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Sammendrag 

I denne oppgaven utforsker jeg arbeidsforholdene til sjåførene som henter, lader og 

utplasserer elektriske sparkesykler, og diskuterer, med utgangspunkt i denne casen, 

hvordan internasjonal bedriftslogikk kan påvirke den norske modellen. Sparkesyklene har 

fått mye oppmerksomhet i media etter utleiefirmaer våren 2019 plasserte ut en rekke 

sparkesykler i Oslo, og lanserte forbrukervennlige og fleksible ordninger for leie av disse 

farkostene. Ifølge en pressemelding av den største aktøren i Oslo, Voi, har nordmenn kjørt 

deres sparkesykler nesten 30 ganger rundt jorden, og ligger helt i verdenstoppen for bruk 

av sparkesykler, og det er kun én av totalt ni aktive sparksykkelaktører i markedet. 

Oppgaven er basert på åtte av de ni aktive sparkesykkelfirmaene. Gjennom denne oppgaven 

utforsker jeg rollen som sparkesykkelarbeider ved å gjøre innsamlingsarbeidet selv, og 

intervjuer og jobber sammen med femten av sjåførene som jobber i logistikkprosessen til 

sparkesykkelselskap i Oslo.  Analysen er basert på samtaler med sjåførene, erfaringene jeg 

selv har tilegnet meg som arbeider i sparkesykkelbransjen og relevant teori og tidligere 

forskning. Sjåførene, som gjør sitt daglige virke i varebilsegmentet, ikke bare i 

sparkesykkelselskapene, har en del utfordringer i arbeidshverdagen sin: Varebilsegmentet 

er blant annet preget av liten stabilitet, mye oppdragsbasert jobbing, useriøse aktører, og 

sterk priskonkurranse. I feltarbeidet mitt kommer problemene i varebilbransjen til uttrykk, 

og sjåførene reflekterer rundt utfordringene i sitt eget arbeid. Sjåførene tjener mindre enn 

gjennomsnittet i Norge, jobber mer, og jobber ofte på ugunstige tider av døgnet. Jeg 

diskuterer hvorvidt sparkesykkelbedriftene er en del av den såkalte plattformøkonomien 

og om logistikkprosessene her kan sees på som en plattformisering av varebilbransjen. Jeg 

finner en del likhetstrekk mellom hvordan bedrifter i plattformøkonomien organiserer seg, 

og hvordan arbeid allerede er organisert i varebilsegmentet. Hovedforskjellen mellom 

sparkesykkelfirmaene og varebilbransjen generelt omhandler den teknologiske 

arbeidsorganiseringen, samt kontrollmekanismene bedriftene har over sjåførene. 

Plattformene har teknologiske verktøy som gjør det mulig for bedriftene å samle inn store 

mengder data fra alle ledd i verdikjeden, både fra brukerne av sparkesyklene og de som 

arbeider med å plassere dem ut. Dataen som samles inn fra arbeiderne brukes evaluerende, 

og som en måte arbeideren kan tilegne seg mer, eller mindre, tilgang på arbeid.  
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Videre diskuterer jeg hvordan internasjonal bedriftspraksis kan utfordre den norske 

arbeidslivsmodellens grunnprinsipper. Jeg argumenterer for at modellen er spesielt sårbar 

i bransjer som bruker lavt lønnede arbeidere uten, eller med lav formell kompetanse. 

Varebilsegmentet har vokst i kjølvannet av en kraftig økning i internetthandling. 

Distribusjonskjedene knyttet til dette, som tidligere ble organisert av bedriftene som 

produserte det de ville frakte, blir i dag ofte gjort av selvstendige aktører, som ikke er 

ansatte eller organiserte. Totalt sett sitter vareprodusentene og plattformene med 

betraktelig mer handlingsrom enn sjåførene, som generelt har få andre muligheter i det 

norske arbeidsmarkedet og trenger jobbene de kan få. Jeg argumenterer også for at 

skjevfordelingen mellom tilbyderne av arbeid og arbeiderne, kanskje er viktigere enn 

hvorvidt arbeiderne er fagorganiserte eller ikke.  



5 

 

Forord 

Å produsere en masteroppgave er faktisk omtrent så tidkrevende og utfordrende som 

seminarlederne prøvde å fortelle oss da vi startet på masterstudiet, hvem skulle trodd? 

Koronasituasjonen medførte også at skrivingen ble ekstra utfordrende, særlig med tanke på at 

datainnsamlingen fikk en brå slutt, litt for tidlig. Til tross for dette har prosessen med å skrive 

masteroppgave vært det mest lærerike og givende jeg har gjort i løpet av fem år på universitet. Jeg 

vil rette en spesiell takk til veilederen min, Sigurd M. Nordli Oppegaard. Tilbakemeldingene og 

kommentarene dine har vært uvurderlige, og oppgaven hadde ikke vært i nærheten av det den er i 

dag, uten din hjelp. Jeg vil også takke Kjell Erling Kjellman og Magne Flemmen for gode 

seminarer, som for min del var veldig hjelpsomme for å forme oppgaven min.  Alle gode 

medstudenter som det har vært givende og gøy å diskutere oppgave (og alt annet) med fortjener 

også en stor takk.  
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1.0 Innledning 

«EL-sparkesykler», «Ståmopeder» eller «Scooters» har blitt vanlige å se rundt om i norske 

byer. De selges og brukes privat, men hovedsakelig er de til leie. Totalt er det per 1. 

september 2020 åtte selskaper som driver aktiv utleie i Norge. Seks av disse selskapene 

opererer i dag i Oslo, og det estimeres at det er over 10 000 utleiesykler bare i Oslo 

(Bymiljøetaten, 2020). To aktører har etablert seg utelukkende utenfor Oslo. Praksisen er 

omtalt som «delte sparkesykler» eller «mikromobilitet» og har etablert seg som et nytt 

mobiliseringsalternativ i byene. Sparkesyklene låses opp ved hjelp av en mobilapplikasjon, 

og brukerne kan ofte sette dem fra seg så å si hvor de vil etter at de er ferdige med turen. 

