgränser kan vi på ett effektivt 
sätt se till att förändring kan ske.

1.1 Bakgrund
Plattformsarbete blir allt vanligare. Enligt EU
kommissionen arbetar 28 miljoner människor i 
EU via digitala arbetsplattformar idag och antalet 
beräknas stiga till 43 miljoner år 2025.1 De senaste 
åren har diskussioner präglats av huruvida arbete 
som förmedlas via en app ska betraktas som tra
ditionellt arbete och vem som, i så fall, är arbets
givare. De nya plattformsföretagen menar att de 
enbart är arbetsförmedlare och att de öppnar upp 
en värld full av möjligheter där vem som helst kan 
arbeta när som helst. På deras hemsidor förekom
mer ord som ”flexibilitet” frekvent och arbetsin
satsen nämns aldrig som just arbete i kontexten. 
I stället används ord som ”gig” eller ”gigarbete”. 2 
Plattformsföretagen menar att deras anställda är 
egenföretagare alternativt egenanställda. Runt 
om i Europa har det dock visat sig att företagens 
självklassificering många gånger inte stämmer 
överens med hur företagets transaktioner ser ut 
i realiteten, det vill säga huruvida de uppfyller 
arbetsgivarfunktioner i juridisk mening. I den 
traditionella nordiska arbetsmarknaden anses en 
uppdragstagare som en självständig individ som 
har friheten att avböja uppdrag, arbeta för olika 
uppdragsgivare samt bestämma över sin egen 
arbetstid. Självständigheten i plattformsarbete 
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1.2 Syfte och frågeställning
Utredningen syftar till att sammanställa de 
konkreta tips och tillvägagångssätt som olika 
fackförbund i Norden använt sig av för att nå 
kollektivavtalslösningar för plattformsarbetare. 
Målet är att sammanställa hur arbetet ser ut runt 
om i Norden samt analysera vilka möjliga vägar 
som föreligger för att på ett framgångsrikt vis 
organisera plattformsarbetare. Syftet är att stärka 
samarbetet mellan förbunden i Norden. Under 
utredningen har en kartläggning skett av hur 
olika förbund i Norden arbetar med frågan samt 
vilka de största utmaningarna är.

Vidare är syftet att granska de affärsmodeller 
som plattformsföretag använder sig av för att 
skapa klarhet i vem som är arbetsgivare och 
därmed har ansvar och skyldigheter enligt lag. 

De plattformsarbetare som i juridisk mening 
klassificeras som arbetstagare har rätt till det 
anställningsskydd som finns reglerat i lag. 
Arbetarnas status är också avgörande för deras 
rätt att omfattas av kollektivavtal, vilket i förläng
ningen påverkar arbetsvillkoren. 

För att besvara utredningens syfte kommer 
följande frågeställningar att besvaras:
 • Vem är arbetsgivare respektive arbetstagare  
i plattformsföretag som förmedlar traditionellt 
arbete inom transportsektorn? 

 • Vilka är de största utmaningarna för att 
organisera plattformsarbetare?

 • Vilka tillvägagångssätt har varit framgångsrika 
för att organisera plattformsarbetare  
i Norden?
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1.3 Metod och material
För att samla in relevant material och analysera 
rättsläget i frågan har en rättsdogmatisk metod 
använts, det vill säga tolkning, systematisering 
och analysering av gällande rätt, de lege lata.5  
I diskussionsavsnittet förs även ett resonemang 
kring hur rätten borde vara, de lege ferenda. 
Rapporten har betraktat de traditionella rätts
källorna; lag, förarbeten, doktrin, statliga 
ut red ningar och sedvänja runt om i Norden 
för att besvara frågeställningarna. Det råder i 
nuläget en avsaknad av praxis i frågan och någon 
djupare analys av rättspraxis kommer därför inte 
göras, även om ett par relevanta fall kommer att 
behandlas.

Rapporten innehåller en komparativ del där 
relevanta skillnader mellan Nordens länders 
regleringar gällande plattformsarbete har belysts. 
I utredningen pekas de största skillnaderna ut 
mellan nordiska rättssystem i relation till icke 
standardiserat arbete och de vanligaste affärs
modellerna analyseras. Detta är väsentligt för 
att förstå att den nordiska modellen i realiteten 
är fem skilda system med gemensamma karak
tärsdrag. Nationell gällande rätt påverkar inte 
bara plattformsföretagens möjlighet att verka, 
utan också fackförbundens handlingsutrymme  
i landet.

Det är relevant för denna utrednings ändamål 
att se över det material som redan existerar på 
området. I rapporten hänvisar jag bland annat till 
The Future of Work: Opportunities and Challenges 
for the Nordic Models (FoW), som är en utred
ning på uppdrag av Nordiska ministerrådet. FoW 
syftar till att granska hur arbetsmarknaden kan 
komma att förändras i framtiden. Det nordiska 

ministerrådet har i projektet fokuserat på just 
arbetsrättsliga utmaningar med oreglerat arbete i 
Norden. Problemet med plattformsarbete belyses 
särskilt i projektet eftersom det sammanbinder 
många olika arbetsrättsliga utmaningar av 
icketraditionella arbeten.6

I Norges offentlige utredninger (NOU 2021), har 
förslag tagits fram i syfte att skapa bättre och mer 
förutsägbara rättigheter för anställda i alternativa 
anslutningsformer. Detta för att tydliggöra vem 
som har ansvar samt för att göra reglerna enklare 
att förstå och tillämpa.7 NOU:2021 analyserar 
gällande rätt och utredningen är högst relevant 
för denna rapport och Norges utveckling. Den 
övergripande målsättningen är att ramarna för 
arbetslivet ska möjliggöra en hög andel tillsvi
dareanställningar och ett organiserat arbetsliv 
förankrat i kollektivavtal, tillsammans med goda 
villkor för värdeskapande i företag. I denna 
rapport kommer även Fellesforbundets uttalande 
kring utredningen behandlas.

Sverige, Danmark och Finland är med i EU och 
det är därför betydelsefullt att beakta EUrätten 
och känna till dess påverkan. EUregleringar är 
även av hög relevans för Island och Norge som 
omfattas av Europeiska ekonomiska samarbets
området EES. Syftet med EES är att utvidga 
EU:s inre marknad till att även omfatta de 
Eftaländer 8 som valt att inte ansluta sig till EU.9 
I utredningen har nationell tolkning av lagar och 
förordningar skett tillsammans med tillämpning 
av relevanta internationella regleringar.

I den nordiska modellen är syftet med en 
lagstiftning viktig för dess tillämpningsområde.10 
Då det finns en avsaknad av specifika regleringar 
för plattformsarbete måste existerande lag 
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tillämpas på nya händelser och anpassas efter 
arbetsformen. Det är därför lämpligt att använda 
en teleologisk lagtolkningsmetod, det vill säga, 
att lägga stor vikt vid det bakomliggande syftet 
vid tolkning av gällande rätt.11 Med ett sådant 
ändamålsorienterat förhållningssätt kan inkorrekt 
tolkning undvikas och rätten tolkas enligt hur 
rättsregler är tänkta att användas, i stället för en 
direkttolkning av de specifika ord som används.12 
För att bättre förstå rättsreglernas tillämpning 
samt för att ge en god grund för en juridisk 
diskussion har jag i denna utredning granskat 
existerande doktrin. Niklas Selbergs doktorsav
handling, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt 
ansvar i komplexa arbetsorganisationer, är högst 
relevant och behandlas i rapporten. Adlercreutz 
och Mulder (2013), Lunning och Teijer (2016) 
samt Schmidt (1994) är några andra exempel på 
viktiga rättskällor för utredningen.

Rapporten innehåller material som arbetsmark
nadens parter tidigare tagit fram, men eftersom 
plattformsarbete är ett globalt fenomen är det 
viktigt att även blicka utanför Nordens gränser. 
I rapporten har utredningar och uttalanden be
handlats från både ILO och EUkommissionen. 
Inom EU har det länge flaggats för en önskan att 
stärka arbetsförhållandena i plattformsarbete. 
EUkommissionen som har satt upp en egen 
agenda för plattformsarbetare och i december 
2021 lanserades ett förslag till direktiv med 
målsättningen att klargöra vilka plattformar 
som ska räknas som arbetsgivare och huruvida 
arbetsutförarna kan anses anställda.13 Förslaget 
innehåller en utarbetad lista med kriterier för att 
företaget ska anses vara arbetsgivare. I rapporten 
har ett flertal av de största plattformsjättarnas 
affärsmodell analyserats i förhållande till de 
nya kriterierna. Detta är en betydande del av 

rapporten eftersom det ger en framtidsutblick för 
vilka företag som förmodligen kommer tvingas 
ta arbetsgivaransvar om förslaget blir verklighet. 
Förslaget till direktiv ska verka för att skapa 
rättvisa förutsättningar på en konkurrerande 
marknad samt förbättra arbetsvillkoren för 
plattformsarbetare. ILO:s framtidsrapport i 
Global Commission on the Future of Work har 
också beaktats.14 Det är relevant att se över det 
insamlade material och den forskning som EU 
tagit fram, till exempel Eurofounds rapport 
Employment and working conditions of selected 
types of platform work.

I utredningen har jag framför allt intervjuat NTF:s 
medlemsförbund, men även andra förbund, fede
rationer, akademiker och relevanta myndigheter. 
Intervjuerna genomfördes med en traditionell 
kvalitativ intervjumetod där intervjufrågorna var 
av semistrukturerad karaktär. Det innebär att det 
på förhand fanns konstruerade samtalspunkter/
frågor, men att utrymme för följdfrågor förelåg. 
Detta för att ge intervjupersonen en möjlighet att 
lägga till relevanta områden och spontana diskus
sioner under mötet i syfte att skapa utrymme för 
mer djupgående samtal på de områden som var 
särskilt intressanta för utredningens syfte. Jag har 
under utredningens gång kontaktat alla NTF:s 
41 medlemsförbund där de har fått möjlighet att 
bidra till utredningen. Kontaktuppgifter till de 
olika förbunden har förmedlats från federationens 
generalsekreterare Anu Koljonen samt min kolle
ga Christer Norfall, som även har medverkat vid 
flertalet intervjuer. De förbund som jag har träffat 
är de som har återkommit på mejlförfrågningar 
och som har tackat ja till möte. Syftet har varit 
att samla in material kring de olika förbundens 
tillvägagångssätt för att få till kollektivavtalslös
ningar. Frågor har också ställts kring i vilken 
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utsträckning plattformsarbete föreligger, om det 
finns några existerande kollektivavtal, samt vilka 
utmaningar olika förbund ser. Intervjupersonerna 
har fått möjlighet att uttrycka huruvida de ser att 
den rättsliga ramen bör ändras nationellt och hur 
de ser på transnationell reglering i frågan – till  
exempel hur de ställer sig till det förslag på direk
tiv som lanserats av EUkommissionen i december 
2021. Vi har också diskuterat strategier, både 
interna och externa, samt de olika förbundens 
framtidsspaning inom området.

För att göra en djupare analys av vilka utma
ningar som föreligger och hur arbetsmarknadens 
parter bäst kan nå kollektivavtalslösningar för 
plattformsarbetare krävs det kunskap i hur platt
formsföretagens uppbyggnad och affärsmodeller 
ser ut. Information kring plattformsföretagens 
affärsstrukturer har hämtats från respektive 
hemsida. I min tidigare publikation Har gig-arbe-
tare en plats i den svenska modellen? tillämpades 
Prassles och Risaks analysmodell på verksamma 
plattformsföretag.15 Den arbetsrättsliga analysen 
bidrog till forskningsfältet eftersom det var första 
gången som dessa plattformsjättars affärsmodel
ler analyserats genom analysmodellen. Syftet var 
att se huruvida företagen uppfyller arbetsgivar
funktioner genom sin uppbyggnad och struktur 
och därmed ska anses vara arbetsgivare. Metoden 
är relevant eftersom det föreligger en gråzon i 
vem som ska anses vara arbetsgivare, respektive 
arbetstagare, i ickestandardiserat arbete. Genom 
denna metod har jag sedan kunnat få till en dju
pare analys kring huruvida de specifika företagen 
uppfyller de arbetsgivarfunktioner som Prassle 
och Risak tagit fram. Eftersom det i nuläget är 
oklart vilka plattformsföretag som ska räknas 
som arbetsgivare är modellen relevant även för 
denna utredning.

I utredningen fokuserar jag främst på att 
klargöra vad som ryms i arbetstagar och arbets
givarbegreppet i civilrätten. Det är dock viktigt 
att se över vilka definitioner som råder i andra 
rättsområden för att förstå vilka rättigheter 
plattformsarbetare har, och därmed var det 
föreligger brister i de nationella systemen. För att 
besvara mina frågeställningar har jag använt mig 
av förstahandskällor såsom intervjumate rialet 
– framför allt materialet från intervjuer med 
medlemsförbund – men också från andra aktörer 
som har förmedlat sin uppfattning kring deras 
handlingsutrymme och det rådande juridiska 
läget. Därutöver har redan existerande material 
på området använts för att reda ut rättsläget.

1.4 Avgränsning
Utredningen syftar framför allt till att se över 
vilka möjligheter det finns för att organisera 
plattformsarbetare i Norden samt att genom 
rapporten sammanställa de strategier som har 
varit framgångsrika för att organisera plattforms
arbetare. Någon djupare analys kring det rättsliga 
läget i respektive land kommer därför inte att 
göras En kortare genomgång av det juridiska 
läget i Norden är dock väsentligt för rapportens 
syfte och återfinns i kapitel två. Eftersom ämnet 
är aktuellt och regleringsprocessen är under 
utveckling kommer uppsatsen avgränsas till 15 
januari 2022 och ändringar som sker efter dess 
kommer därför inte beaktas i denna skrift.

Utredning är begränsad till att fokusera på den 
typ av plattformsarbete som brukar benämnas 
som ”ondemand work”.16 Det är dock viktigt att 
känna till att plattformsarbete finns i många olika 
former och inte är ett enhetligt fixerat begrepp. 
Även inom kategorin on-demand finns det olika 
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affärsmodeller och olika typer av tjänstepro
duktion.17 Utredningen fokuserar främst på 
plattformsarbete inom transport.

En viktig del i projektet är att reda ut vad som 
ryms i arbetstagar och arbetsgivarbegreppet i de 
olika länderna. I nuläget föreligger det inte enbart 
skilda definitioner mellan de nordiska länderna, 
utan även skilda definitioner i olika rättsområden 
i samma land. Jag har valt att fokusera på civilrät
ten, även om det är relevant att se över huruvida 
dessa arbetare ska betraktas som arbetstagare ur 
ett skatterättsligt eller socialförsäkringsrättsligt 
perspektiv. Arbetstagarbegreppet i skatterätten 
är viktigt då dess tillämpning påverkar social 
trygghet genom att det bland annat reglerar 
arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sociala 
försäkringar. Enligt svenska Skatteverkets analys 
finns det ett stort skattefel kopplat till delnings
ekonomin. De kontroller som hittills avslutats på 
uppdrag av Skatteverket visar att det är vanligt 
med oredovisade inkomster för denna typ av 
arbete. Anledningarna är bland annat att det är 
svårt för aktörerna att göra rätt eller förstå syste
met. Detsamma har visat sig i de andra nordiska 
länderna. Det föreligger även en utmaning i att 
kontrollera och fastställa skatten.18 Det vore också 
intressant att granska huruvida arbetsmiljö lagen 
är tillämplig för plattformsarbetare i de olika 
länderna i ett annat projekt. I nuläget föreligger 
det dock en gråzon och denna rapport kommer 
inte att fokusera på att i detalj reda ut vad som 
gäller i respektive land, även om det material som 
jag samlat in i frågan kommer att analyseras.  
I stället kommer rapporten att koncentrera sig på 
arbetsrätten och det civilrättsliga arbetstagar och 
arbetsgivarbegreppet eftersom det avgör kollek
tivavtalets kompetensområde.

Det vore intressant att, vid en studie av större 
omfattning, undersöka plattformsföretagens 
algoritmer närmare då algoritmhantering kan 
innebära maktobalans, diskriminering, kontroll 
och övervakning. I nuläget finns det en bristande 
insyn i beslutsfattandet i digitala plattformar, vil
ket medför en ökad risk för integritetskränkning 
och ohälsa hos arbetarna. När arbete fördelas 
baserat på algoritmer som verkar för att effektivi
sera och skapa lönsamhet för företaget, är det till 
priset av arbetsutförarnas hälsa. Det är därför av 
stor vikt att företagen kan uppvisa hur arbetsin
satser fördelas mellan plattformsarbetarna, samt 
en transparens för hur företaget arbetar aktivt för 
att motverka att snedvriden data reproduceras.  
I denna utredning har det inte funnits utrymme 
att utreda vad dessa algoritmer baseras på och  
hur arbetet fördelas i praktiken. I nuläget pro 
grammerar plattformsföretag sina tekniska algo
ritmer med olika riktlinjer. Det som går att fastslå 
är att de grupper som redan är särskilt utsatta i 
samhället löper större risk att utstå diskriminering 
när algoritmer utgår från ett betygssättningssys
tem, som kan bidra till att snedvridna dataupp
sättningar konstrueras, baserat på till exempel 
kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.19  
I EUkommissionens förslag till direktiv uppställs 
krav på plattformsföretagens algoritmhantering 
vilket kan vara ett steg i rätt riktning.20

1.5	 Definitioner
Det finns inte något enhetligt begrepp för 
plattformsarbete. I denna rapport åsyftar 
begreppet till det arbete som förmedlas via en 
digital plattform eller app. I utredningen har jag 
valt att fokusera på den typ av plattformsarbete 
som brukar benämnas som on-demand work 
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och innefattar mer ordnade arbetsformer i 
traditionella branscher, till exempel inom taxi 
och godsleverans.

Begreppet plattformsarbetare åsyftar i rapporten 
till den person som utför arbete för en digital platt
form eller app oavsett personens juridiska status. 
Den svenska arbetsrätten utgår från ett binärt 
system där arbetsutförare antingen är anställd 
eller egenföretagare av en arbetsgivare respektive 
uppdragsgivare. Eftersom rapporten syftar till att 
undersöka den verkliga juridiska statusen, i ett 
rättsläge som annars kan anses oklart, ska begrep
pet plattformsarbetare ses som en neutral term.

I denna rapport har jag valt att inte använda 
begreppen gig-arbetare eller gig-arbete, även 
om det är vanliga benämningar. Detta är ett 

medvetet val då plattformsarbetare är ett bredare 
begrepp som även innefattar de arbetare som 
arbetar via en app, men som inte utför arbete 
som är utformat som ”gig”. Många gånger kan 
plattformsarbete sägas vara vanligt arbete där det 
finns ett långsiktigt behov av arbetskraft som till 
och med schemaläggs, och utförs kontinuerligt 
av en och samma arbetsutförare. I dessa fall kan 
arbetsinsatsen många gånger liknas vid vilket 
arbete som helst, förutom att arbetet förmedlas 
via en app eller digital plattform.

Det görs en distinktion mellan begreppen platt-
formsföretag och plattformar i rapporten. Med 
plattformsföretag menas det rättssubjekt som 
tillsätter plattformsarbetare som arbetskraft. Med 
plattform åsyftas den app eller digitala plattform 
som plattformsarbetarna utför sitt arbete genom.
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samarbetsområde (ESS) blev gällande 1994. 
Danmark blev medlem 1973 och Sverige och 
Finland blev medlemmar i EU 1995. Island och 
Norge omfattas fortfarande av EES även om de 
inte är medlemmar i EU.24 Syftet med EES är att 
utvidga EU:s inre marknad till att även omfatta 
de Eftaländer 25 som inte vill ansluta sig till EU.26 
En av de mest diskuterade frågorna i de nordiska 
länderna är kollektivavtalets roll på arbets
marknaden.27 Just nu är det flera arbetsrättsliga 
regleringar på gång som kommer påverka den 
nordiska modellen avsevärt. Euro peiska kom
missionen, med Ursula von der Leyen i spetsen, 
har nyligen lanserat ett nytt förslag angående ett 
införande av minimilöner i medlemsstaterna.28 
Syftet med en gemensam EUreglering av 
minimilöner är enligt kommissionen att upprätt
hålla sysselsättningsmöjligheterna, och samtidigt 
skydda de lågavlönade och minska fattigdomen. 
Parlamentet och ministerrådet har nu behandlat 
EUkommissionens förslag samt föreslagit 
ändringar. Ett argument som varit gemensamt 
för Sverige och Danmark är att lönebildningen 
sker genom förhandlingar mellan arbetsmarkna
dens parter och därför inte bör regleras genom 

2.1 Den nordiska modellens karaktärsdrag

2 Rättsliga utgångspunkter

2.1.1 Särdrag
Med den nordiska modellen menas många gånger 
den kollektivavtalsmodell som råder i Norden där 
kollektivavtal fyller en nyckelfunktion, medan 
staten avhåller sig från detaljerad arbetsrättslig 
lagstiftning.21 Det innebär att avtalen är de 
viktigaste regleringsverktygen där arbetsvillkor 
såsom lön och arbetstid många gånger regleras. 
Fackföreningstätheten kan sägas vara allmänt 
hög i alla de nordiska länderna och stora delar 
av arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal 
på branschnivå även om vissa skillnader före
ligger mellan länderna. Kollektivavtalen sätter 
ramarna för dialogen mellan företagsledning och 
arbetskraft, både på bransch och företagsnivå. 
Dessutom samarbetar arbetsmarknadens parter 
i Norden gemensamt med staterna i ett treparts
samarbete i frågor som löneutveckling, inkomst
politik och social och finanspolitik i allmänhet.22 

De nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, 
Danmark och Island liknar varandra i flera hän
seenden. Det är dock förenklande att kalla det för 
”en modell” då länderna har skilda rättssystem.23 
EUrätten har färgat de nordiska arbetsrättssyste
men avsevärt efter det att Europeiska eko no miska 
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lagstiftning. Dessutom har de båda länderna 
argumenterat för att reglering av minimilöner 
ligger utanför EUrättens kompetensområde, 
även om det nu verkar som att medlemsländerna 
kommer överlåta denna befogenhet till EU.29

Den nordiska modellen utmärker sig genom 
kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden.  
I Norden är kollektivavtal därav en rättskälla som 
kan jämföras med lagstiftning och gemensamt  
för alla nordiska länder är:
1. att kollektivavtal är juridiskt bindande för 

båda parter, det vill säga kollektivavtalet 
binder inte enbart de avtalsslutande parterna, 
utan också de som omfattas av avtalet.

2. att kollektivavtal har en normerande verkan 
och sämre villkor än de som är framförhand
lade i avtalet är inte tillåtna. Det vill säga; 
det finns möjlighet för parterna att komma 
överens om bättre villkor än de som återfinns 
i lagen, om lagen medger sådana undantag. 
Exempelvis får inte en arbetsgivare ge ut en 
lägre lön än kollektivavtalets minimilön, färre 
semesterdagar än vad som återfinns i avtalet 
eller annat som objektivt sätt kan anses sämre 
för den anställda.30

Ett grundläggande syfte med arbetsrätten är att 
motverka maktasymmetrier mellan de som köper 
och de som säljer arbetskraft. Den nordiska 
arbetsrätten kan därför sägas bygga på erkän
nande av ett behov av rättsligt skydd för enskilda 
arbetstagare och för juridiska normer som 
begränsar såväl avtalsfriheten som ledningsbe
fogenheterna. Därav är det grundläggande i den 
nordiska modellen att skapa en intressebalans 
mellan arbetsgivarna och de enskilda arbetstagar
na. I den nordiska modellen görs detta genom ett 
starkt samarbete mellan arbetsmarknadens parter 

som kräver ett förtroende för att uppfylla vad som 
ligger i ett generellt samhällsintresse och skydda 
allmänna rättsliga värden.31

2.1.2 Grundläggande skillnader
Även om den arbetsrättsliga regleringen liknar 
varandra i Nordens länder så finns det också 
betydelsefulla skillnader. Det föreligger skillnader 
såväl i de rättsliga ramarna för grundläggande 
strukturer som i föreskrifter eller genom juridiska 
lösningar på specifika frågor.32 I dansk lag saknas, 
till skillnad från de andra nordiska länderna, ett 
formkrav för kollektivavtal. I stället återfinns reg
ler om vad kollektivavtalet ska innehålla i huvud
avtalen samt genom rättspraxis. Kollektivavtalets 
roll skiljer sig exempelvis mellan länderna där 
den inte är lika dominerande i Finland, Norge 
och Island som i Sverige och Danmark. I Finland, 
Norge och Island är lagstiftningen utformad på 
ett sådant vis att chansen till undantag genom 
kollektivavtal är mer begränsad än i Danmark 
och Sverige där arbetsvillkoren huvudsakligen 
återfinns i kollektivavtal.33

Även om kollektivavtal anses vara det främsta 
regleringsverktyget i Sverige och Danmark, är 
deras roll inte fullt lika dominerande. Finland, 
Norge och Island har lagstadgade mekanismer 
som förlänger kollektivavtalets kompetensområde 
ytterligare. När förlängningen är så omfattande 
att exempelvis en hel sektor eller bransch kan 
omfattas av avtalet utan att vara en part, brukar 
det benämnas som allmängiltig förklaring av kol
lektivavtal eller erga omnes. Erga omnes betyder 
kollektivavtal som innehåller minimiregler eller 
villkor som omfattar personer på arbetsplatser 
som inte själva anslutit sig till avtalet. Samtliga 
parter kan därav bindas av åtagandet, oavsett om 
avtal ingåtts.34 Dessa mekanismer syftar alla till 
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kompletterar med minimistandarder. I Danmark 
kräver vissa kollektivavtal – till exempel inom 
detaljhandeln – att fackföreningstätheten i 
ett företag ska vara minst 50 procent för att 
facket ska kunna sluta avtal med en medlem i 
arbetsgivarorganisationen.37

Dansk rätt är känd för Flexicurity.38 Flexicurity 
består av tre element: (1) arbetsgivaren har större 
flexibilitet att avsluta ett anställningsförhållande 
och den anställde en större möjlighet att byta 
arbete, (2) en generöst statlig finansierad 
Akassa som säkerställer en grundinkomst för 
arbetstagare under arbetslöshet och (3) en aktiv 
arbetsmarknadspolitik som verkar för att främja 
och finansiera färdigheter och utbildning till att 
bemöta de förändrade behoven på marknaden.39

I Sverige ska anställningsskyddet reformeras en
ligt det januariavtal som slöts mellan regeringen, 
Centerpartiet och Liberalerna 2021. Reformen 
innehåller en ökad möjlighet för arbetsgivaren 
att anpassa kompetensen efter verksamhetens 
behov, lägre kostnader i samband med uppsäg
ningsprocesser samt utökad möjlighet att göra 
undantag från turordningen. Arbetstagare får mer 
förutsägbarhet gällande olika anställningsvillkor 
som arbetstidsmått och anställningsformer och 
skrivningen allmän visstid ersätts av särskild 
visstid där anställningen snabbare ska övergå till 
en tillsvidareanställning. En ny reglering gällande 
omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad 
(s.k. hyvling) kommer att införas samt ett nytt 
offentligt omställningsstöd.40

Den svenska lagstiftningen är uppbyggd för att 
lämna utrymme för kollektivavtalsregleringar 
genom att en stor del av lagstiftningen är 
semi-dispositiv. Det innebär att bestämmelser i 

att säkerställa att minimiarbetsvillkor uppfylls 
för anställda som utför liknande uppgifter inom 
samma sektorer, oavsett om arbetstagare och 
arbetsgivare är medlemmar i den kollektivavtals
bundna organisationen.

