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Abstract
Gig economy is a relatively new phenomenon in the Swedish labor market and refers to the
types of work in the service sector where the contractors are paid after assignments
performed, so-called gigs. There are several variants of gig companies and they differ in how
they work, this study will mainly focus on the companies that can be classified as physical
gig companies. The phenomenon of gig economics has created mixed opinions but to a large
extent lacks research on.

This study aims to investigate whether one can see gig economics as an organization and how
the relationship between employers and workers in gig economics can be improved.. To
answer the study's questions, a qualitative study has been conducted with a focus on gaining a
broad picture of what the gig economy looks like from different perspectives. The
interviewees selected for the study all have a connection to gig economics or gig companies.
The interviewees were researchers in the field, employees or managers of the gig companies
as well as journalists and writers who wallraffed and then wrote about their experience.

The study shows that there are big differences between different gig companies in different
industries. These differences resulted in a more general conclusion about gig jobs and gig
companies per se, rather than one specific to a particular company. What the gig companies
have in common, however, is that they have a hierarchical structure where the contractors
stand furthest in the pyramid of power. The study also shows that gig companies can to some
extent be considered organizations and largely have a basis in being organizations. What is
missing is in some cases an acknowledgment from the companies themselves that they have
employees, but also that the employees should feel a sense of belonging to the company. Gig
companies could also be seen as networks in other respects and that they should therefore
rather be seen as a hybrid between them.
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Sammanfattning
Gigekonomi är ett relativt nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden och avser de typer
av arbeten inom tjänstesektorn där uppdragstagarna får betalt efter utförda uppdrag, så
kallade gig. Det finns ett flertal varianter på gigföretag och de skiljer sig i hur de arbetar,
denna studie kommer främst fokusera på de företag som kan klassas som fysiska. Fenomenet
gigekonomi har skapat blandade åsikter men saknar i en utsträckning forskning kring.

Denna studie syftar till att undersöka huruvida man kan se gigekonomi som en organisation
samt hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom gigekonomin kan förbättras.
För att besvara studiens frågeställningar har det genomförts en kvalitativ studie med fokus på
att få en bred bild av hur gigekonomin ser ut utifrån olika perspektiv. Intervjupersonerna som
valdes ut för studien har alla en koppling till gigekonomi eller gigföretag. De intervjuade var
forskare inom området, anställda eller chefer på gigföretagen samt journalister och författare
som wallraffat och sedan skrivit om sin upplevelse.

Studien visar att det finns stora skillnader mellan olika gigföretag inom olika branscher.
Dessa skillnader resulterade i en mer generell slutsats på gigjobb och gigföretag i sig, snarare
än en specifik för ett visst företag. Gemensamt för gigföretagen är dock att de har en
hierarkisk struktur där uppdragstagarna står längst det i maktpyramiden.  Studien visar även
att gigföretag till viss del kan anses vara organisationer och har till stor del en grund i att vara
organisationer. Det som saknas är i vissa fall ett erkännande från företagen själva att de har
anställda, men även att de anställda ska känna en tillhörighet till företaget. Gigföretag skulle
även kunna ses som nätverk i andra avseenden och att de därmed snarare bör ses som en
hybrid mellan dessa.
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1. Inledning
Världen är i ständig utveckling och detsamma gäller organisationer. Detta kan man se på hur
industrin har utvecklats från en tayloristisk syn med en strikt löpande band-princip
där människorna endast sågs som kuggar i ett kugghjul till idag när främsta fokus ligger på
människan och möjligheten för individen att utvecklas som anställd (Iveroth, Lindvall och
Magnusson, 2019).

Studien avhandlar gigekonomi och om företagen som verkar inom denna kan ses som en
organisation. Studien syftar även till att undersöka hur relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare inom gigekonomin kan förbättras. Gigekonomi är ett begrepp som används för
att förklara de arbeten inom tjänstesektorn där de anställda får lön efter varje uppdrag de
genomför, så kallade “gig”. Några exempel på detta är inom taxi- och matleveransindustrin
där företag som Uber, Bolt och Foodora etablerat sig (Gigwatch, 2022). Det som gör detta
unikt är att de anställdas lön oftast utgår från hur många gig dem får och vad kunder är villiga
att betala. Detta går att jämföra med ackord-löner men det som skiljer dem åt är bland annat
att vissa av gigföretagen inte ser sig som arbetsgivare utan som en mellanhand mellan de
anställda och kunderna, de ser alltså kunderna som arbetsgivare. Denna anställningsform
skapar en stor flexibilitet hos de anställda som själva väljer när de ska arbeta och även välja
vilket uppdrag de tar sig an. Samtidigt skapar det en osäkerhet då en brist på uppdrag leder
till en utebliven lön (Gigwatch 2, 2022).

Gigekonomi är ett relativt nytt fenomen i Sverige och det saknas därmed kunskap om vad det
faktiskt är (Gigwatch 2, 2022). Det saknas således även en närmare granskning kring
gigföretagen och om dessa kan anses vara organisation eller om de i själva verket bör anses
vara nätverk. Denna typ av studie är relevant då det skapar en större förståelse för detta
fenomen samt visar vad som skulle krävas för potentiell förändring av gigföretagen för att de
skulle kunna anses vara formella organisationer.

Det finns fler olika definitioner av vad en organisation är och hur detta skiljer sig från ett
nätverk. Ahrne och Brunsson (2011) använder sig av en definition som grundar sig i huruvida
det förekommer ett medlemskap och hur strukturen ser ut. En organisation har därmed
medlemmar, i företags fall ofta anställda, som formellt är en del av organisationen och som
skiljer sig från de som inte är medlemmar. I ett nätverk kan man inte bestämma vilka som är
medlemmar i det och inte. Ett nätverk är uppbyggt genom ett kontaktnät mellan personer. I
denna studie har därmed relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt relationen
arbetstagare emellan varit centrala då de hjälpt till att skapa en bild av hur företagen är
uppbyggda. Detta har i sin tur gett en bild om relationerna som gigföretagen är uppbyggda på
ska ses som en organisation, ett nätverk eller en hybrid mellan dessa.

1.1. Syfte och frågeställningar
Gigekonomi är ett relativt nytt begrepp på den svenska arbetsmarknaden. Det saknas således
kunskap om hur dessa företag är organisatoriskt uppbyggda och hur de förhåller sig till andra
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företag på arbetsmarknaden. Studien syftar till att fylla den kunskapslucka som finns om hur
gigföretag är uppbyggda med avseende på om de kan anses vara organisationer eller om de
snarare fyller funktionen som ett nätverk, samt vad som talar för och emot detta. Vidare
kommer studien även att undersöka hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom
gigekonomin kan förbättras.

Frågeställningar:
1. Kan gigföretag anses vara organisationer?
2. Hur kan relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras inom gigföretag?

1.2. Empiriskt fokus
Studiens empiri bygger på att genomföra denna studie med ett så trovärdigt resultat som
möjligt och därmed har vi genomfört olika typer av informationsinhämtning. Dels har
underlag inhämtats för vad som är en organisation men även hur organisationsformer
utvecklas. Under arbetets gång har vi även tagit kontakt med företag som verkar inom
gigekonomin, men även anställda och personer som har en insyn i branschen. Studien bygger
till stor del på sex intervjuer med personer med koppling till området, varav två är företrädare
för gigföretag, två är forskare, en är journalist som wallraffat och en är del av en oberoende
ideell grupp som granskar gigekonomin. Att wallraffa innebär att en journalist jobbar under
falsk identitet på ett företag för att få reda på hur företaget ser ut från insidan (Wiktionary,
2020).Den sista delen i det empiriska underlag studien innehåller bygger på en bok av en
journalist som beskrev sin upplevelse av att jobba på ett gigföretag. För
informationshämtning till metod, teori och bakgrund har större delen av materialet varit
hämtat från böcker och artiklar, men även från delar av de genomförda intervjuerna.

1.3. Relevans
Anledningen till att vi väljer att skriva om detta är på grund av den debatt som pågår idag där
vissa debattörer menar att gigekonomin är en täckmantel för jobb som snarast hade kunnat
kallas slavjobb (Franke, 2020), medan andra menar att gigekonomin skapar stor flexibilitet
hos de anställda. Flexibilitet är något som blir mer och mer eftertraktat hos arbetare då det
innebär att de får större kontroll och frihet över sitt arbete, flexibilitet anses även vara en del i
framtidens arbetsmarknad. (Wiklund, 2019).

Denna typ av studie är relevant för dagens samhälle då gigekonomi är en växande arbetsform
som fortfarande är relativt ny i Sverige. Det är dock inte tydligt när gigekonomi etablerade
sig i Sverige, man vet dock att USA har legat i framkant då många började med “gig” under
finanskrisen 2008 (Larsson, 2019). Det finns därmed ett behov av att skapa en bild av hur
företagen som verkar inom gigekonomin är uppbyggda och om de kan ses som organisationer
eller om de bör anses vara något annat. Detta kommer även i sin tur även visa på nya
tendenser att organisera företag och omorganisera redan existerande företag. Detta blir
relevant för både arbetsgivare och arbetstagare inom ett antal olika branscher.
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Jacob Lundberg från Gigwatch berättar i sin intervju att det finns en forskningslucka inom
området gigekonomi, detta var varför de startade den organisationen som han företräder. Han
menar även att det på grund av denna forskningslucka saknas en förståelse för vad
gigföretagen är och hur dem ser ut. Detta menar han i sin tur innebär att gemene man inte
förstår att gigföretagen skiljer sig från andra typer av företag, vilket han menar att de gör.

1.4 Uppsatsens disposition
I kapitel ett presenteras den frågeställning och det syfte som valts för denna studie. Det
framgick även en kortare bakgrund till ämnet och varför det är relevant att denna studie
genomförs.

I kapitel två presenteras den teoretiska grund som studien har, detta innebär en
begreppsförklaring av relevanta begrepp men även en genomgång av likheter och skillnader.
Begreppen som presenteras och som denna studie har i fokus är gigekonomi, gigföretag,
organisation, nätverk och organisationsstruktur . De olika begreppen förklaras med hjälp av
diverse litteratur och delvis svar från genomförda intervjuer.  Det finns även en jämförelse
mellan begreppen organisation och nätverk då skillnaden mellan dessa har stor betydelse för
studien.