Farkostene kan brukes og settes fra seg på fortauet, og har skapt et endret bybilde. Bysykler 

er et tilbud som allerede eksisterer, men denne tjenesten tilbyr kun vanlige tråsykler og har 

egne stativ der syklene må hentes og settes fra seg. Sparkesyklene skiller seg ved å kunne 

sette fra seg sparkesyklene uten et stativ, kun begrenset av geografiske soner, såkalt 

geofencing, markert på et kart inne i applikasjonen.  

 

Sparkesyklene har blitt veldig populære blant forbrukerne. Tall fra Transportøkonomisk 

institutt hevder at hver sparkesykkel blir brukt cirka sju ganger i døgnet1 (Fernley & 

Johnsson, 2019). Samtidig har de skapt mange reaksjoner i samfunnet, og er et brennhett 

tema i mediene.  Debatten rundt denne praksisen har imidlertid hovedsakelig vært fra et 

forbruker-, byutviklings- og fotgjengerperspektiv. Norges Blindeforbund har reagert sterkt 

på at farkostene står til hinder for blinde og svaksynte (Norges Blindeforbund, 2020); Oslo 

skadelegevakt har hevdet at sparkesyklene har ført til en massiv økning i personskader 

(Meelhus et al., 2020); Politiet hevder at sparkesykkel-fenomenet har tatt litt av og ønsker 

sterkere regulering av bransjen; og Trondheim og Stavanger kommune har begge gått til 

rettsak mot sparkesykkelfirmaene og forsøkt å innføre strengere regulering av praksisen 

(Henriksen, 2020a).  

 
1 Dette er tall fra 2019 da det kun var sju operatører, og cirka 5000 sparkesykler totalt i Oslo. Ingenting 

tilsier at bruken har gått ned, men det er godt mulig at hver sparkesykkel i dag blir brukt noe mindre 

grunnet at antallet nærmest har doblet seg.  
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Det har imidlertid i liten grad vært en debatt om sparkesykkelutleien fra et arbeids- og 

arbeiderperspektiv. Det er en del arbeid som går inn i å organisere og vedlikeholde den 

fleksible og sømløse forbrukeropplevelsen skaprkesykkelutleieselskapene tilbyr: Noen må 

samle inn syklene fra der kundene setter dem fra seg, lade dem opp igjen og stille dem ut i 

områder der forbrukerne trenger dem, når de trenger dem.  Hvordan foregår dette arbeidet? 

Hva kjennetegner disse jobbene? Hvem er det som sørger for at disse sparkesyklene står 

tilgengelig på fortau rundt omkring i Norges gater, og hvem er det som rydder opp etter 

forbrukerne? Det er dette jeg vil undersøke i denne oppgaven.  

 

Min interesse for dette feltet kommer fra erfaringen min i logistikkbransjen, der jeg har 

jobbet ved siden av sosiologistudiene. Jeg har selv jobbet som sjåfør og koordinator for et 

selskap som operer i en næring relativt lik den som sparkesykkelselskapene befinner seg i. 

Som sjåfør fikk jeg et innblikk i alle de ulike ansettelsesformene i transportsektoren – 

varebilmarkedet spesielt – og hvordan kontraktene mellom firmaer og selvstendige sjåfører 

ser ut og varierer. En periode jobbet jeg som koordinator for sjåfører og hadde kontakt med 

mange fra ulike firma i varebilmarkedet. Det ble tydelig at det var stor variasjon i lønn og 

generelle arbeidsvilkår (se også Eggen et al., 2020; A-Krimsenteret i Oslo og Akershus, 

2019). Enkelte av sjåførene jeg hadde kontakt med hadde fast ansettelse og faste 

arbeidstider, mens andre var klassifisert som selvstendig næringsdrivende, jobbet 

oppdragsbasert, og fikk vite sent på kvelden om de skulle jobbe morgenen etter eller ikke. 

Her fikk jeg også et innblikk i hvor mange arbeidstimer som enkelte la ned i jobben. Det 

var ikke uvanlig at sjåfører som begynte på jobb klokken seks på morgenen ikke var ferdig 

for dagen før i ni/ti-tiden på kvelden. Med dette utgangspunktet ville jeg skrive en 

masteroppgave med sjåfører, arbeidsvilkår og arbeidsregulering i fokus. Oppblomstringen 

av sparkesykkelutleie ble et godt empirisk case for å kartlegge denne bransjen ut ifra. For 

det er sjåførene fra varebilsegmentet av transportbransjen som står for brorparten av den 

faktiske kjøringen, hentingen og den generelle logistikken i sparkesykkelfirmaenes 

distribusjon av el-sparkesykler. Sparkesykkelutleieselskapene og arbeidet som inngår i 

organiseringen av denne tjenesten er også en god case for å studere hvordan digital 

teknologi tas i bruk for å organisere sjåførers arbeidsprosesser, og i denne oppgaven ser 
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jeg på sparkesykkelutleieselsapene som en del av det som ofte omtales som 

«plattformøkonomien». Plattformbegrepet viser i denne sammenhengen til 

forretningsmodeller som bruker en digital infrastruktur, gjerne en mobilapplikasjon, til å 

organisere sitt marked og koordinere samhandlingen mellom brukere (se Srnicek, 2017). I 

denne oppgaven er derfor et sentralt spørsmål hvordan sparkesykkelselskapene bruker sin 

plattform, mobilapplikasjonen, til å kontrollere arbeidsprosessen til de som plukker opp el-

sparkesyklene, lader dem opp og setter dem ut igjen. Plattformbedriftene skiller seg gjerne 

fra den norske arbeidslivsmodellen når det kommer til ansettelsesforhold og 

arbeidsorganisering – kjennetegnet av faste ansettelser, høy organisasjonsgrad, likestilling 

og ryddige arbeidsforhold (se Dølvik, 2015). Plattformene representerer her en 

internasjonal bedriftslogikk, og jeg vil diskutere hvordan denne bedriftslogikken kan 

påvirke den norske modellen.  