I Finland har möjligheten till allmängiltigförkla
rade kollektivavtal varit inskrivna i lag sedan år 
1970 och i dag gäller de för samtliga branscher 
på arbetsmarknaden.35 En separat myndighet 
bestämmer vilka kollektivavtal som ska allmän
giltigförklaras baserat på om avtalet kan sägas 
vara nationellt samt representativt. Även i Norge 
föreligger lagstadgade mekanismer som förlänger 
kollektivavtalets kompetensområde i viss ut
sträckning. I Norge kan allmängiltigförklaring 
(allmenngjøringsforskrifter) av offentliganställdas 
lönevillkor göras av ett självständigt organ med 
hänsyn till bestämmelser i ett särskilt kollektiv
avtal. Mekanismen kan endast åberopas om det 
finns dokumentation om sämre arbetsvillkor för 
arbetstagare och Norge kan därför inte helt och 
hållet sägas omfattas av rättsregeln erga omnes. 
Allmängiltigförklaring (allmenngjøringsforskrif-
ter) av kollektivavtal i Norge finns i branscher så
som städning, varvsarbete och i energibranschen. 
Svensk och dansk rätt saknar motsvariga meka
nismer. Kollektivavtal kan ändock sträcka sig 
bortom kollektivavtalens omfattning, även i dessa 
länder, och indirekt påverka anställningsvillkor 
och enskilda anställningsavtal.36

Även om lagstiftningen i Danmark kompletterar 
kollektivavtalen i vissa delar finns det ingen 
allmän lagreglering gällande till exempel mini
milön, uppsägningsskydd, normal arbetstid 
eller övertidsersättning, utan detta regleras i 
kollektivavtal. Likaså genomförs EUdirektiv fö
reträdesvis genom kollektivavtal, med lagar som 
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lagen kan komplimenteras eller helt avtalas bort 
genom kollektivavtal i de fall kollektivavtalet 
är tecknat på central nivå.41 Därav kan arbets
marknadens parter sägas ha stort inflytande över 
även lagstadgade regleringar på den svenska 
arbetsmarknaden, i alla fall på central nivå. 
Kollektivavtalet är det viktigaste regleringsin
strumentet i svensk arbetsrätt eftersom många 
viktiga arbetsvillkor är inte reglerade i lagtext. 
Exempelvis förhandlas regleringar kring minimi
löner, övertidsersättning, obekvämlighetstillägg, 
avtalspension och avtalsförsäkringslösningar etc. 
fram mellan arbetsmarknadens parter.42

2.2 Arbetstagar- och arbets-
givarbegreppet

För att ta sig an det arbetsrättsliga problemet med 
plattformsarbetarnas arbetsvillkor samt analysera 
vilka möjligheter det finns för att teckna kollek
tivavtal för deras räkning är det väsentligt att reda 
ut begreppen arbetstagare och arbetsgivare i de 
nordiska länderna. I utredningen har det visat sig 
att definitionen av arbetstagarbegreppet inte bara 
skiljer sig mellan länderna, utan definitionen 
kan även skilja sig mellan olika rättsområden i 
samma land. Klassificeringen av arbetstagarbe
greppet inom socialförsäkringen överensstämmer 
exempelvis inte helt med klassificeringen i 
civil rätten i varken Sverige, Danmark eller 
Norge. Detta är problematiskt eftersom de 
nor diska systemen för social trygghet bygger 
på kategoriseringen av arbetare som antingen 
egenföretagare eller anställd. De arbetsutförare 
som klassificeras som arbetstagare i civilrätten, 
men egenföretagare i socialförsäkringsrätten, 
faller därför mellan stolarna. Norge kan dock 
sägas använda sig av en mellanhandskategori – 
frilansare – i enskilda fall. Dessa frilansare sägs få 

ta del av anställningsvillkor likt en arbetstagare, 
men behålla friheten likt en egenföretagare. Den 
rättsliga ramen för social trygghet i Norge är 
fortfarande till stor del baserad på den binära 
klyftan arbetstagare och egenföretagare.43

Norge är det land med minst antal självständiga 
uppdragstagare i EU, tätt följt av Danmark och 
Sverige.44 I Sydeuropa är det betydligt vanligare 
där det ses som en lösning på arbetslösheten.  
I Nordens alla länder ligger en helhetsbedömning 
till grund vid en bedömning av huruvida ett 
anställningsförhållande föreligger. Detta möjlig
gör en flexibel, inkluderande och anpassningsbar 
tillämpning av konceptet. Reglertekniken skiljer 
sig fortfarande en del i de nordiska länderna.  
I Sverige, Danmark, Norge och Island definieras 
anställningsförhållandet av parternas definition.45 
Här är arbetstagaren och arbetsgivaren de centra
la begreppen. Det finns dock inga enhetliga eller 
allmänna lagstadgade definitioner. Begreppen 
definieras i stället i olika rättsliga ramar, och 
det finns variationer i praxis för formulering, 
tolkning och klassificering. Ersättning eller lön är 
till exempel ett uttryckligt krav i vissa samman
hang, men inte i andra. Det varierar dessutom 
om båda begreppen är definierade och om det 
överhuvudtaget finns explicita definitioner.  
I Finland är anställningsförhållandet en central 
rättslig reglering och definieras i arbetsavtals
lagen. Denna definition är också betydelsefull för 
andra arbetsrättsliga regler, exempelvis krävs det 
ett anställningsförhållande för att tillämpa andra 
lagar enligt definitionen. Föreställningen om ett 
enhetligt nyckelbegrepp kan därför sägas vara 
starkt förankrat i finsk rätt.46

Även om kriterierna varierar något mellan de 
olika nordiska länderna går det att peka ut 
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en huvudinriktning för bedömningen som är 
gemensam:
 • En anställning föreligger om det finns ett 
avtalsförhållande av personligt arbete som 
utförs för en annan parts räkning och arbetet 
är föremål för tillsyn och kontroll.

Traditionellt sett är en avtalsgrund också en vä
sentlig egenskap. Kärninnehållet i nyckelbegrep
pen är alltså i princip gemensamt i de nordiska 
länderna och baseras många gånger på rättspraxis 
och doktrin. Det som skiljer sig mellan länderna 
är möjligheten att klassificeras som anställd 
utan att dessa egenskaper tydligt framträder. 
I Danmark och Norge listas ett brett utbud av 
indikatorer samtidigt som det finns en avsaknad 

av uttryckliga krav på kärnkriterier, vilket kan 
innebära en större flexibilitet vid en bedöm
ning – jämfört med i synnerhet Finland. Både i 
det svenska och det norska begreppet erkänns 
behovet av att anpassa sig till förändringar på 
arbetsmarknaden uttryckligen. I Danmark, såväl 
som Norge, tillämpas målmedvetna angreppssätt. 
På Island är rättspraxis något inkonsekvent, och 
även om det inte finns någon tydlig formulering 
om att begreppet bör anpassas till förändring, så 
finns det en väl utformad tolkningsmetod som 
tillämpas i landet. Den nordiska modellen bygger 
på ett binärt system där den som utför arbete 
antingen kategoriseras som arbetstagare eller 
egenföretagare. Danmark, Norge och Finland 
har dock på olika vis öppnat upp för ett försök 
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till en tredje kategori, även om det i nuläget inte 
juridiskt finns någon sådan anställningsform.47  
I nuläget finns det ingenting som indikerar att  
en mellankategori är aktuell i Sverige.48

2.3 Rättsligt skydd för  
icke-standardiserat arbete

Plattformsarbetare beskriver sin brist på goda 
arbetsvillkor och en otrygghet i att inte veta 
huruvida de kommer kunna betala nästa hyra 
eftersom de inte vet om de kommer få arbeta 
nästa dag. Selberg refererar till De Stefano 
(2016) i sitt konstaterande att arbetsformen 
inte är ny på arbetsmarknaden även om den 
utmanar dagens regleringar, gränser och normer. 
Plattformsarbetare kan nämligen jämföras med 
det arbete som utfördes av de så kallade ”inhyses
hjonen”, daglönare, för över hundra år sedan.49 
Daglönare kom till arbetsplatsen på morgonen 
och bad att få jobba och arbetsgivaren valde ut 
de arbetare som behövdes. Idag får plattforms
arbetarna i många fall, likt daglönare, stå på 
gator och torg och obetalt invänta jobb. Utan att 
veta om de får arbeta nästa dag. Det finns också 
ett jämställdhetsperspektiv att beakta. Det finns 
exempelvis en brist på faciliteter och för kvinnor 
kan tillgången till en ordentlig toalett vara mer 
nödvändig än för män.50

Många plattformsarbetare upplever att de har 
svårt att påverka de bristfälliga arbetsvillkoren, 
samt upplever en negativ särbehandling på 
arbetsmarknaden. Giglab Sverige skriver att 
dessa arbetare inte bara känner sig missgynnade 
av plattformsföretagen, de har också fallit mellan 
stolarna hos myndigheter, banker, arbetsmarkna
dens parter och i välfärdssystemet i stort.51 I Gig
labs rapport beskriver organisationen de största 

utmaningarna för plattformsarbetare: Finansiell 
trygghet, bristande arbetsvillkor, säker het, social 
status i samhället, jobbmatchning, maktobalans 
och brist på lärande. Den finansiella otryggheten 
grundar sig dels i osäkerheten kring framtida 
inkomster. Detta påverkar inte bara hur arbetarna 
kan planera kortsiktigt för att betala hyra och 
andra fasta utgifter, det påverkar också långsiktig 
planering och inkomstgrundande trygghet som 
pension eller sjukpenning. Det är också vanligt 
förekommande att plattformsarbetare inte får 
betalt för ett uppdrag som avbrutits av kunder 
som av någon anledning inte godkänt arbetet 
eller som inte dykt upp på avtalad plats. För en 
egenanställd person, som därmed bör räknas som 
anställd, kan det även uppstå svårigheter med att 
erhålla arbetslöshetsersättning mellan uppdrag 
vilket beror på den otydliga arbetsformen och 
den gråzon som föreligger. En av grundorsakerna 
till utmaningarna upplevs vara en föråldrad 
syn på vad som är ett ”riktigt jobb”. I Giglabs 
rapport skriver författarna att denna föråldrade 
norm ligger till grund för hur skattesystem, 
socialförsäkringssystemet och välfärdssystemen 
är uppbyggt i stort.52

I en intervju med Skatteverket i Sverige framgår 
det att huruvida en egenföretagande plattforms
arbetare kvalificeras som egenföretagare varierar. 
Bedömningen beror på det enskilda fallet och hur 
plattformsarbetaren formulerar sig i sin ansökan 
om Fskatt 53. Cykelbud har i vissa fall fått 
avslag på sin ansökan enligt intervjupersonen, 
med hänvisning till att deras position är alltför 
”inordnad” i företagets verksamhet. De flesta 
plattformsarbetare godkänns för Fskatt, men 
bedömningen kan komma att ändras i efterhand 
beroende på arbetsutförarens egen arbetsbeskriv
ning i formuläret. 
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I projektet The Future of Work: Opportunities 
and Challenges for the Nordic Models (FoW), 
fokuserar ministerrådet på plattformsarbete och 
hur arbetsmarknaden kan komma att förändras 
i framtiden. I projektets slutrapport skriver 
författarna att alla de nordiska länderna har 
regler som ger ett visst grundläggande skydd även 
för egenföretagare och – följaktligen – ett visst 
grundläggande skydd för plattformsarbetare oav
sett anställningsstatus. Förlängningarna skiljer sig 
dock mellan länderna och lämnar stor osäkerhet 
om skyddets omfattning och nivå. Skyddet gäller 
främst hälso och säkerhetsbestämmelser och 
inte arbetstid eller semesterlön. Endast Danmark 
och Island har utökade arbetstidsbestämmelser 
något som till exempel gäller vissa standarder 
för egenföretagare i Danmark. Inget av de 
nordiska länderna utökar rätten till betald årlig 
semester till uppdragstagare. En presumtion om 
anställningsstatus i den nya danska semesterlagen 
ger en tydligare vägledning för bedömningen av 
arbetstagare med oklar anställningsstatus, och 
kan vidga begreppet anställd till att omfatta fler 
arbetare i gråzonen. Därmed utvidga skyddets 
omfattning till att omfatta personer i ickestan
dardiserat arbete. 

I Norge är reglerna komplicerade för att få 
visstidsanställa, vilket ger plattformsarbetare 
en viss trygghet då deras anställningskontrakt 
i stället måste innehålla sysselsättningsgrad. 
Sammanfattningsvis verkar det alltså som att 
bestämmelserna ger ett bättre skydd för arbets
tagare med oklar anställningsstatus i Danmark 
och Norge, jämfört med de andra länderna. Men 
skyddet för ickestandardiserat arbete är bristfäl
ligt i Nordens alla länder då plattforms arbetare 
faller mellan stolarna i olika system med sin 
oklara anställningsstatus.

Även om rätten till betald årlig semester uppfattas 
som avtalsbaserad i de flesta länder, är den 
föremål för offentlig verkställighet i Finland.54  
De lagstadgade ramarna för social trygghet ger en 
grundläggande ersättningsnivå vid arbetslöshet, 
dels finansierad av staten, dels genom obligato
riska bidrag från arbetsmarknadens aktörer.  
I Finland finns det också tillsynsmyndigheter 
även för civilrätt och om exempelvis EUdirek
tivet blir antaget, har myndigheterna större 
befogenhet att agera för att se till att reglerna följs.

Socialförsäkringslagstiftningen är mer enhetlig i 
Norge, medan mer fragmenterad i Danmark och 
Island. De lagstadgade grundförmånerna kom
pletteras med rättigheter och försäkringssystem 
som bygger på särskild lagstadgad lagstiftning 
och kollektivavtal. Kollektivavtalens roll varierar 
mellan länder och för de olika förmånerna.

Alla de nordiska länderna har vissa grundläg
gande sjukförmåner tillgängliga för alla arbetare, 
oavsett anställningsstatus. Ändå är det i Sverige, 
Danmark, Finland och Norge endast anställda 
som har rätt till sjukpenning från arbetsgivaren 
under den första sjukperioden. En felaktig klas
sificering kan därför slå hårt mod den enskilda 
vid långvarig sjukdom. Kvalifikationsperioderna 
är dessutom svårare att uppfylla för plattforms
arbetare än för traditionellt anställda, även i de 
fall de är anställda. Detta på grund av de korta 
tillfälliga anställningarna som plattformsarbete 
många gånger innebär. Plattformsarbetare löper 
därför en hög risk att inte ha något inkomstskydd 
vid korttidssjukdom i Nordens alla länder.  
I Sverige är konsekvenserna för plattformsarbe
tare mindre allvarliga, eftersom både anställda 
och egenföretagare omfattas av förmåner från  
För säkringskassan efter första sjukdagen 
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bostadsrättsskydd vid pension för alla, även 
plattformsarbetare. Sammantaget har alltså 
plattformsarbetare, oavsett anställningsstatus, ett 
sämre skydd än personer i traditionellt arbete.

2.4 Juridiska ramar för  
icke-standardiserat arbete 

2.4.1 Svensk rätt
I svensk arbetsrätt är begreppet arbetsgivare 
arbetstagarens motpart i anställningsförhållandet. 
I prop. 1974:148 står det exempelvis att: 

”med arbetsgivaren avses den fysiska eller juridiska 
person som arbetstagaren står i anställningsför
hållande med”. 57 

Källström & Malmberg skriver om tre grund
läggande frågor som kan ställas för att skapa 
klarhet i om en uppdragsgivare ska betraktas som 
arbetsgivare i gränsdragande fall: 
1. Är personen – den fysiska eller juridiska – 

som har träffat avtalet ansvarig att fullfölja de 
skyldigheter som på grund av anställnings
avtalet föreligger? 

2. För vems handlande ansvarar den fysiska eller 
juridiska personen? 

3. Vilka organisatoriska begränsningar existerar 
i arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter? 58

Svensk rätt utmärker sig genom medbestäm
mandelagen (MBL). Lagen ska främja den 
kollektiva arbetsrätten genom att ge fackförbund 
möjlighet till delaktighet och ökat inflytande för 
de anställda på arbetsplatsen. Detta säkerställs 
genom arbetsgivarens skyldighet att informera 
och förhandla med de fackliga organisationerna. 
1 § MBL står det att lagen: 

”äger tillämpning på förhållandet mellan arbets
givare och arbetstagare”. 

(karens tiden). Situationen är liknande i Finland, 
där anställda och egenföretagare omfattas av 
förmåner från Folkpensionsanstalten, men först 
efter nio dagars tid. Riskerna för plattforms
arbetare är högre på Island. Plattformsarbetare, 
även som anställda, är förmodligen inte kvali
ficerade för sjukersättningar på Island och de 
förmåner de kan få som egenföretagare ger inte 
ett bra in komstskydd. Eftersom plattformsarbete 
är extremt ovanligt på Island i nuläget är inte  
frågan om sjukersättning för anställda platt
formsar betare utredd.

Lagstadgade regler för arbetsskadeersättningar 
och försäkringar gäller endast anställda i alla 
länder utom Sverige. Kompletterande system i 
kollektivavtal är normalt förbehållna anställda. 
Detta ökar vikten av att klassificeras som anställd 
för plattformsarbetare, eftersom plattformsar
betare (som egenföretagare) är mindre benägna 
att teckna frivilliga försäkringsavtal. Samtidigt 
har en domstol i högre nivå i Sverige tidigare 
bedömt att ett egenanställningsföretag inte 
har samma skyldighet för den egenanställda 
plattformsarbetarens arbetsmiljö som ”en vanlig 
anställd” eftersom personen inte var arbetstagare 
enligt arbetsmiljölagen, trots att personen ansågs 
vara arbetstagare enligt civilrätten.55 Även när det 
kommer till föräldraledighet har plattformsarbe
tare mindre skydd än både traditionella arbets
tagare och uppdragstagare i samtliga länder, men 
enligt FoW:s utredning är risken att falla utanför 
trygghetssystemet störst i Danmark.56

Plattformsarbetare som klassificeras som 
egen företagare går miste om den pension som 
utgår via kollektivavtal i Sverige, Danmark 
och Norge. Däremot så finns det lagstadgade 
system i de nordiska länderna som garanterar 
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Det juridiska begreppet arbetstagare avser 
personen som i juridisk mening utför arbete 
enligt ett anställningsavtal. Den svenska 
kollektiva arbetsrätten bygger således, likt de 
skandinaviska grannländerna, på förhållandet 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och deras 
anställningsförhållande.59

Grundidén är att det inte ska skilja sig mellan 
de olika rättsområdena utan det grundläggande 
civilrättsliga begreppet som återfinns i Nytt 
Juridiskt Arkiv, NJA 1949 s. 768, ska fastställa vem 
som är arbetstagare enligt medbestämmandela
gen, MBL.60 Utmärkande för detta huvudsakliga 
civilrättsliga begrepp är att en helhetsbedömning 
måste göras grundat på objektiva omständig
heter.61 I Sverige kan definitionen av det 
civil rättsliga begreppet arbetstagare sägas skilja 
sig något även inom samma rättsområde då 
arbetstagarbegreppet i MBL är något vidare än 
arbetstagarbegreppet i LAS. I 1 § 2 st. MBL  
står det: 

”som arbetstagare anses i lagen även den som 
utför arbete åt annan och därvid ej är anställd hos 
denne men har en ställning av väsentligen samma 
slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet 
utföres skall i sådant fall anses som arbetsgivare”.

Arbetstagarbegreppet i MBL avgör kollektivav
talets kompetensområde och det innebär alltså att 
egenföretagare som har en ”ställning av väsent
ligen samma slag som en anställd”, även kallad 
jämställd uppdragstagare, har rätt att organisera 
sig. Källström skriver att MBL är menad att ha 
ett särskilt brett tillämpningsområde, och måste 
kunna tillämpas även på nya arbetsformer, utan 
att i övrigt träffas av det arbetsrättsliga regelver
ket. Ett kollektivavtal, som vanligtvis utgår från 
det generella civilrättsliga arbetstagarbegreppet, 

har därav ett smalare tillämpningsområde än 
vad MBL:s definition har. Således är det en 
nödvändighet att kollektivavtal som träffas för 
en jämställd uppdragstagares räkning utvidgas 
med en särskild klausul för att personen i 
fråga ska omfattas.62 Det krävs alltså en särskild 
bestämmelse i kollektivavtalet för att exempelvis 
en plattformsarbetare som är egenföretagare ska 
kunna betraktas som arbetstagare och omfattas av 
kollektivavtalet.63

Det är sålunda tillåtet att organisera och teckna 
kollektivavtal för vissa egenföretagare i Sverige. 
Detta möjliggörs genom att konkurrensrättens 
explicita undantag för kollektivavtal använder 
samma arbetstagarbegrepp som det som används 
i MBL. Reglering av arbetsvillkor för arbetstagare 
enligt MBL är undantagna från konkurrensrät
tens område enligt 1 kap. 2 § konkurrenslagen, 
vilket möjliggör organisering av egenföretagare 
som klassificeras som arbetstagare enligt MBL. 
Organisering av jämställda uppdragstagare bryter 
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därmed inte, till skillnad från i många andra län
der i EU, mot konkurrenslagen. Det är dock ännu 
inte klarlagt om detta även gäller samordning av 
prissättning mellan egenföretagare, det vill säga 
rättsligt mellan flera olika företag, eller om det 
kan bryta mot konkurrenslagen. Det är inte heller 
klarlagt huruvida bestämmelsen är förenlig med 
EUrättens konkurrensregler.64

2.4.2 Norsk rätt
Norge är, precis som övriga Norden, framför allt 
uppbyggt på ett binärt system där arbetsutföraren 
antingen är uppdragstagare eller arbetstagare.  
I dessa två kategorier delas arbetsutförande ofta 
upp i fem olika punkter:
1. Tillsvidareanställning i heltids och del

tidstjänster i ett tvåpartsförhållande (direkt 
anställd i företaget).

2. Tillfällig anställning i tvåpartsförhållande 
(direkt anställd i företaget).

3. Inhyrning av anställda från annat företag eller 
bemanningsföretag, där anställda är anställda 
av tredje part, men ställs till kundverksam
hetens förfogande.

4. Användning av oberoende entreprenör/
frilansare. Detta inkluderar köp av tjänster 
från egenföretagare (utan anställda) eller icke 
anställda löntagare som mottager ersättning.

5. Köp av tjänster från andra företag (kontrakt). 
Entreprenören är arbetsgivaren och ansvarig 
för arbetsledningen. I vissa fall kan arbetet helt 
eller delvis utföras i endast företagets lokaler.

I punkt 1–3 är arbetsutföraren anställd internt 
eller externt medan punkt 4–5 innebär att perso
nen är uppdragstagare.65 (Se bilden till höger.)

Begreppen självständig uppdragstagare, själv-
ständig egenföretagare och frilansare används 

om vartannat i norsk litteratur. Självständig 
uppdragstagare kan sägas vara ett samlingsnamn 
för alla individer som arbetar med uppdrag och 
därför faller utanför lagens arbetstagarbegrepp. 
Norge kan också sägas använda sig av en mellan
handskategori – frilansare – i enskilda fall. Dessa 
frilansare sägs få ta del av anställningsvillkor 
likt en arbetstagare, men behålla friheten likt 
en egenföretagare. Den rättsliga ramen för 
social trygghet i Norge är fortfarande till stor del 
baserad på den binära klyftan arbetstagare och 
egenföretagare.66

Norges analysgrupp på Nasjonalt tvekktetatlig 
analyse og etterretningscenter (NTAES) uttryck
te i en situationsrapport 2020 oro över att ensam
företagare är felklassificerade. Många av dessa 
”egenföretagare” är enligt rapporten utlandsfödda 
och ombedda av företaget att upprätta Fskatt 
för egenföretagare. Dessa arbetare har många 
gånger inte egna arbetsredskap eller arbetskläder, 
de bestämmer inte över sin arbetsdag själv och 
får ensamma ta den ekonomiska risken att 
inte få några uppdrag.67 Skattemyndigheten i 
Norge genomför just nu en undersökning kring 
hur många egentliga arbetstagare som tvingats 
kategoriseras som egenföretagare. I boken Norge 
i svart, hvitt og grått skriver Hasås (2021) att ett 
sätt att komma till rätta med felklassificeringarna 
skulle vara om det Norska Skatteverket behandlar 
dessa arbetare som arbetstagare i stället för 
egenföretagare.68

I Norges offentlige utredninger (NOU 2021) 
har förslag tagits fram i syfte att skapa bättre 
och mer förutsägbara rättigheter för anställda i 
alternativa anslutningsformer, tydliggöra vem 
som har arbetsgivaransvar, samt göra reglerna 
enklare att förstå och tillämpa. I linje med 
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EUkommissionens förslag på direktiv föreslår 
NOU:2021 ändringar i Norsk lag som förtydligar 
vem som är arbetsgivare samt klargör skillnaden 
mellan egenföretagare och arbetstagare. Den 
övergripande målsättningen med utredningen 
är att ramarna för arbetslivet ska möjliggöra 
en hög andel tillsvidareanställningar och ett 
organiserat arbetsliv förankrat i kollektivavtal, 
tillsammans med goda villkor för värdeskapande 
i företag. Utredningen föreslår en rad ändringar i 
lagstiftningen för att vända en negativ utveckling 
i arbetslivet när det gäller anställningsvillkor, 
arbetsrätt och organisation. Arbetsgivarsidan har 

tagit avvikelsen i de flesta frågor som kommittén 
har majoritet för. Det finns dock en möjlighet 
att minoritetens (arbetsgivarsidans) ställnings
tagande kan ändras i framtiden genom goda 
och inkluderande processer i uppföljningen av 
nämndens arbete.

I ett brev från Fellesforbundet till LO (Norge) 
angående utredningen skriver Line Eldring att en 
felaktig klassificering av anställda som egen
företagare utgör ett allvarligt samhällsproblem 
och får allvarliga konsekvenser för de drabbade. 
Eldring menar att problemet är särskilt stort 

Arbeid
Arbeidsgiver leder/

kontrollerer arbeidet

Direkte
ansettelse
To parter

Delt ansvar og
ledelse

Tre parter

Direkte
kontrakt
To parter

Kontrakt
Tre parter

Heltid
Innleid fra 

produksjons-
bedrift

Selvstendig
oppdragstaker

Entreprise
Arbeid utføres hos

oppdragsgiver

Entreprise
Arbeid utføres hos

oppdragstaker
selv

Innleid fra 
bemannings-

foretak
Deltid Frilanser

Midlertidig

Oppdrag

Andre leder arbeidet

Två olika sätt att klassificera arbete i Norge. Ur NOU 2021:1 (ursprungligen Cappelli og Keller, 2013).65
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i transportbranscher såsom budtjänster och 
skåpbilar, även om problemet börjar spilla över i 
andra typer av yrken. Arbetsgivare felklassificerar 
de som i verkligheten bör vara anställda som 
en medveten strategi för att slippa ge arbetarna 
rättigheter och konkurrera ut företag som 
erbjuder samma typ av tjänst med bra villkor. 
Fellesforbundet menar att mycket redan talar 
för att dessa är arbetstagare. I brevet anges 
Foodora som ett exempel på företag som har 
anställda bud och har ingått kollektivavtal, men 
som måste konkurrera mot ett företag som Wolt. 
Wolt använder enbart egenföretagare, trots att 
tjänsterna de utför praktiskt taget är identiskt 
med Foodoras. Vidare skriver Eldring att detta 
redan strider mot lagen men att förtydligande 
ändock är önskvärt då förändring måste ske 
omgående. Fellesforbundet ställer sig därmed helt 
bakom majoritetens förslag om förtydligande av 
bestämmelser och mer korrekta klassificeringar 
av vem som ska räknas som anställd respektive 
egenföretagare. De ställer sig också positiva till 
att en förutsättning bör vara att ett anställnings
förhållande föreligger, om det inte finns goda 
anledningar att tro att avtalet är ett självständigt 
uppdragskontrakt.

Utskottets majoritet föreslår vidare lagändringar 
och förtydliganden som rör arbetsgivarens 
skyldigheter gentemot andra än sina egna 
anställda. Vidare föreslås en ny och samman
hållande bestämmelse om arbetsgivarens 
överläggningsskyldighet med förtroendemän när 
det gäller utnyttjande av deltidsarbete, vikariat, 
egenföretagare och tjänsteköp från andra företag 
som har betydelse för bemanningen. Om dessa 
förslag går igenom kommer det ha positiv effekt 
för plattformsarbetares arbetsvillkor.