I kapitel tre förklaras vilken metod som använts och de etiska ställningstagandena som gjorts.
I avsnittet urval och material motiveras valet av intervjupersoner och vilken funktion de fyller
för studien. I datainsamling förklaras på vilket sätt intervjuerna genomfördes och hur
materialet hanterades i efterhand. Dataanalysen förklarar hur materialet sedan strukturerades
för att på tydligast sätt kunna användas i empirin. Till sist förklaras de etiska
ställningstagandena och därmed hur denna studie ska arbeta för att anses ha genomförts på ett
etiskt korrekt sätt.

I kapitel fyra har det empiriska materialet sammanställts och presenterats. Den är uppdelad i
olika underrubriker som representerar de teman som intervjuerna strukturerades upp i. Främst
förklaras hur varje respondent besvarat de olika frågorna som kan relateras till temat.

I kapitel fem presenteras en analys av det empiriska materialet som sammanställdes i kapitel
fyra. Detta kapitel resonerar kring om det går att se gigföretag som organisationer eller inte,
med grund i den teori som studien grundar sig på.

I kapitel sex presenteras den slutsats som resonerats fram under analysen med stöd från
empirin och den teoretiska referensramen. De rubriker som finns är de frågeställningar som
presenteras i början av studien, men även en rubrik om framtida forskning där
förbättringsmöjligheter presenteras som denna studie inte haft möjlighet att genomföra.
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2. Teori

2.1. Gigekonomi
Gigekonomi är det begrepp som detta arbete grundar sig i, därav är det relevant att definiera
vad begreppet står för och hur företag valt att applicera det på sin verksamhet. Definitionen vi
valt att utgå från är den av Woodcock, J. & Graham, M. (2020). Denna bok är relevant då den
har en tydlig definition av begreppet och en kort introduktion till vad gigekonomi innebär.

2.1.1 Definition av begreppet gigekonomi

Begreppet gigekonomi grundar sig i ordet “gig” som i grunden kommer från musikbranschen.
Trubadurerna hade ingen säker inkomst utan fick betalt för varje spelning - gig - de gjorde.
När de var exempelvis sjuka fanns ingen ekonomisk försäkring och blev utan inkomst, att
jobba med gig innebar alltså en osäkerhet både med arbetsmöjligheter och ekonomi
(Woodcock, J. & Graham, M., 2020). Detta arbetssätt har under senare tid applicerats på
andra branscher och innebär fortfarande att man får ett jobb i taget (Gigwatch 2, 2022).
Woodcock, J. & Graham, M. (2020) beskriver att ett gigjobb är ett jobb där arbetstagaren får
betalt per “gig”, det vill säga per utfört arbetsmoment. Denna definition kommer att användas
för att avgöra vilka företag som kan klassificeras som ett gigföretag. Det är en relevant bok
då den är publicerad relativt nyligen och innehåller en tydlig definition av begreppet. Att
definiera begreppet blir relevant då en förståelse för innebörden av begreppet då detta är
högst relevant för att förstå studien.

2.1.2 Gigföretag
Denna studie kommer att utgå från en definition av vad ett gigföretag är som grundar sig i
Woodcock och Grahams (2020) definition. De menar att gigföretag utmärker sig genom att
företaget använder sig av principen med gig, det vill säga att de anställda får betalt efter varje
genomfört uppdrag. Detta menar de kan vara att levererat mat, köra personer från en plats till
en annan eller leverera ett paket, det finns dock andra branscher där denna definition kan
tillämpas. Dessa kan exempelvis vara branscher där det sker projekt eller förändringar, eller
där det krävs en kompetens endast en kortare period. Kontakten med kunder och arbetsgivare
sker genom en digital plattform och det finns en avsaknad av fysisk kommunikation. De
menar därmed att detta innebär att företaget som de anställda jobbar för fungerar som en
medlare mellan kunder och arbetare snarare än en uppdragsgivare

Denna studie kommer därmed att skilja på ett gigföretag och ett företag med till exempel
vikariepool och frilansare. Detta kommer göras då den grundläggande skillnaden mellan
gigföretagen och dessa typer av arbeten är förhållandet mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren. I en vikariepool är det en tydlig relation mellan dessa även om det finns
aspekter inom den typen av arbeten som stämmer överens med det som är vanligt inom
gigekonomin. Även frilansare kan ses som en arbetstyp om står utanför definitionen av
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gigföretag då det oftast saknas ett anställningsförhållande mellan parterna och det är snarare
en person som säljer sina tjänster, till exempel en frilansande journalist som säljer sin text till
en tidning.

2.1.3 Olika typer av gigföretag
I denna studie är gigföretag indelade i olika kategorier utefter hur forskaren Johan Alfonsson
har valt att dela in dem. Gigföretagen är indelade i fysiska gigföretag och digitala gigföretag.
Denna studie berör främst fysiska gigföretag.

Fysiska gigföretag är de som arbetar och syns, dessa kan vara företag som exempelvis
Foodora, Ubereats, eller Bolt. Johan Alfonsson har forskat kring arbetsmarknadsfrågor och
otrygghet på arbetsmarknaden samt är insatt i gigekonomi och dess roll på arbetsmarknaden.
Han beskrev i sin intervju att han även delar in fysiska gigföretag i två underkategorier, de
som är hybrid-anställda och de som har en oklarhet i sin anställning. Hybrid-anställda är igen
exempelvis Foodora som har riktiga anställda, trots att kontrakten kan vara korta och inte
alltid trygga. De som arbetar utan att egentligen vara anställda är exempelvis de som jobbar
för Uber och Ubereats där företaget är tydliga med att de endast förmedlar arbeten utan
endast appen som verktyg för att hitta tjänster. De menar att deras arbetare är
tredjepartsleverantörer som endast får sina gig genom appen. Det som dock går emot Ubers
motivering är att det som enligt Johan Alfonsson definierar en arbetsgivare är någon som
fördelar och leder arbetet.

Digitala gigföretag kan antingen innebära att gigjobbaren utför små jobb för en mindre
summa pengar eller större jobb för en större summa pengar. Alfonsson gav hemsidan
Amazon Mechanical Turks som exempel på en digital plattform där gigjobbare kan hitta
jobb. Denna hemsida går ut på att privatpersoner har ett jobb de behöver få utfört som de
sedan publicerar på sidan (Amazon Mechanical Turk, u.å.).

2.2. Organisationer och nätverk
Studien kommer att jämföra likheter och skillnader mellan en organisation och ett nätverk
och applicera det på gigföretag. Detta för att diskutera om gigföretag kan anses vara en
organisation eller om de mer fyller en funktion som nätverk. Nedan kommer därmed en mer
utförlig förklaring på vad som är en organisation och vad som är ett nätverk. Studien tar även
upp begreppet organisationsstruktur då den kan bidra till en förklaring om varför eller varför
inte gigföretag kan anses vara organisationer.

2.2.1. Organisation
Czarniawska (2015) definierar en organisation som något som formas genom organisering
men även genom berättande. Organisering kan ses som ett handlingsnät, om man ser på
organisering på så sätt kan man få förståelse för hur olika delar av organisationen påverkar
varandra. Handlingsnät handlar om hur olika delar av organisationen är sammanlänkade och
skapar en förståelse för vikten att alla delar av organisationen ska fungera. Ett exempel som
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Czarniawska (2015) nämner är att man inte alltid ser lokalvårdare som en del av personalen
på universitetet, men skulle de strejka skulle det få konsekvenser för de som befinner sig i
universitetets lokaler. När man ska förklara specifika organisationer brukar man göra det som
en berättelse, detta för att kunna på ett mer målande sätt beskriva hur verksamheten fungerar.
Genom Czarniawskas definition kring hur en organisation formas genom organisering och
handlingsnät kommer det ge en grund för vår studie huruvida de företag som använder sig av
gigekonomi kan ses som organisationer eller inte. Det ger även läsaren en förståelse för vad
en organisation är vilket är vitalt för att förstå hur en organisationsstruktur kan ha för
inverkan på organisationen. Exempelvis blir det nödvändigt att vara införstådd med vad
handelsnät är för att förstå hur olika organisationsformer kan ha olika funktion.

Ahrne och Brunsson (2011) beskriver hur en organisation skiljer sig från en institution och ett
nätverk. Inom en organisation kan man avgöra vilka som tillhör denna, alltså vilka som är
medlemmar, och även vilka som inte ska få klassas som medlemmar. De som är medlemmar
kommer att behandlas annorlunda i jämförelse med de som inte räknas till den kretsen, inom
en organisation går det dessutom att exkludera medlemmar. Det som är en viktig del enligt
Ahrne och Brunsson (2011) är beslut, detta handlar om i vilken mån man kan ta eller göra
beslut och vilken påverkan de får. Inom organisationer beslutar man om vilka som får vara
medlemmar och inte. Denna definition som Ahrne och Brunsson (2011) har beskrivit kring
vad organisationer är bidrar till att ge en alternativ definition på en organisation och kunna
jämföras med Czarniawskas definition.

