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Inledning 

Plattformsarbete innebär nya sätt att organisera arbete via digitala 
plattformar. Företeelsen är något vi numera känner igen i vår vardag, med 
mat direkt till dörren och läkartid online. Arbete via digitala plattformar är 
också något som i allra högsta grad är aktuellt för akademiker. 
Plattformsarbete bidrar till innovation, jobbskapande och flexibilitet, men 
kan samtidigt innebära utmaningar när det kommer till villkor och 
arbetsmiljö, tillgång till socialt skydd samt transparent och säker 
användning av algoritmer. 

I den här policyn identifierar Saco områden där det finns utmaningar 
kopplat till plattformsarbete, med särskilt fokus på akademiker. Här ges 
även förslag på lösningar och möjliga åtgärder.  

Det har visat sig att många av de identifierade utmaningarna delas av 
andra grupper som inte har en traditionell tillsvidareanställning, 
exempelvis egenföretagare och personer med tillfälliga anställningar. 
Saco vill driva på för förbättringar av socialt skydd och arbetsmiljö för 
akademiker som tillhör dessa grupper. Vi vill se en transparent och säker 
användning av algoritmer och hantering av data samt att individers 
integritet värnas. Saco vill värna den svenska modellen och parternas 
frihet att självständigt förhandla och träffa avtal om arbetsvillkor samtidigt 
som egenföretagare har goda förutsättningar för att bedriva sin 
verksamhet självständigt. Vi vill se att akademiker har möjlighet till 
utbildning, kompetensutveckling och omställning, oavsett var eller hur de 
väljer att utföra sitt arbete, för att vara rustade att möta framtidens 
arbetsmarknad. 



Definitioner

Vad är plattformsarbete? 
Plattformsarbete innebär ett nytt sätt att organisera arbete via digitala plattfor-
mar. Arbetet kan utföras antingen digitalt och online (crowd work) eller lokalt 
och manuellt (on demand work)1. Affärsmodeller och tjänster inom plattform-
sekonomin varierar, samtidigt som de som utför arbetet kan vara såväl arbets-
tagare som uppdragstagare och arbetet kan vara både kvalificerat och okvali-
ficerat. 

I den här policyn har vi utgått från följande definition av plattformsarbete. Sam-
tidigt måste det beaktas att plattformsarbete kännetecknas av diversitet och 
gränsdragningsproblem som gör det svårt att hitta en enhetlig definition som 
beskriver hur individer arbetar via digitala plattformar. 

Plattformsarbete: Arbete som organiseras via en digital plattform. Plattfor-
men agerar intermediär mellan dem som utför arbete och dem som vill ha 
arbetet utfört mot betalning. Arbetet utförs på begäran, on demand, och är of-
tast uppdelat i mindre uppgifter, kortare uppdrag eller projekt som kan utföras 
digitalt och online eller lokalt och manuellt. 

Att plattformen organiserar arbete innebär att den har tillgång till och kontroll 
över data, processer och regler. Det är alltså inte bara fråga om ren förmedling 
av arbete2.

Plattformsarbetare: Den som utför plattformsarbete via en digital plattform 
oavsett sysselsättningsform. Termen omfattar både arbetstagare och upp-
dragstagare. Plattformsarbetare kan utföra arbetet som egenanställd.

Kvalificerat plattformsarbete (även kunskapsintensivt plattformsarbete): 
Arbete som kräver praktisk eller teoretisk utbildning i nivå med eftergymnasial 
utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. 

Egenföretagare: En person som driver en näringsverksamhet, oavsett bo-
lagsform (till exempel aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma). En so-
loegenföretagare har inga anställda i sin verksamhet och utför därför arbetet 
personligen.

Falsk egenföretagare: En person som anlitas som egenföretagare med 
F-skatt men som arbetar under anställningsliknande villkor och som i själva
verket är arbetstagare.

1 De Stefano V. (2016), s. 1 och 3

2 Schmidt F. A. (2017), s. 5
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Egenanställning: En person med en egenanställning är anställd hos ett egenanställ-
ningsföretag under tiden som uppdraget pågår men ansvarar själv för att få uppdrag och 
kunder. Det är egenanställningsföretaget som har F-skatt och som fakturerar uppdrags-
givarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och sedan 
betalar ut resten som lön till den som har utfört arbetet3. 

