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Gig-ekonomin 
• Globalisering, digitalisering, 

nya kostnadsstrategier 
(flexibilisering), 
individualisering i samhället 
i stort 

• Att gå till jobbet innebär 
något helt annat för den 
unga generationen än för 
den äldre 

• Projektifiering, externa 
arbetsmarknader/karriärer 

• Skillnaden mellan att ha ett 
jobb vs att göra ett jobb 



Arbetsmarknadsintermediärer allt 
viktigare 

• Medlemskapsbaserade: ex professionella 
organisationer, fackföreningar 

• Offentlig sektor (Public sector): vidareutbilda och 
omträna arbetare att hitta nya och andra arbetsgivare  

• Vinstdrivande: online-information exchange, place- and 
search-firms, temporary help service-firms, outplacement 
services, PEO (professional employment organization –ex. när 
stora företag outsourcar olika funktioner) 



Exemplet Egenanställningsföretag 
 

• Cool Company, FrilansFinans mfl 
där arbetaren hittar uppdragen 
men egenanställningsföretaget: 
– Fakturerar  
– Anställer under uppdragets gång 

(dvs betalar skatt och sociala 
avgifter så att arbetaren inte 
behöver f-skattsedel) 

• 2016: 34 000 egenanställda  
• Lobbyarbete genom 

branschföreningen 
Egenanställningsföretagen för ex 
förändrade a-kassaregler 
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Exemplet Journalistförbundets 
frilanssektion 

• Är du frilansare är du din egen 
arbetsgivare, och ibland anlitar du tom 
andra frilansare 

• 50-talet: JF försökte förhindra 
utvecklingen mot fler frilansande 
journalister 

• Har länge stått klart för JF att 
anställdas villkor är sammankopplade 
med frilansarnas villkor 

• JF servicebolag med juridisk hjälp, 
företagsförsäkring 
 



Journalistförbundet och 
frilansarvodena 

• 15% av alla medlemmar är frilans  
• Stort utbud av journalister, liten efterfrågan på 

deras tjänster 
• Stillastående eller nedåtgående arvoden 
• Frilansarvodena den mest kritiska frågan för JF 



Frilansjournalisternas lön 



Arvodesguiden 



Kartellbildning? 

• Kollektivavtal en sorts kartell-bildning. 
• Journalistförbundet har ännu inte officiellt 

börjat uppmana sina medlemmar att “gå 
ihop” när det gäller pris.  

• “Får man gå ihop om pris”? 
 



Förändrade HRM-praktiker 

• Attraction-selection- attrition: är det fortfarande 
aktuellt? 

• Arbetsmarknadsintermediärerna tar över HRM-
funktioner 

• Förändrar organisationers gränser och gör dem 
mer porösa och oklara 

• Vad händer med medarbetarskapet? Skillnad 
mellan anställda medarbetare och anställda  

• Lojalitet mellan köpare, arbetsgivare och projekt? 
 
 



Den goda beställaren 
snarare än den goda 

arbetsgivaren? 


	Egenarbete på gig-ekonomins arbetsmarknad: �Nya spelare och nya spelregler?
	Gig-ekonomin
	Arbetsmarknadsintermediärer allt viktigare
	Exemplet Egenanställningsföretag�
	Exemplet Journalistförbundets frilanssektion
	Journalistförbundet och frilansarvodena
	Frilansjournalisternas lön
	Arvodesguiden
	Kartellbildning?
	Förändrade HRM-praktiker
	Den goda beställaren snarare än den goda arbetsgivaren?

