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Abstract 
Både kritik och beröm har riktats mot plattformsekonomin, en ny form av ekonomi i vilken arbete 

förmedlas via digitala plattformar. De fördelar med plattformsekonomin som tenderar att lyftas är 

flexibiliteten och friheten arbetare kan åtnjuta genom att själva bestämma när de vill arbeta. Att inte 

arbeta under normala kontorstider ses som en positiv och naturlig utveckling av arbetsmarknaden i 

vår digitala era. Den kritik som riktats mot plattformsekonomin är dess urholkning av arbetsvillkor 

och den kontroll och övervakning företag inom denna ekonomi utövar över sina anställda genom 

digitala teknologier. Denna studie undersöker hur cykelbud som arbetar inom plattformsekonomin 

förhåller sig till sina arbetsvillkor och den frihet, flexibilitet och självständighet som företaget de 

anställs av utlovar. Studien visar att cykelbuden inte upplever att de har någon frihet utan snarare 

upplever att de blir exploaterade av företaget. Att utföra organiserat motstånd försvåras av 

cykelbudens korta anställningskontrakt och den kontroll företaget utövar med hjälp av digitala 

teknologier. Studien visar att cykelbuden, trots sin utsatta situation och oförmåga att anordna öppna 

protester, utövar motstånd genom vardagliga handlingar och dold kritik mot företaget. Genom att 

studera arbete inom plattformsekonomin snarare än företagens möjligheter till vinstmaximering och 

konsumenternas valfrihet problematiseras den nyliberala diskurs i vilken plattformsekonomin 

framställs som en naturlig utveckling av arbetsmarknaden. 
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1. Bakgrund 

Delningsekonomi, plattformsekonomi, on-demand ekonomi, intermediär ekonomi och gig-ekonomi 

är begrepp som alla används för att beskriva en relativt ny form av ekonomi (Jesnes et al 2017: 11). 

Det som särskiljer företag som verkar inom plattformsekonomin från traditionella företag är att de 

skapar infrastrukturer online genom vilka arbete kan förmedlas. Dessa infrastrukturer utgörs av 

plattformar genom vilka leverantörer av tjänster och konsumenter kopplas samman. I en artikel i 

Issues in Science and Technology beskriver Kenney och Zysman framväxten av 

plattformsekonomin, ”We are in the midst of a reorganization of our economy in which the platform 

owners are seemingly developing power that may be even more formidable than was that of the 

factory owners in the early industrial revolution” (2016: 62). Enligt Kenney och Zysman befinner vi 

oss i globaliseringens tredje våg. Denna tredje våg med digitala plattformar omorganiserar vår 

ekonomi och påverkar samhället och marknaden. Enligt Rosenblat (2018: 198) formar dessa 

digitala teknologier även användarens upplevelse av de tjänster som förmedlas via plattformar. För 

konsumenten görs tjänster och varor tillgängliga och billiga. Men för arbetaren förändrar dessa 

digitala teknologier arbetets natur med varierande resultat (ibid 2018: 198). Den typ av arbete som 

dessa plattformar förmedlar har kommit att kallas ”on-demand work” (Jesnes et al 2017: 12).  

Företag världen över har börjat se fördelarna med plattformsekonomin. Under 2019 hölls 

konferensen Platform Economy Summit i Berlin. Under konferensen diskuterades 

plattformsekonomins möjligheter och hur de medverkande företagen skulle kunna anta en 

plattformsmodell för att utöka sina vinster (Schenker 2019). Även individer som arbetar inom 

plattformsekonomin har argumenterat för att arbete inom denna ekonomi är ett steg in i framtiden. 

Konsultföretaget Noble House startade 2019 kampanjen ”I Support Gig” för att lyfta 

framgångsberättelser inom plattformsekonomin. Kampanjens hemsida fylldes med berättelser om 

hur friheten inom plattformsekonomin hjälpt individer nå sina drömmar (thinknoblehouse). I sin 

självhjälpsbok med instruktioner för hur individer ska lyckas inom plattformsekonomin lyfter 

Sinicki (2018) hur plattformsekonomin är en positiv förändring på arbetsmarknaden. Enligt Sinicki 

ger friheten inom plattformsekonomin individen möjligheter att förverkliga sina drömmar. Tiden då 

arbete schemalades under normal kontorstid är över då individen själv kan välja när hen vill arbeta 

(Sinicki 2018). Tron på plattformsekonomin som en naturlig utveckling i det moderna samhället är 

en tanke som verkar färga samtliga aktörer och kan ses som en del av ett nyliberalt tankesätt.  
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Men åsikterna kring plattformsekonomin är inte uteslutande positiva. De konsekvenser 

plattformsekonomin har för arbetare som Rosenblat diskuterar är synliga i Sverige. 

Plattformsekonomin blev en omdebatterad fråga i Sverige under 2014 när Uber lanserades i landet. 

Frågor som ofta lyfts gällande plattformsekonomin är urholkningen av anställningsavtal, kontroll 

och övervakning av arbetare och skattefusk (Jesnes et al 2017: 14). Kritiken mot företag inom 

plattformsekonomin förekommer i svensk media. Arbetsrelaterade skador, låga löner och 

påfrestande arbetsvillkor är gemensamma teman i de nyhetsartiklar som publicerats (Breakit 2019; 

Ohlin 2017). Trenning-Himmelsbach skrev en artikel i Transportarbetaren med rubriken ”Buden 

får hjälp att organisera sig” (2019). Artikeln beskriver hur frågan om cykelbuds arbetsvillkor tagits 

upp på EU-nivå. Anställningar inom plattformsekonomin utgör en utmaning för de traditionella 

fackförbunden då de anställda inte har kollektivavtal. Till följd av framväxten av 

plattformsekonomin har samarbetsorganisationen FTC bildats av 12 mindre fackförbund från EU-

länder i syfte att stötta cykelbud i deras fackliga kamp för kollektivavtal (ibid 2019). Cykelbud 

anställda inom plattformsekonomin har genomfört strejker i Norge och demonstrationer i Frankrike, 

ännu har liknande aktioner inte genomförts av cykelbud i Sverige. Vi kan ställa oss frågan om 

organiserat motstånd uteblivit i Sverige för att cykelbuden är tillfreds med sina arbetsvillkor. Men 

då cykelbud i andra länder genomfört organiserade strejker och demonstrationer är det relevant att 

studera om cykelbud i Sverige utför någon form av motstånd. 

Framväxten av plattformsekonomin har alltså beskrivits både som positiv och negativ. Den potential 

Kenney och Zysman menar att plattformsekonomin har att förändra våra samhällen gör dock frågan 

om hur den förändrar våra samhällen och vad detta får för konsekvenser relevant. När vi diskuterar 

hur plattformsekonomin kan förändra samhällen avser jag rikta blicken mot hur denna förändring 

påverkar de som arbetar inom plattformsekonomin. Då den kritik som riktats mot företag inom 

plattformsekonomin berört arbetsvillkor och hur dessa påverkar de anställda negativt avser jag 

belysa arbetsvillkoren. Genom att studera arbetsvillkoren inom plattformsekonomin och hur de 

påverkar de anställda vill jag belysa hur dessa arbetsvillkor påverkar maktrelationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Min antropologiska analys av arbete inom plattformsekonomins 

problematiserar den diskurs som främst fokuserar på företagens möjligheter till vinstmaximering 

och konsumenternas valfrihet. 
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1.1 Tidigare forskning 
För att skapa förståelse för mitt fält kommer jag att använda mig av antropologisk litteratur som 

tidigare behandlat ämnet arbete och litteratur skriven om plattformsekonomin inom andra dicipliner. 