 

1.1 Problemstillinger 

I denne oppgaven utforsker jeg følgende problemstillinger:  

1. Hva kjennetegner arbeidsforholdene til sjåførene som lader el-sparkesykler?   

2. Hva kan sparkesykkelbedriftenes arbeidsorganisering si om utfordringene den norske 

arbeidsmodellen har i møte med plattformbasert bedriftslogikk? 

 

Oppgaven er strukturert på følgende måte: I kapittel 2 presenterer jeg de ulike 

sparkesykkelaktørene, og de regulatoriske rammene som aktørene i dette markedet har 

måtte forholde seg til. Varebilsegmentet er en viktig del av logistikkprosessen til 

utleiefirmaene, og jeg presenterer utfordringene i varebilsegmentet og knytter det opp til 

utfordringene til innhenterne av sparkesykler. Jeg viser også til hvordan 

sparesykkelbedriftene kan sees på som en plattformbedrift, men samtidig også som en del 

av varebilsegmentet. I kapittel 3 presenterer jeg mitt teoretiske utgangspunkt, og tidligere 

forskning. Teorier om plattformer, plattformøkonomi, «deskilling» eller degradering av 

arbeid og tidligere forskning knyttet til arbeidsforholdene til arbeidere i 
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plattformøkonomien blir trukket frem og diskutert, samt teori om den norske 

arbeidslivsmodellen. I kapittel 4 legger jeg frem mitt metodiske utgangspunkt, etnografisk 

teori, hvordan jeg har gjort datainnsamling og bearbeidet datamaterialet mitt. Kapittel 5 er 

analysekapittelet. Der trekker jeg frem funn fra metoden, og analyserer i lys av teori og 

tidligere forskning. Her legger jeg frem en rekke sitater fra sjåførene, og diskuterer 

utfordringene sjåførene i varebilsegmentet står overfor, og hva plattformøkonomisk 

bedriftslogikk kan si om utforingene til den norske modellen. I korte trekk dreier dette seg 

om at varebilsjåførene, som jobber i distribusjonen til sparkesykkelbedriftene jobber i en 

lite regulert del av arbeidslivet, og hverdagen deres preges av lite stabilitet, lav betaling, 

og lange arbeidstimer. Bransjen er preget av arbeidslivskriminalitet, og en praksis som gjør 

det uklart hvem som har tilsynsplikt overfor arbeidstakerne. Jeg argumenterer også for at 

plattformlogikken passer godt i et slikt uregulert felt, men at plattformene i seg selv kun 

blir en organisator innad i et fragmentert varebilsegment. I kapittel 6 diskuterer jeg funnene 

fra analysen og trekker frem noen overordnede tematikker. I kapittel 7 oppsummerer jeg 

disse overordnede tematikkene, og presenterer hovedfunnene mine i oppgaven.  
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2.0 Bakgrunn 

I dette kapittelet gjør jeg rede for når, hvor og hvordan utleiepraksis av elektriske 

sparkesykler kom til Norge. Denne delen er basert på en gjennomgang av mediasaker om 

el-sparkesykkelen og utleiefirmaene, samt data fra Brønnøysundregisteret og tidligere 

forskning. Innledningsvis presenterer jeg sparkesyklene som et sosiologisk fenomen og 

legger frem rammeverket for oppgaven. Videre presenterer jeg de ulike 

sparkesykkelfirmaene som driver utleiepraksis i Norge, etterfulgt av en redegjøring av de 

regulatoriske rammene for innføringen av sparkesykkelutleie.  

 

El-sparkesykkelutleierne gjorde sitt inntog i Oslo våren 2019 og har bidratt til å endre 

bybildet og måten mange bruker offentlig rom på. El-sparkesyklene (scooters på engelsk) 

står plassert over alt, og det finnes i liten grad en regulering av utleievirksomheten 

(Fearnley et al., 2020).  Mulighetsrommet de elektriske sparkesyklene benyttet seg av kan 

spores tilbake til 1. juli 2014, da det ble foretatt endringer i trafikkreglene, forskrift om 

forenklet forelegg i vegtrafikksaker, kjøretøyforskriften og førerkortforskriften, samt 

vedtatt en ny forskrift, forskrift om unntak fra forsikringsplikt (se 

Samferdselsdepartementet, 2014). Disse endringene åpnet opp for bruk av 

selvbalanserende kjøretøy, også kjent som «ståhjulinger» eller med produsentnavnet 

Segway, og innebar at disse ble klassifisert som sykler, og ikke motorredskaper, noe som 

innebar at begrensningene på hvem som kan bruke disse framkomstmidlene og hvor de kan 

brukes ble opphevet (Ertesvåg, 2014). «Ståhjulingene» ble imidlertid aldri noen stor 

suksess i Norge, men endringen i klassifisering av kjøretøyene, kombinert med 

framveksten av elektriske sykler i privatmarkedet, la grunnlaget for en revidering av 

forskriften om krav til sykkel (Forskrift om krav til sykkel, 1990) i april 2018, da kjøretøy 

med elektrisk hjelpemotor og «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person 

(føreren)» ble innlemmet i definisjonen av sykler.2 Denne forskriftsrevisjonen innebar at 

 
2Den fulle definisjonen av «sykkel» i forskriften lyder slik:  

Sykkel: Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er 

beregnet for lek. 
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elektriske sparkesykler fra da av ble klassifisert som sykler og underlagt de samme 

reguleringene som tråsykler, gitt at de veier mindre enn 70 kilo, ikke er bredere enn 80 cm 

eller lengre enn 120 cm, og ikke går raskere enn 20 km/t.  

 

Denne utvidelsen av den juridiske definisjonen av sykler la til rette for at oppstartsbedrifter, 

med rike risikokapitalister i ryggen, kunne å leie ut elektriske sparkesykler i Norge. Som 

sykler kan de elektriske sparkesyklene brukes lovlig på fortau. Ifølge politiet har fenomenet 

«tatt litt av» og trekker frem at både antall sykler, og manglende regulering er årsak til 

dette (Stensland, 2020). Selskaper som tilbyr delte elektriske sparkesykler begynte å 

etablere seg i USA i 2017 og har siden spredd seg til en rekke land (Fearnley et al., 2020: 

1). Selv om de forskjellige selskapene har ulike forretnings- og markedsføringsstrategier, 

følger de alle en plattformbasert bedriftslogikk, jeg utforsker dette videre i neste kapittel. 

