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Bakgrund
Plattformsarbete blir allt vanligare i Norden, och enligt EU-kommissionen 
arbetar idag 28 miljoner människor i EU via digitala plattformar. 
Plattformsarbete och företag bidrar till flera problem, i synnerhet för den 
som genomför arbetet och för fackförbund. Det spiller i sin tur över i olika 
system där fackförbund, myndigheter och andra aktörer bör samverka för 
att nå lösningar. 

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, publicerade i februari 2022 
rapporten Plattformsarbete i Norden. Rapporten syftade till att sammanställa  
konkreta tips och tillvägagångssätt som olika fackförbund i Norden använt 
sig av för att nå kollektivavtalslösningar för plattforms arbetare. Detta doku-
ment är en sammanfattning av rapporten och ska ses som en verktygslåda 
med olika strategier som kan fungera för att bemöta icke-traditionella 
företag, däribland plattformsföretag. Rapporten finns att läsa på NTF:s 
webbplats www.nordictransport.org/platformworkers.

Nedan följer ett förslag på tillvägagångssätt för att möta plattformsföretag  
i fyra steg: 
 Ta fram en hållning.
 Ta fram en strategi. 
 Genomföra strategin.
 Följa upp. 

 Plattformsarbete  
  i Norden

https://www.nordictransport.org/wp-content/uploads/2022/03/NTF_rapport_Plattformsarbete_i_Norden_se.pdf
https://www.nordictransport.org/wp-content/uploads/2022/03/NTF_rapport_Plattformsarbete_i_Norden_se.pdf
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Ta fram en hållning
Steg ett är att ta fram en hållning för hur förbundet ska förhålla sig till nya 
företag och företeelser, såsom plattformsföretag.

En intern grupp
Förbundet behöver ställa sig frågorna:



Vad vill vi 
göra?

Vilka mål har vi?
Vilken inställning 

har vi?

Det enklaste är att tillsätta en intern grupp som tillsammans arbetar med 
att se över vad som händer på arbetsmarknaden och på vilket sätt de nya 
förtagen påverkar förbundets arbete. Gruppen kan till exempel granska 
olika policydokument och ny rättspraxis samt hålla sig uppdaterad kring 
nya företeelser. Arbetet bör samordnas med ledningen. 

Kartläggning
Det är viktigt att förstå de utvalda företagens affärsmodeller,  
exempelvis:
 • Hur ser arbetet ut på företaget?
 • Är det traditionella anställningar eller andra former av anställningar  
som gäller?

 • Vem är ägare av företaget?
 • Hur ser ekonomin ut i företaget? 
 • Hur många arbetar där? 
 • Hur många fordon har företaget? Äger förarna fordonen själva?
 • Vilket lönesystem används och vad tjänar arbetarna i nuläget? 
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Centralt för de förbund inom NTF som arbetat på det här sättet, såväl 
genom arbete i en intern grupp som framtagande av diverse kartläggningar, 
är att de granskade företagen ofta har fallit inom kategorin för det som i 
dag ses som ”helt vanliga företag”. Det vill säga att det kartlagda företaget 
opererar mer eller mindre som vilket annat företag som helst, och att det 
därför är centrala kollektivavtal som bör gälla för dem. En av de interna håll-
ningarna som förbunden kommit fram till är just därför att inte särbehandla 
plattformsföretag från andra företag.

Fellesforbundet i Norge har kommit fram till att flera av dessa ”nya företag”  
kan organiseras inom etablerade kollektivavtal. Företaget Helt Hjem går 
exempelvis på paketavtalet (pakkerioverenskomsten). De nya verksam
heterna ska analyseras för att se över huruvida de ”nya företagen” kan 
organiseras under existerande kollektivavtal. Om inte, kan det behöva 
upprättas ett nytt avtal.

Samarbete med andra förbund i Norden 
Det finns gott om förbund i Norden som stött på plattformsföretag.  
Idag finns det flera kollektivavtal på plats. Det är bra att hålla kontakt med 
andra förbund för att se hur de arbetar med frågan och byta erfarenheter 
även över landsgränser.

Kontakt med myndigheter
Det är viktigt att ta reda på vad som händer på området nationellt och hur 
olika myndigheter hanterar frågan. Till exempel i Sverige har regeringen 
gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i form av en 
tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete.
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Ta fram en strategi
När förbundet har bestämt sig om sin hållning är nästa steg att göra upp en 
plan för hur förbundet ska nå dit. Det är bra att ta fram konkreta mål som 
går att mäta över tid. 



Olika förbund har valt olika strategier för att nå kollektivavtalslösningar 
som omfattar plattformsarbetare. Arbetet bör vara långsiktigt för att ge 
verklig effekt. Det handlar därför 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 anställningstrygghet. 

Vilka regelverk vill man  
se förändring i för att  
kunna nå sina mål?

Hur många företag  
ska teckna kollektiv avtal 
och när?

Vilka företag ska 
kollektivavtal tecknas 
med i första hand?

Hur många 
plattformsarbetare  

ska man nå och hur?