Arbete är ett väl utforskat fält inom antropologin. Studier av arbete inom antropologin tenderar att 

studera identitetsskapande i förhållande till arbete (Kondo 1990; Peverelli 2006; Gootenberg & 

Reygradas 2010) eller makt och motstånd i relationen mellan arbetsgivare och anställd (Wolanski 

2019; Kofti 2016). I samtliga studier är arbetsvillkor ett förekommande tema. Det motstånd 

Wolanski och Kofti studerar är organiserat och utförs i det publika i syftet att förändra de 

förhållanden de anställda arbetar under. I cykelbudens fall är inte öppet och organiserat motstånd 

möjligt, något jag kommer att utforska i senare kapitel. 

Plattformsekonomin kännetecknas av dess flexibla och osäkra natur och ses av Morgan och Nellie 

(2018: 7) som en del av en global process att göra arbete tillfällig och informaliserat. Detta skapar 

enligt författarna en osäkerhet för arbetarna. Förändringar i arbetsvillkor till följd av globalisering 

och framväxten av neoliberalism har studerats av Gonazales-Polledo och Muriel i en studie av den 

industriella sektorn i norra Spanien (2019). Sedan 1980-talet har företagen som studerades utökat 

antalet kontraktanställda, det vill säga temporärt anställda arbetare. Detta i ett försök att skapa billig 

och flexibel arbetskraft (2019: 18). Upplevelsen av osäkert arbete och prekära arbetsvillkor har 

studerats av David Griffith (et al 2013). Griffith studerade gästarbetare som ofta rekryteras för 

temporära arbetsuppgifter under tiden de befinner sig i värdlandet. Det osäkra arbetet, svårigheterna 

att förhandla arbetsvillkor och gästarbetarnas ursprung bidrog till deras upplevelse av arbetet som 

osäkert. Ingen av dessa studier handlar specifikt om plattformsekonomins arbetsvillkor, men som 

jag kommer att visa i min studie så är de relevanta referenser eftersom de också belyser 

arbetsvillkor under globaliseringens tredje våg. 

I mitt sökande efter litteratur har jag inte kunnat finna antropologiska studier av 

plattformsekonomin. En förklaring till detta kan vara att det är ett relativt nytt fenomen. Då jag inte 

funnit antropologiska studier som behandlat ämnet plattforms-ekonomi har jag valt att studera 

litteratur skriven inom andra discipliner för att fördjupa min kunskap inom ämnet. 

Plattformsekonomin har studerats inom olika discipliner som ekonomi, sociologi och 

kommunikationsvetenskap (Brown et al 2010; Doorn 2017; Jesnes 2017; Morgan & Nelligan 2018). 

Sociologen Alex Rosenblat har studerat företaget Uber och de arbetsvillkor de tillämpar (2018). 

Uber tillhandahåller en digital plattform i formen av en app via vilken förare kopplas samman med 
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konsumenter. Rosenblat lade märke till att Uber tenderar att marknadsföra arbetet med bilder på 

unga, ambitiösa individer för att skapa en bild av arbetet som modernt och progressivt (Rosenblat 

2018: 77). Rosenblat diskuterar även Ubers övervakning av förarna. Appen som Uber 

tillhandahåller spårar förarna och mäter deras prestationer utifrån betygen kunderna ger dem. Enligt 

Rosenblat är detta sätt att utöva övervakning och kontroll över förarna. Denna övervakning 

utforskas även av Doorn (2017). Doorn beskriver olika typer av kontroll som företag i 

plattformsekonomin utövar över sina anställda. Företagens tendens att göra arbetare utbytbara ses 

som en form av kontroll. Genom att kontinuerligt anställa arbetare på korta kontrakt säkerställer 

företaget att de kommer ha arbetskraft oavsett hur arbetsmiljön ser ut (Doorn 2017: 903). Doorn 

beskriver även hur de digitala plattformarnas mjukvara är utformade på sätt som möjliggör kontroll 

och övervakning av den anställde. 

Min studie studerar arbete inom plattformsekonomin från ett antropologiskt perspektiv vilket 

innebär att jag använder mig av antropologiska metoder och applicera antropologiska teorier på 

materialet. De antropologiska studier av arbete jag funnit som behandlar makt och motstånd 

studerar grupper som haft möjlighet att organisera sig öppet. I denna studie studeras en grupp som 

jag kommer visa inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att utföra organiserat 

motstånd. Denna grupps förutsättningar att organisera sig försvåras ytterligare då de arbetar för ett 

företag som använder digitala teknologier för att ständigt övervaka sina anställda och endast 

erbjuder anställningar mellan 1-3 månader. De studier av arbete inom plattformsekonomin som 

beskrivits ovan visar likheter i företagens strategi för att kontrollera och övervaka sina anställda. I 

denna studie kommer implikationerna av denna ekonomiska utveckling att studeras i fallet av 

cykelbud som arbetar för ett företag inom plattformsekonomin i Sverige. Genom att studera ett 

relativt nytt fenomen som arbete inom plattformsekonomin vill jag sprida ljus över hur arbetare 

inom denna ekonomi upplever sin situation och hur de trots övervakning och kontrollerande 

strategier från företaget utför motstånd i det dolda. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Då forskare som Kenney och Zysman hävdat att vi befinner oss i den tredje vågens globalisering  

med plattformar med potentialen att förändra våra samhällen och ekonomi är det relevant att se 

bortom företags vinstpotential och konsumenters valfrihet och belysa arbetsvillkoren inom 

plattformsekonomin. Min studie fokuserar på cykelbud som arbetar för ett specifikt 

matleveransföretag inom plattformsekonomin. Företagen som anställer cykelbud har etablerat sig i 
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flertalet svenska städer. När cykelbuden arbetar är de i högsta grad synliga i sina arbetskläder. 

Samtidigt har vi begränsad kunskap om vad de anser om sitt arbete. Motsägelsen i cykelbudens 

synlighet och anonymitet gör dem till ett intressant fall att studera. Cykelbuden har förvisso 

uppmärksammats i svensk media. I de artiklar som skrivits om arbetet som cykelbud har 

arbetsvillkoren ofta kritiserats. Samtidigt beskriver företag som anställer cykelbud detta arbete som 

fritt, flexibelt och enkelt. Syftet med denna studie är att problematisera den nyliberala diskurs i 

vilken on-demand arbete framställs som fritt och flexibelt genom att studera upplevelsen av att 

arbeta som cykelbud och cykelbudens upplevelse av de verktyg och strategier som används för att 

kontrollera och övervaka dem. För att göra detta kommer jag att besvara följande forskningsfrågor. 