I NOU:2021 står det att det vid en bedömning 
ska läggas vikt vid motivet bakom ett uppdrags
kontrakt samt effekten av, för den enskilda 
uppdragstagarens, berövade rättigheter. Ett annat 
förslag är ett utökat arbetsgivaransvar relaterat 
till anställningstrygghet genom ändringar i 
157 § Skydd mot oskälig uppsägning och i 
142 § Företräde för ny anställning. Anledningen 
är att allt fler anställda jobbar i företag som är 
organiserade i underleverantörer som erbjuder 
privata tjänster. Bakgrunden är en oro över att 
företag, som delas upp och organiseras som en 
koncern med flera mindre dotterbolag, resulterar 
i försämrade rättigheter för de anställda. I hän  
delse av sådana omorganisationer gäller i nuläget 
enbart anställningsskyddsrättigheter så som 
exempelvis företrädesrätt i relation till den nya 
verksamheten, som många gånger är mycket 
mindre än den ursprungliga. En utvidgning 
av anställningsskydd i alla led i en uppdelad 
organisation kan således bidra till att återupprätta 
balansen enligt utredningen. En uppdelning av 
verksamheten i flera underleverantörer försvagar 
anställningsskyddet och ska inte användas för att 
runda lagar och kollektivavtal. Exempelvis kan 
bestämmelserna i nuläget missbrukas genom att 
arbetstagaren förlorar företrädesrätten i den egna 
verksamheten genom att exempelvis erbjudas 
annat ”lämpligt arbete” inom koncernen – men 
i en helt annan del av landet – vilket i många fall 
kan innebära oöverstigliga praktiska utmaningar 
för den anställde. I NOU:2021 föreslås lagänd
ringar som innebär att en anställd som tackar 
nej till annat arbete i koncernen, ändå bibehåller 
sin företrädesrätt i företaget. I utredningen går 
det även att läsa om ett förslag till att ändra den 
reglering som tillkom 2015 kring tidsbegränsad 
anställning i arbetsmiljölagen (§ 149 andra 
stycket bokstav F) och därmed ta bort denna 
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anställningsform. Anledningen till att en möjlig
het till tidsbegränsad anställning infördes var att 
arbetsgivarsidan efterfrågade mer flexibilitet, men 
eftersom bestämmelsen är komplicerad att använ
da har den inte nyttjats i stor utsträckning sedan 
införandet. Majoriteten av utskottet i utredningen 
vill ändock upphäva bestämmelsen och återgå 
till att en arbetstagare som varit kontinuerligt 
anställd i mer än tre år (jämfört med fyra år), ska 
anses vara tillsvidareanställd.

Kommitténs majoritet föreslår att det i arbets
miljölagen tas in en definition av inhyrning 
som ska tydliggöra skillnaden mellan inhyrning 
och entreprenad.69 Den föreslagna definitionen 
innehåller kriterier som ska ingå i en helhets
bedömning av om ett uppdrag ska anses vara 
en uthyrning eller en entreprenad: (1) vem 
tillhandahåller den huvudsakliga arbetskraften, 
(2) vem utövar i så fall arbetsledning, och (3) har 
inhyraren ett självständigt ansvar för resultatet. 

Utredningen konstaterar att en starkare reglering 
på området är väsentlig för att främja fler fasta 
och direkta tjänster i produktionsbolagen och 
undvika så kallade fiktiva entreprenadkontrakt 
eller kringgående av lag genom underleverantö
rer. Enligt Fellesforbundet finns det ett kunskaps
behov kring tillståndet på norsk arbetsmarknad 
i enlighet med det som står i NOU:2021. 
Fellesforbundet föreslår ett upprättande av en 
”ArbetslivsTBU” som ger årliga uppdateringar 
gällande anknytningsformer, anställnings
omfattning, deltid, kollektivavtalstäckning, 
organisationsgrader på arbetsmarknaden och 
arbetstagarsidan, andel yrkesarbetare inom  
olika branscher.

NOU:21 är dock inte så långtgående som många 
förbund i Norge hade hoppats på och utskottets 
majoritet anser till exempel inte att det i nuläget 
finns underlag för att föreslå ändringar i an
ställningsvillkoren, något som flera förbund är 
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besvikna över. Fellesforbundet understryker att 
mycket av förslagen är positivt, men lyfter bland 
annat problemet med uthyrning via bemanning. 
I dagsläget föreligger det dokumenterade pro
blem kring företag som kringgår huvudregeln 
att uthyrning från bemanningsföretag endast 
kan användas vid tillfälliga behov i kortsiktiga 
och oförutsägbara situationer. Om företagen 
önskar använda uthyrning utöver det ska det 
enligt 1412 § andra stycket överenskommas 
med förtroendemän. Fellesforbundet menar att 
1412 § första stycket missbrukas, alternativt 
missförstås, i alldeles för många situationer i 
nuläget. Bestämmelserna måste i förbundets 
mening skärpas och förtydligas.

2.4.3 Dansk rätt
Efter år av förberedelser väntas den danska 
regeringen presentera en strategi för plattforms
arbete inom kort. Samtidigt står digitalisering i 
relation till delningsekonomi, nya affärsmodeller 
och affärsverksamhet på digitala plattformar 
högt upp på agendan på möten i det av rege
ringsmakterna inrättade disruptionsråd ”The 
Disruption Council”. Distruptionsrådet är ett 
initiativ för att möta framtidens teknik, genom 
lättare tillgänglighet till utbildning och livslångt 
lärande.70 Regeringens råd, som bildades 2017 för 
att förbereda danska medborgare för framtidens 
arbetsmarknad, består av representan ter från 
offentlig, privat sektor och akademin. Enligt 
rådet har Danmark goda förutsättningar att dra 
nytta av de möjligheter som tekniska framsteg 
och globalisering erbjuder. Danskarna är välut 
bildade och företag i Danmark verkar under goda 
och stabila förhållanden. Regeringen strävar efter 
att se till att så blir fallet även i framtiden. När 
det kommer till plattformsarbete skriver rådet att 
det är viktigt att utvecklingen på detta område 

övervakas noga och att lösningar måste vara 
inom ramen för den danska modellen. I ut  
redningen skriver rådet även att de nya anställ
ningsformerna kommer med nya möjligheter 
som bör tas tillvara. Det var efter förra regering
ens påtryckning som Hilfravtalet mellan 3F 
Privat service och den privata städfirman Hilfr 
kom på plats.71 Avtalet är viktigt då det var det 
första kollektivavtalet för plattformsarbetare.

Det finns i nuläget ett nationellt avtal för mat
leverans mellan 3F och Dansk Erhverv som 
bör få mer utrymme. Avtalet erbjuder villkor i 
linje med andra transportavtal i Danmark. Det 
nationella avtalet är specialdesignat för bud som 
levererar varor och hämtmat och kan underteck
nas av alla plattformsföretag som erbjuder sådana 
tjänster. I nuläget har plattformsföretaget Just Eat 
signerat avtalet.72

I Danmark är det svårare att organisera egen
företagare än exempelvis i Sverige. Flera danska 
förbund har uttryckt att konkurrensverket i 
Danmark är mycket aktiv och myndigheten 
släpper inte igenom kollektivavtal som skulle 
kunna bryta mot EUrätten. Den danska 
kon kurrens och konsumentmyndigheten 
tillämpar också i egenskap av oberoende kon
kurrensmyndighet förordningen om plattform 
till företag (P2Bförordningen), som reglerar 
förhållandet mellan digitala plattformar och deras 
företagsanvändare.73

Konkurrensverkets beslut 26 augusti 2020 
innebär att gemensamma minimiregler ska 
elimineras på företag som säljer städtjänster 
via digitala plattformar. Ärendena är de första i 
Danmark som försöker definiera när egenföre
tagare som säljer tjänster på digitala plattformar 
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omfattas av konkurrenslagen. Beslutat omfattar 
bland annat plattformarna Happy Helper 
och Hilfr. Anledningen är att städföretag som 
konkurrerar mot andra företag måste ha rätt att 
fritt sätta priset på sina tjänster enligt Christian 
Schultz, ordförande för konkurrensrådet.74 
Plattformsarbetare som är egenföretagare kan 
vara medlemmar i fackföreningar beroende 
på förbundens stadgar. Kollektivavtal som 
innehåller minimistandarder för egenföretagare 
kan dock, enligt konkurrensrådet, strida mot 
konkurrensrätten om enskilda företag använder 
sig av samma minimumstandarder.75 Rätten till 
medlemskap följer vanligtvis specifika kriterier 
som hänför sig till typen av utfört arbete eller 
utbildning. Fackförbund kan inte förhandla fram 
bindande löne och arbetsvillkor för genuin 
egenföretagare, eftersom de betraktas som företag 
enligt konkurrenslagstiftningen. Vissa fackföre
ningar tar i stället fram vägledande prislistor, 
som finns tillgängliga som rekommendationer för 
genuin egenföretagare. Genuin egenföretagare 
omfattas inte av kollektivavtal och får därför i 
stället framföra krav på individuella avtalsbrott i 
de allmänna domstolarna, liksom andra kom
mersiella enheter.

Att frågan kring organisering av egenföretagare 
blivit så stor i Danmark grundar sig i att platt
formsföretag många gånger får sina arbetare 
att skriva under på att de är egenföretagare. 
Fackföreningar kan förhandla om kollektivavtal 
för egenföretagande plattformsarbetare, endast 
under förutsättning att de kan förhandla om 
bindande avtal avsedd för egenföretagare 
som utför arbete på löntagarliknande villkor. 
Detta enligt den danska Arbetsdomstolen 
bedömning avseende stridsåtgärdens laglighet. 
Arbetsmarknadspraxis i Danmark stödjer också 

en flexibel omfattning. Det finns flera exempel 
på kollektivavtal som specifikt omfattar arbete 
som utförs av frilansare som arbetar under 
anställningsliknande villkor under varaktigheten 
av varje uppdrag. Det stora tjänstemannaförbun
det HK har till exempel slutit tre kollektivavtal 
för media (medieaftalerne), för journalistiskt, 
fotografiskt och grafiskt arbete som utförs av 
frilansare. Avtalen gäller dock inte genuina 
egenföretagare.76

HK ser stora problem med den nuvarande 
konkurrenslagen då de menar att de måste kunna 
organisera egenföretagare utan att det klassas 
som kartellbildning. HK har försökt anpassa 
sig efter de nya företagen genom att själva agera 
arbetsgivare för frilansare genom att handla som 
en ideell servicebyrå för frilansare och hjälpa 
frilansare med det administrativa arbetet.77

Från rättspraxis i Danmark kan kollektivavtal 
accepteras för personer som tillhandahåller 
tjänster som inte strider mot konkurrenslag
stiftningen. Den danska arbetsdomstolen har 
i ett avgörande från 1999 gällande frilansande 
journalister hänvisat till konkurrenslagen och 
bedömt att journalisterna inte kan anses vara 
egenföretagare enbart grundat på att tjänsterna 
tillhandahålls som enskilda uppdrag.78 Fallet 
gällde frilansjournalisterna som utförde arbete av 
samma karaktär, under samma arbetsförhållan
den och med samma ersättning som fastanställda 
journalister.79 En helhetsbedömning för det 
enskilda fallet ska utföras och alla omständigheter 
beaktas. Den danska domstolens bedömning 
är således i linje med FNVkunsten fallet i 
EUdomstolen.80 Tjänster som tillhandahålls 
med karaktäristiska anställningsvillkor, och som 
därmed liknar vardagligt arbete, kan anses ha 
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fackligt behov av lön och arbetsvillkorsförhand
lingar enligt den danska arbetsdomstolen. Således 
kan frilansjournalister omfattas av kollektivavtal 
avsedda för journalister baserat på det specifika 
anställningsförhållandet och tjänsteleverantörens 
affärsupplägg.

2.4.4 Finsk rätt
I Finland blir det allt vanligare att se cykelbud 
och runt om i Helsingfors går det att se bud med 
olika loggor från plattformsjättar cykla runt på 
olika fordon. I Finland händer det mycket, även 
om det ännu inte finns några kollektivavtal på 
plats som är specifikt inriktat på plattformsar
betare. Plattformsekonomin var det andra temat 
i Finlands Fackförbunds Centralorganisation, 
SAK:s, Opportunity Time-projekt 2017. I ett 
gemensamt projekt mellan SAK 81 och Arbets
hälsoinstitutet intervjuade en forskare från 
Arbetshälsoinstitutet matleveransarbetare som 
arbetade via plattformen om sina arbetsvillkor. 
En forskningsspecialist på SAK ledde studien 
på temat. Intervjuerna visade att majoriteten av 
arbetarna inte har något anställningsförhållande 
och plattformen som erbjuder ”gig:en” anser 
sig inte vara en arbetsgivare.82 I arbetshälso
institutets forskningsprojekt Reita, kartläggs 
och undersöks plattformsarbete i Finland.83 
På Arbetslivskunskaps webbplats listas de 
platt formsföretag som är verksamma i landet. 
Syftet med förteckningen är att tillhandahålla 
information om vilka plattformsföretag som 
finns och hur de arbetar. I utredningen definieras 
plattforms arbete enligt Eurofounds definition 
från 2018 och listan över företag uppdateras 
kontinuerligt.84

Under de senaste åren har olika myndigheter 
tagit ställning till om avsändare av företag som  

fokuserar på att transportera restaurangmat  
är anställda eller entreprenörer. Arbetarskydds
myndigheten vid regionförvaltningsverket i södra 
Finland slog 1 november 2021 fast att buden på 
Wolt är anställda, och inte egenföretagare som 
Wolt själva antyder.85 Myndigheten kan jämföras 
med det svenska Arbetsmiljöverket. I beslutet fö
reskrivs att Wolt inom 14 dagar ska vidta åtgärder 
för att föra arbetstidsjournaler eller anmäla 
åtgärderna till Arbetarskydds myndigheten.86 Wolt 
har tagit ärendet till förvaltningsdomstolen för 
att pröva saken. Enligt regionförvaltningsverket 
pekar flera faktorer på att buden är anställda.

I ett tidigare beslut från Helsingfors förvaltnings
domstol ansågs Wolts matbud vara entreprenörer, 
och inte arbetstagare. Domen behandlade huru
vida buden ska betala mervärdesskatt och fastslog 
att, eftersom buden agerat som egenföretagare, 
ska de också betraktas så enligt förvaltningsrätten 
och därmed betala.87 En grund till beslutet är att 
Wolts bud ska ha kunnat välja arbetstid och hur 
arbetet ska utföras samt själva utstått den eko
nomiska risken för uteblivet arbete. SAK menar 
dock att det är ett enskilt beslut från en domstol 
och att beslutet fortfarande kan överklagas.

I Finland är det vanligt att använda sig av 
light entreprenourship, lätt entreprenörskap.88 
”Anställningsformen”, som inte juridiskt är 
en egen kategori av anställning, är en typ av 
mellankategori mellan arbetstagare och egenfö
retagare. Den juridiska klassificeringen och de 
rättsliga konsekvenserna har ännu inte granskats 
av lagstiftande församlingar eller domstolar. 
Plattformsarbetare som anställs som lätt entre-
prenörer har ingen naturlig arbetsgivare utan 
ett faktureringsföretag åtar sig de administrativa 
arbetsgivarskyldigheterna; sociala avgifter, skatt 
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och rapporterar till regeringen. Samtidigt upp
fyller de inte nyckelfunktioner som arbetsgivare; 
de tillhandahåller inte arbete eller lön och de 
utövar ingen arbetsledningsrätt. Den här typen 
av faktureringstjänster medför att arbetaren inte 
själv behöver sätta sig in i skattelagstiftning eller 
kunskap kring vilka avgifter som ska betalas, utan 
detta sköts i stället av den administrativa parten.

Enligt Bil och Transportbranschens Arbetar
förbund (AKT), används modellen av flera 
plattformsföretag vilket försvårar arbetet med att 
organisera gruppen. Att vara ”lätt entreprenör” är 
ingen anställningsform och, precis som i övriga 
Norden, finns det ingen mellankategori mellan 
egenföretagare och arbetstagare. Den nyuppfun
na anställningen utgör en utmaning för den na
tionella lagstiftningen i den mening att denna typ 
av arbete vanligtvis utförs av egenföretagare som 
faller utanför arbetsrättens tillämpningsområde. 
Nationell lagstiftning erkänner inte ett sådant 
arrangemang som ett anställningsavtal eftersom 
egenskaperna hos anställningsförhållandet – 
åtminstone i de flesta fall – inte är uppfyllda.  
Det finns dock inga rättsfall som behandlar platt
formsarbete i nuläget och en rättslig prövning 
skulle kunna bevisa motsatsen. I Finland varierar 
kriterierna för medlemskap hos fackföreningar 
och det är inte ovanligt att fackförbund kräver en 
aktiv anställning för att bli medlem.

Tabellen till höger visar exempel på hur företagen 
som erbjuder light entreprenourship marknadsför 
tjänsten.

Ett orosmoln är, enligt AKT, den generella 
inställningen från företag som verkar inom platt
formsekonomin. I guiden skriven av So Focus, 
Digital platform – the heart of business, står det 

om vägen till att starta upp ett nytt företag. På 
företagets webbplats uppmanas läsaren att ladda 
ner guiden. Här står det bland annat att 

”på din egen spelplan bestämmer du reglerna.  
Vi skrev en guide om att skapa orättvis konkurrens
fördel i de digitala plattformarnas tidevarv.” 89 

Företaget är inte ensamma om att marknadsföra 
detta sätt att tjäna pengar genom plattformsar
bete, på den finska handelskammarens webbplats 
säljs en bok som heter Lätt företagande – en guide 
till deltidsföretagande. I bokens beskrivning  
står det: 

”Arbetslivet genomgår en omvandling där deltids
företagande blir allt vanligare. Detta kräver att 
man lär sig nya färdigheter och i synnerhet förstår 
entreprenörskapets undersidor.” 90

An entrepreneur’s 
responsibilities
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sig att utföra just det arbetet. Detta företag kan 
sägas ha affärsmodellen crowd work, alltså 
samma affärsmodell som till exempel Taskrabbit 
har. På Maurs webbplats står bland annat 
målare, undervisning, utvecklare, rörmokare och 
elektriker som populära kategorier, men du kan 
också få hjälp med hundpromenader och andra 
okvalificerade arbetsuppgifter.91 I nuläget finns 
det inga kollektivavtal som omfattar egenföreta
gare eller plattformsarbetare och det finns därför 
inga exempel på klausuler i kollektivavtal som 
definierar avtalets räckvidd. Konkurrensverket 
har inte heller varit progres sivt när det gäller att 
tolka undantag från konkurrenslagstiftningen 
och det verkar inte som fackföreningar har 
försökt förhandla på uppdrag av egenföretagare 
eller plattformsarbetare. I studien har jag pratat 
med personer från isländska myndigheter och 
fackförbund, men eftersom plattformsarbete 
inte förekommer i någon relevant utsträckning 
så finns det inga strategier eller offentliga ut
red ningar kring plattformsarbete. Det finns i 
nu läget därför ingen anledning att gå djupare in 
på isländsk lagstiftning för ickestandardiserat 
arbete.92

2.5 EU-kommissionens förslag 
om bättre villkor för  
personer som arbetar  
på digitala plattformar

Det har i rapporten varit tydligt att företag som 
Foodora, Uber, Wolt och Bolt i nuläget bör 
betraktas som arbetsgivare och därav har vissa 
skyldigheter gentemot de anställda. I december 
2021 publicerade EUkommissionen ett förslag 
till direktiv som ska verka för att skapa rättvisa 
förutsättningar på en konkurrerande marknad 
samt förbättra arbetsvillkoren. Eftersom det 

2.4.5 Isländsk rätt
Island kan sägas ha exceptionellt lite plattforms
arbete av det slag som denna rapport fokuserar 
på. Ingen av de vanliga plattformsjättarna så som 
Uber, Wolt, Foodora eller Bolt existerar i landet. 
Däremot har några få, mindre plattformsföretag 
uppstartat webbplatser. 

Ett exempel är företaget Maur som sammankopp
lar personer som behöver hjälp med att utföra 
en viss tjänst/arbete med personer som erbjuder 
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inom ramen för samrådsförfarande och de sociala 
parterna fick sex veckor på sig att ta ställning till 
följande frågor:
1. Do you consider that the European 

Commission has correctly and sufficiently 
identified the issues and the possible areas for 
EU action?

2. Do you consider that EU action is needed to 
effectively address the identified issues and 
achieve the objectives presented?

3. If so, should the action cover all people 
working in platforms, whether workers or 
selfemployed? Should it focus on specific 
types of digital labour platforms, and if yes 
which ones?

4. If EU action is deemed necessary, what rights 
and obligations should be included in that 
action? Do the objectives presented in Section 
5 of this document present a comprehensive 
overview of actions needed?

5. Would you consider initiating a dialogue 
under Article 155 TFEU on any of the issues 
identified in this consultation?

Frågan EUkommissionen har ställt till arbets
marknadens parter är alltså huruvida EU bör  
agera för att förbättra arbetsvillkoren för platt
formsarbetare samt vilka regleringar som i 
så fall krävs.93 Kommissionens frågor belyser 
olika utmaningar med plattformsarbete. Syftet 
är att dra nytta av fördelarna med den digitala 
utvecklingen samt skydda den europeiska sociala 
marknadsekonomin. En fråga är den rättsliga 
ställningen för arbetsutförarna, vilket grundar sig 
i den gråzon som föreligger för klassificeringen av 
arbetare i plattformsföretag. Resultaten av samrå
det finns i bilagan till den konsekvensbedömning 
som åtföljer förslaget till direktiv.94

redan kan sägas vara tydligt att vissa företag 
uppfyller arbetsgivarfunktioner, utan att 
erkänna sig som arbetsgivare, kan det vara av 
stor betydelse med ett direktiv som klargör det 
juridiska läget. De nya reglerna kan därav komma 
att medföra att personer som arbetar via digitala 
arbetsplatt formar kan åtnjuta de arbetsrättigheter 
och sociala förmåner de har rätt till. 

Förslaget till direktiv är en del av ett paket som 
innehåller tre delar: 
1. Ett meddelande om EU:s strategi och åtgärd 

för plattformsarbete.
2. Förslaget till direktiv.
3. Ett utkast till riktlinjer som klargör hur EU:s 

konkurrensrätt är tillämplig på kollektivavtal 
för egenföretagare utan anställda som vill 
förbättra sina arbetsvillkor.

2.5.1 Ett meddelande om EU:s strategi  
och åtgärd för plattformsarbete 

I ett meddelande om EU:s strategi och åtgärd 
för plattformsarbete har EUkommissionen 
samrådigt med medlemsstaternas sociala parter 
i enlighet med artikel 154.2 i EUFfördraget. 
Samrådet har skett i två olika faser där parterna 
bland annat har fått besvara frågor. Dessa kom
pletteras med input från nationella myndigheter, 
akademiker, plattformsföretag, internationella 
organisationer och andra relevanta aktörer som 
kunnat bidra med sitt perspektiv.

Målet har varit att få till ett direktiv om arbetsvill
kor för plattformsarbetare på EUnivå och svaren 
på meddelandet lägger grunden för framtida 
globala standarder om plattformsarbete av hög 
kvalitet. Den 24 februari 2021 skickades fem 
frågor ut till arbetsmarknadens parter på EUnivå 
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2.5.2 EU-kommissionens förslag  
till direktiv

EUkommissionen föreslår en rad åtgärder som 
ska förbättra villkoren för plattformsarbete och 
stödja en hållbar tillväxt för digitala arbetsplatt
formar i EU. I förslaget till direktiv kommer 
arbetsvillkor för plattformsarbete förbättras 
genom (1) en presumtion om att företaget är 
arbetsgivare baserat på tydligare kriterier och (2) 
personer som arbetar för digitala plattformar får 
ett ytterligare skydd när det gäller användningen 
av algoritmhantering. De nya bestämmelserna 
kommer med andra ord kräva att taxitjänster, 
appar för matleveranser och andra plattforms
företag tillhandahåller information till anställda 
om hur deras algoritmer används för att övervaka 
och utvärdera dem, såväl som hur tilldelning 
av uppgifter skett samt fastställning av avgifter. 
Anställda kommer genom förslaget att kunna 
begära ersättning för överträdelser och diskri
minering om algoritmerna inte används på ett 
lagligt och rättvist vis. Artikel 15 i förslaget är 
intressant eftersom den säger att plattformsföre
tagen måste ta fram en gemensam kanal för de 
anställda så att de kan kontakta varandra. Detta 
kommer inte bara skapa en större trygghet och 
gemenskap bland arbetsutförarna, det kan också 
skapa bättre förutsättningar för organisering av 
arbetsgruppen i framtiden.

Enligt det nya förslaget ska det finnas en presum
tion om att plattformsföretagen är arbetsgivare 
när två av fem av följande kriterier uppfylls:
1. Plattformen bestämmer plattformsarbetarens 

lön. (Hur sätts ersättningsnivån och finns det 
någon övre gräns?)

2. Plattformen sätter uppförande och utseende
standarder. (Finns det specifika regler för 

utseende, uppförande gentemot kunder eller 
hur arbetet utförs?)

3. Plattformen övervakar utförandet av arbetet 
elektroniskt.

4. Plattformen begränsar deras förmåga att välja 
arbetstider eller arbetsuppgifter.

5. Plattformen hindrar dem från att arbeta för 
tredje part. (Begränsas möjligheten att ha en 
kundkrets eller att arbeta för någon annan?)

Kriterierna handlar alltså om hur ersättning och 
arbetstider sätts samt vilka friheter som ges när 
det gäller arbetstider, uppträdande och möjlig
heten att arbeta för andra. Uppfylls två kriterier 
föreligger en presumtion kring att ett anställ
ningsförhållande föreligger och det är upp till 
företaget att bevisa att det inte är fallet enligt de 
nationella nyckelbegreppen. Många hade hoppats 
på en generell presumtion där bevisbördan faller 
över på plattformsföretag, oberoende av specifika 
kriterier. Det finns en risk att det aktuella förslaget 
inte kommer öka rättssäker heten i Norden i den  
utsträckning som det syftar till, eftersom vi 
saknar en tillsynsmyndighet för arbetsrätt.  
I stället sköts tillsynen av arbetsmarknadens 
parter och så länge en tvist inte uppstår finns det 
en risk att arbetsgivare fortsätter att felklassificera 
för att runda lag och kollektivavtal. En individ 
som tror sig vara felklassificerad måste vända sig 
till sitt fack som i sin tur måste starta en tvist för 
att nå förändring. Det är oklart hur direktivet 
hade påverkat utgången av en sådan tvist, då 
EUkommissionens förslag kan tolkas som att det 
ändock är de nationella begreppen som ska ligga 
till grund för en sådan bedömning, inte de fram
tagna kriterierna. Kriterierna ska således endast 
ligga till grund för en presumtion, likt en rätts
regel. Därav finns en risk att de fem kriterierna 
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enbart ger en arbetsgivarpresumtion som gör att 
bevisbördan går över till arbetsgivaren som i sin 
tur måste visa att en anställning inte föreligger.  
I nuläget finns det redan mycket som tyder på att 
dessa plattformsföretag har ett arbetsgivaransvar. 
Eftersom förslaget fortfarande är tidigt i en 
lagstiftningsprocess är det omöjligt att veta hur 
regeln kommer tillämpas om den antas.

Det vore önskvärt om presumtionen i stället skulle 
vara konstant så att den skulle bestå även om 
för etaget skulle ändra sin affärsstruktur. Detta ef
tersom det annars finns en risk att företag löpande 
förändrar sin organisation på ett sådant sätt att en 
ny bedömning om arbetsgivarpresumtion måste 
göras. Det skulle i sin tur betyda att individer, som 
redan är försatta i en svår position, måste driva 
fall på nytt för varje gång organisationens upp
byggnad ändras, för att kräva en ny presumtion.