Som studieobjekt kan dette fenomenet, sees på fra mange vinkler. Det jeg vil undersøke 

gjennom denne oppgaven er hvordan nye bedrifter med mobilapplikasjonsbasert 

kjernevirksomhet etablerer seg i Norge og hvordan de organiserer arbeidet sitt, spesielt i 

enden av næringskjeden. Forretningsmodellene har kunden i fokus, og er tilpasset 

forbrukernes behov. Sparkesyklene skal være tilgjengelige stort sett når som helst, de skal 

være lette å finne, lette å bruke, og lette å sette fra seg. Samtidig baserer virksomhetene seg 

 
Som sykkel regnes også kjøretøy som nevnt i første ledd og som er utstyrt med elektrisk 

hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt 

reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis 

syklisten slutter å trå/veive. Det tillates at kjøretøyet har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 

km/t. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2. 

Sykkel med to sitteplasser kan ha elektrisk hjelpemotor med nominell effekt på høyst 0,5 kW når 

det kan dokumenteres at kjøretøyet er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og 

velferdsetaten. Det er tilstrekkelig at én av syklistene trår/veiver for at hjelpemotoren skal gi 

effekt. For øvrig gjelder kravene i forrige ledd. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som 

motorvogn etter vegtrafikkloven § 2. 

Sykkel som tilfredsstiller kravene i NS-EN 15194 anses å oppfylle definisjonen i annet ledd. 

Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen 

må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 

cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates 

ikke å ha sitteinnretning. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter 

vegtrafikkloven § 2. (Forskrift om krav til sykkel, 1990: §§ 2).  
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på en arbeidsstyrke som skal få dette til å skje. Noen må plassere ut sparkesyklene, hente 

de inn og flytte på dem, for at det skal kunne være en sparkesykkel tilgjengelig stort sett 

over alt, og stort sett når som helst.  

 

2.1 Konkret om el-sparkesykler 

Våren og sommeren i 2019 ble preget av introduksjonen av elektriske sparkesykler i norske 

byer. Først kom sparkesyklene til Oslo, og har senere spredt seg til andre norske byer. 

Syklene er litt større enn vanlige sparkesykler, og kan kjøres uten å måtte bruke krefter i 

noe særlig grad. De går på batteri og må lades opp når de er tomme for strøm. De står 

utplassert på ulike steder, gjerne der det ferdes mye folk, og kan låses opp og betales for i 

en mobilapplikasjon. Det er flere ulike utleiefirma, og jeg vil presentere de ulike aktørene 

i markedet, hvor de kommer fra og litt om hvordan de organiserer innhenting og 

ladeprosesser. Det er gjerne fleksibelt hvor sparkesyklene kan settes fra seg, alltid innenfor 

et bestemt geografisk område. Hvor stort området er varierer fra firma til firma, og dette 

utvikler seg til stadighet. Felles for alle er at firmaene stort sett tar betalt for den faktiske 

tiden som er brukt. Feltet utvikler seg til stadighet og det har endret seg mye fra jeg startet 

å skrive om dette frem til høsten 2020: Eksempelvis har flere selskap tilbudt muligheten 

for å utkontraktere hele distribusjonsprosessen på et bestemt antall sparkesykler, slik at et 

eksternt firma vil både eie og drifte sparkesyklene uten å være ansatt hos 

sparkesykkelselskapet. En annen utvikling har vært at innhentingsprosessen har i større 

grad gått over til kun å skifte ut batteriene til sparkesyklene uten å ta med seg hele sykkelen. 

Dette har endret ladepraksisen betraktelig hos flere sparkesykkelfirma.  

 

2.2 Hvem er aktørene?   

Per 1. september 2020 er det ni ulike sparkesykkelselskap registrert som utleiere i Norge 

(åtte som har sparkesyklene utplassert), men i lesende stund kan tallet variere, siden noen 

har trukket seg ut av Oslo, noen har lagt ned virksomheten og noen aktører har startet opp 
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drift etter dette3. Jeg gir en gjennomgående presentasjon av hvilke aktører som er aktive og 

ikke senere i kapittelet. Jeg vil ikke inkludere endringer i markedet etter september 2020 

når det kommer til etablering eller avvikling av bedrifter. Endringer i ladepraksiser etter 

mars 2020 har heller ikke blitt tatt med, grunnet at feltarbeidet ble avsluttet noe brått på 

grunn av koronapandemien. Hovedpoenget er ikke å diskutere en spesifikk bedrift eller 

organisasjon, men få et innblikk i hvordan firmaer, som el-sparkesykkelutleiere og firmaer 

grunnlagt på lignende prinsipper, organiserer distribusjonen av produktene eller tjenestene 

sine. Selv om oppgaven ikke direkte skal handle om sparkesykkelfirmaene vil jeg kort 

presentere de ulike aktørene. De to første som etablerte seg i markedet var svenske Voi og 

tyske Tier (Thoresen, 2019). Tyske Circ (tidligere Flash), Amerikanske Lime, og de norske 

Zvipp, Ryde og Libo etablerte seg kort tid etter (Fearnley et al, 2020). Bird, som var det 

første sparkesykkelfirmaet som startet opp med slik virksomhet,4 kjøpte opp Circ og 

etablerte seg i Norge etter dette. De to siste aktørene, Wind og Bolt, etablerte seg i løpet av 

sommeren 2020.  Åtte av firmaene som har etablert seg i Norge har registrert virksomheten 

sin som utleiefirmaer. Den eneste som skiller seg ut er Tier som har registrert 

næringsvirksomheten sin som «programmerinstjenester». Alle firmaene er også privat eid 

og finansiert av investorer, noe som kjennetegner plattformøkonomiske tjenester og 

bedrifter (se for eksempel Davies, 2016).  