Ska man ha som målsättning  
att teckna med alla företag  
samtidigt eller vart och ett för sig? 
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Genomföra strategin
Nästa steg är att genomföra den tilltänkta interna strategin. Nedan följer 
exempel på olika strategier som använts runt om i Norden.

Fackligt fotarbete
Att rekrytera medlemmar kan sägas vara fackets viktigaste uppgift för att 
fortsätta vara starka aktörer på arbetsmarknaden. Här har kreativa lösningar 
visat sig vara nyckeln till framgång hos flera förbund. Fellesforbundet har  
i sitt arbete med att rekrytera nya medlemmar bland 
plattformsarbetare exempelvis beställt stora mängder mat 
från ett plattformsföretag för att få kontakt med buden och 
nå ut med information. Andra fackförbund har infunnit  
sig på de samlingsplatser och torg där buden ofta befinner 
sig för att rekrytera nya medlemmar. Informationen  
har ofta varit på engelska för att nå alla. 

Cykelbud kör ut mat under hela arbetspass, känner doften av nylagad mat 
konstant och är samtidigt själva ofta hungriga. En strategi för att sprida 
information, organisera och rekrytera medlemmar har därför också varit 
att bjuda på mat vid informationsträffar, under medlemsträffar och under 
konflikter. Med hjälp av medlemsutbildningar kan sedan ett utåtriktat aktivt 
arbete gentemot gruppen påbörjas.

Tilldela medlemmarna ansvarsområden
Det är viktigt att ge projektet fullt fokus, vara tillgänglig och låta medlem-
marna vara med och organisera sig själva. Genom att vara lyhörd för 
medlemmarnas förslag och åsikter, ge medlemmar egna ansvarsområden 
och låta dem vara med på hela resan, kan någonting hållbart och långsiktigt 
byggas upp. Organisering bör ske i ett tätt samarbete med lokala avdelningar 
för att upprätta aktiva fackklubbar som kan stå på egna ben. Detta är av stor 
vikt för att behålla medlemmar även efter det att ett avtal är på plats. Annars 
finns det risk för medlemstapp. 

En viktig del av Transportarbetareförbundets process med att teckna 
kollektivavtal med Foodora i Sverige var arbetet med att aktivera eldsjälar 
och fackliga företrädare bland buden, så att även medlemmar tog på sig ett 
stort ansvar och började organisera sina kollegor. På så vis kunde förbundet 
organisera fler bud samtidigt som kollektivavtalsförhandlingarna fort-
farande pågick.

Fellesforbundet i Norge menar också att det här var en grundsten i teck-
nandet av kollektivavtal med samma företag. Medlemmarna var engagerade 
genom hela processen och drev processen framåt. Ett par nyckelpersoner 



 Kreativa lösningar 
har visat sig  
vara nyckeln till 
framgång   
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fick särskilda uppdrag samt möjlighet att förmedla vilka kollektivavtals-
lösningar som var viktiga för dem. Eftersom uppdraget innebär stort ansvar, 
kan det även vara bra om de förtroendevalda erbjuds någon form av ersätt-
ning för sitt fackliga arbete. 

Fokus på ett företag i taget 
En bra strategi är att inrikta sig på ett företag i taget när det kommer till 
resursfördelning och mentala förberedelser. Efter den initiala kartläggningen 
av företaget är det viktigt att ta fram en plan för hur man bäst kan organisera 
arbetstagare. Processen kan ta tid och det är därför viktigt att ha tålamod 
och att arbeta strategiskt. Det kan vara en fördel att förbundet i processen 
tillsätter specifika personer som enbart arbetar med det 
företaget. Personerna kan vara av såväl yrkesverksamma 
plattformsarbetare som anställda på förbundet, både 
tjänstemän och ombudsmän. För att effektivisera processen 
och upprätthålla engagemanget hos gruppen bör mötena 
ske kort inpå varandra. 

Några tips för att nå ut till arbetare och komma igång med processen: 
 • Hitta engagerade yrkesverksamma plattformsarbetare,  
så kallade informella ledare.

 • Ta reda på plattformsarbetarnas kommunikationskanaler.
 • Skapa en relation inom gruppen.
 • Gör en kampanj riktad till plattformsarbetare. 
 • Nå ut via mediekanaler till plattformsarbetare.

Skapa opinion
En strategi som har visat sig vara framgångsrik är att synliggöra problemen 
med plattformsarbete i media samt att göra gemene man medveten om  
de arbetsvillkor som plattformsarbetare arbetar under. Det har varit extra 
effektivt när specifika företag pekats ut. Det här har varit framgångsrikt i 
Danmark, där konsumenter numera väljer bort varor från ett visst företag 
som ett resultat av att media rapporterat om brister i arbetarnas arbets-
villkor. När det finns hållbara alternativ där goda arbetsvillkor kan garan-
teras och förbundet lyckas nå ut med den informationen, har det visat sig  
att konsumenter tenderar att välja det alternativet. 