Egenanställningsföretagen själva säger att de vill ta ansvar som arbetsgivare, och verkar 
för att egenanställning ska ses som en tredje anställningsform mellan eget företag och 
anställning. En egenanställd kan dock bedömas vara antingen arbetstagare eller upp-
dragstagare om det görs en prövning av om det föreligger ett anställningsförhållande. 
Exempelvis vid bedömning av rätten till a-kassa eller bedömning av plattformens arbets-
miljöansvar. 

Kombinatör: En person som har en anställning samtidigt som han eller hon bedriver före-
tagande, eller som kombinerar arbete vid plattformar med att ta uppdrag som egenföreta-
gare eller genom ett egenanställningsföretag4. 

3 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/
  egenanstallning.4.4a47257e143e26725ae2b73.html 26 maj 2021  egenanstallning.4.4a47257e143e26725ae2b73.html 26 maj 2021  

4 Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018), s. 28
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Policy 

I detta kapitel presenteras olika områden där Saco identifierat att det finns 
utmaningar kopplat till plattformsarbete. I varje avsnitt beskrivs även våra 
förslag på åtgärder. 

Arbetsrätt 
Sacos inställning är att det är viktigt att plattformsarbete är en del av vår 
arbetsmarknad i stället för att det skapas särregler för denna typ av 
arbete. Vi ser risker med att skapa A- och B-lag med olika villkor på 
arbetsmarknaden. Oavsett var eller hur arbete utförs ska de som är 
arbetstagare omfattas av det arbetsrättsliga skydd som finns, samtidigt 
som genuina egenföretagare ges möjlighet att självständigt bedriva sin 
verksamhet. Befintliga regler och system bör tillämpas så långt det är 
möjligt, men det finns även anledning att göra anpassningar efter hur 
arbetsmarknaden faktiskt ser ut och inte utgå från att alla har en 
tillsvidareanställning hos en arbetsgivare. 

Sättet att organisera arbete vid plattformsarbete kan utmana våra 
föreställningar om vad som utgör en anställningsrelation och därmed vem 
som är arbetstagare eller egenföretagare respektive arbetsgivare. Inte 
sällan kännetecknas plattformsarbete av lösare relationer mellan parterna 
när varaktighet, personliga relationer och kontakter, sätt att ge 
instruktioner och ansvarsfördelning förändras. Arbetstagare som felaktigt 
klassificeras som egenföretagare kan därmed gå miste om det 
arbetsrättsliga skydd de har rätt till.  

Det finns ingen legaldefinition av arbetstagarbegreppet i Sverige, utan 
begreppet har utvecklats genom praxis och anpassats efter den utveckling 
som sker på arbetsmarknaden. Vid en bedömning av om en person är 
arbetstagare eller uppdragstagare gör domstolen en helhetsbedömning av 
de relevanta omständigheterna i varje enskilt fall. Hur parterna själva har 
betecknat eller uppfattat rättsförhållandet är alltså inte avgörande för hur 
tvistefrågan ska bedömas. Plattformsföretag som primärt identifierar sig 
som tillhandahållare av en digital tjänst kan därför vara arbetsgivare med 
ansvar och skyldigheter gentemot dem som utför arbetet. 

Saco tycker att arbetstagarbegreppet även fortsättningsvis ska definieras 
nationellt och genom utveckling i praxis. En legaldefinition riskerar att bli 
för stelbent.  

EU-kommissionen har i sitt förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för 
plattformsarbete, COM (2021) 762 final5, föreslagit att en rättslig 
anställningspresumtion ska införas. Saco anser att presumtionen, i vart fall 
5 Europeiska kommissionen (2021), Proposal for a directive of the European parliament and of the 
Council on improving working conditions in platform work, {SEC(2021) 581 final} - {SWD(2021) 395 
final} - {SWD(2021) 396 final} - {SWD(2021) 397 final} 
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i dess initiala utformning, kan innebära en risk för att det nationella 
arbetstagarbegreppet kringgås, i vart fall indirekt. En rättslig presumtion 
likt den föreslagna riskerar att bli statisk och felaktigt både exkludera 
personer som är arbetstagare och inkludera personer som är 
egenföretagare. Saco anser att det i direktivet måste finnas ett nationellt 
handlingsutrymme och att förslaget måste utformas med respekt för 
nationella arbetsmarknadssystem och praxis samt parternas autonomi.  

Det här tycker Saco: 

• Plattformsarbete ska inte särregleras utan utgöra en del av den
befintliga arbetsmarknaden.

• Arbetstagarbegreppet ska även fortsättningsvis regleras nationellt.
Eventuella förslag på EU-nivå när det gäller anställningsstatus
måste utformas med respekt för nationella arbetsmarknadssystem
och praxis.