 

I sparkesykkelutleiefirmaene er det ulike måter å organisere arbeidet for innhenting, 

opplading og reparasjoner av sparkesyklene. Det som kjennetegner mange av dem er 

bruken av innleide sjåfører fra varebilsegmentet. Firmaene bruker i stor grad innleid 

arbeidskraft for å distribuere sparkesyklene dit de skal plasseres ut for å brukes og hentes 

inn for å lades eller repareres. Praksisen med slik utleie er ny, og det er per i dag få 

reguleringer som juridisk kan begrense virksomheten, eller sette rammer for den. Firmaene 

 
3 Et sentralt kjennetegn i denne bransjen er at endringer skjer fort. Plattformbransjen er preget av hyppige 

oppkjøp, konkurser og sammenslåinger av bedrifter.   

4 I 2017 etablerte Bird sin forretningsmodell i Santa Monica i Los Angeles. Bird var det første selskapet 

som tok i bruk en såkalt fri flyt-modell, der de elektriske sparkesyklene står plassert der kundene setter dem 

fra seg og så lades opp og eventuelt flyttes til andre, mer gunstige steder av innhentere (Fearnley et al., 

2020: 1). 
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selv er uenige om hva slags regulering som bør komme på plass. Eksempelvis er Zvipp en 

uttalt forkjemper for reguleringer, i form av soner med begrenset fart, og begrensede tider 

sparkesyklene er tilgjengelige for bruk. I motsetning er Lime forkjemper for ingen offentlig 

innblanding eller regulering (Henriksen, 2020b).  
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2.3 Skjematisk oversikt av el-sparkesykkelutleiere i Norge 

Selskap Næringskode Etablert i Norge Eiertype 

Zvipp Utleie og leasing av 

sports- og fritidsutstyr 

06.11.2018 Privat, ikke 

børsnotert 

Libo Utleie og leasing av biler 

og andre lette 

motorvogner 

09.04.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Lime Utleie og leasing av 

andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke 

nevnt annet sted 

18.06.2019| Privat, ikke 

børsnotert 

Circ (LMTS Norway 

AS) (Nå Bird)  

Utleie og leasing av 

sports- og fritidsutstyr 

15.02.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Ryde Utleie og leasing av 

sports- og fritidsutstyr 

20.02.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Tier Programmeringstjenester 26.02.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Voi Utleie og leasing av 

sports- og fritidsutstyr 

11.04.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Bird (LMTS Norway 

AS)  

Utleie og leasing av biler 

og andre lette 

motorvogner 

31.07.2019 Privat, ikke 

børsnotert 

Wind Utleie av elektriske 

sparkesykler, samt andre 

tjenester og produkter 

som naturlig faller 

28.05.2020 Privat, ikke 

børsnotert 
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sammen med dette, 

herunder å delta i andre  

selskaper med lignende 

virksomhet.  

Bolt  Kortidsutleie av e-

scootere 

(bolt.eu/en/scooters).  

03.06.2020 Privat, ikke 

børsnotert 

(Kilde: Brønnøysundregistrene, 2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 2019f, 2019g, 

2019h, 2019i). 

 

 

Zvipp 

 Zvipp var første norske aktør på markedet i Oslo, og lanserte en egenprodusert 

sparkesykkel i kjølvannet til Tier og Voi (Zvipp, 2020). Selve sparkesykkelen skiller seg 

fra de andre ved å være noe større (Zvipp, 2020). Lade- og innsamlingsprosessene har 

variert, men selskapet har alliert seg med det de kaller superhelter (videregående skoler, 

Foodora-syklister, og tidligere Uber Pop-sjåfører) som skal stå for innsamling og 

utplassering av sparkesyklene. Firmaet hadde en ambisjon om å være første aktør på 

markedet, men ble nummer tre (Andersen, 2020). I slutten av oktober annonserte firmaet, 

i motsetning til andre aktører, at de ville ta inn sparkesyklene for vinteren (Zvipp, 2019). 

Sparkesyklene ble satt ut igjen i løpet av sommeren 2020, men selskapet har satset på andre 

markeder enn Oslo, og har satt ut sykler i Lillestrøm, Drammen og Jessheim. Nå satser de 

videre på markeder utenfor Oslo. Selskapet er en aktiv pådriver for regulering i markedet 

og holder blant annet nattestengt for utleie (Henriksen, 2020b). 

 

Libo 



17 

 

Libo var siste aktør ut i markedet i Oslo. Den norske Deli de Luca- gründeren Alexander 

Bølla lanserte i vår sparkesykler med utskiftbare batterier som ikke ville trenge å hentes 

inn eller lades på et eksternt sted. De plasserte ut rundt 200 sykler på sensommeren 2019 

(Henriksen, 2019a). I oktober ble syklene trukket fra markedet i forbindelse med første 

snøfall, og at syklene ikke fungerte som selskapet forventet. Gründerne hevdet at de ville 

komme tilbake på våren 2020 med et nytt konsept og forbedrede sparkesykler (Erichsen, 

2019). Per september 2020 har det fremdeles ikke kommet sparkesykler ut igjen på 

markedet.  

 

Lime  

Lime er et amerikansk selskap, stiftet i 2017 og leier ut ulike elektriske kjøretøy i over 30 

land (Lime, 2020). I 2018 ble firmaet verdsatt til over en milliard dollar, og er dermed 

klassifisert som en unicorn. Begrepet stammer fra en artikkel skrevet av Aileen Lee, 

grunnlegger og administrerende partner i risikokapitalist-gruppen Cowboy Ventures. I 

artikkelen beskriver hun firmaer som er verdsatt så høyt som unicorns på grunn av at de er 

like sjeldne som det mytiske vesenet (Chen, 2019).  Lime bruker såkalte juicers 

(selvstendige næringsdrivende partnere), som etter godkjenning fra firmaet, og en kort 

introduksjon om praksisen, kan hente, lade og utplassere sykler uten noen forpliktelser fra 

firmaet angende hvor mye eller lite som skal jobbes (Lime, 2020).  