2.2.2 Nätverk
Ahrne och Brunsson (2011) har skapat en definition av vad ett nätverk är och hur det skiljer
sig från organisationer. Denna definition är relevant i analysen kring om gigföretag inte skulle
anses vara en organisation och därmed potentiellt kunna vara en form av nätverk. Ett nätverk
beskrivs av flera som någon form av interaktioner mellan individer, enligt Ahrne och
Brunsson är detta inte korrekt. De menar istället att det finns en grundläggande skillnad
mellan ett nätverk och en organisation i och med att det de anser definierar ett nätverk är att
de inte är formella men även avsaknad av struktur. Därmed skiljer sig deras definition från
andra som istället lyfter att ett nätverk kan innefatta aspekter som Ahrne och Brunsson i
stället menar ska ses som organisatoriska och därmed inte bör innefattas av denna definition.
En viktig aspekt är dock att det grundläggande stämmer överens med majoriteten av
definitioner, att nätverk består av sociala interaktioner och att man därmed inte kan välja vem
som tillhör ett nätverk. Detta kan jämföras med organisationer där ett medlemskap många
gånger är en anställning och därmed något man kan styra över. Ahrne och Brunsson tar även
upp aspekten att ett nätverk kan omvandlas och bli en organisation, detta kan vara en
motreaktion mot att nätverket blir för informellt och oorganiserat. På samma sätt kan en
organisation bli till ett nätverk, exempelvis genom kollegor som skapar relationer eller
liknande. I dessa situationer brukar det dock inte kallas för nätverk utan för informella
organisationer, men Ahrne och Brunsson menar på att de fyller samma funktion.
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2.2.3 Skillnaden mellan organisationer och nätverk
Den mest centrala delen i skillnaden mellan organisationer och nätverk är medlemskapet och
de sociala interaktionerna, enligt Ahrne och Brunsson (2011). Således blir relationerna mellan
de olika aktörerna inom gigföretagen en central del i förståelsen av skillnaden mellan en
organisation och ett nätverk. Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare är således
central i och med att detta påvisar om gigföretagen ser sig som arbetsgivare till gigjobbarna
samt vilket typ av arbetsgivaransvar de tar. Detta visar i sin tur på om det gigjobbarna ser sig
som medlemmar i gigföretagen vilket skulle visa på att de kan anses vara organisationer. Det
finns flera aspekter som kan vägas in i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bland
annat hur kontakten mellan dem sker. Ett företag som har en tät kontakt med sina anställda
och som gör det enkelt för en arbetstagare att ta kontakt med arbetsgivaren samt som tar
arbetsrättsligt ansvar för dem anses i studien ha en bra relation. Motsatsen kan därmed sägas
om gigföretag som inte har en kontinuerlig kontakt med uppdragstagarna och inte tar ett
arbetsrättsligt ansvar för dem.

Även relationen mellan arbetstagarna kan anses vara relevant då hur de ser på varandra avgör
om de ser som del av en organisation eller ett nätverk. Om arbetstagarna ser sig som kollegor
och därmed att de gemensamt är medlemmar i företaget kan företaget ses som en
organisation, även då de anställda själva inte kan påverka i någon större utsträckning vilka
som anställs och inte på företaget. Ahrne och Brunsson (2011) beskriver att man i nätverk
däremot inte kan påverka eller välja vilka medlemmarna är. Detta innebär att om
arbetstagarna inte ser sig som kollegor, alternativt inte anser sig som anställda på företaget,
anses inte företaget vara en organisation. I denna studie tolkar vi att detta i sin tur innebär att
de arbetstagarna i ett gigföretag inte egentligen kan bestämma vilka som är medlemmar eller
inte eftersom de inte har makten att beslut om vem som ska bli anställd eller inte, men deras
upplevda känsla visar på om de anser sig själva och de andra arbetstagarna vara medlemmar
eller inte.

2.2.4 Organisationsstruktur
Organisationsstruktur definieras av Maduenyi, et. al. (2015), de ser det som det sätt som
människor har organiserats och hur de är koordinerade för att kunna genomföra sitt jobb. De
beskriver även hur en hierarki är en del av den naturliga strukturen som kommer uppstå inom
organisationer och därmed strukturerar vem som gör vad. En organisationsstruktur kan alltså
ses som positioner på en arbetsplats och deras relation till varandra. Olika positioner i relation
till varandra kommer resultera i en variation i makt mellan dem. Det kommer finnas
positioner där ens talan väger tyngre och positioner där personen inte ens räknas till relevant
för vissa diskussioner. Det ger dock de anställda ett incitament till att arbeta hårdare och göra
det de ska då en bra prestation kan leda till en bättre position inom organisationen och
därmed en viktigare roll. Maduenyi, et. al. kommer fram till med sin artikel att ju bättre
strukturerad en organisation är, desto bättre kommer den att prestera.

Det finns olika typer av struktur för organisationer, några av dessa är; hierarkisk-, platt- och
funktionsorganisation. En hierarkisk organisation är när organisationen är byggd som en
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“pyramid” vilket innebär att det finns ett fåtal chefer som står över alla andra och ju längre
ner i organisationen du kommer desto mindre makt får du. Det finns även en korrelation
mellan hur många som är del av alla nivåer inom organisationen, desto fler som är del av en
nivå desto mindre makt har den. En platt organisation fungerar på motsatt sätt, nivåerna är
endast en eller väldigt få och ens relation till ledningen inom organisationen är nära
(Projektledning, 2020). En vanlig uppfattning är att den platta organisationsstrukturen är mer
demokratisk och att föredra, dock leder denna nära relation till ledarskapet till fler svårigheter
vid konflikthantering. Dessutom kan det skapa en ovisshet bland de anställda om de inte vet
till vem de kan vända sig om eventuella problem eller frågor när det inte finns en tydlig
ledarposition. En funktionsorganisation är det som även ibland kallas för en byråkratisk
struktur. Denna typ av struktur är vanligast bland små och medelstora företag då den skapar
en uppdelning av olika arbetsområden och ger dessa varsin chef som ansvarar för att arbetet
utförs korrekt (Projektledning, 2020).
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3. Metod

3.1 Urval och material
Denna studie är byggd på kvalitativa data. Kvalitativa data innebär att data som samlats in
kommer vara beskrivande av området man undersöker (Lind, 2015). Studien använde även en
kombination av primärdata och sekundärdata. Primärdata har samlats in genom intervjuer,
dessa genomfördes med personer som har en relation till gigekonomi som exempelvis
anställda på gigföretag, forskare kring organisation eller gigekonomi, journalister som arbetat
på gigföretag och sedan skrivit om det eller anställda inom ledningen på ett gigföretag. Dessa
kan uttrycka sig kring deras uppfattning av gigekonomi och hur företaget de är relaterade till
fungerar eller hur deras forskningsområde förhåller sig till ämnet. Intervjuer är ett relevant
sätt att samla information på, då studien undersöker ett fenomen och människors relation och
tankar kring det. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade med öppna svar vilket enligt
Patel & Davidsson (2011) är en av de vanligaste formerna av intervjuer. Studien har även ett
abduktivt synsätt, vilket innebär att den inte blir lika låst i att antingen dra slutsatser baserat
på existerande teorier eller att arbeta utan någon teoretisk grund. Det är alltså en blandning av
en induktiv och en deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011).

Då ett flertal företag valde att inte medverka på en intervju är den största delen av
intervjuerna med personer som forskat eller skrivit om gigekonomi. Flera av de företag som
ställde upp på intervju var mindre gigföretag som inte har omtalats lika mycket i media. Ett
av företagen som tackade nej till att delta i studien var Foodora vilket medförde att studien
endast avhandlade bilden som de anställda gav.  En journalist som har wallraffat på ett
gigföretaget Foodora valde även att medverka i studien. Nedan finns en sammanställning av
de intervjuer som genomförts i tabellformat som sedan kompletteras med en beskrivning av
varje intervju och dess relevans till studien.

Namn Roll Datum Tid

Jacob Lundberg Representant
Gigwatch

17/02/22 25 min

Dan Ivarsson Grävande journalist 27/04/22 34 min

Johan Alfonsson Forskare 28/04/22 17 min

Adrian Adermon Forskare 02/05/22 18 min

Marie Norén VD för Gigstep 12/05/22 12 min

Alexander Åström Anställd Gigstr 12/05/22 12 min
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I ett tidigt stadie av studien genomfördes en intervju med en representant från Gigwatch, som
är en organisation som arbetar med att förklara de myter som finns kring gigekonomi och att
granska denna. Denna intervju fyllde funktionen av en pilotintervju och frågorna som ställde
var således av ett mer generellt slag än under de senare intervjuerna. Gigwatch är en
partipolitiskt obunden och ideell organisation och har därmed inte ett ekonomiskt incitament i
bevakningen av gigekonomi (Gigwatch 3, 2022). Anledningen till att intervjun genomfördes
med en medlem av organisationen Gigwatch är eftersom det är den enda organisationen i
Sverige som bevakar gigekonomi och dess utveckling i Sverige. Utgångspunkten för
organisationen är att den ska vara neutral i frågan om gigekonomi. Det som dock märktes
under intervjun var att organisationen representerar de mer negativa aspekterna med
gigekonomi i större utsträckning än de positiva. Denna intervju bidrog med en bättre
förståelse för begreppet gigekonomi men även en nyanserad analys av arbetsvillkor och hur
gigföretag generellt fungerade.

Dan Ivarsson var en av de som valde att medverka på en intervju, hans bakgrund är att han är
journalist på Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad. Under senare tid har han jobbat på en
avdelning som arbetar med grävande journalistik och därmed valde han att wallraffa på
Foodora. Han arbetade under en tidsbestämd period på företaget för att få en inblick i hur
arbetsförhållanden ser ut och generellt hur företaget fungerar. Han förklarade att tidigare hade
han inte haft någon större relation med arbetssättet mer än att han någon gång beställt hem
mat via Foodora. Ivarsson gav studien en inblick i hur de anställda på ett gigföretag som
Foodora har det och under vilka förutsättningar de arbetar. Han förklarar även hur principen
med gig appliceras genom användandet av en app och att de anställda själva avgör när de
arbetar. Han kunde även bidra med att förklara hur relationen mellan de anställda ser ut och
hur den konstanta rivaliteten om att vara snabbast påverkade honom personligen.

Johan Alfonsson medverkade på en intervju då han forskat och skrivit en bok om
arbetsmarknadsfrågor och framförallt om otrygghet på arbetsmarknaden. Han förklarar bland
annat att många har sett gigekonomi som en fluga eller som något som funnits sedan länge
men i andra former, exempelvis som konsultbranschen. Han intervjuades då han är väl insatt i
gigekonomi som fenomen och hur det fungerar på arbetsmarknaden. Alfonsson förklarade
även en uppdelning av gigföretag som begränsar studien bättre och med en vetenskaplig
bakgrund.