• Personer som arbetar under anställningsliknande förhållanden, så
kallat falska egenföretagare, ska omfattas av det arbetsrättsliga
skyddet. Missbruk av regelverk måste motverkas, och fokus bör
ligga på att vidta åtgärder mot de företag som gör fel, utan att det
påverkar genuina egenföretagare negativt.

Kollektivavtal 
Den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på att löner och andra 
arbets- och anställningsvillkor regleras i avtal mellan arbetsmarknadens 
parter. En reglering genom kollektivavtal är mer effektiv, flexibel och möjlig 
att anpassa till olika branscher och omvärldsförändringar än vad 
lagstiftning någonsin kan vara. Arbetsmarknadens parter har djupa 
kunskaper om arbetsmarknaden och är bäst rustade att reglera villkoren 
för arbete. Svenska fackförbund har tillsammans med arbetsgivare under 
lång tid skapat goda relationer vilket medfört att vi i dag har ett bra 
företagsklimat, kompetenta medarbetare, arbetsfred och en god 
reallöneutveckling. Det är också genom kollektivavtalsmodellen de 
fackliga organisationerna ges möjlighet till inflytande. Kollektivavtal utgör 
grunden för många av de rättigheter som fackliga organisationer har i 
förhållande till arbetsgivarna, genom bland annat regelverket i 
medbestämmandelagen. 

Plattformsarbete kan innebära utmaningar för kollektivavtalsmodellen, 
bland annat för att det finns praktiska svårigheter att organisera 
plattformsarbetare. När arbete förmedlas och utförs digitalt online är det 
svårt för fackliga organisationer att komma i kontakt med 
plattformsarbetarna, och det kan även vara svårt för plattformsarbetarna 
att komma i kontakt med varandra. När relationen mellan aktörerna är 
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svagare är incitamenten att träffa kollektivavtal och skapa långvariga 
relationer med fackliga organisationer sannolikt mindre. Möjlighet till 
kollektivavtal kan också försvåras om arbetstagaren i stället för att 
anställas direkt hos plattformsföretaget anställs via 
egenanställningsföretag.  

Sacos inställning är att kollektivavtalsmodellen ska vara den huvudsakliga 
vägen för att reglera arbetsvillkor mellan arbetsgivare och arbetstagare 
inom plattformsekonomi. Kollektivavtal är robusta och flexibla, och det 
finns stora möjligheter att anpassa innehållet utifrån plattformsarbetets  
specifika förutsättningar och behov. Lagstiftning är till sin natur mer 
generell, innehåller mer grundläggande bestämmelser och ger inte 
samma möjlighet att göra avvikelser som i kollektivtal.  

Ser vi till socialt skydd har kollektivavtal varit av avgörande betydelse. Det 
svenska trygghetssystemet har gradvis urholkats under tre decennier. 
Exempelvis visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen att 
det 2018 var en betydande andel av befolkningen som hade en 
kompensationsgrad från arbetslöshetsförsäkringen som inte nådde upp till 
80 procent, det vill säga den uttalade ersättningsnivån för försäkringen6. 
Detta har resulterat i att trygghetssystemen i allt större utsträckning 
kommit att kompletteras av tilläggsförsäkringar, inte minst sådana som är 
kopplade till fackligt medlemskap eller till kollektivavtal. Detsamma gäller 
pensionssparande, som i dag är helt beroende av att arbetsgivaren eller 
den enskilde betalar in till tjänstepension.  

En låg facklig anslutningsgrad bland plattformsarbetare och avsaknad av 
kollektivavtal leder till ett skyddsnät med allt större hål och till att 
plattformsarbetare saknar en stark organisation som arbetar för deras 
intressen.  

Det här tycker Saco: 

• Kollektivavtalsmodellen ska vara den huvudsakliga vägen för att
reglera arbetsvillkor mellan arbetsgivare och arbetstagare inom
plattformsekonomi.

• Kollektivavtal är det smartaste och tryggaste valet för anställda.
Möjlighet till flexibilitet och att göra anpassningar för de specifika
förutsättningar och behov som finns i en bransch gör att
kollektivavtal även lämpar sig för plattformsarbete.

• En hög kollektivavtalstäckning gynnar arbetstagare på hela
arbetsmarknaden och är en förutsättning för den svenska
modellen.

6 Inspektionen för socialförsäkringen (2022), s. 40 
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Socialt skydd 
Tillgången till socialt skydd, det vill säga sjukförsäkringar, pensioner, 
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar samt a-kassa, är viktig för att 
skapa en grundläggande trygghet för de som utför plattformsarbete, 
oavsett sysselsättningsform.  