 

Circ (LMTS Norway AS) & Bird  

Circ (tidligere Flash) grunnlagt av Foodora-gründer Lukasz Gadowski, er et Berllin-basert 

sparkesykkelfirma som lanserte noe etter Voi og Tier (Teigen, 2019a). De har operert i 42 

byer rundt om i verden og hatt omkring 300 ansatte. I november 2019 kunngjorde bedriften 

at rundt 10 prosent av de ansatte mistet jobben, i forbindelse med at firmaet var i 

overgangen til å skifte ut sparkesykkelparken til sparkesykler med utskiftbart batteri, i 

likhet med Libo sin løsning (Olsen, 2020). Circ opererte kun med arbeidere med direkte 

ansettelsesforhold i firmaet, men sparkesykkelgiganten Bird kjøpte selskapet tidlig i 2020, 
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et selskap som i USA har operert med selvstendige ladere, kalt chargers. Circ-syklene er i 

dag borte, og er erstattet av Bird. 

 

Ryde 

I midten av mai 2019 lanserte den norsk-svenske bedriften Ryde elektriske sparkesykler i 

Oslo, men trakk seg ut av Oslo i løpet av sommeren for å satse i andre byer i Norge 

(Henriksen, 2019b). Firmaet etablerte seg i både Stavanger og Trondheim, men møtte på 

andre utfordringer enn aktører i hovedstaden. Sparkesyklene ble kastet ut både i Trondheim 

og Stavanger etter kommunal bestemmelse (Stavanger Aftenblad, 2019). Ryde har vært i 

forhandlinger med kommunene, og har kommet til enighet om utleiepraksis i Trondheim 

med utgangspunkt i en kommunal regulering (Henriksen, 2020a). I etterkant har selskapet 

blitt saksøkt av Trondheim kommune, knyttet til at Ryde satte ut sine sparkesykler i byen 

uten å ha vunnet anbudskonkurransen kommunen prøvde å etablere for å få tillatelse til å 

drive slik virksomhet. Retten mente imidlertid at kommunene ikke hadde denne retten til å 

regulere Ryde (E24, 2020).  

 

Tier  

Berlin-baserte Tier leier ut sparkesykler i 55 byer i 11 land. Operasjonen i Norge har 

utelukkende brukt direkte ansatte i innhenting og utplasseringsprosesser, og i motsetning 

til Lime stiller de seg kritiske til bruk av selvstendige næringsdrivende hvor innhenterne 

ikke har en direkte ansettelse i firmaet (Tier, 2020). Første generasjon sparkesykler var 

sykler som måtte hentes inn og lades, men firmaet har kunngjort at de vil bytte ut flåten sin 

med sykler med utskiftbare batterier, lignende Libo sin løsning, slik at syklene i fremtiden 

ikke trenger å bli hentet inn og utplassert, men batteriene kan skriftes og syklene ikke 

trenger å flyttes på (O´Hear, 2020).  

 

Voi 



19 

 

Svenske Voi var den aller første aktøren i markedet i Oslo, og er mest sannsynlig den 

største (Teigen, 2019b). Firmaet har sparkesykler i 39 byer i 9 ulike land (Voi, 2020). I 

innhenting og utplasseringsprosesser bruker Voi såkalte hunters, selvstendige partnere som 

ikke er direkte ansatt i firmaet. Selskapet har som intensjon å starte opp i over 150 byer i 

Europa fremover, og har flere ulike modeller som skal ut på markedet, blant annet en 

sparkesykkel med to hjul foran. De ser også på muligheten for utleie av elektriske 

«vanlige» sykler (Lepperød, 2019).  

 

Wind  

Tyske Wind etablerte seg i slutten av Juli og satte ut 200 sykler i Oslo-området (Shifter, 

2020a). Selskapet satser på utskiftbare batterier5, og hevder at de i liten grad vil hente inn 

selve sparkesykkelen fra gata. Selskapet benytter seg av såkalte superchargers, som kan 

hente og skifte ut sparkesykkelbatterier i en oppdragsbasert ansettelsesform.  

 

Bolt  

I juni 2020 lanserte estiske Bolt seg i Norge. Giganten ble startet i 2013 og yter en god 

rekke tjenester rundt om i Europa. Det er en direkte taxi-konkurrent, med lignende 

forretningsmodell som Uber, matleveringstjeneste lignende Foodora, og utleiere av 

sparkesykler. Det er foreløpig kun sparkesykkeltjenesten som har blitt lansert i Norge. 

Selskapet hevder selv de er det billigste alternativet og hevder de vil alltid konkurrere på 

pris. Selskapet hevder de vil starte opp taxi-tjenesten i høst etter lovendringer knyttet til 

taxi-virksomheten (Henriksen, 2020). Selskapet har satset på et stort antall sykler og satt 

de langt utenfor bykjernen, også mot Lillestrøm. Selskapet gir også mulighet for 

«logistikkpartnere» til å kjøpe og drifte sparkesyklene selv (Bolt, 2020).  
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2.4 Regulatoriske rammer for elsparkesyklene  

Flere praksiser og regulereringer (eller fraværet av reguleringer) har muliggjort 

utleiepraksisen i Norge. Jeg vil argumentere for at det er spesielt to faktorer som har vært 

avgjørende for etableringen av el-sparkesykkelfirmaene i Norge. Definisjonsendringen av 

sykkel er det første, mulighetene for billig distribusjon i varebilmarkedet er det andre.  

 

2.4.1 Nasjonale lover og lokale reguleringer 

Reguleringer, løyver eller reaksjoner knyttet til arbeidsorganisering har spilt en rolle for 

framveksten av plattformbaserte forretningsmodeller i Norge (se Jesnes & Oppegaard, 

2020). Da den amerikanske taxitjenesten Uber Pop ble lansert i Oslo i 2014 kunne alle med 

en nyere enn ti år gammel bil, gyldig førerkort og god vandel registrere seg som Uber-

sjåfører og tjene penger via appen. Kort tid etter fikk Uber problemer i det norske markedet 

grunnet manglende taxiløyve; Taxivirksomhet er ikke lov i Norge uten gyldig løyve. 