1. Hur arbetet framställs av företag som anställer cykelbud. 

2. Hur cykelbuden upplever och förhåller sig till sina arbetsvillkor.  

1.3 Teoretiskt ramverk 

Public Transcripts, Hidden Transcripts och Ideological negation  

Weapons of the Weak skrevs av James Scott och är en studie av vardagligt motstånd i en rural by i 

Malaysia. Studien ger ett övergripande strukturellt perspektiv av de ekonomiska och politiska 

förändringarna i detta samhälle och vad dessa förändringar hade för inverkan på identiteter, känslor, 

meningsskapande och dessas politiska värde (Scott 1985).  Scott fokuserade på hur bönderna i den 

rurala byn förhöll sig till förändringarna och hur denna grupp, utan politisk eller ekonomisk makt, 

genomförde vardagligt motstånd mot sina överordnade. Enligt Scott har majoriteten av 

underordnade grupper genom historien inte haft den makt som krävs för att genomföra 

demonstrationer eller revolutioner. Ett handlingsutrymme att genomföra denna typ av offentlig 

politisk handling har varit för farligt för underordnade grupper att genomföra. Av denna anledning 

studerar Scott vardagliga handlingar som utgör motstånd mot maktordningen. Detta motstånd 

exemplifieras av individuella handlingar som sabotage, skvaller, okunnighet, saktfärdighet och 

snatteri och leder sällan till ett kollektivt motstånd. Denna typ av motstånd kräver inte planering 

eller samarbete, men utförs det av många personer har det potential att förändra det politiska 

systemet över tid. 

Scott beskriver även hur handlingar och tanken bakom handlingen är i konstant dialog med 

varandra. För att förstå varför och hur mening skapas behöver vi därför förstå kontexten i vilken 
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handlingen utförs och vad handlingen innebär för personen som utför den. Tankevärlden möjliggör 

ett kognitivt motstånd, även när motstånd inte är fysiskt möjligt (ibid 1985: 38). Scott ifrågasätter 

filosofen Gramscis teori om kulturell hegemoni, det vill säga att den underordnade gruppen 

internaliserar den överordnade gruppens ideologi och därför inte behöver utsättas för tvång utan 

utför handlingar som gynnar den överordnade gruppen i tron att det gynnar den underordnade 

gruppen. Att utmana den överordnade gruppens ideologi innebär ett risktagande för den 

underordnade gruppen. Istället menar Scott att underordnade grupper medvetet anpassar sitt 

beteende när den överordnade gruppen är närvarande för att undvika bestraffning. I sin senare 

studie Domination and the Arts of Resistance utvecklade Scott begreppen public transcripts och 

hidden transcripts för att beskriva hur den överordnade gruppen och den underordnade gruppen 

utvecklar olika diskurser (1990).  

Enligt Scott formar den överordnade gruppen sitt public transcript efter vad de vill att den 

underordnade gruppen ska se och tycka. Ofta används en propagandalik diskurs i vilken den 

överordnade gruppen kan gömma sina negativa sidor och istället lyfta sin auktoritet och storhet 

(Scott 1990: 53). Scott diskuterar även hur den överordnade gruppen använder sig av eufemismer 

för att förfina ord med en negativ konnotation. På så vis kan den överordnade gruppen dölja sina 

negativa sidor och tvånget som utövas. Hidden transcripts beskriver den diskurs den underordnade 

gruppen skapar. I denna finns utrymme för motstånd mot den dominanta gruppens diskurs. Hidden 

transcripts kan dock inte uttryckas i kontexter där den dominanta gruppen är närvarande utan 

används i skyddade miljöer där den underordnade gruppen inte riskerar att konfronteras av den 

överordnade gruppen. Att den underordnade gruppen uttrycker den överordnade gruppens public 

transcript vid konfrontationer med medlemmar från den överordnade gruppen betyder enligt Scott 

inte att de internaliserat denna diskurs. Att använda sig av den överordnade gruppens public 

transcript kan enligt Scott snarare ses som en överlevnadsstrategi. Scott beskriver även hur den 

underordnade gruppen kan använda sig av den överordnade gruppens public transcript och välja ut 

delar av den som kan vändas till den underordnade gruppens fördel, Scott kallar detta ideological 

negation (1990: 115-118). Genom att välja ut vissa delar av den överordnade gruppens public 

transcript som gynnar den underordnade gruppen kan de uttrycka dessa delar i det offentliga utan att 

riskera att utsättas för negativa konsekvenser. Detta exemplifieras av Scott i fallet av slavar i den 

kristna Amerikanska södern som valde ut delar av bibeln som berörde historier om flykt och frihet. 

När den underordnade gruppen inkorporerar dessa delar i sitt hidden transcript skapas en 

counterideology i vilken de utmanar den överordnade gruppens public transcript (ibid 1990). 
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1.4 Metod och material 

Intervjuer 

För att få en inblick i cykelbudens arbetsliv har jag genomfört fältarbete. Fältarbetet bestod 

huvudsakligen av semi-strukturerade intervjuer. Tidsramen för uppsatsarbetet utgjordes av tio 

veckor vilket innebar att jag hade en begränsad tid i fältet. Fältarbetet består därför av fyra 

intervjuer som varade i mellan en till en och en halv timme. Genom att genomföra långa intervjuer 

har jag försökt skapa en djupare förståelse för hur cykelbuden förhåller sig till sitt arbete. Mina 

informanter utgörs av fyra unga personer varav tre är män och en är kvinna. Anledningen till att de 

manliga informanterna är i majoritet är att fler män än kvinnor arbetar som cykelbud. Det har därför 

varit svårt att finna fler kvinnliga informanter. Av mina fyra informanter är tre födda utomlands och 

har migrerat till Sverige. Två av informanterna talar inte svenska, intervjuerna genomfördes därför 

på engelska. Vissa av citaten som presenteras i denna studie är översatta av mig. Jag är medveten 

om att faktorer som ursprung och kön kan spela in. Men denna studie fokuserar på det alla 

informanter har gemensamt, att de arbetar inom plattformsekonomin för samma företag. Antalet 

informanter är begränsat och kan inte sägas representera en hel kategori. Jag gör därför heller inga 

anspråk på att generalisera studiens resultat. Däremot kan min etnografiska studie sägas illustrera ett 

växande fenomen. 

Internetkällor 

Jag har även hämtat material från Foodoras och Wolts hemsidor för att ta del av hur de marknadsför 

arbetet som cykelbud. I stora drag är företagen identiska i anställningsformen och sättet att förmedla 

arbete, det vill säga via digitala plattformar. Valet av Foodora och Wolt grundar sig i att de båda är 

matleveransföretag inom plattformsekonomin som har expanderat sin verksamhet i flertalet svenska 

städer och är de största företagen som anställer cykelbud i Sverige. Genom att vara de ledande 

företagen inom matleverans via cykelbud utgör de en förebild för andra företag intresserade av att 

starta liknande företag. Materialet från hemsidorna har avgränsats till de arbetsannonser som 

publiceras på företagens hemsidor. Genom att studera ett urval av text har materialet blivit 

hanterbart och möjligt att analysera inom ramarna för en kandidatuppsats. Syftet med att studera hur 

arbetet marknadsförs är att skapa en förståelse för det public transcript Foodora och Wolt skapar. 

Genom att studera arbetsannonserna har jag kunnat identifiera teman och mönster i mitt material. På 
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så vis vill jag skapa förståelse för hur Foodora och Wolt vill att vi ska förstå och uppfatta arbetet 

som cykelbud. 

Forskningsetik 

Denna studie har genomförts enligt det Amerikanska antropologförbundets (AAA) etiska regler 

(2009). Under studiens gång har jag aktivt tagit etiska ställningstaganden och anpassat uppsatsen för 

att säkerställa mina informanters anonymitet. Anledningen till detta är mina informanters prekära 

arbetsvillkor som inte lämnar utrymme för dem att kritisera företaget. I början av mitt fältarbete 

hade jag ambitionen att namnge företaget och staden fältarbetet utförts i. I samråd med mina 

informanter har jag beslutat att anonymisera företaget mina informanter arbetar för och i vilken stad 

fältarbetet genomförts. Informanterna har blivit informerade om studiens syfte och getts 

möjligheten att avsluta sin medverkan både under och efter att materialet samlats in. Mina 

informanter har även anonymiserats genom pseudonym och personliga berättelser som kan spåras 

till specifika personer har även utelämnats.  