De svenska trygghetssystemen är i stor utsträckning utformade med 
tillsvidareanställningen som norm, både när det gäller fastställande av 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och beräkning av ersättning vid 
arbetslöshet. Framför allt finns det en stor brist på förutsebarhet i 
systemen för dem som inte har en fast månadslön från en och samma 
arbetsgivare.  

Sacos inställning är att individer med atypiska sysselsättningsformer som 
exempelvis egenföretagare och personer med tillfälliga anställningar, är 
med och bidrar till de offentliga trygghetssystemen och därför också ska 
ha tillgång till dem. Förlorad arbetsinkomst måste ersättas, och 
förmånerna måste i högre grad matchas mot inbetalningarna för att 
försäkringsmässigheten ska bli bättre. Priset för en samhällsutveckling där 
så kallade atypiska sysselsättningsformer blir vanligare ska inte betalas av 
den enskilda. Det förutsätter tydliga och förutsebara regler som gör det 
lättare för individer att förstå hur de kvalificerar sig för förmånerna. För 
egenföretagare bör även neutralitet mellan företagsformer eftersträvas 
och omotiverade skillnader tas bort.  

I december 2021 överlämnades utredningen Ett förbättrat trygghetssystem 
för företagare – enklare och mer förutsägbart till regeringen7. Saco är 
positiva till att utredningen föreslår att sjukpenninggrundande inkomst för 
företagare med inkomst av näringsverksamhet från bland annat enskild 
firma och handelsbolag som huvudregel ska baseras på historiska 
uppgifter. Det är också positivt att huvudregeln kompletteras av en 
möjlighet att begära att SGI i stället ska baseras på en bedömning av den 
förväntade framtida inkomsten i företaget. Förslagen skulle skapa en ökad 
grundtrygghet och förutsägbarhet för dessa egenföretagare, samtidigt som 
möjlighet finns att beakta framtida inkomster för att undvika oskäliga utfall.  

Under pandemin har det även funnits tillfälliga regler om vilka åtgärder 
som får företas i ett företag utan att rätten till a-kassa går förlorad. Saco 
delar utredningens bedömning att det bör utredas om dessa regler ska 
göras permanenta. Om företagare tillåts upprätthålla en viss aktivitet 
under arbetslöshet skulle de få möjlighet att starta upp verksamheten igen 
efter att den tillfälligt saknat bärkraft.  

7 SOU 2021:98 
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Regeringen har också tillsatt en ny utredning8 för att göra en översyn av 
regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och 
förutsebarhet. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023. Saco 
ser gärna att utredningen tar särskild hänsyn till individer som inte har en 
traditionell tillsvidareanställning och/eller vars inkomster kan vara 
oregelbundna. Häribland finns exempelvis plattformsarbetare, 
visstidsanställda, kombinatörer och egenföretagare.  

Förutsebarheten behöver öka för såväl egenföretagare som personer med 
oregelbunden inkomst som exempelvis egenanställda, projektanställda 
och visstidsanställda. För dessa individer kan det exempelvis vara svårt 
att få sin SGI fastställd, eftersom det ställs krav på att den årliga 
inkomsten kommer från arbete som kan antas vara under minst sex 
månader i följd eller vara årligen återkommande, och kan antas uppgå till 
minst 24 procent av prisbasbeloppet. Samma svårighet gäller även för 
kombinatörer när SGI:n består av inkomster från såväl anställning som 
näringsinkomst. 

Vid arbetslöshet gör a-kassan en så kallad självständighetsbedömning 
som avgör om en person ska klassas som anställd eller företagare. Det 
kan skapa en osäkerhet för egenanställda eftersom det kan vara svårt att 
på förhand veta vilken bedömning a-kassan kommer att göra. Denna 
problematik är inte relaterad till inkomstunderlaget, men utgör ändå ett 
problem eftersom det ställs olika krav för att beviljas a-kassa beroende på 
om personen är anställd eller företagare. Förutsebarheten för dessa 
personer är viktig, inte minst eftersom en person som bedöms vara 
företagare men som har fortsatt att ta uppdrag exempelvis riskerar att bli 
återbetalningsskyldig.   

Det här tycker Saco: 

• Fler ska ges tillgång till socialförsäkringssystemen, och
regelverken ska i högre grad anpassas efter hur arbetsmarknaden
ser ut – inte förutsätta att alla har en traditionell
tillsvidareanställning.