För plattformsarbetare som får sin klassificering 
ändrad till anställd kommer det innebära rätt 
till minimilön (om en sådan finns), kollektiv 
förhandlingsrätt, reglering av arbetstid och 
hälsoskydd, rätt till betald semester, starkare 
skydd mot arbetsskador, arbetslöshets och 
sjukpenningsförmåner (om det är kopplat till 
det nationella arbetstagarbegreppet) och avgifts
finansierad ålderspension. I EUkommissionens 
förslag flyttas alltså bevisbördan till plattformarna 
som ska bevisa att de inte är arbetsgivare och 
därför inte ska tillämpa reglerna. Detta innebär 
att plattformarna måste styrka att det inte 
föreligger något anställningsförhållande, om de 
vill bestrida eller motbevisa en presumtion som 
gjorts. Sanktioner för bristande efterlevnad, som 
kan innefatta böter, kommer att fastställas av 
EUländer medan nationella myndigheter som 

inte vidtar nödvändiga åtgärder kan ställas inför 
rättsliga åtgärder av kommissionen. 

Enligt Margrethe Vestager (verkställande vice 
ordförande i EUkommissionen med ansvar för 
ett Europa rustat för den digitala tidsåldern) 
kommer förslaget till direktiv att: 

”... hjälpa falska egenföretagare som arbetar 
för plattformar att fastställa sin yrkesställning 
och åtnjuta alla sociala rättigheter som den ger 
dem. Faktiska egenföretagare på plattformar 
kommer att skyddas genom ökad rättssäkerhet 
när det gäller deras ställning och det kommer 
att finnas nya skyddsåtgärder mot fallgropar i 
algoritmhantering.” 40

Det är i nuläget svårt att veta om förslaget av 
direktiv kommer påverka andra institutioner så 
som nationella skatteverk eftersom det fokuserar 
på arbetsvillkor och därmed arbetsrätt, snarare 
än skatterätt. Det finns dock en skrivelse i punkt 
24 s. 25 i kommissionens förslag till direktiv som 
enligt Rebecca Filis, svenska Skatteverkets expert 
på delningsekonomin, kan påverka myndighetens 
bedömning i framtida processer. Det kan dock 
sägas ligga utanför EUkommissionens kompe
tensområde att reglera skatterätten, som är en 
nationell angelägenhet.

Vid granskning av de kriterier som EUkommis
sionen har tagit fram blir det tydligt att de 
företag som har affärsmodellen on demand i 
transportsektorn uppfyller minst två kriterier, 
vilket är kravet för en arbetsgivarpresumtion. 
På Wolt, Foodora och Uber är det till exempel 
plattformen som uppställer ett prissättningssys
tem (första kriteriet). Det är plattformen som 
bestämmer uppförande och utseendestandarder 
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(andra kriteriet). Redan här är alltså två av fem 
kriterier uppfyllda och företagen har därmed ett 
arbetsgivaransvar. Plattformarna övervakar även, 
på olika sätt, utförandet av arbete genom olika 
kontrollfunktioner så som betygssättningssystem 
(tredje kriteriet) samt begränsar i olika mån 
arbetsutförarnas förmåga att välja arbetstider 
eller arbetsuppgifter (fjärde kriteriet). Huruvida 
femte kriteriet, att plattformen hindrar arbetarna 
från att arbeta för tredje part, uppfylls är oklart: 
många av de som till exempel levererar mat 
arbetar för en och samma plattform varje dag, 
men det verkar finnas möjlighet att även arbeta 
för andra företag. Däremot kan inte dessa bud 
sägas ha möjlighet till egen kundkrets i den 
utsträckning som en egenföretagare bör enligt 
EUkommissionens förslag. Oavsett är det tydligt 
vid betraktandet av förslaget till direktiv att det 

är företagen som ska betraktas som arbetsgivare 
bland plattformsjättarna.

Huruvida egenanställningsföretag klassificeras 
som arbetsgivare enligt direktivet är oklart, 
men det är inte egenanställningsföretagen som 
uppställer prissättningssystem/lönesättning, 
regler för utseende, övervakar arbetet, begrän
sar arbetstider eller hindrar arbetsutförarna 
från att arbeta för tredje part. Förslaget kan 
alltså omkullkasta de nuvarande, allt vanligare, 
affärsstrukturer som plattformsföretag använder 
sig av där egenanställningsföretagen tar på sig 
arbetsgivarrollen. Det är dock inte alla som är 
eniga om EUkommissionens förslag bör antas. 
Flera förbund har uttryckt en oro kring huruvida 
en sådan reglering på EUnivå är ett ingrepp 
i den nordiska modellen som annars bygger 
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på kollektivavtalslösningar mellan parterna. 
Det finns fackförbund och arbetsgivare på 
den nor diska arbetsmarknaden som menar att 
arbetstagarbegreppet inte ska definieras i lag 
då praxis ger bättre förutsättningar för större 
flexibilitet, vilket är lämpligt i den snabba digitala 
utvecklingen. Det verkar emellertid vara så att 
det fortfarande är de nationella nyckelbegrep
pen som ska tillämpas, även om bevisbördan 
kommer ändras och kriterier för en sådan 
presumtion införs. Detta tas förmodligen emot 
positivt av dessa förbund, som menar att det är 
olämpligt att reglera arbetsvillkor på detaljnivå 
med internationella regleringar, eftersom de 
nationella begreppen har utvecklats nationellt 
över decennier. Å andra sidan finns det en risk 
att gråzonen kommer bestå, tills prejudicerande 
praxis kommer på plats.

Kommissionens förslag till ett direktiv om bättre 
arbetsvillkor för plattformsarbete kommer nu 
att diskuteras av Europaparlamentet och minis
terrådet innan det kan antas. Därefter kommer 
medlemsländerna att ha två år på sig att införliva 
direktivet i den nationella lagstiftningen. Strax 
efter att förslaget publicerades (9 december 2021) 
skrev European Transport Workers’ Federation, 
(ETF), att de välkomnar förslaget som kan ge 
miljoner arbetare inom olika transportsektorer 
ny anställningsstatus om direktivet tillämpas 
korrekt. De uttrycker dock även en oro kring 
hur tillvägagångssättet för att fastställa anställdas 
status ser ut och menar att det medför ett stort 
utrymme för företag att kringgå reglerna. Detta 
eftersom en arbetstagare ska uppfylla minst två 
av de fem kriterier som anges i förslaget för att bli 
erkänd som anställd. Mer detaljerade bestämmel
ser kan sägas göra det lättare att runda reglerna 
genom att omstrukturera sin verksamhet på ett 

sådant vis att de uttalade kriterierna inte uppfylls, 
trots att mycket annat tyder på att plattforms
företaget är arbetsgivare. Det är också oklart hur 
beslutet om huruvida kriterierna är uppfyllda 
kommer att vara en medlemsstatsfråga eller om 
den kommer hänföras till domstolsförfarande.

2.5.3 Riktlinjer kring tillämpning  
av konkurrenslagstiftningen

Den tredje delen i EUkommissionens paket är 
att kommissionen inlett ett offentligt samråd 
för riktlinjer kring tillämpningen av EU:s 
konkurrenslagstiftning på kollektivavtal om 
arbetsvillkoren för egenföretagare utan anställda. 
Detta är en central fråga som har diskuterats 
länge i kommissionen där huvudfrågan är om 
ensamföretagare ska ha rätt att förhandla och 
sluta kollektivavtal.95 Syftet är att ge gruppen, 
som många gånger kommer i kläm i bland annat 
delningsekonomin, bättre arbetsvillkor – inklu
sive lön – i fall där de är relativt utsatta. I nuläget 
är deras förhandlingsstyrka mycket begränsad. 
Utkastet till riktlinjer gäller dock både situationer 
online och offline. En lösning som diskuteras är 
om dessa företagare, som verkar utan anställda, 
ska undantas från konkurrensrätten och därmed 
tillåtas ingå kollektivavtal. Här har olika alterna
tiv diskuterats i EU:s samråd. Det mest långtgå
ende alternativet avser undanta alla egenföretaga
re utan anställda från konkurrensrätten, medan 
det minst omfattande enbart avser de som säljer 
tjänster på digitala plattformar. Kommissionens 
påbörjade process, att utvidga rätten att träffa 
kollektivavtal utan att det kommer i konflikt med 
konkurrensrätten, kan möjliggöra en utsträck
ning av kollektivavtalets kompetensområde även 
på EUnivå.96 Arbetet med att ta fram riktlinjer 
kring tillämpning av konkurrenslagstiftningen 
har inte enbart mött positiva kommentarer.  
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Runt om i Norden har förbund diskuterat 
huruvida riktlinjerna i själva verket öppnar upp 
för en tredje kategori av arbetare och därmed kan 
sägas vara kontraproduktiv.

Utkastet till riktlinjer för tillämpningen av 
EU:s konkurrensrätt kommer följa ett åtta 
veckor långt offentligt samråd i syfte att samla 
in synpunkter från berörda parter. Därefter 
kommer de bindande riktlinjerna att antas av 
kommissionen för tolkning och tillämpning av 
EU:s konkurrensregler.

Artikel 101.1 i fördraget om EU:s funktionssätt 
förbjuder alla avtal som kan förhindra, begränsa 
eller snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden och att organisera egenföretagare kan 
därför sägas strida mot konkurrensrätten enligt 
artikeln. Enligt EUdomstolens dom C67/96 är 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter 
undantagna från artikelns tillämpningsområde 
eftersom vissa konkurrensbegränsningar är 
inneboende i kollektivavtal.97 Detta eftersom 
kollektivavtal strävar efter socialpolitiska mål 
för att förbättra levnads och arbetsvillkor och 
tillhandahålla socialt skydd. Även om domstolen 
konstaterat att kollektivavtal inte kan anses 
vara ett brott mot bestämmelserna i fördraget, 
är undantaget begränsat och organisering av 
egenföre tagare faller utanför tillämpningsom
rådet enligt domen.98

I domen FNVKunsten från 2014 myntades det 
nya begreppet falsk egenföretagare i EUrätten.99 

Domen behandlar gränsdragningen mellan 
arbetstagare och egenföretagare. Fallet handlar 
om musiker i Nederländerna som, genom en 
fackförening för egenföretagare, ingått kollektiv
avtal med en orkesterförening. I domen upprepar 
EUdomstolen tidigare argument från praxis som 
framhåller att egenföretagare omfattas av artikel 
101.1, eftersom personerna i fråga erbjuder 
tjänster mot ersättning på arbetsmarknaden och 
i relation till en huvudman utför aktiviteter som 
självständiga ekonomiska aktörer. EUdomstolen 
konstaterade att: 

”... en sådan bestämmelse i ett kollektivavtal även 
kan ses som resultatet av förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter, om de tjänsteleverantörer 
för vilka och i vars namn fackföreningen förhandlat 
i själva verket utgör ’falska egenföretagare’, det 
vill säga tjänsteleverantörer som befinner sig i en 
situation som är jämförbar med den som arbets-
tagare befinner sig i”. 100 

Enligt EUdomstolens bedömning befann sig mu
sikerna i en jämförbar situation med de anställda 
under utförandet av kontrakten då de inte åtnjöt 
större frihet under kontrakten jämfört med de 
anställda. EUdomstolen avsåg inte att skapa en 
ny personkategori med begreppet, utan ”falsk 
egenföretagare” syftar till att ge de som är anställ
da i traditionell mening, men som klassificerats 
som egenföretagare av parterna, rätt att omfattas 
av kollektivavtal. En samordnad prissättning 
mellan företag, så som minimilön, kan dock i 
nuläget strida mot EUrättens konkurrensrättsliga 
reglering i art 101 FEUF.
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3 Plattformsjättar  
 – arbetsgivare eller uppdragsgivare?

från ett common lawsystem, är en modell av 
detta slag relevant för att klargöra vem som ska 
betraktas som arbetsgivare.

Affärsmodellerna för digitala plattformar varierar 
och det finns inte någon modell som kan sägas 
vara ”standard”. Däremot kan vissa element sär
skiljas och det går även att utpeka de vanligaste 
modellerna: crowd work och work on demand.102 
Selberg är en av flera som kategoriserar in digitala 
plattformsjättarna i två huvudsakliga typer av 
tjänsteproduktion.103 On demand, som är den typ 
av tjänsteproduktion som utreds i denna rapport, 
brukar syfta till en mer strukturerad affärsstruk
tur. Termen syftar till traditionellt arbete så som 
transport, städning, leverans av varor med mera. 
I appar som använder sig av on demand är arbetet 
mer ordnat och exempel på företag som kan 
kategoriseras in i modellen är taxitjänsten Uber 
samt upphämtningstjänsterna Wolt och Foodora.

Den andra typen av tjänsteproduktion som 
Selberg nämner är crowdwork. Crowdwork 
brukar i stället syfta till mindre ordnat arbete där 
till exempel en privatperson söker någon som 
kan utföra en tjänst och blir sammankopplad 

3.1 Affärsmodeller i plattformsföretag
Hur affärsmodellen för ickestandardiserat arbete 
är utformad är grundläggande och kan påverka 
vem som omfattas av lag och kollektivavtal, 
ansvarsfördelning samt utmanar nyckelbegrep
pen arbetstagare och arbetsgivare. För att veta ar
betsutförarnas rättigheter, och huruvida företaget 
har ett arbetsgivaransvar, måste en bedömning 
av det specifika plattformsföretagets affärsmodell 
ske. Under rubriken ”EUkommissionens förslag 
till direktiv” går det att läsa om hur de största 
plattformsjättarna tydligt uppfyller kriterierna för 
att vara arbetsgivare enligt förslaget. Förslaget är 
inte antaget ännu och det kan komma att ändras 
innan det slutliga direktivet är på plats.

Prassle och Risak har tidigare tagit fram en mo
dell med arbetsgivarfunktioner som går att appli
cera på olika plattformsföretag för att skapa mer 
klarhet i vem som är arbetsgivare i nuläget och 
därav har ett arbetsgivaransvar. Bedömningen av 
affärsmodell är avgörande för kategoriseringen 
och därmed för vilka skyldigheter företaget har 
mot arbetsutförarna.101 Gig och plattformsarbete 
är i sig en atypisk arbetsform: arbetsutförarna är 
mestadels provisionsbetalda och antalet uppdrag 
är oförutsägbart. Även om analysmodellen utgår 
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med en person som erbjuder att utföra tjänsten 
via en digital plattform. Exempel på plattforms
företag med denna affärsstruktur är Taskrabbit, 
Airbnb, Mauri (Island) och Tiptapp. I denna 
affärsmodell är det vanligen arbetsutföraren som 
ansvarar för att lönen är skälig, samtidigt som det 
är kunden som bestämmer vilket pris hen är villig 
att betala för den specifika tjänsten. Det svenska 
företaget Yepstr matchar bland annat personer 
som söker barnvakt med personer som erbjuder 
att passa barn. Appen förmedlar också andra 
hushållssysslor så som till exempel hundvakt, 
läxhjälp och trädgårdsarbetare för privatpersoner. 
Affärsmodellen är uppbyggd på ett sätt som är 
typiskt för crowdwork; mindre ordnat arbete 
i icketraditionella branscher. Plattformen har 
ändock tagit på sig arbetsgivarrollen och de 
omkring 5 500 personer som arbetar via företaget 
erbjuds ett så kallat temporär visstidsanställning i 
samband med att de tar uppdrag. Yepstr hanterar 
arbetsgivaravgifter, skatter, försäkringar, semeste
rersättningar, pensioner, rutavdrag och tar ansvar 
för arbetsmiljön. Något som fortfarande inte 
står klart är hur olika myndigheter ställer sig till 
beslutet och huruvida en barnvakts arbetsmiljö är 
företagets ansvar.

I både Danmark och Norge förekommer portfolio 
work, en arbetsform som innebär att plattforms
arbetaren utför flera mindre, korta uppdrag till 
skilda uppdragsgivare. I Danmark är det vanligt 
att flera plattformsarbetare sammanförs via en 
digital plattform för att utföra ett uppdrag, en så 
kallar crowed employment. I alla Nordens länder 
är det vanligt att plattformsarbetare anställs 
via underleverantörer och affärsmodellerna är 
ofta komplicerade vilket gör att det är otydligt 
vem som är den egentliga arbetsgivaren.104 
Ett stort problem med plattformsarbete är de 

nolltimmarskontrakt som används i Sverige, 
Danmark och Finland och som möjliggörs genom 
lagstiftning. Detta innebär att plattformsarbetare 
många gånger lever med en ovisshet kring hur 
mycket, och när, de kommer få möjlighet att 
arbeta härnäst, vilket i sin tur genererar en 
otrygghet.

Det är viktigt att skilja på olika affärsmodeller 
vid en bedömning av huruvida ett anställnings
förhållande föreligger. Cykelbud i ett företag 
skulle kunna klassificeras som anställda, medan 
cykelbud i ett annat företag kan betraktas som 
egenföretagare. När det gäller traditionellt arbete, 
som fördelas mellan olika aktörer, blir bedöm
ningen svårare. En vanlig affärsmodell i Finland 
är att traditionellt arbete organiseras upp i en ny 
form där arbetsuppgiftsfördelningen fördelas i 
mindre uppgifter och ansvaret tilldelas individen. 
Uber, Foodora och Upwork är exempel på företag 
som kan sägas ha denna affärsmodell och där 
kontrollen behålls likt traditionella anställningen, 
men där skyddet som är knutet till traditionell 
anställning inte erbjuds. Därmed behandlas 
arbetarna som egenföretagare, men med en 
eliminerad frihet som är knuten till företagande. 
Det är därför oklart om dessa bud kan sägas 
behålla den självständiga ställning som uppdrags
tagarbegreppet åsyftar. I Finland finns det företag 
som visstidsanställer bud, till exempel Treamer 
eller Bolt.

HK i Danmark ser stora problem med den 
nuvarande konkurrenslagen då de menar att de 
måste kunna organisera egenföretagare utan att 
det klassas som kartellbildning. HK har försökt 
anpassa sig efter de nya företagen genom att själva 
agera arbetsgivare för frilansare genom att handla 
som en ideell servicebyrå för frilansare och hjälpa 
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göra en ekonomisk vinst, vilket i slutändan går 
ut över plattformsarbetarnas lön. Förbundet be
rättar att plattformsföretag har visat sig använda 
HK på samma vis som vissa plattformsföretag 
utnyttjar egenanställningsföretag för att undvika 
att själva ta arbetsgivaransvar. Här finns dock en 
tydlig skillnad i att frilansarna själva är med och 
bestämmer prissättning och andra arbetsvillkor. 
Arbetarna som vill klassificeras som anställda i 
stället för egenföretagare hänvisas till den ideella 
servicen hos HK, men får då en lägre lön efter
som delar av lönen går till provision. En arbetare 
som begär att bli anställd riskerar därmed att få 
lägre lön än en kollega som utför samma arbete 
utan anställningskontrakt. Den som använder 
HK:s tjänst slipper å andra sidan att själv göra 
det administrativa jobbet, och kan samtidigt 

frilansare med det administrativa arbetet. Byrån 
sköter administrativa uppgifter och tar ut en 
procentuell avgift på fakturan, medan frilansarna 
själva hittar kunder och förhandlar villkoren 
för arbetet. Genom servicetjänsten hjälper HK 
frilansare att betala skatt, sätta undan pengar till 
pension och fakturera kunden och frilansaren 
betalar i sin tur en provision på 8 procent för 
arbetet. Enligt HK är detta ett sätt att hjälpa 
plattformsarbetare som tvingas kategoriseras som 
egenföretagare och som därför inte, på grund av 
konkurrenslagen, kan omfattas av kollektivavtal i 
samma utsträckning som arbetstagare.105

En risk med att ta arbetsgivaransvar som admi
nistrativ part är att den ”egentliga arbetsgivaren”, 
plattformsföretaget, kan utnyttja tjänsten för att 
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fortsätta att hitta sina klienter samt förhandla 
fram arbetsvillkoren med kunden. HK har varit 
aktiva inom frågan om plattformsarbete genom 
att förbundet, redan 2016, medverkade på en 
konferens kring ämnet. Förbundet har varit del 
av en expertgrupp som har arbetat aktivt med att 
förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare.

I Finland är det allt vanligare med light entre-
preneurship i plattformsföretag. Light entrepre-
neurship kan i viss mån liknas vid det brukande 
av egenföretag som är vanligt hos svenska 
platt formsföretag. Skillnaden är att egenföretagen 
i Sverige många gånger erkänner sig som arbets
givare för de korta tillfälliga anställningarna. 
När det kommer till light entrepreneurship finns 
det ingen arbetsgivare utan faktureringsföretaget 
åtar sig enbart vissa administrativa arbetsgivar
skyldigheter; drar av skatter och rapporterar till 
regeringen. Samtidigt uppfyller de inte nyckel
funktioner som arbetsgivare; de tillhandahåller 
inte arbete eller lön och de utövar ingen arbets
ledningsrätt. I Finland verkar ett av de största 
problemen vara just frånvaron av giltiga anställ
ningskontrakt, i de flesta fall av plattformsarbete 
verkar inte affärsmodellen uppfylla kraven för ett 
anställningsavtal.

3.1.1 Egenanställningar i plattformsarbete
I Sverige så har användandet av egenanställ
ningsföretag exploderat inom plattformsarbete. 
Dessa faktureringsföretag tar på sig arbetsgivar
ansvaret för enskilda uppdrag och agerar eko
nomisk och administrativ mellanhand mellan 
arbetsutföraren, kunden och plattformen. 
Den egenanställde fakturerar för uppdrag och 
egenanställningsföretaget betalar ut lönen efter 
att ha kontrollerat och godkänt uppdraget. Efter 
att skatt och sociala avgifter reglerats betalar 

egenanställningsföretaget ut lön till arbetaren 
som även betalar en provision för det adminis
trativa arbetet. På egenanställningsföretagens 
branschorganisations webbplats står det: 

”Egenanställning lämpar sig väl för de som önskar 
att i högre grad kunna styra över arbetets organise-
ring men som inte vill ge upp trygga arbetsvillkor.” 

Den egenanställde är enligt webbplatsen arbets
tagare och ska betala skatt som en anställd. Att 
personen är arbetstagare innebär att han eller hon 
har rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter 
som till exempel anställningsskydd enligt lagen 
om anställningsskydd.106 Något som inte nämns 
på hemsidan är att personerna enbart kan sägas 
vara anställda under tiden som de utför ett spe
cifikt uppdrag, och inte tiden mellan uppdragen. 
Detta gör att de egenanställda i realiteten har svårt 
att ta ut någon sjuklön, semesterförmåner eller 
andra lagstadgade rättigheter som annars gäller.

Även i Norge finns det några exempel på 
kommersiella företag som erbjuder formella 
anställningsavtal till frilansare, och även dem 
hävdar att de kombinerar fördelarna med att vara 
anställd med oberoendet av att vara frilansare.107 
På företaget Cool Company i Norge erbjuds till 
exempel hjälp med att fakturera utan egen firma 
och företaget kan säga agera arbetsgivare för 
frilansare. Skillnaden från faktureringsföretagen 
i Finland är alltså att egenanställningsföretagen 
i Norge och Sverige många gånger erkänner 
sig som arbetsgivare. I Sverige står det på 
Skatteverkets webbplats att en egenföretagare är 
anställd under tiden som uppdraget utförs.108

Enligt Svenska Egenanställningsföretagens 
branschorganisation är den arbetsrättsliga 
definitionen av egenanställning följande:



PLATTFORMSARBETE I NORDEN 45

”Egenanställningsföretaget är arbetsgivare för de 
egenanställda och tillhandahåller en tidsbegränsad 
anställning för utförande av uppdrag åt en eller flera 
olika uppdragsgivare. Egenanställningsföretaget har 
F-skatt,[109] är den juridiska uppdragstagaren och 
skall som sådan leverera i förhållande till uppdrags-
givaren. Egenanställningsföretaget fakturerar upp-
dragsgivaren, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skat-
teavdrag och betalar ut resterande belopp som lön 
till den egenanställde. Den egenanställde har A-skatt 
och har i egenskap av arbetstagare rätt att göra 
anspråk på lagstadgade rättigheter som t.ex. anställ-
ningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen 
och semesterförmåner. Egenanställningsföretaget 
tecknar försäkringar för den egenanställde och skall 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 
med arbetsmiljölagen.” 110

Användandet av egenanställningsföretag för 
plattformsarbetare har ökat markant i Sverige 
och även branscher som redan omfattas av 
existerande kollektivavtal drabbas. Exempelvis så 
har mopedtaxiföretag gjort det möjligt för förare 
att omfattas av det redan existerande taxiavtalet 
och därmed givit plattformsarbetarna samma 
grundläggande arbetsvillkor som traditionella 
taxichaufförer. Dock uppger det gällande för
bundet att företaget nu rundar kollektivavtalet 
genom att upprätta egenanställningar. Det 
innebär att plattformsföretaget anställer sin 
personal via företaget Cool Company (Sverige) 
och därmed ”slipper” att tillämpa kollektivavtalet 
som garanterar vissa arbetsvillkor och garantilön. 
Egenanställningsföretaget Cool Company agerar  
i sin tur administrativ och ekonomisk mellan
hand mellan buden och företagen. Här finns det 
flera exempel på företag som använder sig av ett 
egenanställningsföretag, i stället för att själva 
anställa sin personal.

Egenanställningsföretag har infunnit sig vid 
förhandlingsbordet för att nå kollektivavtalslös
ningar, bland annat med Unionen i Sverige, men 
de förslag till lösningar som egenanställningsföre
tagen kommit med har inte inneburit tillräckligt 
bra skydd för de anställda. Dessutom menar flera 
fackförbund i Sverige att det i nuläget är oklart 
om de egenanställda omfattas av arbetsmiljölagen 
och hänvisar till Kammarrättens i Stockholm 
dom 7104–20 (meddelad 20210218) där dom
stolen bedömde att Cool Company inte var an
svariga för arbetarnas arbetsmiljö. I nuläget finns 
det ett kollektivavtal för egenanställningsföretag 
i Sverige, nämligen det mellan Frilans Finans 
och Säljarnas Riksförbund. Avtalet började gälla 
den 1 mars 2022 och ska garantera en lägsta 
möjlig timlön för arbetare som är egenanställda. 
Kollektivavtalet har varit hårt kritiserat av andra 
förbund som understryker att avtalet inte ger 
något anställningsskydd och innebär tidsbegrän
sad anställning som huvudregel. Avtalet innebär 
en minimilön och Frilans Finans kommer också 
genom avtalet att avsätta en viss summa pengar 
till pension vid varje fakturering. Säljarna menar 
att någon måste organisera egenanställda för att 
förhindra ett race to the bottom, det vill säga att 
dessa personer enbart kan konkurrera om jobb 
med sin lön där den som kan erbjuda lägst lön 
får utföra uppdraget. På frågan ”Hur kommer 
brott mot avtalet drivas i praktiken med tanke 
på att det inte finns någon tydlig arbetsgivare?” 
svarade Säljarna att Frilans Finans har tagit 
på sig arbetsgivaransvaret och därmed är en 
given motpart vid tvist. I kollektivavtalet är det 
inskrivet att det inte ska gälla plattformsarbete. 
Andra fackförbund i Sverige ifrågasätter om 
avtalet överhuvudtaget är förenligt med lagen 
om anställningsskydd eftersom det är baserat 
på visstidsanställningar. Det är också oklart 
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huruvida arbetsmiljölagen (AML) gäller för de 
egenanställda på Frilans Finans eftersom det i 
nuläget kan sägas vara oklart om AML gäller för 
egenanställda. Enligt Säljarna ska arbetsmiljö
lagen tillämpas eftersom Frilans Finans har tagit 
på sig arbetsgivaransvaret.