2. Presentation av plattformsföretags arbetsannonser  

För att skapa förståelse för vilken diskurs företag som anställer cykelbud skapar och hur detta är en 

del av ett public transcript kommer jag i detta kapitel att presentera Foodoras och Wolts 

arbetsannonser från respektive företags hemsida. Foodora är ett onlineföretag grundat i Tyskland 

som erbjuder hemleverans av mat. I nuläget finns Foodora i 15 länder och i över 260 städer 

(foodora.com/about). Konsumenter kan via Foodoras app beställa hem mat från lokala restauranger 

som företaget samarbetar med. Maten levereras med cykelbud som accepterar beställningarna via 

Foodoras app (foodora.se/contents/faq.htm). Wolt är, likt Foodora, ett onlineföretag som erbjuder 

hemleverans av mat. Wolt grundades i Helsingfors 2014 och existerar idag i 58 olika städer i 18 

länder (wolt.com). Kurirerna som lämnar maten använder cykel, moped eller bil och via Wolts app 

kan konsumenten se den beräknade tiden för leverans. 

”It’s easy, and the freedom is amazing” 

På Wolts hemsida möts vi av 3 punkter som beskriver arbetet som cykelbud. Det första citatet vi 

möts av är ”Be your own boss - Deliver when you want to”. Ett liknande citat går att finna i 

Foodoras arbetsannons ”Upptäck din stad - Gör gatorna till din arbetsplats!” (Foodora). Både 
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Foodora och Wolt lyfter hur individen själv blir sin egen chef och själv kontrollerar sitt arbete. 

”Deliver for a couple of hours during the lunch or dinner rush, do something else with the rest of 

your time. Simply plan around your life.” (Wolt). Dessa citat illustrerar en retorik i vilken individen 

spelar en central roll. Det är din tid, du gör vad du vill med den. Det är din stad, gör den till din 

arbetsplats. Genom att framhäva individens självständighet får vi en uppfattning om att arbetet som 

cykelbud är ett självständigt arbete där individen själv bestämmer. Denna uppfattning stärks när 

både Foodora och Wolt i senare punkter lyfter individens kontroll över sitt arbete. Detta går att se i 

citatet ”Great money. Get full control over your earnings” (Wolt). I detta citat kan vi läsa att 

individen själv ”tar kontroll” över sin inkomst och själv bestämmer hur mycket hen ska tjäna, inte 

företaget. Denna kontroll beskrivs även av Foodora med citatet ”Ta kontroll över din egen tid”. 

Denna kontroll över tid och pengar kombinerat med självständigheten skapar en bild av arbetet som 

fritt och flexibelt. 

Konkreta arbetsbeskrivningar saknas i Wolts och Foodoras arbetsannonser, istället används ord som 

flexibilitet för att beskriva arbetet. Följande citat som ”Schedules change. As a Wolt courier partner 

you get to choose when you are available and when not. The deal is extremely flexible.” (Wolt). 

Även Foodora använder sig av detta ord i punkten ”Bestäm själv när du vill jobba - vi erbjuder 

flexibla arbetstider.” (Foodora). Denna flexibilitet baseras på att cykelbuden själva får boka in pass. 

Wolt beskriver hur denna process går till ”You can schedule hours and earn a guaranteed hourly 

rate or simply log online as available when you want and earn per delivery. It's easy, and the 

freedom is amazing” (Wolt). I arbetsannonsen framgår heller inte om arbetet är på heltid eller deltid. 

Antalet timmar som cykelbuden förväntas arbetet presenteras inte heller. Arbetsuppgifterna beskrivs 

inte i detalj och den tydligaste arbetsbeskrivningen går att finna i Wolts arbetsannons ”Be yourself, 

meet new people every day and be part of saving their day with great meals. Sounds pretty 

awesome, right?” (Wolt). I detta citat kan vi utläsa att cykelbuden ska rädda personers dag genom 

att leverera måltider. Vilka färdigheter som krävs för arbetet beskrivs av Foodora ”Ingen tidigare 

erfarenhet krävs. Det räcker med att du kan cykla - vi lär dig resten” (Foodora). I både Wolts och 

Foodoras framställning av arbetet är beskrivningarna av arbetsuppgifterna nästintill obefintliga. 

Men i både Foodoras och Wolts fall beskrivs arbetet som lätt och ledigt. Enligt Foodora behöver 

cykelbuden kunna cykla och i Wolts fall ska cykelbuden vara sig själva.  

Genom sina framställningar av arbetet skapar Foodora och Wolt en diskurs i vilken arbetet som 

cykelbud beskrivs som flexibelt, fritt och självständigt. Genom att sätta individen i fokus och 
!12



framhäva individens självständighet och kontroll över arbetet förminskar företaget sin roll. 

Beskrivningen av individens kontroll över tid och lön tar bort fokuset från att arbetsgivaren är den 

som sätter timlönen. Det flyttar även arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö till cykelbudet genom 

uppmaningar att själv göra staden till sin arbetsplats. Att inte beskriva arbetsuppgifterna utan istället 

använda ord med positiva konnotationer kan ses som en strategi av företaget. Scott beskriver hur 

den dominanta gruppen använder sig av eufemismer för att maskera utövande av kontroll och tvång. 

På så vis kan den dominanta gruppen påverka hur den underordnade gruppen ser och förstår dem. I 

detta fall förminskar företagen intrycket av sin kontroll över sina anställda genom att fokusera på 

den anställdes agens och frihet. I följande kapitel undersöker jag hur denna frihet, flexibilitet och 

självständighet tar sig uttryck i praktiken och hur cykelbuden förhåller sig till den diskurs som 

företagen skapat. 

3. Att arbeta som cykelbud 

Arbetsuppgifter 
Då varken Wolt eller Foodora beskriver cykelbudens arbetsuppgifter ingående i sina arbetsannonser 

fick jag fråga mina informanter om deras arbetsuppgifter. Cykelbuden påbörjar sitt arbetspass 

genom att logga in på en app som företaget tillhandahåller. När de är inloggade får de 

leveransuppdrag skickade till sig via denna app. När cykelbuden tagit emot beställningen cyklar de 

till den restaurang kunden önskar beställa mat ifrån och hämtar mat. När de sedan hämtat 

beställningen cyklar de hem till kunden och levererar maten. 

3.1 Etablera kontakt med fältet 

I början av november påbörjade jag mitt fältarbete. Temperaturen hade börjat sjunka och vägarna 

hade hunnit bli hala av regn. En förmiddag gav jag mig ut med min cykel för att leta efter cykelbud. 

Efter att ha cyklat runt stadskärnan fick jag syn på ett cykelbud som jag snabbt cyklade fram till. 