• Förutsebarheten behöver öka – reglerna för uträkning av SGI bör
ses över för att bättre anpassas till individer med oregelbundna
inkomster eller med inkomster från både anställning och
näringsverksamhet.

• Förutsebarheten behöver bli bättre vid bedömning av rätt till a-
kassa för personer som är egenanställda eller arbetar via digitala
plattformar.

8 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, dir 

2021:90 
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• Utred möjligheten att permanenta reglerna som gällt under
pandemin för vilka åtgärder som får företas i ett företag utan att
rätten till a-kassa går förlorad.

• Vid beräkning av SGI för företagare ska den beräkningsmetod som
är mest gynnsam för individen användas, det vill säga baseras på
historiska inkomster eller framtida inkomster.

• Enhetlighet mellan olika företagsformer bör eftersträvas och
onödiga skillnader tas bort.

Arbetsmiljö 
Alla har rätt till en god och trygg arbetsmiljö, oavsett var eller hur de utför 
sitt arbete. Många akademiker upplever friheten att bestämma när och var 
arbetet ska ske som något positivt. Men det kan också innebära 
utmaningar och risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Saco är därför positiva till att regeringen har tagit fram en ny 
arbetsmiljöstrategi som bland annat syftar till att se över 
arbetsmiljöregelverket för att tydliggöra arbetsmiljöansvaret där det i dag 
finns oklarheter som exempelvis plattformsarbete och distansarbete9. I 
augusti 2022 överlämnades även utredningen Steg framåt, med 
arbetsmiljön i fokus till regeringen. Utredningen har bland annat analyserat 
förutsättningarna för att utöka rådighetsansvaret i arbetsmiljölagen till att 
gälla i fler situationer10.  

Enligt gällande regler för rådighetsansvar har den som råder över ett 
arbetsställe ansvar för att anordningar kan användas utan risk för ohälsa 
eller olycksfall för dem som arbetar där, oavsett om de är arbetstagare i 
förhållande till den som råder över arbetsstället eller inte. Vad som avses 
med begreppet arbetsställe beskrivs inte i arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöförordningen och får vid tvekan bedömas från fall till fall, men 
förstås oftast som fysiska arbetsmiljöer11. För individer som arbetar via 
digitala plattformar kan även den digitala arbetsmiljön påverka arbetet och 
innebära svårigheter, till exempel med att sätta gränser mellan arbete och 
fritid och att få tillräcklig återhämtning.  

Sättet att organisera arbete via digitala plattformar kan även innebära att 
ansvaret för arbetsmiljön är oklart. Det kan exempelvis bero på att det är 
oklart vem som är arbetsgivare, att det inte finns någon arbetsgivare eller 
att den som har ett formellt arbetsgivaransvar inte tar sitt ansvar eller har 
lite eller inget inflytande över själva arbetet. Om regelverket inte hänger 

9 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021 – 2025, Skr 2020/21:92 
10  SOU 2022:45 
11 SOU 2017:24, s. 65 f. 
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med i den digitala utvecklingen riskerar plattformsarbetare att få ett sämre 
arbetsmiljöskydd. 

Utgångspunkten bör vara att en god arbetsmiljö ska uppnås och att alla, i 
arbetsmiljöhänseende, skyddsvärda personer har en tillfredsställande 
skyddsnivå. Sättet att organisera arbete via digitala arbetsplattformar kan 
innebära att vissa som arbetar via digitala plattformar har en arbetsmiljö 
som är utom deras kontroll och där ansvar rimligen bör avkrävas av en 
annan part12. 

År 2018 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i 
form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete.  
I februari 2022 slutredovisades uppdraget som visade på utmaningar för 
både egenanställda och personer som utför arbete via digitala plattformar. 

Arbetsmiljöverket redogör bland annat för en dom från Kammarrätten i sin 
rapport13.  Där konstaterade domstolen att egenanställningsföretaget inte 
ansågs vara arbetsgivare, redan på den grunden att den egenanställde 
kontaktade egenanställningsföretaget först efter utfört uppdrag. Högsta 
förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 
Arbetsmiljöverkets nulägesbild av fenomenet med så kallade 
efteranställningar är att det har blivit vanligare sedan betänkandet SOU 
2017:24. 

När det gäller arbete via digitala plattformar redogör Arbetsmiljöverket för 
två beslut om föreläggande förenat med vite mot digitala plattformar. 
Gemensamt för besluten var att Arbetsmiljöverket ställt vissa 
grundläggande krav kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket 
förutsätter att det finns ett arbetsgivar–arbetstagarförhållande.  

