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Framväxten av arbete förmedlat via digitala 
plattformar är en av de viktigaste förändringarna 

på den nya arbetsmarknaden.

Förvånande nog är inte mycket känt när det 
gäller plattformsarbetares hälsa, välmående och 

säkerhet. 
 

GIG-HEALTH-studien består av 17 leveransarbetare, taxiförare och 
internetbaserade frilansare i Stockholm.

Under hösten 2022 har deltagarna tagit totalt 105 foton under vanliga 
arbetsdagar, och diskuterat i grupp hur dessa fångade ögonblick relaterar 
till deras hälsa. Den här boken presenterar de teman och foton som 
deltagarna själva valt ut.

Den här boken handlar om såväl positiva som negativa aspekter 
av plattformsarbete och hur det kan kopplas till hälsa, allt enligt 
plattformsarbetare själva, förmedlat med hjälp av fotografier. 

Boken innehåller även deltagarnas egna rekommendationer gällande 
förbättringar i arbetsvillkor som skulle kunna leda till bättre hälsa och 
välmående. 

Kontakt: 

Nuria Matilla-Santander, ansvarig forskare
nuria.matilla.santander@ki.se

Projektet finansierades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - FORTE.
 



LEVERANSARBETARE

Gruppen av leveransarbetare formulerade fem teman 
relaterade till arbete och hälsa: arbetets essens, 

arbetsmiljön, livsutrymmet utanför arbetet, hälsa och 
säkerhet, samt trick och strategier.  

Leveransarbetare diskuterade hur arbetets essens innebär monotona 
och repetitiva uppgifter. Varje uppgift måste slutföras snabbt, vilket 
påverkar hur de tänker på långsiktiga mål. Deltagarna beskrev också att 
arbetsuppgifterna har låg meningsfullhet utöver att ge relativt enkel 
tillgång till pengar, samt att deras egen insats upplevs som större än 
kompensationen de får tillbaka från plattformen, vilket skapar en obalans.

Deltagarna beskrev positiva värden kopplade till arbetsmiljön så som 
tillgång till frisk luft, men hur de främst är exponerade för hårt väder och 
behöver hantera såväl risker i trafiken som osäkra miljöer.

Ett tema handlade om livsutrymmet utanför arbetet, där tid med familj 
och vänner begränsas av långa arbetsdagar och obetalda timmar.

Gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen beskrev deltagarna hur 
skyddsutrustning kan vara av dålig kvalitet, eller deras eget ansvar att 
skaffa, vilket då innebär en ökad ekonomisk kostnad. 

Deltagarna beskrev en pressad arbetssituation med både fysiska och 
mentala ansträngningar. För att hantera pressen använder de sig av flera 
trick och strategier (“life hacks”) så som att äta smärtlindrande mediciner 
eller använda dubbla lager skyddande kläder eller utrustning.

Deltagarna beskrev stress, oro, humörsvängningar och ensamhet, samt 
fysisk och mental utmattning relaterat till dessa fem teman.



Arbetets essens

Fotot av leveransarbetaren som tar en selfie representerar behovet av att 
upprätthålla en positiv fasad. Den svartvita tröjan symboliserar kontrasten mellan 

inre negativa känslor och den positiva utsidan som visas upp för kunderna.



Arbetets essens

Fotografen beskrev hur de rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifterna
förde hans tankar till den antika myten om Sisyfos och hans evighetslånga 

kamp med att rulla en sten uppför ett berg.



Arbetsmiljö

Fotot representerar långa körsträckor och behovet av att ha en 
god fysisk kondition för att klara av arbetet.



Arbetsmiljö

Fotot visar en leveransarbetare som försöker låsa fast sin cykel. Oro över att 
utrustning ska bli stulen beskrevs som stor källa till stress som påverkar både 

hälsa och kvaliteten på arbetet negativt.



Livsutrymmet utanför jobbet

Det här fotot förknippades med positiva känslor, men diskuterades även 
relaterat till långa arbetsdagar och pendlingstider som begränsar tiden 

tillsammans med familj och vänner.



Livsutrymmet utanför jobbet

Deltagarna beskrev hur viktigt det är att hålla blodsockret uppe, 
och att det ibland är svårt att hitta bra mat.



Hälsa och säkerhet på jobbet

Deltagarna beskrev arbete i dåligt väder som svårt, riskabelt och 
smärtsamt, samt oroade sig för att bli sjuka eller skada sig.



Hälsa och säkerhet på jobbet

Fotot representerar risken för muskel- och ryggvärk, samt 
olämplig fysisk belastning.



Trick och strategier

Två kollegor skojar mellan leveranserna. Att hitta tillfällen för underhållning 
beskrevs som en viktig strategi för att hantera stress.