Jag presenterade min studie och vi kom överens om att byta kontaktuppgifter för en intervju dagen 

efter. Alex, en ung man med utländskt ursprung, log glatt mot mig och berättade att han arbetade 

som cykelbud för fickpengar. Dagen efter möttes vi och Alex berättade mer om sig själv. Jag 

upplevde att stämningen var något annorlunda än den jag upplevt när vi möttes på stan. Alex hade 

flera frågor om mig och studien. Ännu en gång berättade jag om syftet med min studie vilket fick 

Alex att slappna av. Det visade sig att Alex inte arbetade som cykelbud för fickpengar utan att 
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inkomsten från hans arbete som cykelbud var hans huvudsakliga inkomst. Detta fick mig att 

reflektera över vad mina andra informanter valde att berätta för mig och vad de valde att inte berätta 

för mig. När vi befann oss ute på stan och Alex bar sina arbetskläder och berättade om att han 

arbetade för fickpengar förhöll han sig till företagets diskurs, deras public transcript. Att Alex svar 

förändrades när han sedan fick veta att jag inte hade någon anknytning till företaget kan tolkas som 

att han, när vi möttes, misstänkte att jag tillhörde företaget. När Alex var införstådd med studiens 

syfte och vem jag är kom jag att få ta del av vad Scott kallar hidden transcripts. En öppen kritik av 

företaget och de arbetsvillkor Alex och hans kollegor arbetar under.  

3.2 Samtycke och ideological negation 

Bland mina informanter fanns variation i hur de förhöll sig till företagets public transcript. Enligt 

Scott behöver det public transcript som den överordnade gruppen framför till viss del resonera med 

den underordnade gruppen. Genom att skapa ett publict transcript som är i linje med den 

underordnade gruppens intressen så skapar den överordnade gruppen en legitimitet och kan därmed 

understödja sin rätt till makt (Scott 1990: 18). Den frihet, flexibilitet och självständighet som 

annonserades ut i arbetsannonserna kan tolkas som positiva beskrivningar av arbetet. Min informant 

Kevin, en ung man född i Sverige, arbetade deltid som cykelbud medan han studerade. Enligt Kevin 

var framställningen av arbetet i arbetsannonserna en försköning av arbetet, men han höll fortfarande 

med till viss del. Under vår intervju gjorde Kevin det tydligt att han hade varit relativt nöjd med att 

arbeta som cykelbud. Då andra informanter nämnt att arbetet var fysiskt ansträngande och 

stressande frågade jag vad Kevin ansåg om detta: 

Folk är slöa och kräver mycket av ett jobb för att dom ska vara nöjda. De ser ner på det 

som de kallar ”skitjobb”, de vill inte göra det själva, så därför blir det skitsnack om det. 

Men nej det är väl inget, inget direkt skitjobb alls faktiskt, skulle jag säga. Nej, jag tror det 

är mer, folk i vår tid, de är inte vana vid att få slita kanske, som gör att dom typ, ser ner på 

jobbet, faktiskt. 

I detta citat kan vi se hur Kevin tar avstånd från att arbetet skulle vara ansträngande. Han tar även 

avstånd från de personer som kritiserat arbetet genom att kalla dem lata. Kevin identifierar sig med 

den självständighet som arbetsannonsen beskriver och uttrycker en stolthet över sin förmåga att 

utföra arbetet. Att Kevin kan utföra ett fysiskt ansträngande arbete och ”slita” som han själv 

beskriver det framställer honom som en hårt arbetande person. Oviljan att kritisera arbetet kan även 
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ses som ett fokus på individens ansvar. Istället för att förvänta sig att företaget ska förse honom med 

hjälpmedel konstaterar han att de som klagat ”kräver mycket av ett jobb för att de ska vara nöjda”.  

Kevins citat visar dock att han snarare beskyddar sin egen känsla av stolthet och styrka än företaget. 

Genom att argumentera mot att arbetet är ett ”skitjobb” kan Kevin bibehålla en känsla av att hans 

arbete inte är sämre än någon annans. Känslan av styrka och stolthet över att kunna utföra ett fysiskt 

krävande arbete var även något min informant Maria kände. Under mitt fältarbete har cykelbuden 

varit lätta att se. En grupp som dock varit svår att finna är kvinnliga cykelbud. Mina informanter 

påpekade själva att kvinnor är i minoritet bland cykelbuden. Genom min kontakt med manliga 

cykelbud kunde jag dock få tag på Maria för en intervju. Maria är en ung kvinna med utländskt 

ursprung som arbetat som cykelbud under en längre period. Maria hade blandade känslor kring 

arbetet som cykelbud. Samtidigt som hon öppet kritiserade företaget, sin chef och de arbetsvillkor 

hon och de andra cykelbuden arbetade under fann hon en stolthet i att kunna arbeta som cykelbud: 

Många gånger jag är ute tittar andra på mig som att de är förvånad över att jag är en tjej, 

eller vit tjej, som jobbar på [företaget]. Jag känner mig stolt över det ibland, haha. Jag vill 

liksom sjunga när jag jobbar, för man använder alltid hörlurar. Och när jag sjunger vill jag 

att alla ska veta att det här är inte ett så dåligt jobb för jag får cykla runt och lyssna på 

musik och sjunga. Ibland tycker jag liksom att de ser på mig för att det är konstigt att jag är 

tjej och att det kanske gör någon skillnad. Men jag tror det är mest vi som måste göra 

skillnad. Så att, ja, jag tycker det är bra att det finns flera av oss som är tjej, eller som 

liksom, är inte rädd att klaga, för att få ett bättre jobb. 

Det fysiskt ansträngande arbetet och den arbetsmoral och självständighet som krävdes för arbetet 

var något Maria kände sig stolt över att kunna hantera. I detta citat blir det även tydligt att Maria  

förhåller sig till både företagets public transcript och en kvinnlig stereotyp. Maria berättade även att 

hon ibland träffade människor som tyckte synd om henne som arbetade som cykelbud ”det är svårt 

att känna sig liksom, like pitied”. Enligt Maria var det svårt att säga om hon fick dessa kommentarer 

för att hon var kvinna eller om de manliga cykelbuden också fick dessa kommentarer. Av citatet att 

döma kan vi dock anta att detta påverkade Maria som kände att hon behövde visa andra att arbetet 

som cykelbud faktiskt inte är så dåligt och att hon, som vit kvinna, klarar av att utföra det. I detta 

citat kan vi se hur företagets diskurs inkorporeras till viss del. Det som skiljer Maria från Kevin är 

att hon använder företagets diskurs till sin fördel, något Scott kallar ideological negation (1990: 

115-118). Företagets diskurs om självständighet och individens ansvar vänds mot företaget när 
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Maria beskriver att det är de, de anställda som vågar klaga och kritisera arbetet, som kommer att 

förändra arbetsvillkoren. På så vis tar Maria personligt ansvar för att se till att hon och andra 

individer som arbetar som cykelbud själva ska förändra sin arbetsmiljö istället för att vänta på att 

företaget gör det åt dem. Uthålligheten begränsas inte till det fysiska arbetet utan blir för Maria även 

en mental styrka som gör att hon vågar trotsa företaget. Scott beskriver hur denna typ av motstånd 

skapar en counterideology genom vilken den underordnade gruppen kan utmana den överordnade 

gruppens ideologi emot dem. Att utsättas för påtryck från den överordnade gruppen skapar enligt 

Scott ett gemensamt intresse för den underordnade gruppen, att skapa en ny diskurs i vilken deras 

intressen tar sig uttryck (1990: 114). 