Adrian Adermon medverkade i studien då han skrivit en rapport om gigekonomin som
dörröppnare, där fokus var om det är en bra start för unga och nyanlända som vill in på
arbetsmarknaden eller inte. Han har även undersökt till vilken utsträckning det hjälper en
arbetssökande att ha ett gigjobb på sitt CV eller om andra yrken inom liknande bransch är
bättre. Adermon har en insikt i gigekonomi som fenomen och huruvida ett gigjobb kan hjälpa
arbetstagaren att skaffa ett större nätverk med potentiella arbetsmöjligheter i framtiden eller
inte.

Marie Norén är grundare och VD för företaget Gigstep som arbetar med att förmedla uppdrag
till antingen personer som är anställda av Gigstep eller frilansare och egenföretagare. Denna
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intervju bidrog med en annan syn på gigekonomi och varför det är ett hållbart arbetssätt på ett
annat sätt än de tidigare intervjuerna. Hon förmedlade en annan sida av hur relationen mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren ser ut för ett gigföretag som arbetar inom
tjänstemannabranschen. Hon ser gigekonomi som en delningsekonomi, alltså att man arbetar
på det företag där ens kompetens behövs under en tidsbegränsad period.

Alexander Åström intervjuades också då han arbetar på Gigstr och hans syn på gigekonomi
och gigjobb stämde överens med den bild Marie gav. Detta innebar att det fanns stöd för
hennes uttalanden och en överensstämmelse för hur det ser ut på den sortens gigföretag.

Sekundärdata har använts för att samla data till främst teori och metodkapitlet. Data har
samlats in från olika hemsidor, böcker och tidningsartiklar som kan relateras till gigekonomi
eller är relevanta för denna studie. Sekundärdata har använts för att få en vetenskaplig grund
och bakgrundsinformation till studien. I empirikapitlet har  även en bok använts  som
underlag då denna är en självbiografisk redogörelse från en person som arbetat hos
gigföretaget Foodora, och den kan därmed anses vara likvärdig med en intervju.

3.2 Datainsamling
De intervjuer som genomfördes i samband med studien spelades in och transkriberades sedan
i närtid efter genomförandet av den. Detta var för att säkerställa att transkriberingen blev så
korrekt återberättning av intervjun som möjligt och att viktiga detaljer inte glömdes bort.
Efter den första transkriberingen var genomförd lästes texten igenom av båda författarna för
att säkerställa att allt var så korrekt återgivet som möjligt. Då all data som samlats in inte
användes i studien, eftersom datamängden blev för stor, sammanställdes en del intervjun i en
sammanfattning för att få med de mest relevanta delarna. Då intervjuerna genomfördes med
olika personer som har olika relation till gigekonomi krävdes det att en avvägning gjordes om
vad som var sakligt och vad som var personliga åsikter. Det var en svår avvägning att avgöra
vad som anses vara fakta och inte, vi utgick därmed från att all information som samlas in via
intervjuer och från gigföretagen var vinklad i syftet att förmedla det budskap eller den
information som intervjupersonen vill.

I studien var det viktigt för oss att få olika perspektiv på frågeställningarna och vi valde
därmed att söka oss till intervjupersoner med olika erfarenheter och inställningar till
gigekonomi. De tre målgrupperna som vi riktade in oss på var anställda på gigföretag,
gigföretagen själva samt personer med insyn inom området. Med personer med insyn inom
området menar vi personer som har en relation till gigekonomi genom till exempel forskning
men även personer som på annat sätt bevakat gigekonomi i media.

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som grund, denna upprättades på förhand.
Denna intervjuguide utgår från ett semi-strukturerad upplägg med syfte att vi ska få ut så
mycket information som möjligt om vårt ämne för att få en bra utgångspunkt. Intervjuguiden
har tre kategorier med underfrågor men är också öppen för att ställa följdfrågor. Kategorierna
som intervjuguiden utgår ifrån är: Inledning, Bakgrund och Gigekonomi. Dessa kategorier är
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valda utifrån att få en bild av personen och organisationen vi intervjuade men också för att få
svar på frågor som utgår från studiens frågeställningar.

Efter att sex intervjuer hade genomförts, samt att boken Cykelbudet (2021) hade lagts till
empirin, hade empirisk mättnad uppnåtts. Anledningen till att den bedömningen gjordes är att
en helhetsbild av frågorna som ligger till grund för studien hade besvarats. Att genomföra fler
intervjuer i det skedet hade endast lett till upprepning av information som redan hade
insamlats.

3.3 Dataanalys
Analysen av insamlad data skedde på olika sätt beroende på hur den samlades in. Det
material som samlats in via intervjuer transkriberades i närtid, de relevanta delarna från dessa
användes i resultatdelen för att sammanställas inför analysen. Intervjuerna som genomfördes
analyserades med hjälp av en tematisk analys. En tematisk analys är metod för att hitta
mönster och teman i intervjuerna, det är ett brett sätt att analysera på med mycket frihet vilket
passade denna studie där en semistruktur har använts. En tematisk analys ger studien en frihet
att anpassa kategoriseringen av frågorna utefter de svar som samlats in (Braun & Clark,
2006). Anledningen till att studien använde denna metod var för att kunna identifiera olika
teman hos intervjupersoner, då ämnet som avhandlas i studien kan innehålla flera motstridiga
synsätt. Genom denna metod skapades möjligheten att jämföra flera intervjuer och utifrån
detta kunna finna likheter och olikheter i respondenternas svar.

3.4 Metodkritik
Patel och Davidsson (2011) menar att vid användande av en kvalitativt metod med intervjuer
som främsta datainsamling är det viktigt för den som genomför intervjun att inte påverka
intervjupersonen. Sätt att påverka intervjupersonen hade bland annat kunnat vara genom att
ställa ledande frågor eller att inte återge personens svar på ett korrekt sätt. Genom att använda
en standardiserad intervjuguide samt ge personen tid att utförligt besvara frågeställningarna
har risken för att detta skulle förekomma minskat. Det är dock aldrig en garanti att detta
slutändan har uppnåtts då följdfrågor ställdes där värdering från de som genomfört intervjun
kan ha framkommit. Även att intervjupersonerna inte valde att vara anonyma kan ha påverkat
deras svar då de vet att deras svar kan komma att spegla dem och det eventuella företag de
företräder på ett negativt sätt.

3.5 Etiska ställningstaganden
För att vara etiskt korrekta har den metod som använts i denna studie karaktäriserats av att på
ett tydligt sätt informera den intervjuade om relevanta punkter i förväg innan intervjun startar.
Intervjupersonen har i förväg blivit informerad om syftet med intervjun och har innan
frågorna kopplade till studien  ställts blivit  informerade igen om syftet. Detta för att
säkerställa att personerna var medvetna om varför intervjun genomfördes och deras relevans
för vår studie. Den intervjuade blev även tillfrågad om denne är medveten om och godkänner
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att intervjun spelades in. Detta så att personen är medveten om att materialet denne bidragit
med att skapa kommer att studeras och användas som del i studien. Den intervjuade har även
blivit  tillfrågad om personen godkänner att dennes namn används i studien när man hänvisar
till något personen sagt. I denna specifika studie har alla respondenterna godkänt att både för-
och efternamn kan användas samt att eventuellt företag de representerar får stå med. Att
intervjupersonerna valde att inte vara anonyma är både en fördel och en nackdel. Det är
fördelaktigt då personerna som har intervjuats är väl insatta i området som behandlas i
studien och det ger därmed en tyngd till deras uttalanden. Det blir även tydligare varför
svaren skiljer sig åt om det tydligt står från vilket företag personen har en upplevelse från.
Nackdelen med att de valt att inte vara anonyma kan vara att deras svar hade kunnat se
annorlunda ut om deras namn inte skulle kopplas till det de sa i intervjun. Det framgick
tydligt att personen var införstådd med att avbryta intervjun om denne behagade som
konsekvens av frågor som personen inte vill besvara. Dessa riktlinjer om vad som anses vara
korrekt etiskt har baserats på boken Vidga vetandet av Rolf Lind (2015).

Då det genomfördes mer än en intervju för studien behövde frågorna anpassas till den
specifika situationen. Beroende på vem som intervjuades anpassades frågorna för att kunna
bidra till att besvara frågeställningen, vi hade då i åtanke att ha i åtanke att riktlinjerna för vad
som är etiskt korrekt fortfarande följs..
För att ytterligare säkerställa att den intervjuade känner sig trygg med intervjun erbjöds
respondenten att ta del av transkriberingen i efterhand. Detta för att denne skulle få möjlighet
att be om att intervjun inte används som underlag i studien om denne i efterhand inser att
denne sagt något den inte vill ska vara med. Den intervjuade kommer då också kunna se
exakt vad denne bidrar med i studien genom att bli erbjuden det färdiga arbetet.

17



4. Empiri
I detta kapitel presenteras den empiriska delen av studien som består av intervjuer och
insamlat material. Totalt genomfördes sex stycken intervjuer. Samtliga  respondenter fick
frågan om de vill vara anonyma eller om deras namn eller företag skulle stå med i studien,
samtliga gav sitt godkännande till att namnen publiceras och används. Rubrikerna i kapitlet
representerar de teman som har använts vid den tematiska analysen och är följande:
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, relationen mellan arbetstagarna samt
organisationsstruktur.

4.1 Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
Dan Ivarsson är en journalist som har wallraffat hos gigföretaget Foodora. I intervjun med
honom berättade han om hur hans relation med sin arbetsgivare var under sin tid på  Foodora.
Han förklarar sin relation med sin arbetsgivare som icke existerande och tog upp exemplet att
han inte haft någon fysisk kontakt med sin chef efter att han blev anställd och skrivit på
kontraktet. Ett av få tillfällen han befann sig i en lokal tillhörande Foodora var när han
hämtade ut sin utrustning som företaget tillhandahöll. Detta bestod av en jacka, en t-shirt, en
väska för maten och en cykelhjälm, denna utrustning är obligatorisk för de anställda att
använda när de arbetar. Här nämner han även att då många arbetar med detta fysiskt krävande
jobb flera dagar i rad och endast tillhandahålls en t-shirt begränsas möjligheten till en bra
personlig hygien.