3.2 Plattformsjättar  
som uppfyller  
arbetsgivar funktioner

I den arbetsrättsliga analysen Har gig-arbete  
en plats i den svenska modellen? har plattforms
jättarnas affärsmodeller i Sverige analyserats 
genom att ta del av anställningsavtal, företagens 
webbplatser samt betrakta det som redan skrivits 
om ämnet.111

Prassles och Risaks analysmodell är intressant 
för att analysera organisationers affärsmodeller 
och granska om plattformsföretagen uppfyller 
arbetsgivarfunktioner och därav bör ha ett 
arbetsgivaransvar. Prassle och Risak har i sin 
analys Platforms by Employers? Rethinking the 
Legal Analysis of Crowd Work valt att fokusera 
på vem som är arbetsgivare genom att utgå från 
fem arbetsgivarfunktioner för att övervinna olika 
avtalsproblem.112 Det är relevant att fokusera på 
vem som är arbetsgivare, i stället för vem som är 
arbetstagare. Detta eftersom det många gånger 
inte råder en oklarhet kring huruvida arbetarna 
är arbetstagare, utan oklarheten grundar sig 
framför allt i vem som har arbetsgivaransvar och 
därav ska infinna sig vid förhandlingsbordet. 
Arbetsgivarbegreppet, som saknar en självständig 
definition, knyts ofta till arbetstagarbegreppet 
och speglar detta. I den svenska medbe
stämmandelagen (MBL) blir exempelvis den 
juridiska person som en arbetstagare arbetar för 

automatiskt klassificerad som arbetsgivare.113 
Således kan arbetsgivarens roll som huvudman 
i anställningsavtalet ses som ett grundläggande 
kontraktuellt element i arbetsrätten.114 Prassle 
och Risak har i sin analys valt att fokusera på 
vem som är arbetsgivare, i stället för arbetstagare, 
genom att utgå från fem arbetsgivarfunktioner. 
Detta gör modellen särskilt intressant för att 
övervinna olika avtalsproblem.

De fem funktioner som Prassle och Risak utgår 
från är att arbetsgivaren har: 
1. befogenhet att ingå och avsluta anställnings   

förhållandet.
2. rätt att ta emot arbete och resultat – arbets

tagaren har skyldighet gentemot arbetsgivaren 
att tillhan dahålla hans eller hennes arbete, 
resultat därav samt rättigheter tillhörande det.

3. skyldigheter att tillhandahålla lön och arbete.
4. kontroll och hantering över interna 

produktionsfaktorer.
5. kontroll och hantering över externa 

produktionsfaktorer.

Författarna poängterar att de uppräknade funk
tionerna inte fungerar en och en, utan nyckeln 
till analysmodellen är att arbetsgivaren har en 
multifunktionell beroende variabel. Därför krävs 
det en helhetsbedömning av alla fem funktio
nerna. Bedömningen av affärsmodell kan vara 
avgörande för vilka skyldigheter företaget har 
mot de anställda, det vill säga huruvida platt
formsföretaget kan betraktas som arbetsgivare, 
och i förlängningen vilka skyldigheter företaget 
har.115 Var och en av funktionerna täcker en 
nödvändig del av anställningsförhållandet genom 
att skapa och upprätthålla att ett anställningsför
hållande kan sägas råda i juridisk mening med de 
skyldigheter och rättigheter som det innebär.116 
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Författarna har applicerat analysmodellen på 
Uber och Taskrabbit. De konstaterar att Uber bör 
betraktas som arbetsgivare enligt modellen då 
plattformsföretagets olika affärsmodeller uppfyl
ler alla de arbetsgivarfunktioner som författarna 
ställt upp.

Företag som levererar varor eller utför taxi
tjänster har många gånger en affärsmodell som 
uppfyller flera arbetsgivarfunktioner: de kan 
avsluta de upprättade kontrakten om arbetsut
föraren inte tackar ja till arbete, de kontrollerar 
arbetet genom olika betygssättningssystem och 
konstruerar regler för hur arbetet ska utföras. 
Det är vanligt att plattformsföretag inte betalar 
ut lön under den tid som är mellan uppdrag 
utan endast en provisionslön per leverans. 
Huruvida tredje arbetsgivarfunktionen uppfylls 
är därför oklart. Samtidigt skriver författarna 
att analysmodellen ska användas för att göra en 
helhetsbedömning och vid en sådan bedömning 
skulle de flesta plattformsjättar med denna 
affärsstruktur klassificeras som arbetsgivare. Även 
vid betraktandet av de nationella lagarna har det 
visat sig att de huvudsakliga kriterierna uppfylls 
av plattformsföretagen.117 Huvudkriterierna kan 
sammanfattas med att en anställning föreligger 
om det finns ett avtalsförhållande av personligt 
arbete som utförs för en annan parts räkning och 
arbetet är föremål för tillsyn och kontroll. Det är 
plattformsföretaget som bestämmer hur arbetet 
ska utföras genom att konstruera regler för hur 
arbetsutföraren ska se ut/hur mycket arbetaren 
ska få betalt samt andra mer detaljerade regler för 
hur arbetet ska utföras. Arbetet kan också sägas 
utgöra föremål för kontroll och tillsyn genom till 
exempel betygssättningssystem i kombination 
av övervakning över hur snabbt arbetaren kan 
utföra sitt arbete. I affärsmodellen on demand 

uppfyller alltså arbetets konstruktion de kriterier 
som kan sägas vara mest väsentliga för att ett 
anställningsförhållande föreligger.

Runt om i Europa har flera fall dömt att platt
formsföretag ska betraktas som arbetsgivare.  
I Nederländerna beslutade Appellations
domstolen den 15 januari 2019 att Deliveroo
åkare inte ska klassificeras som ”ensamföretagare” 
och att de har rätt att kräva ett anställningsavtal 
med företaget. I rättsfallet konstaterade domsto
len att förarnas lön var 40 procent lägre än mini
milönen, vilket baseras på ett prissättningssystem 
som företaget själva konstruerat. Följaktligen 
fanns det inget utrymme för förarna att få skälig 
lön för sitt arbete.

Spaniens högsta domstol beslutade att chaufförer
na för den Barcelonabaserade matleveransappen 
Glovo var anställda av företaget, inte frilansare.118 
Domstolen framhöll att cykelbuden utför sitt 
arbete under kontroll av Glovo. Denna bedöm
ning gjordes trots att buden hade viss möjlighet 
att tacka nej till uppdrag, med vissa påföljder 
om det hände vid upprepade tillfällen. Detta är 
intressant eftersom högsta domstolen i Frankrike 
delvis har baserat sin bedömning i fallet Mr X. v 
Uber France and Uber BV på det ständiga hotet 
om avstängning, tillsammans med andra kon
trollfunktioner.119 Glovobuden var dock kon
trollerade på andra vis och företaget övervakade 
exempelvis ständigt deras geografiska position 
via gps i syfte att bedöma deras prestation. I fallet 
Rider v. Glovo App framhöll den spanska domsto
len att frågan om arbetsutföraren använder egna 
redskap, exempelvis mobiltelefon, inte är lika 
grundläggande som frågan om vem som tillhan
dahåller arbetet. Således gjorde den nationella 
domstolen i Spanien bedömningen att buden är 
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anställda och Glovo har i ett uttalande uttryckt 
att de respekterar beslutet och nu inväntar en 
adekvat definition på EUnivå.

3.2.1 Foodora
Foodora har erkänt sig som arbetsgivare för deras 
cykelbud i Norge och Sverige.120 Företaget kan 
även sägas uppfylla de fem arbetsgivarfunktioner 
som Prassle och Risaks tagit fram.121 Foodora i 
Sverige och Norge erkänner alltså, till skillnad 
från till exempel Wolt, sina cykelbud som an
ställda. Vid en granskning av plattformsföretagets 
affärsmodell går det att utläsa att minst fyra av 
de fem arbetsgivarfunktioner som Prassle och 
Risak uppställt uppfylls av företaget: (1) Det är 
Foodora som ingår och avslutar en anställning, 
(2) arbetsutföraren har en skyldighet gentemot 
arbetsgivaren att tillhandahålla deras arbete 
under en bestämd tid och (3) plattformsföretaget 
är i gengäld skyldig att betala arbetsutföraren 
för den tiden och (4–5) det sker en kontroll och 
hantering av såväl interna – som externa produk
tionsfaktorer hos Foodora.

3.2.2 Uber
Frågan om Ubers förare arbetsrättsligt ska anses 
vara anställda eller egenföretagare har ställts värl
den runt. Högsta domstolen i Storbritannien kon
staterade nyligen att plattformsarbetarna på Uber 
ska få en särskild anställningsform som workers, 
vilket är en mellankategori mellan en traditionell 
anställning och självständig uppdragstagare. 
Förarna ska därmed inte ses som anställda, men 
får med kategoriseringen rätt till minimilön och 
semesterersättning. Denna lön utgår dock inte i 
tiden mellan körningar utan enbart från dess att 
en kund sätter sig i bilen till dess att den släpps av 
på önskad destination. Domen fastslår att Uber 
sätter priserna, avtalsvillkoren och kontrollerar 

förarna genom betyg, avbokningar, straffavgifter 
etc. på ett sådant sätt att förarna arbetar för 
Uber och inte för sig själva. Fallet kan få viktiga 
konsekvenser för hur affärsmodellen för Uber 
och liknande företag uppfattas i hela Europa, 
inklusive de nordiska länderna.

Detta är bara ett av många Uberfall som nått 
domstol runt om i världen. I Schweiz beslutades 
nyligen att Uber måste betala sociala avgifter 
för sina förare som inte längre får köra som 
egenföretagare. I Frankrikes högsta domstol för 
civilrättsliga mål fastslogs att Uberchaufförer är 
arbetstagare. Domstolen fann att arbete inom en 
organiserad tjänst kan utgöra en indikation på 
underordning i de fall en arbetsgivare ensidigt 
bestämmer villkoren för hur jobbet ska utföras. 
Eftersom det gick att konstatera att Mr. X varken 
var fri att bestämma villkoren eller sätta priset 
när han bedrev sin transporttjänstverksamhet 
för Uber förelåg en underordning. Det fanns 
inte heller något utrymme för att själv bestämma 
rutt, utan om Uberföraren valt en ”ineffektiv 
väg” kunde prisjusteringar tillämpas. Chauffören 
hade enbart ett par sekunder på sig att tacka ja till 
uppdrag utan någon möjlighet att få mer infor
mation kring vem kunden bakom beställningen 
var. Domstolen åberopade en fransk rapport, som 
angav att föraren bara har åtta sekunder på sig att 
acceptera den föreslagna resan, ibland utan infor
mation kring att godkännandet av resan kan vara 
villkorlig. Domstolen tog i sin bedömning hänsyn 
till det faktum att chaufförerna ständigt arbetade 
under hotet om ”avstängning från plattformen”, 
vilket innebar att förare kunde förbli uppkopp
lade i hopp om att utföra en körning, men sedan 
inte bli tilldelad uppdrag, grundat på att de inte 
varit tillräckligt snabba på att tacka ja vid tidigare 
uppkoppling. De Uberförare som råkade ut för 
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detta kunde därmed ständigt stå till Uber BV:s 
förfogande under en schemalagd anslutning, 
utan att i realiteten få utföra någon körning eller 
själva välja ett ”gig” som skulle passa.122 Uber 
erkänner tre avstängningar av resor, prisjustering
ar kopplat till ”ineffektiv väg” samt det faktum 
att sanktioner/avstängning kan införas kopplat 
till avbokning/användarrapporter, oavsett om 
anklagelserna har fastställts eller inte. Domstolen 
drog därför slutsatsen att förarens verkliga status 
är arbetstagare, inte egenföretagare, eftersom 
Uber BV konstruerade regler för hur arbetet 
skulle utföras, övervakade prestationen och 
utövade sanktionsbefogenheter.

I USA fick företaget däremot jubla under hösten 
2020 då delstaten Kalifornien i samband med 
presidentvalet röstade för att Uber inte ska 
tvingas anställa sina förare. I Svenska Uber finns 
regler konstruerade för hur tjänsten ska utföras 
samt ett tydligt prissättningssystem. Appen har 
även ett ratingsystem som fyller en kontrollfunk
tion genom att förare med dålig rating inte får 
några uppdrag eller, beroende på land och Uber
modell, kan bli inaktiverade. Det finns dock även 
Uber i Norden som fungerar som vilket taxi 
företag som helst där de som arbetar antingen är 
egenföretagare eller anställda. I Norge lyckades 
Uber etablera sig i arbetslivsmodellen genom att 
anpassa sin affärsmodell till reglering av taxi
marknaden och använda så kallade ”limousin
företag” som mellanhänder mellan plattformen 
och dess förare. En fallstudie om Uberchaufförer 
i Norge visar att Uberchaufförerna saknar 
utrymme att påverka löner, arbetsvillkor eller 
den egna arbetssituationen i stort.123 De har inga 
möjligheter att förhandla om sin egen inkomst 
utan lönen beror på antalet förfrågningar och 
Ubers prissättningsalgoritm bestämmer priset. 

Författaren konstaterar i studien att plattforms
arbetarnas löner och arbetsvillkor, även i Norge, 
präglas av osäkerhet och brist på självständighet 
och att chaufförerna inte är så självständiga som 
uppdragstagarbegreppet åsyftar.

3.2.3 Wolt
Wolt är en annan, bland flera, digitala plattfor
mar som riktat in sig på upphämtningstjänster. 
Företagets strukturer kan kategoriseras in 
under affärsmodellen on demand och likt 
Foodora riktar företaget in sig på matleverans 
från restaurang till kund. Vid en granskning av 
företagets affärsmodell går det att konstatera 
att de, precis som Foodora och Uber uppfyller 
arbetsgivarfunktionerna som Prassle och Risak 
uppställer i sin analysmodell. På Wolt anmäler 
buden, precis som på Foodora, på förhand vilka 
tider de vill arbeta och de får då en garanterad 
timlön för den tiden. Därutöver tillkommer en 
provision på varierande storlek beroende på 
plattformsarbetarens färdsträcka. Företagets 
affärsmodell är nästintill identiskt med Foodoras 
och Wolt kan därför sägas uppfylla de fem 
arbetsgivarfunktioner som Prassle och Risaks 
analysmodell uppställer. Till skillnad från 
Foodora identifierar sig dock inte Wolt som 
arbetsgivare. Arbetarskyddsmyndigheten vid 
regionförvaltningsverket i södra Finland fastslog 
1 november 2021 att buden på Wolt är anställda, 
och inte egenföretagare som Wolt själva menar.124 
I beslutet föreskrivs att Wolt inom 14 dagar ska 
vidta åtgärder för att föra arbetstidsjournaler eller 
anmäla åtgärderna till Arbetsmiljöverket. Wolt 
har tagit ärendet till förvaltningsdomstolen för 
att pröva saken. Enligt Regionförvaltningsverket 
pekar flera faktorer på att buden är anställda och 
att buden därför ska ha rätt till semester, sjuklön, 
garanterad timlön och andra sociala rättigheter. 
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Huruvida domstolen gör samma bedömning 
återstå att se. För tillfället är det arbetaren 
själv som ansvarar för arbetssäkerheten samt 
trafikförsäkring.

Budens timlön (i Finland) varierar beroende på 
hur många leveranser de har tid att göra.

Våren 2021 fakturerade arbetaren i genomsnitt 
15,50 euro i företagsinkomst per timme. Från 
denna inkomst ska budet betala skatt, avsätta till 
pension, försäkringar, betala bensin/parkering/
tull, samt andra oförutsägbara kostnader. I den 
nuvarande modellen erbjuder Wolt en väska och 
frivilliga arbetskläder till arbetsutföraren. Budet 
betalar för sina verktyg i övrigt samt för under
håll av fordon. I ett anställningsförhållande bör 
arbetsgivaren i princip ersätta budet för använd
ningen av sina egna verktyg eller tillhandahålla 
viktiga verktyg som bil, cykel och mobiltelefon.

Flera förbund runt om i Norden har försökt 
för handla med Wolt, men företaget menar att de 
inte kan ingå något avtal då deras affärsmodell 
”grundar sig i flexibilitet”. På Wolts webbplats  
står det: 

”Wolt is a platform connecting customers, local 
businesses, and couriers looking for an opportunity 
to earn money in a flexible way. As a Wolt courier 
partner, you earn money by delivering orders from 
local businesses to customers – in the evenings,  
for a few hours during lunches or whenever you 
feel like it”. 125 

Denna typ av formulering är vanlig hos platt
formsföretag och ord som ”gig”, ”uppdrag”, 
”flexibilitet” och ”frihet” återkommer. På Wolts 
webbplats står det vad du som arbetssökande 
måste införskaffa innan du kan börja arbeta 

– såsom ett fordon och smartphone. Termen 
anställd eller arbete nämns inte. Precis som 
hos de flesta digitala plattformar benämns inte 
den arbetsinsats som gigarbetarna uträttar som 
just arbete i kontexten. Stefano skriver i sin bok 
The rise of just-in-time workforce: on demand 
work, crowdwork and labour protection in the 
gig-economy (2016) att företag använder sig av 
ord som gig för att ge legitimitet att inte tillämpa 
anställningsskydd eller andra regleringar som 
förekommer i normalt arbete.126

Wolts egna klassificering verkar dock inte stämma 
överens med den verkliga juridiska statusen för 
arbetsutförarna. Hur arbetarna ska klassificeras 
grundar sig i hur företagets transaktioner ser ut 
i realiteten. Det innebär att personen måste vara 
lika självständig, i förhållande till arbetsutföran
det, som uppdragstagarbegreppet åsyftar. Detta 
gäller alltså oavsett hur företagets retorik utåt ser 
ut. Företagets egen terminologi skulle alltså, med 
största sannolikhet, inte vara avgörande vid en 
bedömning i arbets domstolen. Det är Wolt som 
bestämmer prissättningssystem samt konstruerar 
regler för hur arbetet ska utföras och mycket talar 
därför för att företaget är arbetsgivare. I nuläget 
är det plattformsföretagets algoritmer som sedan 
avgör hur uppdragen fördelas mellan arbetarna. 
Hur detta görs utan risk för diskriminering är 
i nuläget oklart. I motsats till vad Wolts PR
direktör Olli Koski antytt, under NTF:s semi
narium avseende plattformsarbete i Stockholm 
november 2021, är dock flexibla arbetsformer 
möjliga i ett anställningsförhållande i Finland.127 
Det går att teckna ett så kallat nolltimmarsavtal 
där arbetstiden kan avtalas mellan 0 och 40 
timmar per vecka. Avtalet skulle därmed likna det 
som plattformsföretag har idag med skillnaden 
att arbetarna skyddas i anställningstrygghet. 
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Enligt Koski skulle en anställning innebära att 
upp till hälften av buden blir arbetslösa, eftersom 
det främst skulle finnas jobb för heltidsarbetare. 
Detta har varit en retorik som använts av flera 
plattformsjättar. På EUnivå har arbetsgivarorga
nisationer använt argumentet för att sätta press 
på EUkommissionen för att inte anta ett alltför 
långtgående direktiv.

I Sverige är Wolts bud oftast kontrakterade via ett 
egenanställningsföretag som agerar arbetsgivare 
för varje enskilt uppdrag och därmed fungerar 
som en mellanhand mellan buden och företaget. 
Exempelvis används Frilans Finans och Evolveras 
AB som, mot en avgift, ser till att skatt och sociala 
avgifter dras av korrekt innan lönen betalas ut till 
löntagaren. Detta kan sägas vara ett sätt att slippa 
undan arbetsgivaransvaret och ”hyra in” en ar
betsgivare, det är också mer ekonomiskt lönsamt 
där både företaget och egenanställningsföretaget 
går med ekonomisk vinst genom affärsstrukturen.

3.3 Plattformsjättar  
med kollektivavtal

Uber, Wolt och Foodora kategoriseras alla in 
under företag med en on demand affärsmodell. 
Företagens affärsstruktur liknar varandra i flera 
hänseenden, ändå är det bara Foodora (i Norge 
och Sverige) som anställer sina medarbetare. 
Fellesforbundet i Norge var först med att teckna 
kollektivavtal för Foodora och avtalet kan sägas 
vara historiskt. Avtalet tecknades 2019 efter 
fem veckors strejk.128 Avtalet innebär, förutom 
minimilön, ersättning för utrustning, extra 
ersättning under vinterhalvåret och en kollek
tivavtalad pension, även ett visstidskontrakt på 
minst tio timmar garanterad arbetstid per vecka. 
Detta skiljer sig från många andra stora digitala 

plattformar där arbetarna är egenföretagare och 
en ersättning utgår per leverans snarare än någon 
garanterad timlön.129 Eftersom arbetarna på 
norska Foodora är anställda medföljer även en 
organisations och strejkrätt.

Efter att avtalet tecknades med det norska 
fackförbundet Fellesforbundet har företaget tagit 
in och använt sig av allt fler egenföretagare i stort, 
inte minst för bilbud. Enligt tidningen Norskt nä-
ringsliv har det lett till att cykelbud tvingats byta 
till bil för att fortsätta få uppdrag, vilket resulterar 
i att de inte längre omfattas av kollektivavtalet 
och därmed betraktas som egenföretagare.130 
Företaget behöver alltså inte tillämpa existerande 
kollektivavtal på alla sina arbetare eftersom de 
bilbud som är egenföretagare faller utanför kol
lektivavtalets kompetensområde. Fellesforbundet 
har runt 160 medlemmar från Foodora enbart 
i Oslo. Förbundet har en god relation med 
företagsledningen i Foodora och alla de egenföre
tagare som kräver anställning hos Foodora via 
förbundet har fått det. Fellesforbundet menar att 
det idag är många som omfattas av avtalet och 
att fokus bör vara att teckna fler avtal med andra 
matleveransaktörer för att jämna ut konkurren
sen. I nuläget får Foodora en ojämn konkurrens 
gentemot företag som Uber Eats eller Wolt som 
inte har kollektivavtal på plats.

Idag finns även ett kollektivavtal som är tecknat 
mellan Transportarbetareförbundet och Foodora 
i Sverige som gäller från och med 1 april 2021. 
Avtalet ger cykel och mopedbud jämförbara 
arbetsvillkor med övriga transportbranschen på  
flera punkter. Visserligen skiljer sig avtalet från 
transportavtalet genom att garantiersättningen 
per timme är lägre. Avtalet är i stället särskilt 
anpassat efter plattformsarbete genom att en  
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ackords lön utgår, vilket resulterar i en medellön  
på runt 140 kronor i timmen. I den lönen 
innefattas garantilön, garantileveransersätt
ning samt ackordslön per leverans. Garanti
leveransersättningen skapar incitament för 
Foodora att bemanna verksamheten korrekt. 
Budavtalet för cykel och mopedbud är även 
särskilt anpassat efter arbetsformen genom en 
skrivning om schemaläggning som bygger på att 
de anställda meddelar när de inte vill eller kan 
arbeta innan arbetsgivaren fastställer schemat. 
Kollektivavtalen med Foodora i Sverige och 
Norge visar att den nordiska modellen fungerar 
och att även plattformsföretag kan regleras inom 
ramen för kollektivavtalsmodellen. En kritik 
som avtalet har fått är att det fortfarande tillåter 
inlåsningseffekter. Den som jobbar som bud 

måste investera mycket i sin cykel och annan ut
rustning, vilket gör att det kan bli en ekonomisk 
förlust att byta jobb eftersom budet måste tjäna in 
det som hen investerat. Även om kollektivavtalet 
idag ger buden 250 kronor i månaden extra för 
underhåll, har summan kritiserats som för att 
vara för liten. 

I Sverige omfattas inte Foodoras bilbud och ter
minalarbetare av kollektivavtalet i nuläget då de 
är anställda genom två andra bolag, bland annat 
genom Hungry Delivery. De tre företagen är 
formellt sett olika bolag, även om de har samma 
vd och liknande styrelse.131 Bilbuden får enbart 
en provisionslön på 40 kronor per leverans. 
Dessutom får de stå för bilen själva, inklusive 
bilförsäkringen. Hungry Delivery betalar utöver 
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provisionen fem kronor per kilometer. Detta 
gäller dock enbart när budet kör mat från en 
restaurang till en kund, när föraren sedan kör 
från kunden till nästa restaurang får han eller hon 
ingen milersättning. Denna summa ska täcka för 
bränsle, parkeringsavgifter och vägtullar, men 
även underhållet av fordonet. Ett bilbud vittnar 
i en granskning av SVT att hen börjar dagen på 
”minus” och måste få in ett visst antal leveranser 
för att gå i förtjänst.132 

Flera plattformsföretag i Sverige har efterfrågat 
ett liknande avtal som det cykelbudsavtal 
som Transportarbetareförbundet förhandlat 
fram med Foodora. Företagen vill ha speciella 
lösningar skräddarsydda till just det specifika 
företagets affärsmodell eller tillämpa de löne
nivåer som finns för Foodoras cykelbud, trots 
att de inte använder cyklar som fordon. De 
redan existerande avtalen är framförhandlade 

och Transportarbetareförbundet menar att de 
centrala avtalen bör användas i första hand eller 
ligga som grund för nya avtal. ”Nya avtal ska inte 
skapas och anpassas med specialdeals för dessa 
företag och med sämre löner – de ska tillämpa 
de kollektivavtal som redan finns, och inte tvärt 
om. Annars är risken att de allt fler etablerade 
företag som redan har transports kollektivavtal 
vill ha samma specialbehandling. Det kan 
skapa ett race to the bottom med sämre löner 
och villkor i hela transportbranschen.” säger en 
utredare på Transportarbetareförbundet. ”Det 
är viktigt att följa den svenska modellen, men 
inte till varje pris”. Det som lite slarvigt brukar 
benämnas som ”Foodoraavtalet” har blivit det 
nya cykelbudsavtalet och andra plattformsföretag 
som Wolt eller Bolt kommer till exempel inte 
kunna få igenom ett eget nytt avtal när det redan 
finns ett som är väl anpassat efter affärsupplägget. 
Plattformsföretag har redan många fördelar och 
deras ekonomiska affärsmodell gör att redan 
etablerade företag med kollektivavtal inte kan 
konkurrera. 

I Sverige, Danmark och Norge finns det flera 
befintliga kollektivavtal som kan användas, 
och används, för plattformsarbete utan att det 
behöver komma till något nytt avtal. Exempelvis 
omfattas DB Schenkers transportarbetare av 
existerande kollektivavtal både i Sverige och 
Norge. Tjänstemannaförbundet Unionen i 
Sverige har slutit avtal med tre plattformsföretag 
som ska tillämpa redan existerande avtal. I två 
företag tillämpas det centrala bemanningsavtalet 
och i ett företag tillämpas det centrala Media
avtalet. I Danmark har fackförbundet HK slutit 
anslutningsavtal med översättarnas digitala 
plattform Voocali. Förbundet anpassar löne och 
arbetsvillkoren för Voocaliöversättare till 
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Kollektivavtalet mellan det danska företaget Hilfr 
och 3F Privat service bör nämnas då det var det 
första kollektivavtalet som inkluderar plattforms
arbetare någonsin när det tecknades i april 
2018. Hilfr är ett danskt städföretag med runt 
216 aktiva arbetare som erbjuder städservice för 
privata aktörer. Enligt avtalet måste Hilfr anställa 
en egenföretagare efter hundra arbetade timmar.  
I Hilfravtalet kan därför en person som tillhan
dahåller städtjänsten antingen vara egenföre
tagare eller en anställd som omfattas av avtalet. 
En dom från Konkurrensmyndigheten från 
augusti 2020, har ifrågasatt huruvida avtalet är 
förenligt med konkurrenslagen.

Hilfravtalet avser att placera plattformsföretaget 
i en arbetsgivarställning, precis som HK:s avtal 
för frilansande tolkar, och därmed ansvara för 
att utöka rättigheterna till plattformsarbetaren. 
Båda avtalen kan sägas öppna upp för en väg 
för en tredje kategori av anställning då de som 
inkluderas av avtalet är frilansare med rättigheter 
som en arbetstagare. Eftersom avtalet var det 
första som tecknades för ett plattformsföretag kan 
det ses som historiskt, även om det nationella 
avtalet mellan 3F och Dansk Erhvern kan sägas 
vara en större framgång. 3F Transport har ingått 
ett rikstäckande kollektivavtal för matleverans
tjänster tillsammans med Handelskammaren 
(Dansk Erhvern) i Danmark. Avtalet syftar till 
att förbättra villkoren för matbud avsevärt utan 
att ålägga konsumenterna tilläggskostnader. 
Leveransjätten Just Eat, med sina 600 kurirer, är 
först med att underteckna avtalet. Avtalet säker
ställer en reglerad lön, pension, semesterlön och 
sjuklön för bud, förutsatt att deras arbets givare 
undertecknar kollektivavtalet. Det har krävts 
år av hårt arbete för att få till avtalet, men efter 
förhandlingar och konstruktiva dialoger har 3F 

löne och arbetsvillkoren i det befintliga kollek
tivavtalet för översättare i HK. Avtalet ger alltså 
frilansande tolkar, som tillhandahåller tjänster 
via Voocaliplattformen, samma villkor som för 
traditionella tolktjänster i branschen. Avtalet 
definierade inte vilka frilansare som omfattas av 
avtalet och vilka som står utanför avtalet som 
genuina egenföretagare. Det är dock menat att 
gälla även för plattformsarbetare och ge dem vissa 
rättigheter som anställda.