3.3 Övervakning, mätning och självständighet 
Medan tidigare nämnda informanter förhöll sig till företagets diskurs var Alex och John de 

informanter som starkt ifrågasatte den frihet, flexibilitet och självständighet som företaget 

annonserade. Under min intervju med Alex beskrev han hur han och andra kollegor han pratat med 

upplevde sin självständighet och att arbeta på egen hand:  

Du är ensam när du arbetar, stöter du på ett problem eller en farlig situation är det upp till 

dig att lösa det. Det är inte helt säkert. Alla kunder är inte otrevliga, du möter och 

interagerar med alla typer av människor. Men ibland är kunderna inte så snälla, de kan vara 

fulla eller något. Jag känner några cykelbud som kunderna svor åt ”get the fuck out of 

here”. [översatt av författaren]  

I detta citat tar Alex avstånd från att självständigheten enbart skulle vara positiv. Enligt Alex skapar 

ensamheten en större sårbarhet. Cykelbuden arbetar ensamma vilket gör att de inte har kollegor som 

kan hjälpa dem om något skulle hända, som att till exempel en kund beter sig hotfullt. John, en ung 

man med utländskt ursprung, poängterade även att arbetet inte är flexibelt för de som är beroende 

av sin inkomst från företaget. Då lönen är låg behöver dessa personer arbeta långa pass, något som 

försvåras av det fysiskt krävande arbetet.  

Även om du klarar av att arbeta åtta timmar om dagen kommer du inte att kunna arbeta 

längre än två månader. För du sliter ut dig själv, det är väldigt väldigt ansträngande. Att 

arbeta medan ett system mäter din hastighet, allt du gör, all den pressen i åtta timmar. Ja, 

du kan förstå. Så efter en eller tre månader kan du inte prestera så bra. [översatt av 

författaren] 
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Enligt John var systemet i vilket cykelbuden själva kan bestämma hur mycket de vill arbeta inte en 

förutsättning för ett flexibelt arbete eftersom de behövde arbeta många timmar för att tjäna en lön 

att leva på. Att arbetet är fysiskt ansträngande bidrog enligt John till att arbetet inte var flexibelt. 

Utöver frihet, flexibilitet och självständighet beskrev Wolt och Foodora inte ingående vad arbetet 

går ut på. Enligt arbetsannonserna behövdes inga tidigare erfarenheter, förutom att cykelbuden kan 

cykla. Vid samtal med mina informanter framgick dock att företaget ställer fler krav på cykelbuden. 

Företaget som mina informanter arbetar för använder sig av en digital app som förmedlar uppdrag 

och information om vilken adress cykelbuden ska leverera mat till. Denna app har tillgång till 

cykelbudens geografiska position och mäter även hur snabbt de cyklar och hur många leveranser de 

utför. Detta möjliggör en konstant övervakning av cykelbuden. Denna mätning har också gett 

företaget möjlighet att sätta minimikrav för hur många leveranser som ska göras per timme. En av 

mina informanter, John, hade arbetat som cykelbud under vintern och berättade hur mätningen hade 

en inverkan på hans arbete: 

Jag ska vara ärlig, det var så frustrerande, och kanske anledningen till att jag lämnade 

[företaget]. De sätter så mycket press på människor. Under vintern är vägen hal, men du 

måste cykla fort till kunderna. Jag menar, de spårar dig, alla dina rörelser. [översatt av 

författaren] 

För John var övervakningen en faktor som bidrog till konstant stress. Att ens prestation ständigt 

mäts och utvärderas var något som Alex ansåg färgade hela organisationen:  

Du känner dig inte uppskattad. De tittar bara på siffror, bara siffror. Jag menar, när du gör 

bra ifrån dig säger de inte ”bra gjort” eller ”grattis” på något sätt. Så du känner dig inte 

uppskattad, om du arbetar bra eller dåligt. [översatt av författaren] 

Bad cykelbuden om att få ta en rast under sitt arbetspass möttes de av kritik. Alex berättade att det 

svar cykelbuden oftast fick från sina överordnade när de bad om en rast var: ”Okej, skynda dig är 

du snäll. Det är många beställningar och vi behöver sig”. Att förvänta sig att cykelbuden ska avstå 

eller korta ner sina raster för att nå företagets mål visar på hur företaget förutsätter att cykelbuden 

prioriterar företaget framför sig själva. Då företaget marknadsför arbetet med ord som 

självständighet, frihet och flexibilitet bryter de mot sin egen retorik genom att begära en lojalitet 

från sina anställda. Genom att i sin beskrivning av arbetet framhäva individens kontroll över tid och 

pengar och hur cykelbudet gör staden till sin egen arbetsplats har företaget utelämnat sin egen roll. 
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Då företaget ställer krav på snabbhet, effektivitet och ställer sig kritiska till raster spelar de, i 

praktiken, en aktiv roll i cykelbudens arbetsmiljö. På så vis bryter företaget mot sitt public transcript 

som predikar självständighet, flexibilitet och kontroll. Scott beskriver hur denna typ av brott mot 

public transcript kan användas av den underordnade gruppen som ett verktyg för att kritisera den 

överordnade gruppen när den inte uppfyller sina löften (1990: 55). Tidigare citat från Alex och John 

visar på detta då de båda beskriver att de arbetat hårt men inte sett resultat i form av högre löner 

eller uppskattning från företaget. Scott menar att de underordnade som tror på företagets public 

transcript har potential att bli den överordnade gruppens största fiender. Dessa underordnade 

accepterar den överordnade gruppens ideologi och försöker uppnå den genom självuppoffrande 

handlingar och självdisciplin (Scott 1990: 107). En ilska grundad i besvikelse visar på en tidigare 

tro på den överordnade gruppens ideologi. Denna ilska och besvikelse grundar i sin tur en grogrund 

för motstånd mot den överordnade gruppen, något jag kommer att utforska i kapitel 3.5 i denna 

studie. 

3.4 Utbytbarhet  

Tidigare nämnd mätning och utvärdering görs inte av statistiska skäl utan har en direkt inverkan på 

cykelbudens anställning. Mina informanter berättade att de under jämna mellanrum blev uppringda 

av en mellanchef som berättade för dem om deras statistik nådde företagets mål eller om den 

behövde förbättras. John beskrev detta som ett stressande moment:  

Det var mycket press. Varje gång tycker du att du har gjort ditt bästa, du har gett 150% och 

det räcker fortfarande inte. Du är utomhus under vintern, i februari, och det snöar. Det är 

påfrestande bara att hålla telefonen i handen och du får ett samtal från din [mellanchef] och 

han säger att du måste förbättra ditt arbete. Och du står utomhus och fryser. Då börjar du 

inse att, du måste behålla jobbet [skratt]. Kontraktet var tre månader långt, de kanske inte 

förnyar ditt kontrakt när det tar slut. [översatt av författaren] 

Enligt Scott behöver den dominanta gruppen arbeta kontinuerligt för att upprätthålla sin makt. Varje 

rankning, offentligt straff, smickrande eller nedsättande ord är en symbolisk gest som manifesterar 

och förstärker hierarkin (Scott 1990: 45). Genom att med jämna mellanrum ringa cykelbuden för att 

meddela dem utvärderingen av deras prestationer gör företaget det oundvikligt för informanterna att 

ignorera appens utvärderande mjukvara. Det fungerar som en påminnelse om att informanterna 

behöver prestera för att få fortsätta arbeta och att de behöver förhålla sig till företagets krav. John 

upplevde detta som stressande, en upplevelse han delade med majoriteten av mina informanter.  
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I tidigare citat berör John även sitt anställningskontrakt. Cykelbuden tenderar att vara anställda 

mellan 1-3 månader. Under denna period behöver de prestera för att få förnya sina kontrakt. John 

hade dock noterat att även om cykelbuden nådde de mål företaget satte riskerade de att inte få 

förnya sina kontrakt. John berättade: 

Om du har arbetat hårt, gett allt och presterat på en hög nivå och sommaren nalkas, så får 

du ändå inte arbeta kvar. För de behöver dig inte längre, så hård kan pressen vara. Även om 

du presterar bra, så finns det ingen garanti att du får fortsätta arbeta för [företaget]. För jag 

har en vän som arbetade och presterade väldigt bra, han hade en väldigt bra cykel. Han 

hade investerat mycket pengar i den cykeln, en elcykel, men när sommaren kom fick han 

inte arbeta kvar. [översatt av författaren] 

Enligt John och Alex var sommaren en period då cykelbudens kontrakt avslutades systematiskt. 