Dan beskriver hur en app är den som styr över hans arbetstider och ger honom de uppdrag
han sedan får betalt för. Appen visar vägen till vart de ska med hjälp av GPS och åker han
utanför sitt utsatta område kan arbetstiden stängas av. Uppstod problem, såsom att hans
arbetstid förlängs utan hans medgivande, hade han svårt att få kontakt med någon ansvarig
för att lösa problemet. Vid detta specifika tillfälle fick Ivarsson den specifika frågan, under
intervjun, om han hade vägrat ta det passet och inte levererat maten alls, vad som hade hänt.
Han svarade följande:

“Ja först ska man ju säga att att jag var ju den unika positionen att jag behövde inte detta
jobbet. Jag hade ju ett annat fast heltidsjobb hos en schysst arbetsgivare så jag behövde ju
verkligen inte detta jobbet och jag kunde liksom när som helst, om jag ville, bara kasta min
ryggsäck och gå därifrån liksom. Jag var ju den enda på den arbetsplatsen som kunde göra

det (…) men jag hade fått sparken direkt”

På frågan hur Foodora som företag hade påverkats svarar han:

“Nej alltså om om de har tjugohundra som jobbar i Malmö så kanske hade det blivit i snitt
någon minut fördröjning alltså på mat leveranserna så det är ju inte märkts så liksom”

Han avslutade detta med att säga att han inte heller visste om den han kontaktade satt på ett
kontor i Sverige eller i Berlin och att han bara skickades runt mellan olika avdelningar som
ingen tog på sig ansvaret.
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Dan Ivarsson beskrev dock en form av mellanchef som kallades “Rider captain” och som
hade ansvar för ett team på cirka 20 personer. Rider kapten var ett annat cykelbud och
jobbade men som ändå fungerade som en arbetsledare. Denne peppade på sitt team i en
gruppchatt för att se till att de körde snabbast möjliga och kunde även ge tips på hur man
kunde komma fram snabbare till kund. Dennes uppgift var dock även att hålla koll så de i
dennes team skötte sig. Den ringde till cykelbuden cirka en gång i veckan, svarade inte
cykelbudet då kunde det innebära sparken. Cykelbuden fick inte betalt för den tid mötet med
sin Rider captain tog.

Anders Teglund har skrivit boken Cykelbudet (2021) om sin tid som anställd på Foodora.
Hans vittnesmål i boken stämmer väl överens med den bild som Ivarsson ger. Återkommande
i Teglunds bok är kontrakten som tecknas mellan Foodora och dess anställda. Likt Ivarsson
lyfter han att kontrakten som erbjuds endast sträcker sig över en månad och att det således är
enkelt för företaget att avsluta en anställning genom att inte förlänga detta kontrakt. Enligt
både Ivarsson och Teglund grundar sig besluten angående om en anställd får ett förlängt
kontrakt i olika nyckeltal som tas fram av en algoritm och som mäter den anställdes
prestation. Båda två lyfter även aspekten att algoritmen mäter olika värden som de inte anser
att den anställda kan påverka, såsom hur lång tid det tar för en restaurang att bli färdiga med
maten. Teglund förklarar att det inte finns något sätt att kommunicera med företaget om vad
anledningen till att det tar längre tid än vad som förväntas hos en restaurang. Det innebär i sin
tur att personer som arbetar under de mer hektiska timmarna med många beställningar
kommer att få sämre statistik på grund av att restaurangen har andra beställningar att blir
klara med före budets beställning.

Johan Alfonsson, doktor i sociologi vid Göteborgs Universitet, ger i en intervju studien en ny
synvinkel på hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare ser ut. I och med hans
definition som förklarats i teorin så kan studien konstatera att det inte är så enkelt som att en
app är ens enda arbetsgivare. Även om företaget i sig inte ser sig som en arbetsgivare och
säger ifrån sig det ansvaret så kan de fortfarande klassas som en arbetsgivare. Exemplet med
Uber som kan återfinnas i teorin är en avgörande del för att förstå detta typ av resonemang.
Företaget menar att de inte tillhandahåller gigjobben i sig utan endast en plattform där
giggare och kunder kan mötas. Alfonsson menar att detta resonemang inte håller då Uber
bestämmer vilka som får tillgång till appen, hur arbetet ska utföras och även lönerna, därmed
uppfyller företaget de krav som enligt honom avgör vad som klassas som en arbetsgivare.
Han poängterar dock att det är viktigt att här dra gränsen för vilken typ av gigföretag man
pratar om då detta resonemang inte blir lika applicerbart på digitala plattformar.

Johan Alfonsson fokuserar mycket på den otrygga anställningen som det innebär med att vara
gigjobbare. Han menar att det påminner om en behovsanställning där du själv bestämmer när
du jobbar men att du inte alltid är garanterad ett pass den tiden du faktiskt lagt dig tillgänglig.
Detta kan innebära att du inte arbetar alla de timmar på en vecka du hade möjlighet till och
därmed går miste om lön.
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Adrian Adermon tar upp en aspekt med gigekonomi som tidigare inte benämnts i studien, han
resonerar nämligen även kring huruvida skådespelare kan ses som gigjobbare. De får ett
kortare kontrakt för en inspelning av en specifik film sedan får de leta efter en ny film när den
första är färdig. Det han dock främst fokuserar på är att gigekonomi inte är den dörröppnare
som många gigföretag får den att framstå som. Han menar att du får ett nätverk tack vare dina
kollegor, dock träffar du inte dessa eller dina överordnade ofta.

Marie Norén, grundare av Gigstep, ger i en intervju en annan bild av gigekonomin utifrån
deras fokusområde i tjänstemannabranschen. Hon förklarar att deras företag arbetar med en
hybridlösning till sina uppdragstagare. Enligt henne är det upp till uppdragstagarna att
bestämma om de vill bli anställda av företaget eller om de istället vill fakturerar Gigstep
genom sitt egna bolag. Detta innebär alltså att det finns de som är frilansare som även räknas
som uppdragstagare på Gigstep. Hon får frågan om i vilken utsträckning de har kontakt med
sina anställda och på den svarar hon:

“Ja, det är väldigt olika beroende på hur den personen vill ha det. Vissa vill ju inte knappt ha kontakt
med oss utan de tänker bara gött de var en mellanväg in här liksom. Det får man ju stämma av

förväntningarna för en del vill ju verkligen ha regelbundna avstämningar och då är det ju viktigt i
gigmanager-rollen att stämma av det. Men jag skulle säga att beroende på, vi är ju baserade i Malmö,

så det är klart att de som giggar för oss i Malmö kan träffas för en lunch ibland och kaffe eller på
kontoret liksom. Men är man på andra orter där det är svårare att ta sig, då är det samtal eller

Teamsmöte ibland och vi har ingen utvecklad plattform på det sättet som gör att vi kan ha kontakt så
utan det är mer mänsklig kontakt om man kan kalla det det.”

Alexander Åström som arbetar på Gigstr ger i en intervju en liknande bild av upplägget i det
bolag som han arbetar för. Båda intervjupersonerna säger även att företagen jobbar med att
förmedla uppdrag till uppdragstagare med ett fokus på att matcha kompetens. När
uppdragstagarna arbetar med uppdrag säger Åström att de har en kontinuerlig kontakt och
utvärderar vad som går bra och om det finns delar som uppdragsgivaren måste utveckla. Han
är noga med att poängtera att de har kollektivavtal för sina anställda som de är måna om att
följa. Både Åström och Norén berättar att det finns personer på deras företag som är
ansvariga för uppdragstagarna som arbetar med uppdrag och att dessa personer även har ett
HR-ansvar, oavsett om uppdragstagaren är anställd eller fakturerar bolagen.

4.2 Relationen mellan arbetstagarna
Dan Ivarsson berättade om att enligt hans upplevelse var inte relationen mellan kollegorna
direkt stark eller något man som företag jobbar med. Han säger följande om relationen till
andra kollegor:

“...men man, ni vet man hinner ju inte stå och chatta med varandra. Alltså det kan ju hända
om vi hamnar på samma restaurang, jag och ett annat bud, och står och väntar så, kan man
ju liksom få två-tre minuter här så då kanske man säger:  ja vilket skit väder eller ja, hur går

det för dig idag?”
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Som tidigare nämnt används en gruppchatt för att peppa de i sitt team, då man enligt Ivarsson
tävlade mellan teamen var det extra viktigt att man peppade varandra i gruppchatten. Ivarsson
berättar dock att de andra cykelbuden i gruppen var några han aldrig träffade på riktigt, han
reserverar sig dock för att han endast arbetade en månad och därmed kan situationen vara
annorlunda för de som arbetar en längre period på företaget. Han nämnde även mot slutet att
den främsta interaktionen han hade med de andra anställda var att han hälsade på de med
samma rosa jacka när de passerade varandra.

Enligt Ivarsson fanns det dock en rivalitet mellan alla cykelbuden då det fanns en risk att du
inte fick ditt kontrakt förlängt om du inte var tillräckligt snabb. Han förklarade att varje vecka
och månad fick varje anställd en rapport över hur denne presterar och om man inte uppfyllde
kraven var fälten röda och man riskerade att inte få nytt kontrakt. Ivarsson gav även exemplet
att företaget kunde besluta om att de skulle byta ut en procent av sina sämst presterande
anställda, exempelvis 400 av 1000. Detta ledde till en starkare känsla av rivalitet för att de
ville alla få förnyat kontrakt och därmed behålla tjänsten. De anställda hade även en egen
plattform där de hade möjligheten att byta arbetspass med varandra. Att leta arbetspass och
att försöka pussla ihop sitt schema var något som enligt Ivarsson tog upp mycket tid för de
anställda, utan att de fick betalt för det. Det blev även en tävling om att få tag i det bästa
passet, som var 17-20 en fredag eller lördag, då man hade bäst chans att få körningar de
kvällarna.