I Sverige och Norge är kollektivavtalen med 
Foodora tecknade mellan företaget och för
bundet, men både Fellesforbundet i Norge och 
Svenska Transportarbetareförbundet menar att 
avtalet kan användas som ett branschavtal för cy
kelbud.133 Foodora i Norge är med i arbetsgivar
organisationen Virke som säger sig vara intresse
rade av att teckna avtalet på branschnivå. De är 
de första som organiserar den typen av branscher 
i Norge. Fellesforbundet har påbörjat ett projekt 
för att systematiskt reda ut var olika plattforms
företag passar in. Här tror Fellesforbundet att 
avtalet inte enbart passar för matleverans, utan 
också exempelvis de företag som hämtar upp 
och placerar elsparkcyklar. Några av ”de nya” 
plattformsföretagen i Norge går redan på existe
rande avtal. Företaget Helt Hjem går exempelvis 
under avtalet Pakkerioverenskomsten. Frågor 
som diskuteras i nuläget är var andra aktörer 
ska placeras in, till exempel om Porter Buddy 
kan gå på Spedisjonsoverenskomsten. För att 
finna klarhet bör, enligt Fellesforbundet, en 
kartläggning ske över de nya företagen: vad är det 
företaget gör, hur är de organiserade, hur verkar 
företaget och vilket typ av arbete är det? Efter 
kartläggning av företagen, samt granskning av 
aktuella kollektivavtal kan mål uppställas för hur 
organisering ska ske.
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utarbetat ett avtal som faktiskt erbjuder ordnade 
löner och arbetsvillkor.

I det nationella avtalet i Danmark fastställs bland 
annat att, från och med 1 mars 2021, kommer 
en timlön, i linje med existerande transportavtal 
för branschen, att gälla. Arbetstiden är minst åtta 
timmar per vecka och upp till 37. Arbetstiden kan 
variera inom en referensperiod som är fördelad 
på tre månader, med en normal arbetstid som är 
föremål för högst 44 timmar under en vecka men 
med ett totalt genomsnitt på 37, vilket motsvarar 
heltid i Danmark. Arbete som överstiger ordina
rie arbetstid medför en övertidsbonus. Det nya 

avtalet är ett viktigt verktyg för fler företag och 
fler branscher att teckna kollektivavtal. Idag sitter 
3F i flera förhandlingar med andra plattforms
företag och arbetar aktivt med påtrycknings
arbete för att få företagen att också teckna det 
nationella avtalet för att säkerställa mer ordnade 
löner och arbetsvillkor. Avtalet ger företagen 
en chans att ta arbetsgivaransvar samtidigt som 
konsumenterna får en chans att göra ett val. Just 
Eat har börjat verka även i Norge och företaget, 
som redan har undertecknat ett nationellt kollek
tivavtal i Danmark, har gått ut och meddelat att 
de även kommer anställa sin personal i Norge.
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”När vi gick över till att ringa in personal via 
telefon började vi inte benämna det arbete de 
utförde som telefoniarbete”, sa Fredrik Winger
Solwang, ombudsman på Fellesforbundet. Han 
menar att matleveransföretag inte ska anses vara 
teknikföretag bara för att arbetet förmedlas via 
digitala plattformar. Flera politiker har gått på 
arbetsgivarnas spår och kallat plattformsarbete 
för just någonting nytt eller banbrytande. LO i 
Norge benämnde själva ett företag som kör ut 
mat, Oda (före detta Kolonial), med en liknande 
beskrivning. Fellesforbundet uppmuntrar i stället 
förbund att betrakta företagens affärsstruktur 
med klara ögon, utan påverkan av andra sidans 
perspektiv, för att se om det i själva verket är 
traditionellt arbete som utförs. Om så är fallet 
kan det finnas redan existerande branschavtal 
som passar in på företaget.

Det är enligt Fellesforbundet viktigt att vi från 
fackligt håll är beredda att möta de nya företagen 
som växer fram, och placera in dem rätt: inte 
enbart i rätt branschavtal, utan också gällande 
klassificering av arbetarna – det vill säga även 
de arbetare som inte utför just plattformsarbete. 
Budbilsbranschen har organiserats som själv
ständiga näringsidkare i Norge en längre tid nu, 
men de är egentligen inte så självständiga som 

I studien har förbund runt om i Norden inter  vju
ats för att ta reda på vilka möjligheter det finns 
för att organisera plattformsarbetare i praktiken. 
Några strategier som återkommer är att (1) inte se 
plattformsarbete som någonting nytt (2) fackligt 
fotarbete, (3) genomföra påverkansinsatser för att 
sätta press på företag att teckna kollektivavtal, (4) 
vara väl förberedd vid förhandling och (5) driva 
tvister till domstolen för att få mer klarhet i frågan. 
Det sistnämnda är en strategi som flera förbund 
har som mål att göra, även om det ännu inte har 
beprövats i Norden. Strategierna har delats upp i 
den ordning som vore mest naturligt att genom
föra arbetet i praktiken. Strategierna är tagna från 
olika nordiska förbund och sammanställs nedan.

4.1 Plattformsarbete  
– ingenting nytt

En strategi som är gemensam för många förbund 
är att inte se plattformsarbete som någonting 
nytt, även om den utmanar dagens regleringar, 
normer och gränser. Fellesforbundet är ett av 
flera förbund som säger att det är viktigt att inte 
göra arbetet med att organisera plattformsarbe
tare ”för avancerat”. De menar att det är arbets
givarnas perspektiv att plattformsarbete skulle 
vara någonting nytt. 

4 Strategier för att organisera 
 plattformsarbete i Norden
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uppdragstagarbegreppet åsyftar. Redan innan 
arbetet förmedlades via en app eller digital 
plattform felkategoriserades alltså arbetstagare 
som egenföretagare. Exempelvis får en själv
ständig chaufför i Bring i nuläget ett kontrakt 
att signera på runt 30 sidor kring hur arbetet 
ska utföras, vilket kan sägas vara en väldigt 
omfattande arbetsbeskrivning för ett självständigt 
uppdrag. Huruvida det är en plattform eller inte 
bör här vara ointressant utan frågan handlar om 
huruvida arbetet kan anses vara självständigt i 
den mån att de som utför arbetet faller in under 
uppdragstagarbegreppet, och inte arbetstagar
begreppet. Uppfyller inte arbetaren rekvisiten 
för att vara egenföretagare ska denna inte heller 
juridiskt behandlas så. Utvecklingen är därav 
inte enbart kopplad till plattformsarbete, även 
om det är tydligt att trenden är återkommande i 
plattformsarbete. Precis som rapporten har visat 
uppställer plattformsföretagen många gånger 
regler kring hur arbetet ska utföras, när det ska 
utföras och hur priset ska sättas. Möjligheten 
att köra för andra företag kan också begränsas 
genom att chaufförerna för Bring exempelvis 
måste ha lastbilar där det står ”Bring” på 
lastbilarna. Samtidigt får det inte stå Bring på 
lastbilarna om du som egenföretagare vill köra 
för andra företag, då måste du använda en annan 
lastbil och använda andra kläder. Detta försvårar 
möjligheten att arbeta för andra plattformar.

Transportarbetareförbundet i Sverige är ett annat, 
av flera förbund, som uttryckt att det arbete som 
utförs på exempelvis Wolt eller Foodora inte 
är gig-arbete, utan vanligt arbete som utförs av 
arbetstagare. Leverans av varor, städtjänster och 
taxitjänster har funnits innan digitaliseringen. 
Förbundet har tagit fram en hållning där de 
konstaterar att den rätta benämningen är 

plattformsarbete, inte gigarbete, och menar att 
de som arbetar i strukturerade arbeten i tran
sportsektorn utför traditionellt arbete, inte ”gig”. 
Denna arbetsform kan i stället jämföras med det 
arbete som utfördes av daglönare för hundra år 
sedan. Idag får plattformsarbetarna i många fall, 
likt daglönare stå på gator och torg och obetalt in
vänta jobb, utan att veta om de blir utvalda för att 
arbeta dagen därpå. Sådana arbetsvillkor hör inte 
hemma i vår tid och absolut inte i den nordiska 
modellen. Dessa bud arbetar många gånger på 
samma arbetsplats varje dag och arbetet är såle
des inte korta gig med en start och slutpunkt. En 
person som kör för exempelvis Wolt kör ofta för 
Wolt i flera månader. Företaget behöver dessutom 
arbetskraft löpande. Det är alltså inget tillfälligt 
arbete, utan som vilket annat arbete som helst. 
Plattformsföretag som har en sådan affärsmodell 
bör därför betraktas som arbetsgivare: de har ett 
långsiktigt behov av arbetskraft och bör ta sitt 
arbetsgivaransvar och anställa sin personal.

4.2 Traditionellt fackligt fotarbete
4.2.1 Intern strategi
Flera förbund har tillsatt en intern grupp på 
förbundsnivå för att diskutera strategier för 
plattformsarbete. På Svenska Transport arbetare
förbundet har en grupp tillsatts på central nivå 
bestående av en utredare samt ett antal om
budsmän som tillsammans haft workshops och 
diskuterat lösningar för att få in plattformsarbete 
i den svenska modellen. Inför varje träff har 
utredaren förberett med information, dokument 
och artiklar som hen bett ombudsmännen läsa 
på och under träffen har materialet diskute
rats. Under workshops har policydokument 
granskats och gruppen har diskuterat hur 
gällande rätt ska tolkas samt gjort upp en plan 
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för att bemöta utvecklingen. Under mötena 
har en intern och extern strategi växt fram. 
Transportarbetareförbundet har även tagit fram 
en generell hållning för hur förbundet ska tänka 
och hur deras inställning är. Fellesforbundet i 
Norge förespråkar att tillsätta en intern grupp 
som arbetar koncentrerat med just icketraditio
nellt arbete. Fokus, enligt förbundet, bör ligga 
koncentrerat på ett företag i taget och en plan bör 
tas fram för hur processen ska se ut just för att 
organisera arbetarna där. Förbundet poängterar 
vikten med att ha tålamod i en sådan process och 
att arbeta strategiskt.

På Unionen i Sverige har ett par personer fått 
ansvaret att granska vad som händer i utveck
lingen av nya former av företag så som platt
formsföretag. Experterna på området har haft 
kontakt med olika institutioner och myndigheter 
och exempelvis fått i uppdrag att hålla koll på 
vilka bedömningar skatterätten/kammarrätten 
gjort i frågan. Unionens ombudsman för digitala 
arbetsmarknader, tipsar om att hålla koll på 
huruvida det föreligger luckor i den svenska 
lagstiftningen och att arbetstagarorganisationer, 
i så fall, bör vara särskilt uppmärksamma i de 
områdena. En strategi hos Unionen har hela 
tiden har varit att hålla sig uppdaterad, granska 
material som kommer ut och skriva policydoku
ment. Unionen har varit öppna för att inkludera 
plattformsarbetare och har tre redan existerande 
avtal som omfattar arbetsgruppen. Förbundet 
har även ingått ett strategiskt samarbete med 
det tyska fackförbundet IG Metall som särskilt 
fokuserar på arbete genom digitala plattformar.

En viktig del i vägen till kollektivavtalslösningar 
är det traditionella fackliga fotarbetet. Det 
är medlemmarna som bär facket och det är 

genom organisering som förändring kan ske. 
Organisationsgraden är särskilt låg bland 
plattformsarbetare vilket är problematiskt 
eftersom det krävs facklig organisering för att få 
till kollektivavtal och därmed förbättra arbetarnas 
villkor. Anders Kjellberg, en av Sveriges ledande 
forskare om fackliga organisationer och parts
relationer ur ett historiskt och internationellt 
perspektiv, skriver om hur den fackliga organi
sationsgraden hotar den svenska modellen.134 
Enligt Kjellberg bidrar outsourcing, inhyrning 
av personal, ensamarbete och gigarbete till vad 
han kallar ofrivillig strukturell individualism. På 
så vis kan de olika arbetsformerna sägas bidra 
till en försvagning av den kollektiva styrkan. 
Plattformsarbete sker många gånger enskilt med 
risk för isolering från andra utförare, företaget 
och beställare (kunden). Incitamenten för att 
organisera sig försämras ytterligare genom att 
plattformsarbete många gånger är en bisyssla 
till en annan huvudsaklig sysselsättning eller 
tänkt att vara tillfälligt i väntan på bättre jobb. 
Arbetsformen är överrepresenterad av de grupper 
där trenden av kraftig tillbakagång för fackföre
ningsrörelsen är allra störst och där försämrade 
arbetsvillkor återvinns; bland unga, utrikesfödda 
och tillfälligt anställda inom LOområdet.135

Att rekrytera medlemmar kan sägas vara 
fackets viktigaste uppgift för att fortsätta vara 
starka aktörer på arbetsmarknaden och här är 
en utmaning att fånga upp dessa arbetare som 
genom den icketraditionella arbetsformen faller 
mellan stolarna. Genom att prata med olika 
fackförbund som varit framgångsrika i sitt arbete 
att rekrytera plattformsarbetare har det visat 
sig att kreativa lösningar har varit nyckeln till 
framgång. Fellesforbundet har utvecklat en plan 
för hur nya branscher utan kollektivavtal inom 
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Fellesforbundets område ska bemötas.136 Planen 
är att göra en strategi som är utvecklad med 
grund i det arbete som förbundet gjorde när de 
tecknade kollektivavtal med matleveransföretaget 
Foodora. Fellesforbundet skriver att med tanke 
på hur arbetsformen växer så bör ett team tillsät
tas som arbetar med frågan systematiskt över tid. 

Planen utgör tre steg för att organisera 
plattformsarbetare:
1.	 Kartläggning. En grundläggande kartlägg

ning över de olika plattformsföretagen; vem 
äger dem, hur ser ekonomin ut, hur många 
arbetar på företaget, vilken affärsmodell 
tillämpas, vilket lönesystem tillämpas och vad 
tjänar arbetarna i nuläget?

2.	 Se	över	aktuella	kollektivavtal. Finns det 
något tillämpligt kollektivavtal som kan 
användas och som enligt kartläggningen 
passar in på företaget eller behöver ett nytt 
avtal upprättas? Några av ”de nya” plattforms
företagen i Norge går redan på existerande 
avtal (precis som i Sverige och Danmark). 
Helt Hjem går exempelvis på paketavtalet 
(pakkerioverenskomsten), kan då Porter 
Buddy gå på speditionsavtalet (spedisjons
overenskomsten)? Det är viktigt att placera  
in arbetstagarna på rätt kollektivavtal.

3.	 Organisering. Efter en noggrann kartläggning 
och betraktande av existerande kollektivavtal 
bör mål uppställas för organiseringen. 
Eftersom det är en svår grupp att organisera 
kan ett eller några företag i taget väljas ut 
till en början. I vilket företag finns det störst 
chans till organisering? Organisering bör ske 
i ett tätt samarbete med lokala avdelningar för 
att upprätta aktiva fackklubbar som kan stå 
på egna ben. För att genomföra arbetet krävs 
mycket tid.

Projektet bör klassificeras som särskilt organise
ringsoffensiv och prioriteras under 2022 enligt 
förbundet. För att lyckas föreslår Fellesforbundet 
att tillsätta en grupp med personer från bland 
annat socialpolitiken (samfunnspolitisk) som, 
tillsammans med de personer som ansvarar för 
avtalsöverenskommelser, ska genomföra proces
sen utifrån mål och mandat. Det bör också vara 
tillräckligt många personer som har detta som 
huvudsaklig arbetsuppgift under en längre tid, det 
vill säga förmodligen under flera år. I den tillsatta 
gruppen kan nya verksamheter analyseras för att 
se över huruvida de är aktuella som ”nya företag 
under Fellesforbundets område”. Projektgruppens 
syfte är vidare att verkställa arbetet med kartlägg
ning, granska aktuella kollektivavtal, samt göra 
en plan för organisering utifrån aktuella mandat.

4.2.2 Organisering
Den första, och kanske svåraste uppgiften, är att 
nå ut till kollektivet vid rekrytering av medlem
mar. Ett första steg är att erbjuda medlemskap 
för alla plattformsarbetare. I vissa förbund kan 
det stå i stadgarna att egenföretagare inte får vara 
medlemmar vilket försvårar arbetet. Majoriteten 
av alla plattformsarbetare i Norden anställs inte 
av själva plattformsföretaget även om de juridiskt 
bör klassificeras som arbetstagare. Ett första steg 
kan därför vara att ta fram en hållning kring hur 
förbundet ska förhålla sig till icketraditionella 
anställningar och huruvida egenföretagare utan 
anställda ska få vara medlemmar i organisatio
nen. Kanske behöver en ändring komma till i 
förbundets stadgar eller en intern strategi tas 
fram för att satsa på att organisera den växande 
arbetsgruppen plattformsarbetare.

För att nå ut till kollektivet och rekrytera med
lemmar krävs traditionellt fackligt arbete med 
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fackliga informationsträffar och uppstartande av 
lokala fackklubbar. I mina intervjuer har det upp
kommit flera intressanta lösningar. Exempelvis 
berättade en ombudsman från Fellesforbundet att 
hen beställde ett 20tal matleveranser från olika 
restauranger för att sedan tillge budet informa
tion och på så vis genomföra ett kreativt rekry
teringsarbete. Fackförbund har även mött buden 
på de torg där de samlas för att invänta nästa 
matleverans och på andra platser där de kunnat 
dela ut information och nå buden. I Danmark 
har en strategi varit att just stå utanför företagens 
lokaler eller synas på allmänna knutpunkter; på 
gator och torg.137 Kanske behöver information 
även erbjudas på engelska för att få med alla. 
Här gäller det att se var arbetarna befinner sig 
och vad förbunden kan erbjuda för att nå ut till 
arbetsgruppen: kanske kan mat erbjudas under 
informationsträffar? Genom medlemsutbildning
ar kan sedan ett utåtriktat aktivt arbete gentemot 
gruppen påbörjas.

En gemensam strategi är att inrikta sig på ett 
företag i taget när det kommer till resursfördel
ning och mentala förberedelser. Det är viktigt 
att ge projektet fullt fokus; ligga nära, vara väl 
förberedd, vara tillgänglig och låta medlemmarna 
vara med och organisera. Genom att vara lyhörd 
för medlemmarnas förslag och åsikter och låta 
arbetarna vara med på hela resan med att ta fram 
ett avtal kan någonting hållbart och långsiktigt 
byggas upp. Detta är av stor vikt för att behålla 
medlemmar även efter dess att ett avtal är på 
plats, annars finns det risk för medlemstapp. För 
att förkorta processen och upprätthålla glöden 
bör mötena ske kort inpå varandra. Det är även 
väsentligt enligt kollektivavtalsbärande förbund 
att dedikera ett par människor till särskilda upp
drag. Eftersom uppdraget innebär stort ansvar, 

kan det vara bra om de förtroendevalda erbjuds 
betalning för sitt fackliga arbete. Det är önskvärt 
att förbundet i processen även själv tillsätter 
personer som enbart arbetar med projektet, 
och därav forma en blandad grupp med både 
yrkesverksamma plattformsarbetare och anställda 
i förbundet.

4.2.2 Strejk
Fellesforbundets arbete i att nå kollektivavtal med 
Foodora tog lång tid och krävde tålamod. De 
organiserade buden satte upp en hård kamp och 
lyckades till slut, efter två veckor lång strejk, få 
det historiska kollektivavtalet på plats. Kärnan i 
Fellesforbundets arbete var att rekrytera medlem
mar som sedan kunde vara relativt självgående 
i arbetet. För att lyckas rekrytera medlemmar 
krävdes kreativitet och tålamod. Det tog flera år 
innan Fellesforbundet i Norge lyckades rekrytera 
de runt hundra personer som idag är medlemmar 
i Oslo. Under strejken fanns ytterligare hundra 
personer på plats och genom antalet, tillsammans 
med de aktiviteter som de strejkande utförde, 
var gruppen väldigt synliga under hela strejken. 
Cykelbuden satte upp en cykelservice som de själ
va organiserade på torget för att locka människor. 
Omkring 10 000 personer fick hjälp att serva 
sina cyklar under den två veckors långa strejken. 
Fellesforbundet menar att det engagemang som 
kom inifrån gruppen var avgörande och att 
utfallet, förmodligen, inte skulle varit densamma 
om det var förbundet själva som ensamma skötte 
allt arbete under processen. Under strejken 
serverades mat och cykelbuden hade samling 
varje dag där de cyklade runt med flaggor. Även 
personer som inte ingick i strejken lockades 
dit och blev en del av den strejkande massan. 
Förutom att erbjuda cykelservice gjorde medlem
marna våfflor, spred information och byggde upp 
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en gemenskap. Strejken fick stort mediautrymme 
där budens usla arbetsvillkor synliggjordes vilket 
i sin tur påverkade en allmän opinion.

En grundsten till det lyckade utfallet var det 
ansvar som de valda nyckelpersonerna tilldelats 
under processen. Dessa cykelbud fick ett hu
vudansvar vid planerande och genomförande av 
organiseringen och strejken. Personerna hade 
olika uppdrag innan strejken där en grupp till 
exempel skrev ner önskemål (lön, säkerhetsfrå
gor, upplärning m.m.) och sammanfattade sina 
krav i förslag på kollektivavtalslösningar. De 
engagerade cykelbuden organiserade strejken 
väldigt väl och hade stort engagemang. Enligt 
Fellesforbundet var mat en nyckel till framgången 
med organiseringen. Cykelbud kör ut mat under 
hela arbetspass, känner doften av nylagad mat 
konstant och är samtidigt själva alltid hungriga. 
En strategi för att sprida information, organisera 
och rekrytera medlemmar har därför varit att 
bjuda på mat vid informationsträffar, under 
medlemsträffar och under strejker.

Den process som använts för att få till kollektiv
avtalslösningar kan användas även för att teckna 
kollektivavtal med andra konkurrerande platt
formsjättar. Arbetsprocessmallen kan appliceras 
på exempelvis företag som Wolt under förutsätt
ningen att det finns starka individer på arbets
platsen som drar med sig sina kollegor – något 
som alltid går att finna på en arbetsplats enligt 
Fellesforbundet. En skillnad är dock att Foodora 
anställde bud redan innan kollektivavtalsproces
sen satte i gång, även om fler var självständiga 
näringsidkare. Därav kan det sägas vara ett extra 
steg i processen för att få till kollektivavtal för 
de plattformsföretag som ännu inte anställer 
sin personal och därmed inte erkänner sig som 

arbetsgivare. När olika arbetsgivarfunktioner 
delas upp mellan olika aktörer och det inte finns 
någon tydlig arbetsgivare finns det inte heller 
någon naturlig motpart.

I Foodora i Sverige och Norge anställs personer 
som tidigare varit egenföretagare, men som vill 
bli arbetstagare och som kräver anställning via 
förbundet. Samtidigt vill inte Fellesforbundet gå 
för hårt mot Foodora. I stället ligger nu fokus på 
att jämna ut konkurrensen och organisera platt
formsarbetare i andra liknande företag. I nuläget 
har Foodora större utgifter än sina konkurrenter 
eftersom arbetsvillkoren är bättre och garantilön 
utgår. Därför är nu en strategi i Norge att först 
jämna ut konkurrensen mellan de olika aktörer
na genom att sätta press på konkurrenterna. 
Fellesforbundet menar också att det är strategiskt 
att fokusera på ett företag i taget för att samla alla 
krafterna på ett ställe.

4.3 Påverkansinsatser
4.3.1 Skapa opinion
En strategi som har visat sig framgångsrik är att 
synliggöra problemen med plattformsarbete i 
media och medvetengöra gemene man om vilka 
arbetsvillkor som de stöttar vid användandet av 
ett visst plattformsföretag. Många bryr sig om 
arbetsvillkor när de köper varor eller beställer 
mat. Detta har bland annat varit framgångsrikt 
i Danmark där konsumenter har valt bort varor 
från ett visst företag efter massivt mediautrymme 
kring deras bristfälliga arbetsvillkor. Om det 
finns hållbara alternativ där goda arbetsvillkor 
kan garanteras har det alltså visat sig att konsu
menter väljer det alternativet – om vetskap kring 
alternativet finns. Genom att visa konsumenterna 
de bristfälliga arbetsförhållanden som råder 
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kan företag pressas till att teckna kollektivavtal. 
I Danmark har inte Amazon etablerat sig väl, 
men däremot har Nemlig.com etablerat sig, 
ett företag med likande affärsidé. På Nemlig.
com arbetar (2021) omkring 1 400 lagerarbetare 
samt 400–500 chaufförer, de flesta av dem med 
invandrarbakgrund.138

3F har agerat för att pressa företaget till att ta 
ansvar och förbättra de bristfälliga arbetsvill
koren genom tre steg:
1. Nå ut till arbetarna på Nemlig.com genom  

att stå utanför företagets lokaler dagligen:  
3F har haft som mål att visa att arbetarna inte 
är ensamma och att förbundet bryr sig.

2. Industriellt agerande. Detta steg innebär 
att delar av leveranserna har blockerats. 
Bland annat har vissa leveranser till dansk 

äldreomsorg stoppats för att sätta press på 
företaget att teckna kollektivavtal.

3. Nå ut i media. Detta arbete är viktigt genom 
hela processen och arbetare i dansk press har 
vittnat om usla arbetsförhållanden. I media 
sprids information från de nyorganiserade 
förarna och visselblåsare berättar frekvent 
om deras negativa upplevelser. Här har flera 
kanaler använts för att nå ut till så många som 
möjligt.

Resultatet av insatserna har inte ännu lett till 
kollektivavtal, men Nemlig.com har upplevt 
en nedgång på 30 procent i sin marknadsandel. 
Detta kan sägas ha sin grund i (1) de ständiga 
berättelser i pressen kring hur arbetarna på 
arbetsplatsen behandlats samt (2) att det finns 
hållbara alternativ där goda arbetsvillkor kan 
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garanteras. I juli och september 2021 lyckades 
3F, genom förhandlingar, få med sig två stora 
konkurrenter till Nemlig.com och teckna två 
kollektivavtal för deras förare. De konkurrerande 
företagen erkände därmed sina arbetare som ar
betstagare. Detta innebär att arbetarna garanteras 
samma löner och arbetsvillkor som andra förare 
i Danmark. Dessa kollektivavtal har använts som 
ett PRverktyg och företagen har marknadsfört 
sig själva som ett hållbart företag med ordentliga 
arbetsvillkor och ett legitimt kollektivavtal. 

Framför allt har Coop Danmark, en av konkur
renterna, framhävt sig själva som det hållbara 
alternativet i media. Företaget har byggt upp sitt 
varumärke ytterligare genom att alla deras varor 
kommer att levereras via gröna eldrivna fordon 

och därmed strävar efter att vara ett hållbart 
företag som bryr sig på mer än ett sätt. 3F har 
haft inställningen att många faktiskt bryr sig om 
arbetsvillkor när de köper varor eller beställer 
mat. Om det finns hållbara alternativ där goda 
arbetsvillkor kan garanteras kommer konsumen
ter välja det alternativet. Det har också visat sig 
stämma när det gäller Nemlig.com och Coop. 
Följaktligen är det viktigt för företagen att kunna 
uppvisa goda arbetsförhållanden på arbetsplat
sen. Att sätta press genom media har varit ett 
framgångsrikt tillvägagångssätt och att ställa 
två företag mot varandra har visat sig påverka 
konsumenterna i sitt val. Det har också påverkat i 
vilken utsträckning företagen har kunnat fortsätta 
växa på arbetsmarknaden med resultatet att 
det företag som inte erkände sina arbetare som 
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arbetstagare således gått med stora ekonomiska 
förluster. Syftet med strategin är att medvetengöra 
de villkor – eller snarare brist på villkor – som 
föreligger för dessa arbetare, och på så vis sätta 
press på företaget att agera.