Besluten har efter överklagande upphävts i allmän förvaltningsdomstol 
eftersom bolagen inte ansågs vara arbetsgivare. Kammarrätten 
meddelade prövningstillstånd i bägge fall men avslog sedermera 
Arbetsmiljöverkets överklagande och gjorde samma bedömning som 
förvaltningsrätten. Arbetsmiljöverkets slutsats är därför att myndigheten 
saknar befogenheter att fatta beslut om arbetsmiljöförbättrande åtgärder 
enligt 7 kap 7 § AML gentemot digitala plattformar vars allmänna villkor, 
sammantaget med andra omständigheter, liknar förutsättningarna i 
aktuella mål. 

Resultaten tydliggör behovet av att arbetsmiljöansvaret vid arbete via 
digitala plattformar ses över. Förekomsten av så kallade efteranställningar 
försätter individer i en ohållbar situation och bör utredas. 

Saco är positiva till de tillsynsinsatser av plattformsföretag som 
Arbetsmiljöverket genomför, inte minst då det kan resultera i ökad 
medvetenhet hos företagen och leda till beteendeförändringar. Arbetet 
12 SOU 2017:24, s 232 och 
236. 
13 Arbetsmiljöverket (2022) 



12 

med inspektioner och granskningar av plattformsföretag bör fortsätta och 
även inkludera mer kvalificerat plattformsarbete.  

Det här tycker Saco: 

• Arbetsmiljöansvaret vid arbete via digitala plattformar måste ses 
över. Regeringen måste se till att alla, i arbetsmiljöhänseende, 
skyddsvärda personer har en god arbetsmiljö, även i en digital 
arbetsmiljö.

• Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att intensifiera arbetet med 
inspektioner och granskningar av plattformsföretag, och inrikta 
detta på kunskapsintensiva plattformar.

Integritet och användning av artificiell intelligens 
Vid användning av artificiell intelligens (AI) i arbetslivet är det viktigt att 
värna om individernas personliga integritet och arbetstagares rättigheter, 
som exempelvis rätt till information, samråd och samverkan. Användning 
av AI är dock inte begränsat till plattformsarbete utan förekommer på hela 
arbetsmarknaden. Eventuella lagförslag måste präglas av rättssäkerhet, 
transparens och mänsklig tillsyn. Samtidigt är det viktigt att eventuella 
förslag inte inverkar menligt på den svenska kollektiva arbetsrätten utan 
att de värnar kollektivavtalsmodellen, parternas autonomi och möjlighet att 
förhandla och ingå kollektivavtal. 

Möjlighet till insyn är en förutsättning för att individer ska kunna förstå hur 
AI används och för att bättre kunna tillvarata sina rättigheter. AI kan även 
påverka individers karriär och rörlighet på arbetsmarknaden. I de fall 
referenser från chefer och kunder endast existerar som virtuella spår och 
om betygssättning, så kallad rating, från uppdragsgivare är låst till 
plattformen kan det påverka individen negativt. Därför menar Saco att det 
är viktigt att rätten till dataportabilitet respekteras och gör det möjligt för 
individer att exempelvis ta med data från en plattform till en annan.  

Det här tycker Saco: 

• Användning av AI måste präglas av rättssäkerhet, transparens och
mänsklig tillsyn och kontroll.

• Vid användning av AI inom arbetslivet måste
kollektivavtalsmodellen respekteras och parternas autonomi samt
möjlighet att förhandla och ingå kollektivavtal värnas.

• Grundläggande rättigheter, inklusive den personliga integriteten
och arbetstagares rättigheter som exempelvis rätt till information,
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samråd och samverkan måste respekteras. 

• Rätten till dataportabilitet måste säkerställas vid plattformsarbete.
Plattformsarbetare måste kunna ta med sig sin data till nästa
uppdrag eller anställning, oberoende av plattform, vilket ställer krav
på format och överförbarhet.

Karriär och kompetensutveckling 
Livslångt lärande och förutsättningar för utbildning, kompetensutveckling 
och omställning är viktigt på en föränderlig arbetsmarknad och i ett 
kunskapsintensivt samhälle. Akademikers möjligheter på den framtida 
arbetsmarknaden måste stärkas, och det gäller även för dem som arbetar 
via digitala plattformar. Vi ser att akademiker väljer att arbeta via digitala 
plattformar bland annat för att få flexibilitet i när, var och hur arbete utförs. 