Detta eftersom fler människor väljer att gå ut och äta istället för att beställa hem mat från 

restauranger. Att Johns vän som investerat i en elcykel och presterat på hög nivå inte fick förnya sitt 

kontrakt visar på hur cykelbudens prestationer inte garanterar dem en fortsatt anställning. Samtalen 

från mellancheferna kan därför ses som en symbolisk handling i syftet att förstärka och manifestera 

företagets status i hierarkin. Genom att ringa cykelbuden och påminna dem att arbeta hårdare 

upprätthåller företaget sin maktposition. Cykelbuden blir via samtalen påminda om sin 

beroendeställning och att företaget har makten att avsluta deras kontrakt. Maria berättade om hur 

hon upplevde att företaget använde dessa symboliska handlingar för att få personalen att anpassa sig 

efter företaget. Maria såg dessa symboliska handlingar som sätt att systematiskt fasa ut personer 

som klagade på arbetet och på så sätt anställa personer som fogade sig efter företagets vilja: 

Alltså de [företaget] vill få människor som kan göra flödet bättre, ha bättre personal. Det 

blir mest att de [företaget] vill att de [cykelbuden] ska betala för bättre utrustning till 

cykeln. Eller ja, att de ska vilja,  jobba gratis. 

I citatet kan vi läsa att Maria anser att företaget byter ut anställda de anser dåliga mot personer de 

kan påverka. Med det överhängande hotet om avslutat kontrakt och samtalen med kritik från 

överordnade sträva företaget, enligt Maria, efter att anställa personal som själva står för alla utgifter 

och arbetar nästintill gratis. 
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3.5 Skapa plats för motstånd 

Flera av mina informanter berättade att bristen på kommunikation mellan cykelbuden var en negativ 

faktor som gjorde det svårare för dem att organisera sig. Då cykelbuden arbetar ensamma och sällan 

träffar en chef får de majoriteten av sin information från företaget via mail eller via en gemensam 

gruppchatt via vilken de kan kommunicera med alla cykelbud i staden. Via denna grupp kan 

cykelbuden byta pass eller hjälpa varandra med praktiska frågor. Maria beskrev hur denna grupp 

underlättade kommunikation mellan cykelbud, samtidigt som vissa frågor inte kan diskuteras.  

Vi har en chattgrupp, en allmän chattgrupp, som vi inte kan riktigt prata på. För det finns 

en ”snitch”, eller vi tycker åtminstone att hen är en snitch. Och det är bättre att inte bli för 

synlig, sådär, ”amen vi måste strejka” och hen vet när det ska hända eller vad som helst, så 

vi kan inte använda den chattgruppen 

De konversationer som hålls i den allmänna chattgruppen behöver anpassas efter företagets public 

transcript eftersom cykelbuden vet att en person i gruppen är ”snitch” och kan skvallra och föra 

information vidare till chefen. Scott menar att den dominanta gruppen drar nytta av att ha en 

informant som patrullerar de utrymmen där the hidden transcript skulle kunna uttryckas. En 

informant räcker för att diskvalificera en plats som trygg från den dominanta gruppens blick (Scott 

1990: 129). I den allmänna gruppchatten är cykelbuden därför tvungna att förhålla sig och anpassa 

sig till företagets diskurs då deras konversationer riskerade att läckas. Cykelbud hade tidigare 

utmanat denna diskurs. Min informant Alex beskrev vad detta fick för konsekvenser. 

De kommer inte att få förnya sitt kontrakt. Faktum är att du ger företaget en chans att göra 

sig av med dig, faktiskt.  Vi förlorade en del folk förra året som var aktiva i gruppchatten 

och klagade, vi förlorade dem. [översatt av författaren] 

Scott beskriver hur den överordnade gruppen upprätthåller sin makt genom att ständigt underhålla 

och stärka den genom symboliska demonstrationer och statuerande exempel. Varje order, varje 

rankning och varje bestraffning kan ses som ett sätt att upprätthålla maktordningen (Scott 1990). I 

exemplet från gruppchatten kan vi se hur företaget förstärkte och upprätthöll sin makt genom att 

inte förnya kontrakten för personerna som klagade i det offentliga rummet. På så vis blev dessa 

personer ett varnande exempel för personer som eventuellt skulle vilja klaga öppet och bryta mot 
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företagets public transcript. Beroende på kontext kan mindre brott mot the public transcript dock 

accepteras. Under mitt fältarbete fick jag ta del av historier om cykelbud som inte skulle få sitt 

kontrakt förnyat men lyckades undvika detta och kunde arbeta kvar. När ett cykelbud avskedas 

meddelas denne om detta via telefon. Oftast är det en mellanchef som ringer cykelbuden. Genom att 

avskeda anställda på detta vis håller företaget en distans till cykelbuden. För att undvika distansen 

mellan arbetare och chef har det uppstått situationer då cykelbud besökt sin högsta chef personligen 

för att diskutera frågan vilket lett till att de fått arbeta kvar. Enligt Scott är denna typ av motstånd 

möjligt eftersom det inte sker i det offentliga (1990: 56). För att upprätthålla sin makt behöver den 

överordnade gruppen vara samstämmig och inte lämna utrymme för tvivel. Men när cykelbuden 

möter chefen på egen hand sker konversationen utanför det offentliga vilket gör det möjligt för 

medlemmar i den överordnade gruppen att avvika från the public transcript. 

Mindre brott mot the public transcript kan alltså accepteras om de utförs utanför det offentliga, men 

att öppet klaga på arbetsvillkoren eller att organisera sig var något mina informanter berättade var 

oacceptabelt. Med den allmänna gruppchatten borträknad finns det få möjligheter för cykelbuden att 

kontakta varandra och snabbt sprida information. Det ensamma arbetet beskrevs av flera 

informanter som en av de bidragande faktorerna till att det varit svårt att organisera sig. Bristen på 

kontakt med andra cykelbud beskrevs av John: ”När du påbörjar ditt pass så loggar du in på appen, 

det finns inga tillfällen att träffa någon. Det är väldigt svårt att bygga vänskaper” [översatt av 

författaren]. De få tillfällen då cykelbuden träffar varandra är när de tar emot beställningar från 

samma restauranger. Under tiden de väntar på beställningar har de möjlighet att prata med varandra. 

John beskrev dessa möten på restauranger: 

Om man möts på en restaurang och det tar längre tid än fem minuter brukar man börja 

prata om till exempel svårigheterna man haft under dagen. Om vi tar mig som exempel, jag 

arbetade under vinter, då finns det många berättelser att dela med sig av. [översatt av 

författaren] 

John, Alex och Maria beskrev hur restaurangerna blev platser där cykelbuden kunde klaga på 

arbetet och sprida information utan att bli övervakade. Att sprida hemlig information om att 

organisera sig var dock ett risktagande. Det finns ett stort antal cykelbud och då kontrakten är 

mellan 1-3 månader blir cykelbuden snabbt utbytta. De cykelbud som vill kritisera och förändra 

sina arbetsvillkor behöver därför alltid tänka sig för och utvärdera om det är tryggt att avslöja 
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information för de andra cykelbuden de möter på restauranger. Att sprida information på detta sätt 

försvåras även av den korta tid cykelbuden har på restaurangerna. Det blir även svårare att nå ut till 

flertalet cykelbud när informationen förs från individ till individ. Av denna anledning har de 

cykelbud som litar på varandra skapat en privat chattgrupp genom vilken de kan sprida information. 