I 3F:s strategi ligger fokus på att det är kunden 
som bär företaget och att ett plattformsföretag 
inte kan verka utan sin kundkrets. Därav är en 
stark strategi att nå ut till allmänheten genom 
media och demonstrationer. Detta sätter press på 
företagen, som riskerar att förlora sitt hänseende 
och därmed sina kunder, om de inte agerar. 
Påverkansinsatser kan göras på flera olika plan 
och genom kreativitet kan information nå ut 
genom olika kanaler. Det kan ske genom att prata 
med politiker, som i sin tur yttrar sig offentligt, 
eller genom influensers/kulturpersoner som 
kan få med sig en opinion genom sina kanaler. 
Påverkansinsatser kan göras i flera olika skeden 
av processen. I Norge fick Foodoraarbetarnas  
arbetsvillkor stort mediautrymme i samband med 
strejken och Fellesforbundet arbetade aktivt med 
att nå ut genom så många kontakter som möjligt 
via sociala media. En känd influencer i Norge 
bidrog till att sätta press på företaget genom att 
lägga ut bilder på hur hen stöttade demonstra
tionen på sitt Instagram. Detta påverkade den 
allmänna opinionen samt gav strejken ytterligare 
mediautrymme vilket kan ha påverkat utfallet. 
Även i Sverige fick förbundets förhandlingar 
draghjälp av media. Bland annat genom att en 
journalist som tagit uppdrag via Foodora, skrev 
flera artiklar om ämnet i Sydsvenskan. Dessutom 
valde flera bud att gå ut i media med sina dåliga 
erfarenheter. I samband med förhandlingarna 
hade Transportarbetareförbundet en framgångs
rik rekryteringskampanj i Stockholms tunnel
banor som bidrog till en allmän opinion. 

4.3.2 Samhällspolitisk påverkan
Runt om i Norden har olika expertgrupper till
satts för att diskutera ämnet mellan myndig heter, 
sakkunniga, politiker och arbetsmarknadens 
parter. I Sverige har exempelvis en grupp experter 
träffats för att utbyta idéer under workshops 
mellan myndigheter, organisationen Giglab och 
andra relevanta samhällsaktörer. I flera länder 
runt om i Europa har det visat sig att andra 
myndigheters bedömning kan vara avgörande 
för huruvida plattformsföretag ska klassificeras 
som arbetsgivare och att ha nära kontakt med 
myndigheten är därför en god strategi. Italienska 
Skatteverket stämde Wolt för att inte ha betalat in 
arbetsgivaravgift. Detta medförde att buden blev 
arbetstagare enligt skatterätten och Wolt bedöm
des betala den summa som de var skyldiga staten. 

Löpande kontakt med politiker och andra 
beslutsfattare samt aktivt deltagande i samhälls
politiska diskussioner är också en viktig del i 
påverkansarbetet. I Danmark har vetenskapsmän, 
akademiker, plattformsarbetare, fackförbunds
representanter och arbetsgivarrepresentanter 
diskuterat plattformsarbete och tillsammans gett 
råd och inspiration till regeringen i Danmark. 
Distruptionsrådet är ett tillsatt råd på regerings
nivå och ett av flera danska exempel på initiativ 
för att möta framtidens teknik. Under 2021 har 
ett riksavtal tecknats för matleverantörer, en stor 
framgång för 3F Danmark och för den danska 
framtida arbetsmarknaden i stort. Avtalet kan 
sägas vara en kombination av flitigt fackligt 
fotarbete, påverkansinsatser, men också den  
goda kommunikation som förbundet haft internt 
såväl som externt. Nära kontakt med olika 
institutioner och politiker, tillsammans med en 
stark kraft inifrån, kan alltså vara betydelsefullt 
för att nå framgång.
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Enligt 3F Transport är det tack vare skattelag
stiftning, tillsammans med påverkansinsatser, 
som Uber inte kunde etablera sig i Danmark. 
Bristande skatteintäkter innebär bristande 
intäkter till välfärden. Förbundet tror därför att 
skattefrågan kan väcka en viktig samhällsdebatt 
där facken bör ha en aktiv roll. ”Under de tre år 
som Uber var verksamma i Danmark lämnade 
de efter sig en dålig image. I Danmark förknippas 
Uber med skatteflykt, socialt bedrägeri och social 
dumpning”, säger en politisk rådgivare på 3F. 
Förbundet menar att den allmänna opinionen 
och den samhällspolitiska påverkan bidragit 
till att Uber aldrig kommer kunna etablera sig i 
landet på nytt.

I Danmark har Skatterådet nyligen slagit fast att 
de som arbetar för Wolt ska betraktas som an
ställda i skattehänseende, inte egenföretagare.139 
Skatterådet handlägger, fattar beslut och bistår 
Skatteförvaltningen i skatterättsliga ärenden i 
landet. Uttalandet kom efter att en person som ti
digare arbetat på Wolt begärde att få ett bindande 
svar från myndigheten kring sin anställningssta
tus. Myndighetens bedömning kan jämföras med 
det uttalande som arbetarskyddsmyndigheten vid 
regionförvaltningsverket i Finland gjorde 2021.140

På Arbetsmiljöverket i Sverige pågår det en 
utredning kring plattformsarbete och huruvida 
de omfattas av arbetsmiljölagen.141 Företaget som 
står under utredning är Taskrunner, som erbjuder 
tjänster så som flytthjälp eller montering av 
möbler. Taskrunner är ett företag som kan sägas 
ha en affärsmodell av ett mindre strukturerat slag 
där plattformen sammankopplar arbetsutförare 
med personer som är villiga att utföra tjänsten – 
utan att konstruera några detaljerade regler kring 
prissättning eller hur arbetet ska utföras. Enligt 

myndigheten saknas en riskbedömning från före
tagets sida gällande sjukdomar och skador som 
kan uppkomma av arbetsmiljön hos kunderna. 
Utredningen fokuserar på hur plattformsföretag 
arbetar och om företagen ska betraktas som 
arbetsgivare i de fall de återkommande förmedlar 
uppdrag. Myndigheten har inom ramen för arbe
tet utfärdat ett vite mot gigföretaget Taskrunner 
för att pröva frågan om arbetsmiljöansvar.

Skatteverket (Skatteetaten) i Norge har, med hjälp 
av analysmedel, kunnat visa att det förekommer 
mycket skattefusk. Det är den instansen som har 
kommit längst i Norge enligt Fellesforbundet och 
myndigheten är måna om att göra någonting för 
att nå förändring. Skatteingången är därför väl
digt viktig och ett gott samarbete vore önskvärt 
för att uppnå större reglering av icketraditionellt 
arbete. Samtidigt går det att se att det i Sverige 
inte alltid varit till förmån för arbetsutföraren 
att vara anställd. De arbetstagare som anställs 
för enskilda uppdrag via egenanställningsföretag 
får ut en lägre lön än egenföretagare som utför 
samma arbete då egenanställningsföretaget tar en 
provision för att sköta det administrativa arbetet. 
Problemet har sin grund i att cykelbuden inte har 
ett val, utan tvingas gå via egenanställningsföre
tag för att få utföra arbete för plattformsföretagets 
räkning. 

Det är dessutom oklart huruvida buden kan klas
sificeras som egenföretagare enligt Skatteverkets 
regelverk, eftersom man räknas som alltför 
”inordnad” i företagets verksamhet. Här vore det 
önskvärt med en gemensam definition av arbets
tagarbegreppet och en gemensam plan framåt 
som inte enbart fokuserar på skatteintäkter utan 
också på att få in ickestandardiserat arbete i den 
svenska modellen.
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4.4 Förhandling
Plattformsarbete kan regleras i den nordiska 
kollektivavtalsmodellen. En stor utmaning för att 
få till kollektivavtal är att få plattformsföretagen 
att förstå vikten av att teckna kollektivavtal 
och bli en del av den nordiska modellen. En 
förhandlingsstrategi är därför att förklara för 
motparten hur den nordiska modellen fungerar. 
Intervjupersoner på olika fackförbund har 
återberättat om plattformsföretag som inte förstår 
hur den nordiska modellen fungerar, och därför 
inte varit intresserade av att teckna kollektivavtal. 
Förbunden menar att många nya företag inte 
känner till varför kollektivavtal är viktigt eller 
varför de ska betraktas som arbetsgivare och 
ta arbetsgivaransvar. En inställning som har 
behövt brytas är att företagen betalar ”tillräckligt 
bra”, och därför inte behöver teckna något 
kollektivavtal. Företag som uttrycker sig på ett 
sådant vis har förmodligen en dålig insyn i hur 
arbetsmarknadsmodellen är uppbyggd. De flesta 
av dessa nybakade entreprenörer menar inte 
att frånsäga sig ansvar utan det handlar om ren 
okunskap; personerna har inte reflekterat över 
vad som händer när någon får barn eller blir sjuk. 
Här gäller det att i förhandlingar kunna förstå 
var motparten kommer ifrån och förklara varför 
deras resonemang inte är logiska i ett större 
sammanhang. När ett icketraditionellt nystartat 
företag säger att de inte vill betala sjuklön och bör 
undantas eftersom det inte fungerar i deras affärs
modell bör följande motfråga ställas: ”Menar ni 
alltså att alla företag som inte tycker att de har 
råd att betala sjuklön ska kunna låta bli med 
hänvisning till sin ekonomi eller affärsmodell?”

Hur ska fackförbund då gå till väga när motpar
ten vägrar att se sig själv som arbetsgivare och 

menar att företaget enbart är en plattform som 
förmedlar arbete mellan kund och utförare? Här 
tror jag att det är viktigt att, innan förhandling, 
kartlägga hur arbetet på plattformen ser ut i 
realiteten. Det är även väsentligt att ha en god 
inblick i vad som har hänt på området och vad 
som gäller. Därav bör policyanalyser göras på 
förhand innan ett möte med företaget sker. 
Den fackliga förhandlaren bör ha god insyn i 
fenomenet, vad plattformsarbete innebär och vad 
fokus ska läggas under förhandlingen. Detta ger 
förbundet en trygghet i ryggen och vassa argu
ment. Därefter kan frågor ställas på ett sådant sätt 
att de skapar förståelse hos arbetsgivaren för dess 
roll och ansvar. Om det visar sig, vid granskning 
av företagets affärsstruktur samt genom kom
pletterande frågor, att det är företaget som till 
exempel leder och fördelar arbetet, betalar ut lön, 
erbjuder en pensionsförsäkring, då är företaget 
också en arbetsgivare juridiskt sätt. Här kan 
arbetstagarorganisationer hjälpa företagen att 
förstå att de i realiteten anställer sin personal och 
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därmed har en reglerad verksamhet som ska följa 
lag, på samma vis som bilförare ska följa lagen.

För att lyckas under förhandlingar har jag 
sammanfattat följande tips från medlemsförbund: 
1. Var väl förberedda innan förhandlingen: 

vad har hänt på området och vad är det som 
gäller? Granska policydokument, prata med 
personer eller andra förbund som varit i 
liknande förhandlingar för att få inspiration.

2. Kartlägg hur företagets affärsstruktur ser ut 
och om det finns något existerande kollek
tivavtal som skulle passa in på företaget.  
Om nya avtal behöver konstrueras, se om  
det finns något existerande avtal som kan 
ligga till grund för avtalet.

3. Granska hur företaget är uppbyggt och förbe
red ett par punkter av arbetsgivarfunktioner 
som företaget uppfyller.

Det är vanligt att icketraditionella företag menar 
att de inte kan anställa sin personal då ”hela deras 
verksamhet går ut på flexibilitet”. Att anställa sin 
personal behöver inte betyda att all flexibilitet är 
borta. Det går att som arbetsgivare organisera sin 
verksamhet utefter arbetsbelastning och det finns 
goda möjligheter att till exempel sänka sysselsätt
ningsgraden eller organisera verksamheten efter 
den specifika plattformens behov.

4.5 Skapa klarhet genom 
domstolspraxis

Det är inte upp till företagen att frånsäga sig sitt 
juridiska arbetsgivaransvar, i slutändan är det 
upp till domstolen att göra en sådan bedömning. 
En strategi som är gemensam för flera förbund 
runt om i Norden är därför att driva fall till dom
stol för att få reda på den verkliga klassificeringen 

av plattformsarbetare. I den traditionella arbets
marknaden anses en uppdragstagare som en 
självständig individ som har friheten att avböja 
ett uppdrag, bestämma över sin egen arbetstid 
och arbeta för olika uppdragsgivare. I realiteten 
kan självständigheten i plattformsarbete ifråga
sättas när en arbetare sitter utomhus och obetalt 
inväntar uppdrag med risk för dåligt betyg om 
tjänsten levereras bristfälligt. Det är plattformsfö
retaget som leder och fördelar arbetet och det är 
företaget som konstruerar regler för hur tjänsten 
ska utföras samt uppsätter ett prissättningssys
tem. Arbetarna är inte lika självständiga som upp
dragstagarbegreppet åsyftar och mycket pekar på 
att de har en anställningsstatus, oavsett om någon 
annan utger sig för att vara arbetsgivare eller om 
de i nuläget behandlas som egenföretagare.

I nuläget finns det en brist på rättspraxis i 
Norden och eftersom nyckelbegreppen i an
ställningsförhållandet huvudsakligen regleras i 
praxis föreligger det en gråzon i vad som gäller. 
Arbetstagar och arbetsgivarbegreppet i platt
formsarbete har inte testats och det finns en risk 
att företagens självkategorisering inte stämmer 
överens med arbetarnas verkliga status. Eftersom 
affärsstrukturen skiljer sig åt mellan olika företag 
krävs det att flera fall kommer upp i domstol. 
Ett enskilt fall kommer inte att ge ett svar på 
hur arbetsutföraren på ett plattformsföretag ska 
kategoriseras. Om plattformsföretaget uppfyller 
arbetsgivarfunktioner och har partsbehörighet att 
teckna kollektivavtal följer även skyldigheter och 
rättigheter för de olika aktörerna.

Runt om i Norden finns det i nuläget tvister i 
frågor som gäller plattformsarbete och rättspraxis 
kommer förmodligen komma på plats, även om 
processerna är långa. I Sverige är en av de stora 
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Transportarbetareförbundet driver tvisten mot 
Foodora för att få ett avgörande som ger vägvis
ning i vem som är den egentliga arbetsgivaren 
för arbetstagaren. Strategin är inte att gå hårt mot 
Foodora, det företag som faktiskt anställer en stor 
del av sin personal. Transportarbetareförbundet 
vill driva fallet för att skapa klarhet i vad som gäl
ler och förhoppningsvis se att det är plattforms
företaget som är arbetsgivare och därmed gjort 
sig skyldig till ett avsked genom att använda sig av 
egenanställningsföretaget. Eftersom det inte finns 
någon tidigare praxis kan fallet få stor principiell 
betydelse. 

Enligt Transportarbetareförbundet finns det två 
olika utgångar: (1) antingen bedömer domstolen 
att det är plattformen som är arbetsgivare och 
fackförbunden vet vilka de ska förhandla med i 
framtiden, eller (2) det är egenanställningsföre
taget som ska betraktas som arbetsgivare. Om 
så är fallet betyder det att de kan betraktas som 
bemanningsföretag och då går det att tillämpa 
bemanningsavtalet. Utfallet är inte önskvärt, 
men resulterar i att förbunden i framtiden vet 
hur de ska bemöta egenanställningsföretag och 
kan börja förhandla med dessa företag, i stället 
för plattformsföretagen. Bemanningsavtalet 
garanterar heltidsanställningar för de som 
omfattas vilket skulle ge arbetarna tryggare 
villkor än de som är gällande för egenanställda 
plattformsarbetare idag. I nuläget organiserar 
Transportarbetareförbundet även egenanställda 
plattformsarbetare och menar att arbetsgrup
pen, oavsett domens utfall, ska omfattas av 
kollektivavtal. Om de ska omfattas av samma 
kollektivavtal som de plattformsföretag som leder 
och fördelar arbetet, eller om förbund i stället 
bör teckna avtal liknande bemannings avtalet för 
gruppen, kvarstår att se. 

frågorna vem som har arbetsgivaransvar när 
arbetsgivarfunktionerna är uppdelade mellan 
två olika parter: egenanställningsföretag och 
plattformsföretaget som genom algoritmer leder, 
kontrollerar och fördelar arbetet. Problemet har 
även börjat spilla över till de nordiska grann
länderna och affärsmodeller med avancerade 
strukturer – där arbetsgivarfunktionerna delas 
upp mellan flera aktörer – gör läget komplicerat. 
För att få klarhet i vem som ska anses vara den 
egentliga arbetsgivaren förekommer det i nuläget 
tvister som förväntas nå domstol.

Transportarbetareförbundet i Sverige driver ett 
centralt ärende för ett cykelbud som har arbetat 
för Foodora, men blev tvingad till ett egenan
ställningsföretag, PaySalary. Förbundet menar att 
den egenanställda i själva verket var arbetstagare 
hos Foodora och har stämt budföretaget inför 
Arbetsdomstolen i Sverige för ett ogiltigt avsked. 
Tvisten gäller alltså huruvida Foodora gjort sig 
skyldig till ett ogiltigt avsked genom att använda 
sig av ett egenanställningsföretag och således 
avsluta anställningen hos företaget utan saklig 
grund. Egenanställningsföretaget har inte haft 
någon anställningsintervju och företaget anser 
själva att de aldrig haft något arbetsgivaransvar. 
Personen anställdes av Foodora 2019 som 
cykelbud och det var när arbetstagaren ville byta 
till moped, i stället för cykel, som han hänvisades 
till PaySalary. PaySalary skötte därefter all 
löneredovisning och löneutbetalning. I övrigt 
utförde budet sitt arbete precis som innan och 
Foodora har fortsatt att, genom algoritmer, leda 
och kontrollera arbetet samt tillhandahållit ar
betsutrustning. Vem som har arbetsgivaransvaret 
är oklart och Transportarbetareförbundet driver 
fallet som ett avsked, och yrkar att ogiltigförklara 
avskedet.
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Transportarbetareförbundet har jämfört vilka 
arbetsgivarkriterier som egenanställningsföretag 
uppfyller, i förhållande till vilka arbetsgivarkrite
rier som plattformsföretag uppfyller. Förbundet 
har genom sitt arbete konstaterat att det i nuläget 
finns två arbetsgivare i ett trepartsförhållande. 
Det finns alltså tre parter i ett system som är av 
dualistisk uppbyggnad. Vid ett betraktande av 
EUkommissionens nya förslag på kriterier för 
ett anställningsförhållande blir det tydligt att ett 
egenanställningsföretag inte skulle uppfylla något 
av kriterierna för att klassas som arbetsgivare.

I ett annat lokalt fall med liknande upplägg 
prövar Transportarbetareförbundet i stället 
arbetsgivaransvaret mot kollektivavtalet, och 

inte mot lagen om anställningsskydd som i 
föregående fall. Tvisten gäller en arbetare på ett 
budbilsföretag som har tvingats att gå över till ett 
egenanställningsföretag och arbeta därigenom, 
i stället för företaget. Därefter har personen inte 
längre omfattats av existerande kollektivavtal, 
trots att personen utför arbetet som tidigare, samt 
använder plattformsföretagets lastbilar, och följer 
företagets rutiner och regler. Den enda egentliga 
skillnaden med omregleringen är att personen 
nu får sin lön genom egenanställningsföretaget. 
Plattformsföretaget är medlem i en arbetsgivar
organisation och förbudet yrkar på lönekrav och 
allmänt skadestånd. Transportarbetareförbundet 
driver fallen för att få till praxis som klargör vem 
som är arbetsgivare. 
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5. Företagen kontrollerar de anställda på olika 
vis genom exempelvis betygssättningssystem 
och geografisk spårning via gps.

Vid en granskning av de nationella lagarna har 
det visat sig att kärninnehållet i nyckelbegrep
pen, arbetstagare och arbetsgivare, är i princip 
gemensamt i de nordiska länderna. Kriterierna 
baseras många gånger på rättspraxis och doktrin 
och kan sammanfattas med att en anställning 
föreligger om det finns ett avtalsförhållande av 
personligt arbete som utförs för en annan parts 
räkning och arbetet är föremål för tillsyn och 
kontroll. Om detta ska appliceras på företag med 
affärsmodellen on demand går det att konstatera 
att arbetet utförs för en annan parts räkning när 
(1) företaget bestämmer hur arbetet ska utföras 
(uppställer ett prissättningssystem, ställer krav 
på utseende, tar del av förtjänsten, konstruerar 
regler för hur arbetet ska utföras etc.) och (2) 
arbetet är föremål för kontroll och tillsyn (vilket 
görs genom till exempel betygssättningssystem 
och spårning av arbetsutföraren). Traditionellt 
sett är en avtalsgrund också en väsentlig egen
skap för om ett anställningsförhållande kan sägas 
råda. Det som skiljer sig mellan länderna är 

I studien har jag granskat den typen av arbete som 
brukar kategoriseras som on demand. I affärs
modellen ingår mer strukturerat arbete där det är 
plattformsföretaget som konstruerade regler för 
hur arbetet ska utföras. Wolt, Foodora, Bolt och 
Uber är några exempel på företag med en mer 
ordnad affärsmodell där traditionellt arbete så som 
städning, taxitjänster eller varuleverans förmedlas. 

Vid en granskning av plattformsföretagens affärs
modell så har det visat sig att alla dessa företag 
uppfyller de arbetsgivarfunktioner som Prassle 
och Risak uppställer i sin analysmodell: 
1. Det är plattformsföretagen som har  

befogen het att ingå och avsluta an ställ nings 
 förhållandet. 

2. Plattformsföretagen tar emot arbete och  
resultat – arbetstagaren har en skyldighet 
gentemot företaget att tillhandahålla hans eller 
hennes arbete, resultat/rättigheter tillhörande 
arbetet är kopplat till plattformsföretaget. 

3. Skyldigheter att tillhandahålla lön och arbete 
är gällande för alla. 

4. Plattformsföretagen utövar kontroll 
och hantering över interna och externa 
produktionsfaktorer. 

5 Sammanfattning

5.1 Vem är arbetsgivare respektive arbetstagare
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möjligheten att klassificeras som anställd utan att 
dessa egenskaper tydligt framstår. I Danmark och 
Norge listas ett brett utbud av indikatorer samti
digt som det finns en avsaknad av uttryckliga krav 
på kärnkriterier, vilket kan innebära en större 
flexibilitet vid en bedömning – jämfört med i 
synnerhet Finland. Både i det svenska och det 
norska begreppet erkänns behovet av att anpassa 
sig till förändringar på arbetsmarknaden uttryck
ligen. I Danmark, såväl som Norge, tillämpas 
målmedvetna angreppssätt. Sammanfattningsvis 
är alltså begreppen relativt anpassningsbara efter 
nya omständigheter i Norden, särskilt i Norge, 
Sverige och Danmark. Här skulle med andra 
ord rättspraxis kunna definiera icketraditionellt 
arbete som en anställning baserat på den bredd av 
uppfyllda indikatorer som i en helhetsbedömning 
tyder på att en anställning föreligger. 

Vid granskning av det förslag av kriterier som 
EUkommissionen har tagit fram blir det tydligt 
att de företag som har affärsmodellen on demand 
i transportsektorn uppfyller minst två kriterier, 
vilket är kravet för en arbetsgivarpresumtion. 
På Wolt, Foodora och Uber är det till exempel 
plattformen som uppsätter ett prissättningssys
tem (första kriteriet). Det är plattformen som 
bestämmer uppförande och utseendestandarder 
(andra kriteriet). Redan här är alltså två av fem 
kriterier uppfyllda och företagen har därmed ett 
arbetsgivaransvar. Plattformarna övervakar även, 
på olika sätt, utförandet av arbete genom olika 
kontrollfunktioner så som betygssättningssystem 
(tredje kriteriet) samt begränsar i olika mån 
arbetsutförarnas förmåga att välja arbetstider 
eller arbetsuppgifter (fjärde kriteriet). Huruvida 
femte kriteriet, att plattformen hindrar arbetarna 
från att arbeta för tredje part, uppfylls är oklart: 

många av de som till exempel levererar mat 
arbetar för en och samma plattform varje dag, 
men det verkar finnas möjlighet att även arbeta 
för andra. Möjligheten att köra för andra företag 
kan dock begränsas genom att chaufförerna 
för ett plattformsföretag exempelvis måste ha 
lastbilar där det står företagets logga. Samtidigt 
får inte loggan synas på lastbilarna när chauffö
ren, ”egenföretagaren” vill köra för andra företag 
– då måste en annan lastbil, och andra kläder, 
användas. Detta försvårar möjligheten att arbeta 
för andra plattformar. Dessutom kan inte dessa 
bud sägas ha möjlighet till egen kundkrets i den 
utsträckning som en egenföretagare bör enligt 
EUkommissionens förslag. Oavsett är det tydligt 
vid betraktandet av förslaget till direktiv att det 
bör ligga en arbetsgivarpresumtion hos dessa 
plattformsjättar. Detta gäller alltså även i de fall 
där egenanställningsföretag används då det inte 
är egenanställningsföretagen som bestämmer lön, 
regler för utseende, övervakar arbetet, begränsar 
arbetstider eller hindrar de, från att arbeta för 
tredje part. Förslaget kan alltså omkullkasta de 
nuvarande, allt vanligare, affärsstrukturer som 
plattformsföretag använder sig av där egenanställ
ningsföretagen tar på sig arbetsgivarrollen.

5.2 Vilka är de största  
utmaning arna för att organisera  
plattforms arbetare?

För att reglera plattformsarbetares arbetsvillkor 
och inkludera plattformsarbetare i den nordiska 
modellen krävs det att arbetsmarknadens parter 
träffar kollektivavtal. I rapporten har det visat sig 
att det finns tre grundläggande utmaningar för 
att träffa kollektivavtal för plattformsarbetares 
räkning:
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1. Den gråzon som föreligger kring vem som 
är arbetsgivare respektive arbetstagare i 
arbetsformen. Problemet grundar sig i att 
många plattformsföretag inte identifierar 
sig själva som arbetsgivare, vilket påverkar 
kollektivavtalets kompetensområde och 
därmed plattformsarbetarnas arbetsvillkor 
i stort. I stället ser företagen sig som någon 
slags mellanhand som förmedlar tjänster 
mellan plattformsarbetare och kunder. Det 
finns en risk att ickestandardiserat arbete 
underminerar rättslig förutsägbarhet. Om ett 
anställningsförhållande kan sägas råda avgörs 
nämligen delvis genom vilken affärsmodell 
som företaget använder sig av. När det inte 
finns en arbetsgivare att teckna kollektivavtal 
med är det inte heller möjligt att ta till norma
la stridsåtgärder, vilket kan sägas undermine
ra den nordiska kollektivavtalsmodellen. 
 
Problemet har sin bakgrund i att plattformsfö
retagens affärsstruktur utgår från tre aktörer; 
arbetaren, kunden och plattformsföretaget, i 
stället för två som i det traditionella anställ
ningsförhållandet. Eftersom det finns en brist 
på rättspraxis kring vem som är arbetstagare 
respektive arbetsgivare, samtidigt som det 
inte finns någon detaljerad eller enhetlig 
definition, föreligger ett oklart rättsligt läge. 
Detta medför att plattformsföretag lättare kan 
frånsäga sig sitt arbetsgivaransvar genom att 
använda sig av egenföretagare. Detta skapar 
även en snedvriden konkurrens på arbets
marknaden eftersom dessa företag, som inte 
erbjuder skäliga löner eller anställningstrygg
het, har ett helt annat ekonomiskt läge. När 
fler företag undviker att anställa sin personal, 
och därmed inte betalar ut arbetsgivaravgift, 
sociala avgifter eller avsätter pengar till 

arbetarens pension, kommer allt fler traditio
nella arbetsgivare, eller plattformsföretag som 
omfattas av kollektivavtal, att konkurreras ut. 