Alla akademiker som arbetar via digitala plattformar väljer dock inte det på 
grund av de möjligheter det innebär, utan för att det är en nödvändighet. 
Det kan exempelvis bero på svårigheter att hitta jobb som matchar 
utbildning och kompetens eller på att det finns få eller inga andra 
valmöjligheter än att jobba via digitala plattformar.14 För exempelvis 
nyutexaminerade och invandrade akademiker finns flera åtgärder som kan 
vidtas och som hjälper dem att ta nästa steg på arbetsmarknaden. 
Utgångenspunkten bör vara att arbeta via digitala plattformar ska vara ett 
medvetet och informerat val, och inte det enda alternativet som står till 
buds. 

Arbetsgivare inom plattformsekonomin har ett stort ansvar för att 
uppmuntra och stötta medarbetarna. Samtidigt måste det finnas ett 
relevant utbildningsutbud på högskolor och yrkeshögskolor för att 
akademiker ska kunna öka sin kompetens. Tillgången till utbildning måste 
vara stor så att det är möjligt att studera vidare på lägre och högre nivåer i 
utbildningssystemet, oberoende av tidigare utbildning. 

Läs mer om Sacos förslag på:  
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/sa-far-vi-ett-
flexibelt-och-livslangt-larande/  

Så ökar vi tillgången till kompetensutveckling och omställning på 
yrkeshögskolan - Saco 

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/matchning-
och-omstallning/  

Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad (saco.se) 

14 Saco (2021), s. 16 f. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/sa-far-vi-ett-flexibelt-och-livslangt-larande/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/sa-far-vi-ett-flexibelt-och-livslangt-larande/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/sa-okar-vi-tillgangen-till-kompetensutveckling-och-omstallning-pa-yrkeshogskolan/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/sa-okar-vi-tillgangen-till-kompetensutveckling-och-omstallning-pa-yrkeshogskolan/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/matchning-och-omstallning/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/matchning-och-omstallning/
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2016-kortar-vi-vagen-till-svensk-arbetsmarknad.pdf
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Finansieringssystemet måste anpassas till de nya kraven på livslångt 
lärande, och det måste bli enklare och förmånligare för samtliga företag att 
göra avdrag för utbildning inklusive validering. Vidare är det viktigt att 
regeringens nya omställningsstudiestöd inte skapar oskäliga hinder för 
individer som arbetar via digitala plattformar att ta del av stödet. Därför är 
det positivt att etableringsvillkoret kan uppfyllas genom ett inkomstbaserat 
krav och inte bara genom arbetad tid. Samtidigt är det viktigt att individens 
behov är i fokus vid bedömning av utbildningens relevans när det gäller 
kravet på att utbildningen ska stärka den studerandes framtida ställning på 
arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov.  

I Lagrådets yttrande15 över förslaget om omställningsstudiestöd anmärker 
de på att bestämmelsen om omställningsstudiestödets storlek är mindre 
väl anpassat för bland annat den som har oreglerad arbetstid, är 
egenföretagare eller arbetslös. Paragrafen anges vara utformad utifrån 
situationen att arbetstagare har en reglerad arbetstid och minskar denna i 
syfte att studera med motsvarande inkomstbortfall som följd. I 
propositionen betonar regeringen att en sådan ordning som slår fast att 
den studerande måste avstå från arbete under den tid och i den 
omfattning som omställningsstudiestödet ges motverkar 
överkompensation samtidigt som den studerande ges möjlighet att 
fokusera på sina studier16. Detta instämmer Saco i, men individer som inte 
har en tillsvidareanställning måste ha en möjlighet att på ett enkelt sätt 
kan visa att de kvalificerar sig för omställningsstudiestödet i denna del. 
Risken är att egenföretagare och personer med tillfälliga anställningar eller 
oreglerad arbetstid i praktiken exkluderas från omställningsstudiestödet.  

Det här tycker Saco: 

• Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling gäller även inom
plattformsekonomin.

• Åtgärder måste vidtas för att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för nyexaminerade och invandrade akademiker.

• Utöka möjligheter till kompetensutveckling för akademiker, på
högskolan och yrkeshögskolan.

• Det nya omställningsstudiestödet måste fungera för individer med
oregelbundna inkomster, egenföretagare och kombinatörer så att
även de kan ta del av stödet. Exempelvis genom att
etableringsvillkoret kan uppfyllas genom ett inkomstbaserat krav
och inte bara genom arbetad tid. Vidare bör individens behov vara
i fokus vid bedömning av utbildningens relevans.