Teglund (2021) delar till viss del Ivarssons bild om relationen mellan kollegor. Han lyfter i
sin bok flera olika problem som ligger till grund för relationen mellan kollegor.  En av de
främsta faktorerna som han lyfter är en språkbarriär. Han berättar att de flesta som arbetar på
Foodora har immigrerat till Sverige under relativ närtid och har ännu inte lärt sig svenska.
Även om företaget har ett krav på att samtliga anställda ska kunna prata engelska finns det
fortfarande ett problem då nivån på engelskan varierar. Ett återkommande mantra som
Teglund lyfter i boken är att han ska jobba, inte tänka. Detta mantra sa en kollega till honom
under hans första tid på företaget och han har sedan fått höra detta i olika formuleringar under
tiden han arbetade där. Detta ser han som ett problem när han försökte få kontakt med sina
kollegor, då de flesta enligt honom arbetade utan att tänka eller söka social kontakt.

Marie Norén och Alexander Åström representerade båda ett företag där förmedlingen främst
centreras på en digital plattform och kontakten giggaren har är främst med företaget som
erbjuder en tjänst och gigföretaget i sig. Fokus ligger alltså inte på att de som arbetar för
Gigstep och Gigstr ska skapa en sammanhållning utan att giggarna ska integreras bra på det
företag de utför uppdrag för. De har, som tidigare nämnt, en HR-avdelning alternativt
ansvariga med HR-utbildning som har en kontinuerlig kontakt med giggarna på uppdrag för
att se till att de trivs och att allt fungerar som det ska på arbetsplatsen. Uppdragstagarna i sig
kan ha kontakt om de är fler på samma företag, men troligast är att de sinsemellan inte har en
närmre kontakt. En annan aspekt är tillgången till de olika företag som uppdragstagaren får
när denne utför uppdrag, alltså denne får ett kontaktnät på ett flertal företag genom att gigga.
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Åström menar även att många frilansare använder sig av deras tjänst för att hitta uppdrag
istället för att lägga den tiden själva, det effektiviserar deras personliga tid och ger dem
tillgång till fler och bättre uppdrag. En frilansare utför uppdrag åt företag och kan ses som en
egenanställning utan att själv behöva starta ett företag (Frilansare, 2022). Detta gör att deras
tjänst i grunden inte har kollegor utan endast de kollegor på företagen de tar uppdrag för. Att
därmed inte ha en kontakt med andra arbetstagare blir inte något onormalt utan endast hur
personen i sig valt att arbeta.

4.3 Organisationsstruktur
Intervjuerna som har genomförts i samband med studien är samstämmiga i fråga om hur
gigföretags organisationsstruktur ser ut. Ivarsson lyfter bland annat att han under sin tid på
Foodora såg algoritmen i appen buden måste använda sig av som sin chef. Denna bild delas
av Teglund (2021) som belyser att han under sin tid på Foodora enbart visste vem hans Rider
captain var men inte vilka som stod över dem. I boken framställer han
organisationsstrukturen som en hierarki där han vet att hans plats är längst ner och att han
följer de order som han får. Anledningen till att de anställda gör som de blir tillsagda menar
han är på grund av de korta kontrakt som nämnts tidigare, som skapar en rädsla då de
anställda vet att deras jobb inte är säkert.

Ivarsson lyfter att det finns olika avdelningar inom Foodora som ansvarar för olika delar av
verksamheten. Han berättar i intervjun att det finns en HR-avdelning, en dispatch samt den
Rider captain som tidigare nämnt som är den anställdas överordnade. Han menar dock att det
inte är tydligt för den anställda vem som gör vad och hans erfarenhet av kontakt med dem är
att de skickar ärenden och ansvar runt mellan varandra. Teglund (2021) vittnar om liknande
problematik även om han endast nämner Rider captain och dispatchen. Han menar att det är
tydligt för den anställda att de endast får kontakta de som står rakt över en i hierarkin, bland
annat genom att de ingen av gigjobbarna vet vem som är överordnad dessa två “entiteter”.

Adrian Adermon lägger i en intervju fram en bredare bild av gigekonomin. Han poängterar
att gigekonomin sträcker sig över flera branscher och kan skilja sig åt. Ett exempel som han
lyfter är att det är stor skillnad på arbetsvillkor inom matleverans-branschen och inom
filmindustrin där det också förekommer korta kontrakt för ett specifikt projekt. Adermon
poängterar dock att det förekommer en skillnad i anställningsvillkor och digitalisering av
uppdragen. Poängen i hans resonemang handlar om att det finns många olika typer av gigjobb
som ser väldigt annorlunda ut från varandra. Det finns dock likheter mellan dem såsom att det
är hierarkiska organisation där gigjobbarna är längst ned i den hierarkiska pyramiden och ofta
är helt beroende av giget.

Enligt Åström och Norén är både Gigstr och Gigstep två gigföretag där kontoret är relativt
litet och det finns inte olika avdelningar. Trots detta finns det olika ansvarsområden som de
anställda är ansvariga för och det är en tydlig struktur med vem som är ansvarig för vad inom
bolaget. Det finns således ingen strikt hierarki utan organisationen kan arbeta på ett platt sätt
där personer med olika ansvar kan hjälpa varandra.
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Norén avslutar sin intervju med att säga att gigbranschen växer och kommer bli större och
större, dock är det viktigt att ta i beaktning att denna bransch inte är för alla. Det tillkommer
en viss osäkerhet med tillgång på uppdrag och en tolerans för den typen av stress.
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5. Analys
I detta kapitel kommer teorin kopplas ihop med empirin under samma rubriker som under
kapitel 4, vilket är följande: Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, relationen
mellan arbetstagarna samt organisationsstruktur.

5.1 Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
Utifrån det empiriska materialet är det lätt att dra slutsatsen att relationen mellan arbetstagare
och arbetsgivare beror på vilket företag det handlar om samt inom vilken bransch företaget
verkar. Ivarsson ger en bild av en relation där det inte förekommer direktkontakt och där den
närmsta chefen är en algoritm. Teglund ger en liknande bild där det är i stort sett omöjligt att
få kontakt med sina överordnade. Åström och Norén ger däremot en annorlunda bild. De
menar att i deras gigföretag finns det en tät kontakt mellan gigjobbarna och företaget. Denna
relation uttrycker sig bland annat i att de har en kontaktpersoner och att de genomför
avstämningar med varandra. Detta påvisar en tydlig grad av organisering av arbetet vilket
enligt Czarniawska (2015) är vad som skapar en organisation.

Ahrne och Brunnson (2011) menar att en central del i definitionen av en organisation är
medlemskap. Studien nämner i teorikapitlet att en del som definierar vad som ses som ett
medlemskap i företags fall framförallt handlar om en anställning. En annan viktig del i frågan
om medlemskap är huruvida det görs någon skillnad på en person som är medlem i
organisationen och en person som inte är medlem. Ser man till de intervjuer som presenteras i
empirikapitlet kan man se att det kan skilja sig mycket mellan olika gigföretag angående
denna fråga. Ser man till de berättelser som lyfts av Teglund och Ivarsson angående
gigföretaget Foodora kan man se att det finns avtal som gör gigjobbarna till anställda. Trots
detta handlar det om korta kontrakt som hela tiden riskerar att inte förlängas, vilket gör att
medlemskapet inte kan ses som ett långsiktigt medlemskap. Dock finns det vissa delar av
Foodoras verksamhet som stärker bilden av att det finns ett medlemskap. Till exempel
nämner Ivarsson och Teglund att det är obligatoriskt för gigjobbarna att använda sig av den
utrustning som Foodora tillhandahåller. Denna utrustning består av jackor och en väska för
maten. Färgen på jackan sticker ut mot vad som kan anses vara vanliga färger på en jacka
vilket tydligt markerar vilka som har ett medlemskap hos företaget. Czarniawskas (2015)
definition av en organisation kan även appliceras här då struktureringen av de anställda
skapar en organisering som i sin tur kan ses som en organisation.

Med avseende på det medlemskap som Ahrne och Brunsson (2011) lyfter finns det en tydlig
skillnad mellan gigföretaget Foodora och det som Åström och Norén lyfter. Deras företag
tillämpar en typ av frivilligt medlemskap där uppdragstagarna själva väljer om de vill bli
anställda av företagen. En annan skillnad är att företagen inte visar på något sätt att de
anställda är medlemmar på samma sätt som Foodora gör med sin utrustning. En del av
medlemskapet som tidigare nämnt handlar om att det ska finnas en skillnad mellan de som är
medlemmar och de som inte är medlemmar. I Gigstr och Gigsteps fall kan man se att de som
har valt att bli anställda av företagen och de som valt att enbart fakturerar dem har samma typ
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av relation till företaget och får ta del av samma förmåner. Detta innebär i sin tur att den enda
egentliga skillnaden mellan en uppdragstagare som är anställd och en som inte är det är att
den förstnämnda får sin lön direkt från gigföretagen. Detta innebär att det inte finns någon
egentlig skillnad mellan medlemmar och vissa icke-medlemmar, även om man behöver förstå
att det är en specifik grupp icke-medlemmar som avses. Norén beskrev att det även gick att få
tillgång till lediga uppdrag om personen i fråga var frilansare eller egenanställd. Det som
framgick var även att de mer såg sig som en förmedling av kompetens vilket i sin tur mer
lägger fokus på uppdragstagaren och dennes kunskaper. I sin tur leder detta till en känsla av
att spela en viktig roll för företaget i sig som den utför uppdraget på, dock är det inte lika
tydligt om det även innebär för Gigstep i sig, vilket enligt Czarniawska (2015) är ett
kännetecken för handlingsnät inom organisationer.

En ytterligare punkt Ahrne och Brunsson (2011) tog upp kring skillnaden mellan organisation
och nätverk var strukturen respektive bristen på denna. Det som är genomgående för
företagen och för arbetstagarna är att det finns någon form av organisering för att få arbeta i
företagets namn. Det finns även personer som har i uppdrag att strukturera arbetet för
giggarna, även om det i vissa fall är en algoritm som främst sköter det skapas ändå en
struktur. Det som problematiserar dessa analyser är att exempelvis Gigstep och Gigstr har en
tydligare struktur både inom företaget och med sina anställda. Detta blir därmed utmanande
att jämföra med Foodora där de anställda inte i alls lika stor utsträckning uppfattar strukturen.