Scott menar att skapandet av trygga miljöer är en förutsättning för att motstånd ska kunna ske. 

Genom att studera hur dessa miljöer skapas och i vilken utsträckning de försvaras av den 

underordnade gruppen kan vi förstå till vilken grad motståndet utförs på en kollektiv nivå. För det 

är genom kollektiva ansträngningar dessa platser hemlighålls och försvaras. Vikten av dessa miljöer 

kan förstås genom den dominanta gruppens ansträngningar att avskaffa dessa platser (Scott 1990: 

118-125). Den allmänna chattgruppen och det ensamma arbetet kan ses som exempel på detta. 

Genom att isolera cykelbuden från varandra och inte arrangera mötesplatser där de kan diskutera 

frågor försvåras ett organiserat motstånd. Som John nämnde består arbetspasset av att cykelbuden 

loggar in på appen, arbetar ensamma, och sedan loggar ut. Att knyta sociala kontakter blir då endast 

möjligt vid besöken på restaurangerna. Chattgruppen hade kunnat fungera som ett utrymme för 

kritik, men då företaget infiltrerat gruppen och inte låter kritiker fortsätta arbeta har de omöjliggjort 

motstånd även där. Av detta att döma har företaget strategier, medvetet eller omedvetet, som 

försvårar social kontakt och sociala miljöer där cykelbuden kan uttrycka sina åsikter. Att 

chattgruppen med de kritiska cykelbuden hålls hemlig kan därför ses som ett aktivt försvar av en 

miljö vari vilken cykelbuden kan uttrycka sin kritik, sitt hidden transcript.  

4. Slutsatser och avslutande diskussion 

I denna studie har jag avsett problematisera den nyliberala diskurs i vilken arbete inom 

plattformsekonomin beskrivs som fritt och flexibelt. Som tidigare diskuterat anser Kenney och 

Zysman (2016) att den digitala plattformen har potential att förändra och omorganisera våra 

samhällen. Kenney och Zysmans jämförelse av dessa digitala plattformar med fabriken under den 

industriella revolutionen ger oss en förståelse för hur stor möjlighet dessa företag har att påverka 

våra samhällen och framtida arbetsvillkor. Om plattformsekonomin har den potential att 

omorganisera våra samhällen som Kenney och Zysman menar är det viktigt att undersöka alla delar 

i denna ekonomi, inte bara de som använder tjänsten utan också de som utför arbetet med att 

leverera varan. Genom att vända blicken från konsumenten till leverantören av tjänster har jag velat 
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skapa förståelse för vilka implikationer det har att arbeta som cykelbud för ett företag inom 

plattformsekonomin. 

Anställningskontrakten som varierar mellan 1-3 månader möjliggör ett kryphål för företaget. Detta 

gör att de inte behöver avskeda cykelbud som organiserar sig, istället kan de avvakta och när 

cykelbudens kontrakt löper ut kan de välja att inte förnya kontraktet. Att inte förnya kontrakten för 

de cykelbud som uttrycker kritik mot sina arbetsvillkor har framstått som en strategi av företaget för 

att utöva kontroll och underminera organiserat motstånd. I min studie har jag visat att detta inte 

innebär att cykelbuden accepterar sin situation utan utför motstånd. Riskerna kopplade till öppen 

kritik har dock lett till att cykelbuden utför motstånd bortom det publika. Hemlighållandet av försök 

till motstånd har försvårat en organiserad rörelse. Samtidigt hade ett öppet motstånd lett till att 

cykelbuden inte fått förnya sina kontrakt. I dagens läge utför cykelbuden motstånd på ett sätt som 

gör att de får behålla sitt arbete. Om detta motstånd kommer att leda till förändring är en annan 

fråga. Traditionellt sett har fackförbund möjliggjort stöd i förhandlingar av arbetsvillkor. Som jag 

tidigare beskrivit försvåras dock situationen för arbetare inom plattformsekonomins då de ofta 

saknar kollektivavtal. Då plattformsekonomin har potentialen att förändra våra samhällen och 

ekonomi kommer fackförbunden att behöva utveckla nya strategier för att förhandla villkoren för 

individer som arbetar inom plattformsekonomin. Bildandet av FTC är ett tecken på att 

fackförbunden förbereder sig inför de utmaningar en växande plattformsekonomin kommer att 

ställa arbetare inför. Det återstår att se om cykelbud som Maria, John och Alex och deras 

arbetskamrater kommer att kunna öka sina förutsättningar att organisera sig kollektivt. 

Genom att använda mig av Scotts teorier om makt och motstånd har jag visat på hur cykelbuden 

förhåller sig till sina arbetsvillkor i plattformsekonomin. Företagets public transcript presenterades i 

kapitel två i vilket jag undersökte hur företag som anställer cykelbud framställer arbetet. I dessa 

arbetsannonser framställdes arbetet som cykelbud som fritt och flexibelt. Arbetsannonser tenderade 

även att undvika närmare beskrivningar av arbetsuppgifterna och förminskade aktivt intrycket av 

den kontroll och makt företagen har över sina anställda. Bland mina informanter fanns variation i 

hur de förhöll sig till detta public transcript. Kevin uppmärksammade att arbetet var slitsamt men 

kände en stolthet över att kunna utföra ett arbete som andra ansåg ansträngande. Maria var även hon 

stolt över att kunna utföra ett fysiskt ansträngande arbete, men i hennes fall användes denna styrka 

för att kritisera företaget. Maria använde sig av ideological negation för att utvidga 
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självständigheten och styrkan till sitt motstånd mot företaget. John och Alex avsade sig företagets 

public transcript totalt och kritiserade arbetsvillkoren och den påstådda frihet, flexibilitet och 

självständighet som annonserats. Berättelser om motstånd och kritik mot företaget var dock något 

de var medvetna om att de inte kunde uttrycka för sina överordnade. Att uttrycka det hidden 

transcript som motsade företagets public transcript kunde resultera i att cykelbuden inte fick 

förnyade kontrakt. Därför hade cykelbuden utarbetat strategier och skapat utrymmen i vilka de 

kunde kritisera sina arbetsvillkor och företagets kontroll. 

Vi kan ställa oss frågan, vem är detta arbete flexibelt för? När vi bortser från arbetarens upplevelser 

och ser till konsumenten och arbetsgivaren kan vi se denna flexibilitet. För konsumenten innebär 

plattformsekonomin att tjänster och varor finns ett knapptryck bort. De korta kontrakten och den 

låga lönen möjliggör även en flexibilitet för företagen som anställer cykelbud. Med billig och 

utbytbar arbetskraft som inte kan ta den ekonomiska risken att organisera sig är det företagen som 

kan ta kontroll över tid och pengar, inte arbetaren. Denna studie visar på en motsägelse i den 

nyliberala tanken om plattformsekonomin som en marknad i vilken individen tar eget ansvar och 

förverkligar sig själv. Min studie visar att de lågt avlönade cykelbuden långt ifrån upplever att de 

åtnjuter den frihet i arbetet som de utlovats. 
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