Trick och strategier

Fotot visar en leveransarbetare som passar på att värma sig ett ögonblick 
mellan två jobb. Bilden symboliserar ett ‘life hack’ - att använda de korta pauser 

som uppstår mellan leveranserna för att återhämta sig och samla ny energi.



Trick och strategier

Bilden visar ett trick för att hålla sig varm under kalla dagar: luften 
bakom bussen är varm och ger en stunds respit från kylan, men kan vara 

hälsofarlig att andas in.

Fotografen kommenterar:
“Det är så här vi håller oss varma och glada för ett ögonblick”.



TAXIFÖRARE
Gruppen av taxiförare formulerade fem teman 
relaterade till arbete och hälsa: appar & teknik, 

inkomster & utgifter, service, utrymmet i staden, 
samt hälsa & säkerhet. 

Appar och teknik spelar en central roll för deras arbete. De är 
helt beroende av laddade batterier och behöver förhålla sig till 
plattformens krav och riktlinjer som ständigt förändras. De upplever att 
kommunikation och konflikthantering med plattformen ofta är svår. De 
ekonomiska incitamenten från plattformarna upplevdes positivt och höjde 
motivationen. 

Taxiförare behöver hitta balans mellan inkomster och utgifter i en 
arbetssituation där intäkterna per körning är låga och utgifterna är höga. 
Inkomsten varierar också beroende på saker som ligger utanför deras 
kontroll, till exempel vädret.

Den sociala aspekten av jobbet upplevs som mestadels positiv och temat 
service handlar om interaktion med kunder och bemötande. En baksida 
som nämns är händelser då kunder “mår dåligt” i bilen, varpå förarna 
behöver städa bilen och bara ibland kan få ekonomisk kompensation från 
kunden, via plattformen.

Temat utrymmet i staden handlar om hur staden upplevs som segregerad 
beroende på om föraren jobbar “traditionellt” eller via en digital plattform. 
Förare som jobbar via plattformar saknar vissa förmåner, som tillgång 
till särskilt avsedda upphämtningsplatser och rätt att köra i bussfiler. 
I sitt dagliga arbete hanterar de risker i trafiken, särskilt relaterat till 
elsparkcyklar.

Inom temat hälsa och säkerhet diskuterade deltagarna stress från 
ekonomisk osäkerhet, krävande kunder, och trafiksituationer. Ett annat 
problem gällde toalettbehov, där deltagarna upplevde brist på både tid och 
tillgängliga platser. För att lindra stress nämndes promenader i naturen.

Taxiförarna beskrev fysisk och mental stress relaterat till dessa teman.



Appar & Teknik

En taxiförare delar sin syn på elbilar: ”Det är bra för miljön, men det är inte hela 
bilden. Det är stressande, och den dyra elen innebär ekonomisk press för oss 

både på jobbet och privat.”



Appar & Teknik

Bilden summerar två viktiga diskussioner: en notis om en försäkring som 
behöver förnyas symboliserar administrativ stress och ständigt förändrade 

krav från plattformen. Den andra notisen handlar om ett ekonomiskt 
incitament som bidrar till ökad motivation.



Inkomster & Utgifter

Fotot symboliserar utgifter och en tuff ekonomisk situation. En deltagare 
kommenterar: “Med facit i hand så vet vi att det kunde bli ännu värre”.



Inkomster & Utgifter

Fotot representerar hur inkomster innebär lättnad och lindrar 
ekonomisk stress.



Service

Den sociala aspekten upplevdes mestadels positivt. Vissa kunder har sina 
djur med sig i bilen, vilket uppskattades av fotografen: “Djur har en positiv 
effekt på hälsan, och är ett givet samtalsämne. Det gör mig på gott humör”.



Service

Vid andra tillfällen är kundbemötandet mer utmanande. Fotografen 
kommenterar: “Det är en nackdel när kunder är berusade, det kan bli 

problem för både dom och oss”.



Utrymmet i staden

Fotot valdes ut för att symbolisera risken för trafikolyckor och hur detta 
bidrar till stress. En förare delar med sig att han brukar tänka “tur att det 

inte var jag” när han ser sådana här varningsskyltar.



Utrymmet i staden

Inom det här temat diskuterades att plattformsarbetare har sämre villkor än 
traditionella taxiförare. En deltagare reflekterar: “När man måste arbeta mer 

än 8 timmar per dag, mer än 5 dagar i veckan så blir man väldigt trött, och man 
tjänar inte ens tillräckligt med pengar som andra.”