Ivarsson berättar hur han inte ansåg sig vara en viktig del av företaget, han hade en känsla av
att vara utbytbar om han inte presterade tillräckligt. Han fick därmed den specifika frågan vad
han trodde konsekvenserna skulle vara för honom och företaget om han inte fullföljde
uppdragen. Han menar att han inte skulle få behålla jobbet om så var fallet men att Foodora
själva inte skulle få någon större påverkan visar det att han inte upplevde sig som en del i det
handlingsnät som Czarniawska (2015) lyfter som en del av en organisation. Hans handlingar
var alltså inte avgörande för att påverka andra delar av företaget i större utsträckning än att de
kanske fick sämre betyg från en kund på grund av längre leverans. Det är svårt att jämföra
Ivarssons uppfattning med en från en anställd på exempelvis Gigstep eller Gigistr då de
intervjuade var arbetsgivarna i fråga. Detta då uppdragen var externa och individuella och
prestationen kan reflektera vilken typ av uppdrag de får fortsättningsvis. På företag som
exempelvis Foodora får personerna samma typ av arbetsuppgift oberoende av den tidigare
insatsen men med risken att för dålig prestation resulterar i att kontraktet inte förlängs.

5.2 Relationen mellan arbetstagarna
Som tidigare nämnt menar Ahrne och Brunsson (2011) att medlemskap en central del i
avgörandet mellan vad som anses vara en organisation och vad som anses vara ett nätverk.
Ivarsson och Teglund är av åsikten att relationen mellan de anställda inom Foodora inte är
direkt stark, utan snarare något som ska undvikas för att effektivisera arbetet. Teglund ger till
och med exemplet att företaget sagt att han inte ska tänka utan endast arbeta, vilket gör att
samhörigheten i företaget blir icke-existerande till stor del. Genom en bristande samhörighet
bland de anställda skapas en känsla av att inte tillhöra en grupp utan endast vara ett anonymt
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kugghjul i en större maskin. Samtidigt som detta kan tolkas som att medlemskapet inte finns,
framgår även att den anställde inte är en del av ett nätverk. Denne kan inte avgöra vilka som
ska vara del av företaget eller inte men den har samtidigt ingen större kontakt med andra
anställda och därmed inte heller i en större utsträckning upplever en skillnad om företaget
anställer nya.

Norén och Åström har däremot en annan bild av de anställdas relationer mellan varandra. I
det valda arbetssättet de har inom sina företag är inte kontakten mellan andra giggare en
naturlig del av arbetet. Detta då poängen med Gigstr och Gigstep är att förmedla uppdrag på
olika tjänstemannaföretag till de som giggar via dem. Resultatet av detta blir då att giggarna
får kontakter på företaget de utför uppdraget för snarare än mellan de andra giggarna. Detta
skapar en otydlighet i medlemskapet, även då giggarna är anställda för Gigstr eller Gigstep
kan de känna starkare medlemskap och tillhörighet till det företag de utför gigget för. Ahrne
och Brunssons (2011) resonemang kring medlemskap går här att applicera på två olika sätt.
Antingen går det att se det som att giggarna ändå har ett medlemskap där de är anställda för
tjänsten går ut på att arbeta externt eller så kan man se det som att giggarna inte känner
tillhörighet till det företag de faktiskt tillhör. Troligtvis finns en möjlighet till att giggarna
ändå har en kontakt med varandra men till skillnad från då Foodora arbetar de inte på samma
företag. Skillnaden mellan dessa arbetssätt är att Gigstr och Gigstep har anställda på olika
företag och Foodora använder sina anställda till att utföra uppdrag för dem. Att därmed
analysera samhörigheten på Gigstr och Gigstep kan ge missvisande information då det inte
finns någon given samhörighet bland de anställda men de får däremot en samhörighet till
företaget de utför uppdrag för. Det som de dock får är tillgången till ett nätverk i den
benämningen att de skapar relationer med anställda på flera olika företag som sedan kan leda
till arbetsmöjligheter i framtiden. Detta är dock inte den definition av nätverk som denna
studie syftar till att undersöka. Det finns en struktur i denna typ av nätverk som inte stämmer
överens med Ahrne och Brunssons (2011) definition.

Adermon menar dock att mycket av gigarbetet innebär att man till stor del arbetar själv och
därmed inte får tillgång till något direkt nätverk som sedan kan skapa fler arbetsmöjligheter.
En av de viktigaste slutsatserna i hans avhandling var att gigekonomi inte var en dörröppnare
utan snarare en anställningsform som tvingar den anställde att arbeta mer än den önskar för
att få tillräckligt med pengar.

5.3 Organisationsstruktur
För att kunna förstå ett företag utifrån ett organisatoriskt perspektiv är organisationsstrukturen
en viktig pusselbit. I teorikapitlet lyfts Projektlednings (2020) aspekter och olika typer av
organisationsstrukturer och en av dessa är huruvida organisationen är platt eller hierarkisk. I
intervjuerna som presenteras i det empiriska kapitlet ges ett någorlunda samstämmiga svar på
hur företagen är uppbyggda. Genomgående inom gigekonomin finns det en uppdelningen
mellan det som i denna studien kallas för “kontoret”, vilket innefattar de som är anställda hos
ett gigföretag och arbetar inom företag med administrativa uppgifter, och gigjobbarna. Denna
uppdelning ser dock olika ut mellan gigföretaget, då till exempel Foodora enligt
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intervjupersonerna saknar kontakt mellan kontoret och gigjobbarna medan inom Gigstep och
Gigstr förekommer det en tät kontakt där kontoret tar ett arbetsgivaransvar för
uppdragstagarna. Att företagen gör denna typen av uppdelning visar även på att det finns en
maktskillnad inom företagen och att det därmed finns en maktstruktur där en del av företaget
är underordnat en annan del. Detta tyder därmed på att det finns en hierarki inom
gigföretagen.

Trots den hierarki som förekommer inom bolagen på grund av den maktstruktur som finns
mellan de två delarna av gigföretagen finns det även indicier som visar på att företagen till
viss del använder sig av en platt organisationsstruktur. Detta visar sig genom de små kontoren
de har med få anställda där de förvisso har olika ansvarsområden men där det är vanligt
förekommande att personer med olika ansvarsområden hjälper varandra om det finns behov
för det. Det förekommer inte heller olika avdelningar och bland de anställda på kontoret finns
det ingen som har mer inflytande än de andra. Det är dock värt att tillägga att det även
förekommer tendenser som mest passar in på en funktionsstruktur. I intervjuerna med Gigstep
och Gigstr berättar dem om att det är personer som är ansvarig för gigjobbarna som är ute på
uppdrag. Denna roll kan man se som en funktionsstruktur då man kan se dem som chefer
över gigjobbarna som de har ansvar över, dock beror detta på hur relationen ser ut. Om man
istället ser dessa personer som kontaktpersoner skulle detta tala emot en funktionsstruktur.
Det som kan sammanfatta detta resonemang är ändå att det finns någon form av organisering
inom gigföretagen, om än i mindre utsträckning. Detta är enligt Czarniawska (2015) det som
skapar en organisation och därmed är ett bidragande argumentet för att se gigföretag som en
organisation. Det som dock framgår är att, som tidigare nämnt, vissa företag inte anser sig
vara organiserade i någon större utsträckning utan endast förmedlare.
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6. Slutsats
I denna del sammanställs det vi kommit fram till i analysen och sedan framförs den slutsats
som konstaterats. Denna del delas upp i de två frågeställningar som ställdes i början av
studien: Kan gigföretag anses vara organisationer? och Hur kan relationerna mellan
arbetsgivare och arbetstagare förändras för att gigföretag ska kunna anses vara
organisationer?

6.1 Besvarande av frågeställning 1
Denna studie har konstaterat att vissa företag inte ser de som arbetar för dem som anställda,
alltså medlemmar, utan som tredjepartsleverantörer eller att de endast ger dem tillgång till en
plattform där de kan hitta gig. Samtidigt fanns företag där de ansåg deras giggare som
anställda eller åtminstone en del av företaget. Där var det dock en kombination av
egenföretagare och frilansare som var en andel av arbetstagarna och därmed aktivt inte var en
del av företaget i form av att vara anställd. Trots detta ansåg företagen att de representerade
en del av företaget.

Utifrån vad denna studie kommit fram till är det svårt att se ett tydligt svar på denna frågan.
Det framgår att det finns en bristande samhörighet mellan de anställda på företag som
Foodora då det krävs en rivalitet för sin egen överlevnad i företaget. Samtidigt är det en del
av deras arbetsuppgifter att uppmuntra och stötta varandra i en gruppchatt, som dock
övervakas. På företagen Gigstr och Gigstep är relationen mellan arbetstagarna inte i fokus då
de utför uppdrag för externa företag och inte Gigstr och Gigstep i sig, dessa förmedlar endast
uppdragen. Därmed blir det inte en rättvis definition för dem att känna samhörighet till
företaget i sig utan mer fokus på att de har det bra hos företaget de är på uppdrag för. Det
finns dock ett medlemskap för båda typer av företagen då de i slutändan avgör vilka som ska
få utföra uppdrag åt dem oavsett om det är för det egna företaget (Foodora) eller för externa
företag.

Studien visar att det till största del förekommer en tydligt uppdelad maktskillnad inom
gigföretagen som i sin tur påvisar en hierarkisk organisationsstruktur, även om strukturen ser
olika ut beroende på vilket företag som åsyftas. Detta innebär dock inte att företagen är rakt
igenom hierarkiska utan det förekommer snarare en hybrid-struktur där vissa delar av av
företagen har en maktstruktur, framförallt mellan vad som i studien kallas för kontoret och
uppdragstagarna. Å andra sidan tar studien även upp förekomsten av en mer platt
organisation på kontoren, dock kan inte studien konstatera om detta är generellt inom
gigbranchen.