Fackförbundet 3F i Danmark har tagit fram tre grundläggande steg i en 
sådan process: 
1. Nå ut till arbetarna på arbetsplatsen genom att stå utanför företagets 

lokaler och visa att arbetarna inte är ensamma.
2. Blockera delar av leveransen för att sätta press på företaget.
3. Nå ut i media, där visselblåsare kan få utrymme att berätta om sina 

negativa upplevelser och göra allmänheten medveten om de usla 
arbetsvillkoren. 

 Viktigt att ha  
tålamod och att  
arbeta strategiskt 
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Resultatet av insatserna har varit att ett specifikt företag fick en nedgång på 
30 procent i sin marknadsandel efter det 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 deras val. 

Samhällspolitisk påverkan
Löpande kontakt med politiker och andra beslutsfattare samt aktivt del-
tagande i samhällspolitiska diskussioner är en viktig del i påverkansarbetet.  
I flera länder runt om i Europa har det visat sig att myndigheters bedömning 
kan vara avgörande för huruvida plattformsföretag ska klassificeras som 
arbetsgivare, och att ha nära kontakt med myndigheten är därför en  
god strategi. 

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. 
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Frågan är aktuell, och runt om i Norden sker en utveckling där olika skatte-
myndigheter uttalat sig kring plattformsarbetares anställningsstatus och 
konstaterat att de inte uppfyller kraven för att räknas som egenföretagare. 
Skattefrågan kan även väcka en viktig samhällsdebatt då bristande skatte-
intäkter innebär bristande intäkter till välfärden. 

”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 inte kunnat etablera sig i landet på nytt. 

Skapa klarhet genom domstolspraxis
En strategi som är gemensam för flera förbund är att driva fall till domstol 
för att ta reda på arbetarens verkliga klassificering. Oavsett om det är 
plattformsföretaget eller exempelvis egenanställningsföretaget (som många 
plattformsarbetare särskilt i Sverige blir hänvisade till) som ska definieras 
som arbetsgivare kommer fall av detta slag förtydliga vem det är som ska 
infinna sig vid förhandlingsbordet vid framtida kollektivavtalsförhandlingar. 
I nuläget är det mycket som tyder på att plattformsjättar såsom Wolt, 
Foodora och Uber uppfyller flera väsentliga arbetsgivarfunktioner.  
Är företaget arbetsgivare i juridisk mening så ska de också följa lagen. 
Facken bör därför sträva efter att få till ny praxis. 

Transportarbetareförbundet i Sverige driver ett centralt ärende för ett  
cykelbud som har arbetat för Foodora, men blev tvingad till ett egen
anställningsföretag, PaySalary. Förbundet menar att den egenanställda 
i själva verket var arbetstagare hos Foodora och har stämt budföretaget 
inför Arbetsdomstolen i Sverige för ogiltigt avsked.

Transportarbetareförbundet driver tvisten mot Foodora för att få ett 
avgörande som ger vägvisning i vem som är den egentliga arbetsgivaren. 
Strategin är inte att gå hårt mot Foodora, eftersom de är ett företag som 
faktiskt anställer en stor del av sin personal. Transportarbetareförbundet vill 
driva fallet för att skapa klarhet i vad som gäller och förhoppningsvis få till 
ett beslut om att det är plattformsföretaget som är arbetsgivare. Eftersom det 
inte finns tidigare praxis kan fallet få stor principiell betydelse.
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Följa upp 
För att nå ett så bra resultat som möjligt krävs uppföljning av processen och 
en plan för hur uppföljningen ska se ut. 

 



Har förbundet 
genomfört 

strategierna?

Hur har arbetet gått?
Har målen uppnåtts? 

Var strategin framgångsrik  
eller ska något göras annorlunda? 

Vad har strategin resulterat i  
och hur fortsätter arbetet 

framåt? 

Det är viktigt att arbetet är långsiktigt och att förbundet kan dra lärdom och 
utvecklas under arbetets gång. För att lyckas, krävs regelbunden kontakt 
med medlemmar och utvärdering av verksamheten, för att ta reda på vad 
som skulle kunna förbättras. 
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Avslutande kommentarer
Runt om i Norden vittnar förbund om den osäkerhet som finns kring att 
organisera 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 plattformsarbete behöver få en plats i den nordiska 
modellen. Både domstolsbedömningar runt om i Europa och kommissio-
nens 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. För att nå förändring krävs organisering och en tydlig strategi 
framåt. Studier har visat att plattformsarbete inte enbart medför bristfälliga 
arbetsvillkor. Den oklara anställningsstatusen medför även att gruppen faller 
mellan stolarna hos myndigheter, banker, arbetsmarknadens parter och i 
välfärdssystemet i stort. 

Samhällets aktörer måste gå samman, och det krävs att beslutsfattare ser till 
att olika myndigheter behandlar frågan på samma vis. Det behövs också ett 
välfungerande samarbete mellan de nordiska förbunden, där vi kan infor-
mera varandra om nya företag, ha en gemensam strategi för hur specifika 
företag ska bemötas och byta erfarenheter över landsgränser. 

Tillsammans är vi starkast och med ett starkt samarbete kan vi nå förändring.
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