Mange sjåfører fikk store bøter og noen mistet førerretten grunnet bruk av Uber-

plattformen (Oppegaard, 2018, 2020; Oppegaard, Saari & Saloniemi, 2020). Uber la ikke 

ned virksomheten sin i Norge av den grunn. Etter reksjonen fra myndighetene fikk Uber 

Pop lagt ned, satset firmaet på sin andre, og mer luksuriøse, plattform: Uber Black. I Oslo 

er det 90 selskapsvognløyver som deles ut, som er et løyve som er lettere å tilegne seg enn 

et vanlig taxiløyve. Oslo kommune gir ut løyver til firma som er tilbydere av taxitjenester 

av en mer eksklusiv karakter enn vanlig taxivirksomhet. Tildelingskriteriene er 

eksklusivitet, vektlagt 60%, og selskapsvognprofil, vektlagt 40%. Jo nyere bil, jo dyrere 

bil, desto bedre er bilen(e) vurdert på eksklusivitet. Selskapsvognprofil-kriteriet handler 

om kommunens vurdering av selskapet angående deres forretningsmodell (Oslo kommune, 

2018). I Oslo er det limousinfirmaene som, stort sett, har selskapsvognløyvene og det er 

gjennom disse firmaene at Uber Black blir organisert. Firmaene har biler som har godkjent 

selskapsløyve, som er gjort tilgjengelige for sjåførene å bruke. Arbeidet organiseres for det 

meste via Uber, og kan da brukes som en lovlig arbeidsplattform. Hva sjåførene ender opp 

med å tjene er avhengig av hvor lenge de jobber, hvor mye de får for hver enkelt tur, hvor 



21 

 

stor andel limousinfirmaet tar av det sjåføren tjener, og hvor mye Uber tar for bruk av 

plattformen (Oppegaard, 2018, 2020; Oppegaard, Saari & Saloniemi, 2020). 

 

Foodora lanserte matleveringstjenesten sin i Oslo i 2015 og hadde en arbeidsorganisering 

basert på et «jobb når du vil»-prinsipp. Jeg beskriver denne praksisen og mekanismene 

rundt dette i detalj senere i oppgaven. I motsetning til mange andre arbeidere i 

plattformøkonomien, ansatte Foodora syklistene sine i Norge, om enn på marginale 

deltidskontrakter. Som ansatte har de rett til å organisere seg og kreve kollektive 

forhandlinger, og i august 2019 streiket Foodora-syklistene i fem uker for å få tariffavtale, 

noe de fikk (Jesnes & Oppegaard, 2020; Solstad, 2019).  

 

Sparkesykkelfirmaene kan sies å være fundert på samme firmalogikk og deres inntog i Oslo 

har blitt møtt med varierende reaksjoner knyttet til problemer rundt forsøpling av byen, 

trafikksikkerhet og miljøhensynet knyttet til at sparkesyklene går lett i stykker. Svenske 

Expressen skrev i mars 2019 om at 12 000 sykler kunne bli kastet i løpet av ett år (Asplid, 

2019). Reaksjonene i andre land har ført til ulik håndtering og regulering av markedet. I 

Barcelona er det egne soner hvor syklene kan plasseres ut, i flere franske byer er praksisen 

forbudt og i flere tyske byer er praksisen blitt kraftig regulert (Henriksen, 2020).  

 

Det var tidligere ulovlig i Norge med el-motorisert farkost, som Segway6 eller andre 

elektriske kjøretøy, på offentlige fortau, men fra 1. juli 2014 ble dette forbudet opphevet 

(Ertesvåg, 2014). I 2018 ble det også definisjonen av sykkel endret, som nevnt tidligere 

(Ertesvåg, 2017). Dette medførte blant annet en oppheving av promillegrensen ved bruk 

utenfor trafikken (det vil si fortau). Uten denne definisjonsendringen ville det vært umulig 

å praktisere utleie av el-sparkesyklene. Selv om elektriske kjøretøy er lov for 

enkeltindivider, og det kan kjøpes privat, har utleiepraksisen blitt forsøkt regulert flere 

steder. Da Ryde satte ut sparkesykler i Trondheim våren 2019 fikk de kort tid etter pålegg 

 
6 Segway er et selvstående elektrisk kjøretøy på to hjul. 
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om å fjerne dem igjen. Det ble innført et forbud mot utleie av el-sparkesykler og varslet at 

det måtte inngås avtale med kommunen for utleiepraksis av syklene. Kommunen varslet at 

det måtte inngås avtale med kommunen og det måtte fremforhandles reguleringer før 

sparkesyklene kunne settes ut i byen for utleie. Ryde og kommunen kom til enighet og de 

fikk fullføre sesongen frem til oktober 2019 (Kringstad & Andersen, 2019). I februar 2020 

var avtalen ferdig forhandlet. Maks 600 sykler kunne plasseres ut for utleie, kommunen 

markerte opp egne soner hvor sykler kunne utplasseres og settes fra seg. Utleieselskap 

skulle ha ansvarsforsikring ved potensielle skader på tredjeparter, og firmaene hadde 

ansvar for å rydde opp etter seg hvis sykkelen står feilplassert, er skadet eller lignende. 

Utleietiden er mellom 06:00 og 24:00 (Henriksen, 2020). På våren/sommeren var det 

anbudsrunde i Trondheim og Voi, Tier og Zvipp ble valgt ut som aktørene som skulle få 

drive utleievirksomhet i byen. Da Ryde også satte ut syklene sine uten avtale saksøkte 

kommunen selskapet. I retten tapte kommunen og retten hevdet at det ikke krevdes særskilt 

tillatelse for å drive slik virksomhet (Shifter, 2020b). I praksis er det noe utydelig å si om 

kravene fra anbudsrunden knyttet til punktene jeg nevner over her er gjeldende, siden retten 

mener det ikke nødvendigvis kreves å vinne en anbudsrunde for å bedrive 

sparkesykkelutleie. I Bergen ble Ryde møtt med søksmål fra kommunen. Kommunen 

mente at Ryde trengte tillatelse fra kommunen for å sette ut sparkesykler. Tingretten mente 

kommunen måtte bevise at Rydes virksomhet ville føre til skader og utfordringer i byen. 