Hälsa & Säkerhet

En deltagare reflekterar: ”När man spenderar så mycket tid på vägen som vi så får 
man se både bra och dåliga saker”. Det här fotot framkallade positiva associationer 
trots att föraren blir bländad, fotografen kommenterar: ”Jag mår bra även om jag 

inte ser något”.



Hälsa & Säkerhet

En förare kommenterar: ”Ibland är det luckor i schemat, särskilt 
mitt i sommaren, och då har man fritid”



Hälsa & Säkerhet

Det här fotot valdes för att representera hur “naturen är fantastisk”, 
relaterat till positiva aspekter av arbetsmiljön. 



FRILANSARE
Gruppen av frilansare formulerade fyra teman 

relaterade till arbete och hälsa: villkoren i kontraktet, 
tid & plats, “jobba för att få uppdrag”, samt livsstil. 

Frilansarnas första tema handlade om villkoren i kontrakten. Dessa är 
sällan möjliga att omförhandla  och är oftast till kundernas fördel, ibland till 
den grad att deltagarna kände sig utnyttjade. De nämnde även att de måste 
använda den utrustning (redskap, mjukvara) de själva har till hands, vilket 
ofta är otillräckligt.

Inom temat “tid och plats” diskuterade deltagarna hur flexibiliteten att 
själva kunna bestämma var och när de arbetar upplevs som positiv, men 
att samma flexibilitet har en baksida: pressen att alltid vara aktiv, och 
svårigheten att separera jobb från fritid.

Frilansarna beskrev en arbetsmiljö präglad av hård konkurrens, och en 
känsla av att vara utbytbar. När de blev erbjudna ett kontrakt var de därför 
måna om att tacka ja. Det här temat som fick rubriken “jobba för att få 
uppdrag” (“work for gigs”) handlade om arbete på obekväma arbetstider, 
och obetald arbetstid för att hålla sin profil uppdaterad och attraktiv. De 
betonade också vikten av att hålla sig frisk på grund av risken för att tappa 
uppdrag om man inte höll sig tillgänglig för jobb.

Det sista temat handlade om frilansares livsstil, som präglas av att 
balansera positiva och negativa aspekter av jobbet. Många saker värderades 
högt, så som möjlighet att jobba med saker de tycker om och friheten 
att kunna bestämma var och när de arbetar. Det sistnämnda lyftes 
särskilt fram som en fördel för frilansare med medicinska behov. På andra 
sidan vågskålen fanns intensiva arbetsperioder med långa dagar, och oron 
för inkomstbortfall vid sjukdom. De betonade även här vikten av att ha en 
hälsosam livsstil.

Deltagarna beskrev fysisk och mental stress, sömnproblem och värk i 
kroppen som vanliga upplevelser relaterade till frilansarbete.



Villkoren i kontraktet

Deltagare beskriver att avtalen är omfattande och ibland innehåller absurda 
villkor utformade för att skydda slutkunden. Fotografen tipsar: “Läs alltid 
villkoren innan du undertecknar och se till att du förstår vad du förbinder 

dig till och potentiella risker”.



Villkoren i kontraktet

Fotot visar en underarm som skavts mot skrivbordet. Fotografen kommenterar 
hur detta hänger samman med villkoren i kontraktet: “Som frilansare måste du 
arbeta med det du har [syftar på egen utrustning], vilket inte alltid är optimalt. 

Därför uppstår skador”.



Tid & Plats

Fotot representerar hur arbetsplatsen måste anpassas till olika behov, här har 
skrivbordet tillfälligt förvandlats för ett kalas. Deltagarna diskuterar hur detta 

hänger ihop med höga hyror och brist på tillgång till kontorsplatser.



Tid & Plats

Samma arbetsplats vid en annan tidpunkt. Fotografen reflekterar: “Att inte 
ha något separat eget och professionellt utrymme i vardagen kan påverka 

ens mentala hälsa negativt.”



Jobba för att få uppdrag

Deltagarna beskrev hur de spenderar mycket obetald tid på att hålla sig 
relevanta för uppdragsgivare. Det här fotot representerar tiden de ägnar åt 

att hålla digitala profiler uppdaterade och attraktiva.



Jobba för att få uppdrag

Fotot symboliserar att jobbet invaderar den personliga sfären. Fotografen 
behövde arbeta när hennes man sov, pga klienter i en annan tidszon, och 

reflekterar: “Det har hänt många gånger och har fått mig att ifrågasätta mitt 
arbete - är det värt det?”



Livsstil

Det sista temat inkluderade många uppskattade aspekter av jobbet. Det här 
fotot symboliserar “frihet och njutning från möjligheten att jobba hur och 

var man vill”.