15 Lagrådets yttrande 2022-03-03, s. 6 f. 
16 Prop. 2021/22:176, s. 224 f. 
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Egenföretagares självständighet 
För egenföretagare kan plattformsarbete innebära såväl möjligheter som 
utmaningar. Det kan bli enklare att hitta och få uppdrag, och tiden kan 
läggas på själva uppdraget i stället för på att sälja in sina tjänster. 
Samtidigt finns det en risk att arbete via digitala plattformar innebär 
konkurrensproblem. Vissa egenföretagare blir alltmer beroende av 
plattformar för att nå sina kunder, vilket ger plattformen inflytande över 
villkor samt tillgång till och kontroll över data. Plattformarna kan också ha 
starka incitament att hindra användare från att byta till konkurrerande 
plattformar, vilket leder till en inlåsningseffekt för företagsanvändarna17. 

Egenföretagare måste ges möjlighet att självständigt bedriva sin 
verksamhet, vilket förutsätter en god och effektiv konkurrens. Det finns 
därför anledning att även granska plattformsföretagen ur 
konkurrenssynvinkel. 

Det här tycker Saco: 

• Regeringen bör ge Konkurrensverket i uppdrag att granska
plattformsföretag ur konkurrenssynvinkel.

Framtidens arbetsmarknad 
Arbete via digitala plattformar, digitalisering av arbetsmarknaden, 
globalisering och ökat distansarbete är en del av en förändrad 
arbetsmarknad. 

Digitalisering innebär att arbetsuppgifter förändras, försvinner och 
tillkommer. Samtidigt som arbete via digitala plattformar kan skapa 
effektivare matchningar av utbud och efterfrågan på arbete och tjänster 
kan det stora utbudet av arbetskraft och sättet att organisera arbete 
påverka såväl villkor som ersättningsnivåer negativt. Bland akademiker 
ser vi att exempelvis översättare upplever en ökad konkurrens på 
plattformarna, vilket leder till sämre möjlighet att förhandla om ersättning 
och andra villkor18. Digitalisering och den snabba utvecklingen inom AI 
kan även leda till att jobb flyttas utanför Sveriges gränser. Lokal närvaro är 
inte alltid nödvändigt och språkutmaningar kan lösas. 

Saco ser därför att det är av stor vikt att såväl arbetstagares som 
egenföretagares villkor och förutsättningar samt tillgång till socialt skydd 
förbättras genom de åtgärder vi föreslår. Priset för en samhällsutveckling 
där så kallade atypiska sysselsättningsformer blir vanligare ska inte 
betalas av den enskilda. Men det är inte tillräckligt – en föränderlig 
arbetsmarknad kräver också att akademiker erbjuds kompetensutveckling 
17 Eriksson L.H., Khezerian P., Martinsson S., Nordström D., Ralsmark H., Rogbrant F., Ruales D.G., 
Voss K. och Östberg L. (2021), s. 10 f., s. 91 f. 
18 Jesnes K., Oppegaard S.M.N, (2020), s. 47 f. 
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för att hänga med i strukturomvandlingar som sker, och att det finns ett 
bra omställningssystem tillhands. Därför är det viktigt att det nya 
omställningsstudiestödet även kommer egenföretagare och tillfälligt 
anställda till gagn.  

Saco måste som facklig centralorganisation möta den utveckling som sker 
och vara relevanta för och tillvarata akademikers intressen oavsett var 
eller hur de arbetar. Sacoförbunden utmärker sig genom att de 
organiserar sina medlemmar, akademiker, utifrån utbildning och 
profession. Man kan gå med i ett förbund redan under studietiden och 
vara kvar i samma förbund genom hela sin karriär, oavsett hur man utövar 
sin profession. Studenter, chefer, konsulter, företagare, 
plattformsarbetare, anställda – alla är med i samma förbund. Det gör att 
Sacoförbunden är flexibla och har bra förutsättningar att organisera 
akademiker utanför traditionella anställningsformer.  
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 

organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt 

obunden facklig centralorganisation. Sacos 22 självständiga 

förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbets-

marknaden, inklusive egenföretagare. Något som förenar våra 

medlemsförbund är akademisk utbildning, kunskap, kompetens 

och yrkesstolthet. Totalt är över 940 000 akademiker medlemmar. 

Som företrädare för Sveriges akademiker är det självklart för 

Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning 

och forskning som ger kunskap är en investering för såväl  

samhället som individen och är en av de viktigaste faktorerna  

för tillväxt och utveckling av ett samhälle.
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