2. Det andra problemet är de korta tillfälliga 
anställningar som plattformsarbete många 
gånger innebär. Nolltimmarskontrakt och 
visstidsanställningar blir allt vanligare inom 
plattformsarbete i Sverige, Danmark och 
Finland. Användandet av underleverantörer 
och egenanställningsföretag innebär många 
gånger en stapling av visstidsanställningar. 
Avancerade affärsstrukturer som fördelar 
arbetsgivarfunktioner mellan olika aktörer 
gör rättsläget komplicerat och i Sverige har 
den administrativa parten börjat ta på sig 
arbetsgivaransvaret, i stället för den part 
som leder och fördelar arbetet. Detta görs 
genom att de företag som har arbetstagare inte 
själva har några anställda, i stället anställer 
de genom andra företag eller ”hyr in” ett 
egenanställningsföretag som agerar arbetsgi
vare. Egenanställningsföretag fungerar som 
en administrativ och ekonomisk mellanhand 
som betalar ut lönen till arbetsutföraren. 
Detta kan inte ses som någonting annat än 
ett sätt att ”spara pengar” genom att runda 
lag och kollektivavtal och tillämpa betydligt 
sämre villkor. De som arbetar genom ett 
egenanställningsföretag anses i Sverige vara 
arbetstagare, även om det är oklart om 
arbetsgivaransvaret är lika vidsträckt som hos 
”vanliga företag”.142 Det går att dra tydliga 
paralleller till bemanningsföretagen även 
om det finns viktiga skillnader. Den största 
skillnaden är att det inte är egenanställnings
företagen som sammanför arbetare med kund 
utan företaget kan i stället sägas vara en passiv 
administrativ part. 
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3. Ett tredje gemensamt problem i Norden är 
organisationsgraden för plattformsarbetare. 
Problemet har sin grund i flera olika anled
ningar. Vid betraktande av vilka som generellt 
har en lägre organisationsgrad så är det just 
unga, utrikesfödda och tillfälligt anställda. 
Det är också denna grupp som återfinns i 
plattformsarbetet inom transportbranschen. 
Kjellberg skriver om en ofrivillig strukturell 
individualism och menar att unga många 
gånger står utanför gemenskapen på arbets
platsen genom tidsbegränsade anställningar 
och obekväma arbetstider. Dessutom varvas 
ofta jobb med perioder av arbetslöshet 
vilket förstärker den lösa anknytningen till 
arbetsplatsen och minskar benägenheten 
att organisera sig. Enligt Kjellberg bidrar 
outsourcing, inhyrning av personal, ensam
arbete och gigarbete till den strukturella 
individualism och arbetsformerna bidrar 
därför till en försvagning av den kollektiva 
styrkan.143 Utan den samhörighet som ar
betskamrater genererar är det även svårare att 
dras med i den fackliga gemenskapen, vilket 
bidrar till den negativa trenden med färre 
fackklubbar och färre fackliga representanter 
på arbetsplatser. Tillika påverkar nedgången 
i sig en fortsatt minskad facklig anslutning. 
Förutsättningarna för arbetsgruppen att 
organisera sig försämras ytterligare genom att 
plattformsarbetare många gånger har en tanke 
av att jobbet enbart ska vara tillfälligt, även 
om det inte blir så. Det finns även en grupp 
plattformsarbetare som har en annan huvud
saklig sysselsättning och där plattformsarbetet 
enbart är en bisyssla. Båda fallen bidrar 
troligtvis till en känsla av att det ”inte är 
någon mening att organisera sig”. Dessutom är 
många av de som arbetar på plattformsföretag 

unga eller utlandsfödda, vilket är en grupp 
som vanligtvis är underrepresenterad i facklig 
organisering.

5.3 Vilka tillvägagångssätt 
har varit framgångsrika 
för att organisera 
plattformsarbetare?

Det går inte att säga vilka tillvägagångssätt som 
är mest framgångsrika för att organisera platt
formsarbetare. Flera förbund arbetar aktivt med 
frågan och olika strategier har använts för att nå 
kollektivavtalslösningar som omfattar plattforms
arbetare. Arbetet bör vara långsiktigt för att ge 
verklig effekt. Det handlar därav inte om att vara 
snabbast med att få kollektivavtal på plats, utan 
om att arbeta strukturerat mot tydliga mål och 
milstolpar för att få till kollektivavtalslösningar 
som garanterar bra villkor och anställningstrygg
het. För att påbörja arbetet bör fackförbund runt 
om i Norden inleda med att ta in plattforms
arbetare som medlemmar, oavsett nuvarande 
anställningsstatus. Det har i rapporten visat sig att 
många av dessa arbetare är felklassificerade som 
egenföretagare, och för att nå förändring och ge 
dessa egentliga anställda den anställningstrygghet 
som de har rätt till krävs organisering. Arbetet 
som utförs är många gånger strukturerat arbete 
i traditionella branscher och bör därför inte ses 
som ”någonting nytt”: plattformsarbete är många 
gånger som vilket arbete som helst, med enda 
skillnaden att arbetet förmedlas via en app eller 
digital plattform. 

Eftersom plattformsarbete blir allt vanligare 
bör ett team tillsättas som arbetar med frågan 
systematiskt över tid där en kartläggning av den 
rådande situationen kan utföras. Som facklig 
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organisation krävs mental förberedelse, men 
också en tydlig framarbetad plan. På flera fack
förbund har redan en intern grupp tillsatts för att 
fokusera på just organisering av icketradi tionellt 
arbete. I en sådan grupp kan policy dokument och 
nytt material på ämnet granskas. Projektgruppens 
syfte bör vara att, med fokus på ett företag i taget, 
kartlägga dess verksamhet, diskutera om det finns 
aktuella kollektivavtal eller om nya avtal behöver 
förhandlas fram, samt göra en plan för organi
sering utifrån aktuella mandat.144 I den tillsatta 
gruppen kan sedan nya verksamheter löpande 
analyseras för att se över huruvida de är aktuella 
under förbundets område.

Organisering bör ske i ett tätt samarbete med 
lokala avdelningar för att upprätta aktiva 
fackklubbar som kan stå på egna ben. För att 
genomföra arbetet krävs mycket tid. Det har även 
visat sig vara framgångsrikt att ha nära kontakt 
med andra samhällsaktörer och samarbeta med 
myndigheter såsom exempelvis Skatteverket eller 
Arbetsmiljöverket. Genom insikt i hur dessa 
institutioner bemöter utvecklingen, samt genom 
ett utökat samarbete kan enhetliga bedömningar 
göras mellan olika samhällsaktörer. I flera länder 
runt om i Europa har det visat sig att andra 
myndigheters bedömning kan vara avgörande för 
huruvida plattformsföretag ska klassificeras som 
arbetsgivare och att ha nära kontakt med myn
digheten är därför en god strategi. Skattefrågan 
kan även väcka en viktig samhällsdebatt då 
bristande skatteintäkter innebär bristande 
intäkter till välfärden. 

En viktig komponent i vägen till kollektivavtals
lösningar är det traditionella fackliga fotarbetet. 
Det är medlemmarna som bär facket och det är 
genom organisering som förändring kan ske. Här 

har kreativa lösningar och fackligt fotarbete visat 
sig vara nyckeln till framgång hos flera förbund.

Exempelvis har ett förbund beställt stora mäng
der mat från ett plattformsföretag för att, vid 
leveransen, få kontakt med buden och nå ut med 
information. Fackförbund har även infunnit sig 
på de torg där buden samlas för att rekrytera nya 
medlemmar. Informationen bör finnas på engel
ska för att nå alla. Ett sätt att locka till sig arbetare 
till informationsträffar och medlemsutbildningar 
är att erbjuda deltagarna mat. Med hjälp av 
medlemsutbildningar kan sedan ett utåtriktat 
aktivt arbete gentemot gruppen påbörjas. Genom 
att vara lyhörd för medlemmarnas förslag och 
åsikter, ge medlemmar egna ansvarsområden 
och låta dem vara med på hela resan, så kan 
någonting hållbart och långsiktigt byggas upp. 
En grundsten till det lyckade utfallet i Foodora
strejken i Norge var det ansvar som de utvalda 
nyckelpersonerna tog. Detta ansvar genererade 
att de sedan kunde vara relativt självgående i den 
lyckade strejken. 

En strategi som är gemensam för flera förbund 
runt om i Norden är att driva fall till domstol 
för att få reda på den verkliga klassificeringen 
av plattformsarbetare. I nuläget finns det en 
brist på rättspraxis i Norden och eftersom 
nyckelbegreppen i anställningsförhållandet 
huvudsakligen regleras i praxis föreligger det 
en gråzon i vad som gäller. Begreppen har inte 
prövats i förhållande till plattformsarbete vilket 
gör läget oklart, detta trots att mycket pekar 
på att plattformsjättarna uppfyller väsentliga 
arbetsgivarfunktioner och bör kategoriseras som 
arbetsgivare enligt civilrätten. I Sverige är en av 
de stora frågorna vem som har arbetsgivaransvar 
när arbetsgivarfunktionerna är uppdelade mellan 
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negativa upplevelser, och medvetengöra allmän
heten om de usla arbetsvillkoren. Resultatet av 
insatserna har lett till att ett företag har upplevt 
en nedgång på 30 procent i sin marknadsandel 
efter dess att strategin verkställdes. Här har 
även konkurrerande företag med kollektivavtal 
marknadsfört sig själva som just det hållbara 
alternativet, vilket har gett konsumenterna en 
möjlighet att välja det företag som kan garantera 
bättre villkor. Att sätta press genom media har 
varit ett framgångsrikt tillvägagångssätt och 
att ställa två företag mot varandra har visat sig 
påverka konsumenterna i sitt val.

Påverkansinsatser kan göras på flera olika plan 
och genom kreativitet kan information nå ut 
genom olika kanaler. Det kan även ske genom att 
prata med politiker och beslutsfattare, som i sin 
tur yttrar sig offentligt, eller genom influensers/
kulturpersoner som kan få med sig en stor opi
nion genom sina kanaler. Det är viktigt att få upp 
diskussioner i det politiska rummet och se till att 
ämnet är på agendan. Runt om i Norden har oli
ka expertgrupper tillsatts för att diskutera ämnet 
mellan myndigheter, sakkunniga, politiker och 
arbetsmarknadens parter för att nå förändring. 
Även detta kan räknas som påverkansinsatser och 
att samarbeta brett har varit effektivt, inte minst 
för att öka förståelsen för det fackliga perspektivet 
och de utmaningar som plattformsarbete innebär 
i den nordiska modellen.

Företagen kan tycka att de betalar ”tillräckligt 
bra” eller har ”en affärsidé som inte lämpar sig 
för att ha kollektivavtal eller betala sjuklön”. Här 
gäller det att i förhandlingar förklara varför deras 
resonemang inte är logiska i ett större samman
hang. Ska alla företag som säger sig ha dålig 
ekonomi eller en annorlunda affärsmodell hänvisa 

två olika parter: egenanställningsföretaget (som 
agerar administrativ part) och plattformsföretaget 
(som genom algoritmer leder, kontrollerar och 
fördelar arbetet). Problemet har även börjat 
spilla över i de nordiska grannländerna och 
affärsmodeller med avancerade strukturer – där 
arbetsgivarfunktionerna delas upp mellan flera 
aktörer – gör läget komplicerat.

För att få klarhet i vem som ska anses vara den 
egentliga arbetsgivaren driver förbund tvister 
som förväntas nå domstol. I Sverige har ett 
förbund riggat två olika tvister med hopp om 
att det ska nå domstol och skapa prejudicerande 
praxis. Förbundet driver frågorna för att få ett 
avgörande som ger vägvisning i vem som är den 
egentliga arbetsgivaren för arbetstagaren, som i 
nuläget faller mellan stolarna. Oavsett om det är 
plattformsföretaget eller egenanställningsföre
taget kommer ett fall av detta slag förtydliga vem 
det är som ska infinna sig vid förhandlingsbordet 
vid framtida kollektivavtalsförhandlingar. 

En strategi som har visat sig framgångsrik är att 
synliggöra problemen med plattformsarbete i 
media och medvetengöra gemene man om vilka 
arbetsvillkor som de stöttar vid användandet av 
visst plattformsföretag. Detta har bland annat 
varit framgångsrikt i Danmark där konsumenter 
har valt bort varor från ett visst företag efter 
massivt mediautrymme kring deras bristfälliga 
arbetsvillkor. Om det finns hållbara alternativ där 
goda arbetsvillkor kan garanteras och förbund 
lyckas nå ut med informationen, har det visat sig 
att konsumenter väljer det alternativet. Ett första 
steg i denna strategi är att nå ut till arbetarna på 
arbetsplatsen, steg två är att blockera delar av 
leveransen och steg tre är att nå ut i media där 
visselblåsare kan få utrymme att berätta om deras 
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om denna är anställd via ett annat bolag. Det 
finns annars en risk att kollektivavtal används 
som ett marknadsföringsinstrument för att ge  
företaget legitimitet och bra PR. Plattformsföretag 
har tidigare, i både Sverige, Danmark och Norge, 
anställt personal genom andra företag för att 
runda gällande kollektivavtal. För att säkerställa 
att kollektivavtalets kompetensområde är utökat 
till att omfatta även de som är egenanställda, eller 
anställda genom externa bolag, kan en klausul 
användas för att förtydliga vad som gäller.  
En sådan klausul kan tydliggöra att företaget är 
skyldiga till kollektivavtalsbrott om de bryter mot 
avtalet genom att hyra in arbetskraft, anställa 
personal genom andra företag eller på annat vis 
undvika att omfatta arbetare som utför arbete 
för företagets räkning. I nuläget drivs ett fall 
i Sverige som ska klargöra om det redan nu 
kan anses vara kollektivavtalsbrott att anställa 
personal via andra bolag och därav inte tillämpa 
ett kollektivavtal. 

till det och därför inte betala sjuklön? Det låter 
inte rimligt. Frågor bör ställas på ett sådant vis att 
förståelse skapas hos motparten. Om det visar sig, 
vid granskning av företagets affärsstruktur samt 
genom komplimenterande frågor, att företaget 
uppfyller grundläggande arbetsgivarfunktioner 
(exempelvis leder och fördelar arbetet, betalar ut 
lön eller erbjuder en pensionsförsäkring), då är 
företaget också den juridiska arbetsgivaren. En 
arbetsgivare har ansvar och skyldighet att följa 
lagen, på samma vis som en bilförare ska följa 
lagen. Den fackliga förhandlaren bör ha god insyn 
i fenomenet, vad plattformsarbete innebär och vad 
fokus ska läggas under förhandlingen. Detta ger 
förbundet en trygghet i ryggen med vassa argu
ment och frågeställningar som kan få motparten 
att förstå sitt ansvar.

Vid upprättande av kollektivavtal är det viktigt att 
säkerställa att kollektivavtalet kommer gälla alla 
som utför arbete för företagets räkning, oavsett 





PLATTFORMSARBETE I NORDEN 79

leverans och varor till dörren redan nästa dag, 
medan ett annat alternativ innebär en leverans
kostnad samt att varorna kan hämtas ut först 
om tre dagar. Anledningen är enkel: de företag 
som inte erbjuder sina arbetare goda villkor kan 
i stället erbjuda tjänsten till ett billigare pris. Det 
finns ingenting som heter ”gratis leverans”. När 
leveransen är gratis går kostnaden ut över någon 
annan. Konkurrensen blir ohållbar. Detsamma 
gäller flera olika branscher och plattformsföre
tagens konkurrerande billiga priser har slagit hårt 
mot bland annat taxibranschen.

En av de stora utmaningarna med plattforms
arbete är de olika konstruktioner av affärs
strukturer som utmanar nuvarande system. 
När olika arbetsgivarfunktioner delas upp 
mellan olika aktörer finns det inte längre någon 
självklar arbetsgivare. I nuläget är det mycket 
som tyder på att plattformsjättar så som Wolt, 
Foodora och Uber uppfyller flera väsentliga 
arbetsgivarfunktioner. Om en transnationell 
reglering kommer på plats på EUnivå verkar 
det som att plattformsföretag med affärsmo
dellen on demand uppfyller kriterierna för en 
arbetsgivarpresumtion. Arbetsutförarna är 
därmed anställda och inte egenföretagare, om 
företaget inte kan bevisa annat. Det verkar också 

6 Diskussion

Utredningen har visat att vi idag står inför stora 
utmaningar med stapling av visstidsanställningar, 
social dumpning och företag som vägrar att ta 
arbetsgivaransvar. De nya affärsmodellerna, 
där plattformsarbete blir allt vanligare, utmanar 
rådande regleringar, normer och gränser. Genom 
att studera de utmaningar som föreligger med 
plattformsarbete blir det tydligt att problemen 
spiller över i flera olika system där aktörer och 
myndigheter bör samverka för att nå lösningar. 
Det ska vara lätt att göra rätt, följa regler, lagar 
och ta sitt ansvar som arbetsgivare. Bedömningen 
ska inte variera mellan olika myndigheter och 
gråzonen måste suddas ut. Det är inte upp till 
arbetsgivaren att bestämma om de ska ta arbets
givaransvar och det kan inte heller vara så att 
arbetsutförarens egen formulering i sin ansökan 
till skattemyndigheten kan ligga till grund för 
deras anställningsstatus. 

När fler företag undviker att anställa sin perso
nal, och därmed inte betalar arbetsgivaravgift, 
sociala avgifter eller avsätter pengar till arbetarens 
pension, kommer allt fler traditionella arbets
givare, som i nuläget omfattas av kollektivavtal, 
att konkurreras ut. Som kund får man ofta välja 
vem som ska utföra leveransen av varor vid en 
beställning. Då kan ett alternativ innebära gratis 
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som att arbetsgivarpresumtionen kommer falla 
på det företag som konstruerar regler för hur 
arbetet ska utföras, det vill säga plattforms
företaget och inte egenanställningsföretaget. 
Egenanställningsföretag har själva tagit på sig 
arbetsgivaransvaret i vissa fall, men i framtiden 
kan detta alltså komma att ändras. 

I nuläget vill de flesta förbund inte teckna 
kollektivavtal med egenanställningsföretag 
eftersom det skulle legitimera korta tillfälliga 
anställningar, samtidigt som egenanställnings
företag menar att de är en viktig grundsten i den 
nya affärsstrukturen. Den stapling av visstidsan
ställningar som egenanställningsföretag innebär 
för personer – som egentligen bör klassificeras 
som arbetstagare – är ett sätt att runda systemet. 
Arbetstagaren hamnar i kläm då denne tvingas 
”hyra in” en arbetsgivare för korta uppdrag i stäl
let för att vara anställd. Egenanställningsföretag 
i sig kan fylla en funktion i andra sammanhang, 
exempelvis för frilansande journalister, men i 
plattformsarbete har arbetaren sällan valt att vara 
egenanställd. De har inget val, utan måste gå via 
egenanställningsföretaget för att få utföra arbetet 
på plattformen. 

För den enskilda arbetsutföraren ska kollektivav
talet skapa såväl social som ekonomisk trygghet 
och kollektivavtalet bör vara ett sätt för både 
arbetstagar och arbetsgivarsidan att förhindra 
underbudskonkurrens. Det har visat sig att flera 
plattformsföretag, som har fått kollektivavtal på 
plats, rundar avtalet genom att använda sig av  
andra bolag och därmed inte omfatta arbetarna i 
kollektivavtalet. I nuläget finns det fall där företag 
stolt uppvisar kollektivavtal på sina webb platser 
för att framstå som attraktiva arbetsgivare, men 
samtidigt inte applicerar avtalet på arbets  

utförarna i praktiken. Det finns alltså en risk 
att kollektivavtal används som ett marknads
föringsinstrument för att ge plattformsföretag 
legitimitet och bra PR. Hur ska vi få bukt med 
denna företagsmodell som omkullkastar hela 
den nordiska modellen? Det finns i dagsläget 
bemanningsavtal som visar att kollektivavtal är 
en möjlig väg, även för denna typ av timanställ
ningar. Ett exempel är det tjänstemannaavtal för 
bemanningsbranschen som är tecknat mellan 
Unionen och Almega i Sverige. Avtalet kan 
inspirera arbetsmarknadens parter att finna 
en lösning även för plattformsarbetare i linje 
med avtalet, om det skulle visa sig att det är 
egenanställningsföretaget som ska betraktas som 
arbetsgivare, och inte plattformsföretaget. Det 
bör i så fall vara möjligt att, genom förhandlingar 
och starkare organisering av plattformsarbetare, 
komma överens om ett avtal för timanställda som 
begränsar möjligheten för tillfälliga anställningar 
och samtidigt garantera förbättrade arbetsvillkor 
i stort.

För att få plattformsföretag att teckna kollektiv
avtal krävs det att företagen förstår sina 
skyl dig heter som arbetsgivare. Här har även 
arbetsgivarorganisationer ett ansvar att organi
sera arbetsgivare som saknar kollektivavtal. De 
livskraftiga företagen på den nordiska arbets
marknaden bör ha ett intresse i att ingå i den 
nordiska arbetsmarknadsmodellen där kollektiv
avtal är det huvudsakliga regleringsinstrumentet 
och här bör arbetsmarknadens parter arbeta 
aktivt för att nå fram. I Norge har Virke valt att 
organisera Foodora. Varför har ingen arbets
givarorganisation i Sverige gjort samma sak? 

Runt om i Norden vittnar förbund om den 
osäkerhet som finns kring att organisera 
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Studier har dessutom visat att dessa ”egenföre
tagare” inte betalar skatt korrekt, vilket inte bara 
är av skattemyndighetens intresse utan också en 
nationell angelägenhet: Bristande skatteintäkter 
innebär bristande intäkter till välfärden. 

Den fackliga rörelsen behöver vara aktiv i 
diskussioner i samhället, synliggöra problemet 
i media och få upp frågan om plattforms
arbetares arbetsvillkor i det politiska rummet. 
Leveransernas miljöpåverkan bör också syn
liggöras. Kanske skulle det behöva komma till 
en ”kollektivavtalsmärkning” som, likt annan 
hållbarhetsmärkning, kan hjälpa konsumenter att 
göra rätt val. I kampanjer kan företag visa upp att 
de är det hållbara alternativet gällande arbetsvill
kor, vilket också skulle skapa större incitament att 
teckna kollektivavtal för arbetsgivare. 

En fråga som behöver ställas till traditionella 
fack är om, och i så fall hur, fackets uppbyggnad 
kan förändras för att lättare bemöta den snabba 
utvecklingen på arbetsmarknaden. Utvecklingen 
har gjort att någon kan vara cykelbud ena dagen, 
förskolevikarie andra och diskare tredje. De 
traditionella arbetstagarorganisationerna är 
uppbyggda på ett sådant vis att medlemmar delas 
upp i olika organisationer efter branscher, men 
kanske behöver facken ställa om och utvecklas så 
att inte yrkestillhörighet längre är lika grundläg
gande? Skulle exempelvis centralorganisationer 
kunna omorganiseras så att en person i framtiden 
skulle kunna bli medlem direkt i centralorganisa
tionen, i stället för i ett specifikt fack? Då skulle 
inte personer behöva byta mellan fackförbund, 
eller gå med i flera olika fack. Detta skulle öppna 
upp för en bredare medlemsbas som kan bemöta 
arbetsmarknadens utveckling där yrken spiller 
över till olika branscher. Detta förslag kan ses 

plattformsarbetare eftersom det är oklart vad som 
gäller och det saknas en tydlig arbetsgivarpart. 
Samtidigt måste den fackliga rörelsen inkludera 
denna utsatta grupp som hela tiden växer. Det är 
medlemmarna som bär facket och plattformsar
bete behöver få en plats i den nordiska modellen. 
Både domstolsbedömningar runt om i Europa 
och kommissionens nya förslag om direktiv pekar 
på att plattformsarbetare som arbetar on demand 
ska klassificeras som arbetstagare i framtiden. 
Facken i Norden kan agera redan nu, påverka 
utvecklingen och ligga steget före. I Norden är 
nyckelbegreppen arbetstagare och arbetsgivare 
anpassningsbara just för att kunna göra en 
helhetsbedömning som anpassas efter föränd
ringar på arbetsmarknaden. Det föreligger därför 
inget hinder att skapa ny praxis som fastslår att 
plattformsarbetare, som dessutom redan uppfyl
ler flera av rekvisiten i ett anställningsförhållande, 
är arbetstagare. Det finns inte tid att blunda för 
problemet, den fackliga rörelsen måste agera.

För att nå förändring behöver förbund avsätta 
tid och ha en tydlig strategi framåt. Det krävs 
ett välfungerande samarbete mellan de nordiska 
förbunden där vi kan varna varandra om nya 
företag, ha en gemensam strategi för hur speci
fika företag ska bemötas och byta erfarenheter 
över landsgränser. Samhällets aktörer måste gå 
samman och det krävs att beslutsfattare ser till att 
olika myndigheter behandlar frågan på samma 
vis. Idag kan en plattformsarbetare klassificeras 
som arbetstagare enligt civilrätten och egen
företagare enligt skatterätten, vilket försätter 
arbetaren i en utsatt position. Frågan är aktuell 
och runt om i Norden sker en utveckling där 
olika skattemyndigheter uttalat sig kring platt
formsarbetares anställningsstatus och konstaterat 
att de inte uppfyller kraven som egenföretagare. 
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som något hårdraget, men syftet med resone
manget är att vi behöver våga bolla idéer för att 
vara i framkant i utvecklingen. Facket behöver 
vara nytänkande och klara av att ta in nya, mer 
oklara, yrkeskategorier för att fortsätta vara starka 
aktörer på arbetsmarknaden. 

Det är mycket som händer på området platt
formsarbete och förändring är på väg. Redan 
idag finns det kollektivavtal på plats i Norge, 
Sverige och Danmark; både nya kollektivavtal 
som är särskilt anpassade efter plattformsarbete, 
och existerande centrala avtal som utvidgats till 
att omfatta plattformsarbetare. Flera förbund 
arbetar aktivt med frågan och olika strategier har 

använts för att nå kollektivavtalslösningar. Runt 
om i Norden driver förbund fall som förhopp
ningsvis kommer att ge större klarhet i frågan. 
Det kommer även komma till ett EUdirektiv 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för 
plattformsarbetare och reglera arbetsformen i 
större utsträckning. Det finns alltså hopp om att 
plattformsarbete kan, och i större omfattning 
kommer, regleras inom ramen för den nordiska 
modellen. NTF uppmuntrar alla medlemsorgani
sationer att fortsätta samarbeta över landsgränser 
för att på ett effektivt sätt byta erfarenheter och 
lära av varandra. Tillsammans är vi starkast och 
med ett starkt samarbete kan vi nå förändring. 
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PLATTFORMSARBETE  
I NORDEN 
En arbetsrättslig utredning på uppdrag av Nordiska Transportarbetarefederationen  
gällande reglering av plattformsarbetares arbetsvillkor  
och vägen till kollektivavtalslösningar

PLATTFORMSARBETE I NORDEN

Plattformsarbete blir allt vanligare och enligt EU-
kommissionen arbetar idag 28 miljoner människor i EU 
via digitala plattformar. De senaste åren har diskussioner 
präglats av huruvida arbete som förmedlas via en app ska 
betraktas som traditionellt arbete och vem som i så fall 
är arbetsgivare. De nya plattformsföretagen menar att de 
öppnar upp en värld full av möjligheter där vem som helst 
kan arbeta när som helst. Runt om i Europa har det dock 
visat sig att företagens självklassificering många gånger 
inte stämmer överens med den verkliga juridiska statusen 
hos arbetaren. När företag felaktigt frånsäger sig sitt 
arbetsgivaransvar går det ut över arbetarens rättigheter. 
Hur ska de nordiska facken gå till väga för att få in 
plattformsarbete i den nordiska modellen?   

Problemen spiller över i flera olika system där fackförbund, 
myndigheter och andra aktörer bör samverka för att 
nå lösningar. Utredningen är gjord på uppdrag av 
Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, som är en 
sammanslutning av 41 olika fackförbund i Norden. Alla 
medlemsförbund har fått möjlighet att bidra till utredningen. 

Nordiska Transportarbetarefederationen
c/o TCO, Linnégatan 14, 3 tr 
114 47 Stockholm

www.nordictransport.org
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