Sammanfattningsvis kan man inte kan se gigekonomi som en organisation eller ett nätverk.
Det finns både delar av företagen som talar för att de är organisationer men även andra delar
som talar emot detsamma, medan samma sak gäller för nätverk. Studiens slutsats blir därmed
att gigföretagen ska anses vara en hybridversion av nätverk och organisationer där olika
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företag inom gigekonomin kan anses vara mer lik en organisation och vice versa, men att det
inte förekommer renodlade organisationer eller nätverk inom fenomenet gigekonomi.

6.2 Besvarande av frågeställning 2

Hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare inom gigekonomin kan förbättras
grundar sig framförallt  i ett gemensamt erkännande från företagen om att de som jobbar för
dem är anställda, alltså medlemmar. Det kommer även skapa en starkare känsla av
tillhörighet till företag för de som arbetar för  om de ses som medlemmar och därmed en del
av företaget.

I samband med denna förändring kommer det även att krävas att företagen börjar använda sig
av långsiktiga kontrakt eller kontrakt utan tidsbegränsning när de anställer sina arbetstagare.
Detta kommer att leda till att de anställda inte längre behöver konkurrera om kontrakten och
att risken för uppsägning, eller att kontrakten inte förlängs, försvinner. I sin tur kommer detta
att leda till att de anställda kommer att känna sig som en del av det företag som de är
anställda av och inte behöva se det som en kortsiktig och osäker lösning på deras sociala
situation. I detta avseende kommer det även att krävas att gigföretagen generellt tar ett större
arbetsgivaransvar för sina anställda där kontakten blir en enklare och mer naturlig del av
verksamheten. Om dessa förändringar genomförs kommer gigföretagen ha gått från att vara
en hybrid mellan en organisation och ett nätverk till att kunna ses som en organisation likt
andra företag på den svenska arbetsmarknaden.

6.3 Begränsningar
Studien begränsades i och med den korta tidsramen och omfattning. Det hade varit
fördelaktigt att genomföra fler intervjuer med personer som representerade fler delar av
gigekonomin för att kunna skapa en bättre empirisk grund för studien. I denna studie
uppnåddes empirisk mättnad under de förutsättningar som fanns men det finns andra företag
som hade tillfört en bättre bild av andra delar av gigekonomin. Dessa företag tackade dock
nej till att medverka i studien.

6.4 Framtida forskning
Det finns utvecklingspotential i studien som i framtida forskning hade kunnat måla upp en
mer nyanserad bild. För att komma fram till en slutsats med ett större fokus på de olika
brancherna inom gigekonomin  hade en uppdelning mellan olika branscher kunnat göras.
Under denna studie har det framkommit att det förekommer stora skillnader mellan olika
gigföretag och hur deras företag är byggda beroende på om de till exempel arbetar med
kurirverksamhet eller bemanningsverksamhet. En framtida studie som har en utgångspunkt i
denna skillnad hade därmed kunnat komma fram till en slutsats som skapar en djupare
förståelse för hur organisationen ser ut inom olika delar av gigekonomin.
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En ytterligare utvecklingsmöjlighet är att även analysera de digitala plattformar som
gigekonomi även består av. Detta för att få en inblick i hur de mer självgående delarna av
gigekonomi fungerar. Det blir en utveckling av studien som nu genomförts och kan tillföra ett
ytterligare synsätt på hur variationen av gigföretag arbetar.

En problematik med datainsamlingen under denna studie var att det var svårt att få tag på
personer att intervjua. I en framtida studie hade det varit önskvärt att försöka genomföra
intervjuer med uppdragstagare och gigföretag som verkar inom samma verksamhetsområde,
eller till och med inom samma företag. Detta på grund av att bilden som målas upp således
ger olika perspektiv på en mer jämförbar situation.

30



7. Referenser
Ahrne, G. & Brunsson, N. (2011). Organization outside organizations: The significance of
partial organization. Organization , 18 (1), 83–104.

Amazon Mechanical Turk, u.å. How it Works https://www.mturk.com [2022-05-04]

Czarniawska, B. (2015): En teori om organisering. 2. uppl.  Lund: Studentlitteratur AB,
(andra upplagan)

Franke, P. 2020, Gigekonomins slavjobb.
https://arbetet.se/2020/06/30/gigekonomins-slavjobb/ [2022-02-06]

Frilansare, 2022. Vad är en frilansare? http://frilansare.nu [2022-05-14]

Gigwatch, 2022, Företagen. https://www.gigwatch.se/category/foretagen/ [2022-02-16]

Gigwatch 2, 2022, Vad är gigekonomi? https://www.gigwatch.se/om-gigekonomin/
[2022-02-20]

Gigwatch 3, 2022, Om oss. https://www.gigwatch.se/om-oss/ [2022-02-16]

Iveroth, E., Lindvall, J., och Magnusson, J., 2019, Digitalisering och styrning. Lund:
Studentlitteratur AB

Larsson, G. 2019, Gigjobb - så blir du anställd i den växande gigekonomin.
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/AdJpGM/gigjobb--sa-blir-du-anstalld-i-den-vaxan
de-gigekonomin [2022-02-15]

Lind, R. 2015 Vidga vetandet. Lund: Studentlitteratur AB,

Maduenyi, et. al. 2015. Impact of Organisational Structure on Organisational Performance.
http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/5296/1/Paper%20140.pdf [2022-03-09]

Patel, Runa & Davidsson, Bo. 2011 Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur
AB

Projektledning, 2020. Organisationsstruktur: Beskriver organisationens formella struktur
https://projektledning.se/organisationsstruktur/ [2022-03-09]

Teglund, A. 2021. Cykelbudet. Teg Publishing.

Wiklund, P. 2019, Gig-ekonomi ger nya möjligheter.
https://www.civilekonomen.se/aktuellt/gig-ekonomi-ger-nya-mojligheter/ [2022-02-06]

31

https://www.mturk.com
https://arbetet.se/2020/06/30/gigekonomins-slavjobb/
http://frilansare.nu
https://www.gigwatch.se/category/foretagen/
https://www.gigwatch.se/om-gigekonomin/
https://www.gigwatch.se/om-oss/
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/AdJpGM/gigjobb--sa-blir-du-anstalld-i-den-vaxande-gigekonomin
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/AdJpGM/gigjobb--sa-blir-du-anstalld-i-den-vaxande-gigekonomin
http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/5296/1/Paper%20140.pdf
https://projektledning.se/organisationsstruktur/
https://www.civilekonomen.se/aktuellt/gig-ekonomi-ger-nya-mojligheter/


Wiktionary, 2020, Wallraffa. https://sv.wiktionary.org/wiki/wallraffa [2022-02-23]

Woodcock, J. & Graham, M. (2020). The Gig Economy. Cambridge: Polity Press

32

https://sv.wiktionary.org/wiki/wallraffa


8. Bilaga 1. Intervjuguide

Vi kommer i intervjuerna att utgå från följande frågor. I och med att vi kommer att använda
oss av halvstrukturerade intervjuer så kommer inte denna guide att följas ordagrant men är en
bra mall för att vi ska få fram den informationen som vi söker. I och med att vi kommer att
intervjua personer med olika erfarenhet och ingångar i ämnet så kommer vi att ha tre olika
guider som anpassats till typen av person som vi ska intervjua.

Personer med insyn
Detta är en mall för hur intervjun kan se ut. Frågorna beror på vilket sätt personen har insyn
i gigekonomi.
I början av intervjun

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in
- Förklara varför vi har intervjun (syfte osv)
- Informera om att det erbjuds anonymitet
- Informera om att det är okej att avbryta intervjun när som helst eller att avstå att svara

på frågor.

Bakgrund
- Vem är du?
- Vad är din relation till gigekonomi
- Ev fråga beroende på vem det är vi intervjuar

Gigekonomi
- Hur skulle du förklara gigekonomi
- Hur skulle du definiera relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- (Anpassad fråga utefter vilket område de studerat och vilken kopplingen är till

studien)

Anställda på gigföretag
I början av intervjun

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in
- Förklara varför vi har intervjun (syfte osv)
- Informera om att det erbjuds anonymitet
- Informera om att det är okej att avbryta intervjun när som helst eller att avstå att svara

på frågor.

Bakgrund
- Vem är du?
- Vad var din relation till gigekonomi?
- Ev fråga beroende på vem det är vi intervjuar

Gigekonomi
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- Hur skulle du förklara gigekonomi
- Hur skulle du definiera din relation och kommunikationen mellan dig och din chef

- Kände du dig som en anställd i företaget eller “arbetare”
- Bekostade företaget din utrustning?
- Fanns det några arbetsrättsliga skydd, försäkringar och möjlighet att laga

cyklar osv.
- Hur fungerar det med anställningskontrakten?
- Hur var din relation med dina kollegor?
- Upplevde du att din arbetsinsats var viktig för företaget?
- Hur påverkades de anställda av dessa arbetsvillkor

Gigföretag
I början av intervjun

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in
- Förklara varför vi har intervjun (syfte osv)
- Informera om att det erbjuds anonymitet
- Informera om att det är okej att avbryta intervjun när som helst eller att avstå att svara

på frågor.

Bakgrund
- Hur kommer det sig att du började arbeta på det företag som du arbetar inom?

Gigekonomi
- Vad är gigekonomi för dig?
- Varför har ni valt att använda sig av det arbetssättet ni gör? (gigekonomi)
- Hur ser er relation mot era uppdragstagare ut? Är de anställda, är ni arbetsgivare?
- Varför ser det ut som det gör? (Avseende ovan fråga)
- Hur fungerar kontakten mellan er och uppdragstagarna? Kontinuerlig, endast genom

app etc.?
- Hur är ert företag uppbyggt? Har ni olika avdelningar och personer med olika

ansvarsområden?
- Har ni en HR-avdelning/ansvarig? Gäller denna även för gigjobbarna?
- Ser ni gigjobbarna som en del av företagetsstrukturen?
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