Livsstil

“Friheten” att välja hur och när man ska jobba kan manifesteras på olika sätt. 
Ibland behöver de stressa i sig mat och ta möten i offentliga miljöer. Temat om 
frilansarens livsstil visade en ständig balansgång mellan positiva och negativa 

aspekter av jobbet, där båda känslorna ofta samexisterade.



REKOMMENDATIONER

Deltagarna formulerade flera rekommendationer gällande 
förbättringar i villkor som skulle kunna ha positiv effekt 
för deras hälsa och välmående. De diskuterade även vem 

rekommendationen riktades till.
 



LEVERANSARBETARE

1. Samlingslokal:  Plattformsföretagen borde ordna en lokal där kollegor 
kan vila och träffas under arbetstid.

2. Coaching: Plattformsföretagen borde erbjuda coachning eller 
psykologstöd för stresshantering.

3. En timme svenskundervisning: Plattformsföretagen borde erbjuda 
möjlighet för svenskundervisning under arbetstid.

4. Gränser för dagens sista uppdrag: Plattformsföretagen borde 
implementera en praxis att skicka sista beställningen 30 minuter 
innan skiftet avslutas, eller max 2 km bort.

5. Profil för kunder: Plattformsföretagen borde skapa möjlighet för 
leverantören att lämna ett omdöme om kunden.

6. Anpassa leveranstider efter förhållanden: Plattformsföretagen borde 
tillåta längre leveranstider beroende på väder och trafik.

7. Sänka skatten och höja ersättningen: Skatten borde sänkas eller 
anpassas efter inkomstnivån, och minimilönen borde höjas för 
leveransarbetare. 

8. Skyddsutrustning: Plattformsföretagen borde tillhandahålla bra 
handskar, skor, jacka, leveransväska och säkerhetsutrustning.

Leveransarbetarnas teman resulterade i följande 
rekommendationer.

 



TAXIFÖRARE

1. Lönsamt arbete: Plattformsföretagen borde sänka avgiften till 10%.

2. Samma rättigheter som kollektivtrafiken: Plattformsförare borde ha 
samma rättigheter, till exempel till att köra i bussfilen.

3. Ta bort trängselskatten: Region Stockholm borde undanta 
plattformsförare från krav att betala trängselavgifter.

4. Förbättra sjukersättning och semesterersättning: lagstiftning borde 
förändras så att plattformsförare får rätt till sjukersättning 
och semesterersättning från dag ett. 

5. Säkerställa att rättigheter är tillgängliga: Trafikverket borde säkerställa 
att plattformsföretagen följer den standard som gäller för taxisektorn. 

6. Bättre kontroll av viloscheman: Plattformsföretagen borde ha bättre koll 
på att förare får tillräcklig vila mellan arbetspassen. 

7. Högre priser för kunden: Plattformsföretagen borde höja priserna, 
och myndigheter borde säkerställa att plattformsförare får en rimlig lön i 
nivå med resten av transportsektorn. 

8. Skattefri dricks: Dricksen borde göras till en skattefri förmån.
 

Taxiförarnas teman resulterade i följande 
rekommendationer.

 



FRILANSARE

1. Förbättrad sjukförsäkring: Försäkringskassan borde se över 
sjukersättningssystemet för frilansare och basera nivån av ersättning på 
omsättning istället för vinst.

2. Tillgång till snabb sjukvård alternativt kompensation för att söka 
privat vård. Myndigheterna borde stå för eventuella kostnader för privat 
vård eftersom frilansare kan förlora hela sin inkomst vid sjukdom eller 
skada. 

3. Förbättra utbudet av kurser och utbilningar inom företagande, 
utbildningsinstitutioner med existerande kurser borde marknadsföra dessa 
bättre. 

4. Öka kunskap om företagande i skolor, på gymnasie- och universitetsnivå. 
Skolverket borde säkerställa att unga människor känner till hur man blir 
egenföretagare, och både för- och nackdelar med frilansande.

5. Delbetalningar vid vissa “checkpoints” under långa kontrakt, för att 
säkerställa frilansares försörjning. Plattformsföretagen kan inkludera 
detta villkor som en standard gentemot kunderna. 

6. Föräldrapenning baserad på omsättning istället för vinst. 
Försäkringskassan borde basera nivån av föräldrapenning på omsättning 
istället för vinst, för att säkerställa en rimlig och rättvis nivå.

7. Betald ledighet vid långa uppdrag, genom överenskommelse med 
kunden. Plattformsföretag och kunder med långa uppdrag borde säkerställa 
att frilansare kan ta ledigt utan risk att förlora uppdraget. 

Frilansarnas teman resulterade i följande 
rekommendationer.
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