Dette klarte ikke kommunen, ifølge rettsvurderingen, og kommunen måtte betale 200 000 

NOK til sparkesykkelselskapet i saksomkostninger. Retten tok imidlertid ikke stilling til 

om utleie av sparkesykler krever avtale med kommunen, og åpnet for at kommunen i 

fremtiden kan regulere slik virksomhet, men at dette krever en mer omfattende 

rettsvurdering. Denne rettsaken har mange likhetstrekk med den i Trondheim, og Bergen 

anket rettsvurderingen. Trolig vil det bli en mer omfattende rettslig avgjøring av dette i 

løpet av høsten 2020. Ryde har valgt å fjerne syklene fra Bergen, frem til ankesaken er 

avklart (Teknisk ukeblad, 2020). I Stavanger ble Ryde enige med kommunen, og per 

september 2020 driver Ryde utleie  (Knutsen, 2020).  
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I hovedstaden har ikke kommunen gått til rettslige grep mot sparkesykkelfirmaene, men 

har innført enkelte tiltak: Sparkesyklene som ligger henslengt blir hentet inn av selskapene, 

men også av kommunen. Selskapene kan komme og hente syklene igjen fra kommunen. 

Det ble hevdet at det skulle foreligge et gebyr for firmaene som ville ha tilbake syklene 

sine, men Oslo kommune snudde i den saken på sensommeren 2020, og leverer ut 

sparkesyklene uten gebyr til firmaene (Fryen, 2020). Transportøkonomisk institutt 

publiserte en rapport tidlig i 2020, Delte elsparkesykler i Oslo. En tidlig kartlegging, og 

tok for seg en rekke aspekter ved utleiepraksisen (se Fearley et al., 2020). En tydelig 

konklusjon var at et uregulert marked skaper utfordringer med forsøpling og 

trafikksikkerhet, og at markedet bør reguleres, og det er trolig gjennom kommunen at dette 

kan løses best (Fearnley et al., 2020). Lovendringen generelt om selve el-kjøretøyene var 

avgjørende for at firmaene kunne etablere utleiepraksis, men lokale reguleringer vil være 

en avgjørende faktor for hvordan el-sparkesykkelmarkedet vil se ut fremover. Samtidig har 

ikke kommunene klart å overbevise retten om at sparkesykkelutleierne trenger særskilt 

tillatelse til utleie, og klassifiseringen av selve fartøyet kan vise seg å være viktig om det 

skal være mulig å regulere praksisen uten å oppdatere lovverket. 

 

Denne gjennomgangen av de regulatoriske rammene selskapene som leier ut elektriske 

sparkesykler i Norge opererer innenfor viser utfordringene det norske samfunnet kan ha 

med å regulere nye bedriftspraksiser. Definisjonsendringer av begrep og liberalisering av 

bruk av elektriske kjøretøy var rettet mot rekreasjonelt bruk, men konsekvensene av 

definisjonsendringen har fått flere konsekvenser enn kun en økning i det private markedet, 

og medført at utleieselskaper har få eller ingen regulatoriske hindringer fra å drive 

sparkesykkelpraksis, slik de gjør i dag.  Motstanden fra kommunene har ikke fått rettslig 

medhold.  

 

2.4.2 Varebilbransjen og el-sparkesyklene 

For utplassering og innhenting av sparkesyklene er sparkesykkelfirmaene avhengige av 

varebiler, og dette markedet er en viktig del av sparkesykkelfirmaenes logistikkprosess. 
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Firmaene organiserer arbeidet på to måter: Enten er sjåførene ansatt direkte i selskapet de 

jobber for, eller så leier de inn arbeidskraft fra andre firma eller enkeltmannsforetak. Det 

er det sistnevnte som er den mest vanlige måten å organisere arbeidet, knyttet til 

distribusjon, innad i sparkesykkelbedriftene. Eksempelvis bruker Lime selvstendige 

næringsdrivende såkalte «juicers» som arbeidskraft for å lade syklene som er plassert i 

Oslo. Sjåførene tjener en viss sum per innhentet eller flyttet sparkesykkel og det er ingen 

arbeidskontrakt som dikterer hvor mye sjåføren trenger å jobbe, men sjåføren kan selv 

logge på applikasjonen, velge seg ut sykler som må lades eller flyttes på et kart, og starte 

innsamling. Det eneste som kreves er et enkeltmannsforetak, en varebil, en mobiltelefon 

og godkjenning fra Lime (Lime, 2020). Sjåførene som gjør dette, er en del av 

varebilsegmentet i transportbransjen. I praksis er det denne gruppen med sjåfører som gjør 

det meste av det fysiske arbeidet knyttet til sparkesykkelbedriftene.  

 

I tungtransporten (kjøretøy over 3,5tonn) er det påkrevd hviletid, og krav til loggføring av 

hvor lenge kjøretøyet har vært på veien. Det er ikke lov å kjøre sammenhengende i over 

4,5 timer før det er påkrevd å ha en 45 minutters pause, som ikke kan brukes til annet 

arbeid. Mellom skift skal det være minst elleve sammenhengende timer, eller 3 + 9 timer i 

løpet av et døgn. Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (2007: § 1) 

definerer at total tillat kjøretid på en uke er 56 timer, og noe mindre om du kjører 2 uker 

på rad. I varebilmarkedet (totalvekt opp til 3,5 tonn) finnes ikke slike reguleringer. 

Arbeidsmiljøloven dekker de grunnleggende rettighetene en arbeidstaker i Norge har, men 

det er ikke særskilte krav til transportsektoren så lenge sjåføren ikke kjører tungtransport, 

og gjelder kun for ansatte arbeidstakere. Arbeidere som er klassifisert som selvstendig 

næringsdrivende er derfor ikke omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 

de trygde- og pensjonsmessige rettighetene som følger med et ansettelsesforhold, eller 

retten å organisere seg i fagforeninger og forhandle kollektivt7 (se Hotvedt, 2019). Ansatte 

arbeidstakere kan ifølge arbeidsmiljøloven jobbe inntil ni timer i døgnet med en halvtimes 

 
7 Selvstendig næringsdrivende arbeidere er formelt bedrifter og generelt analysert juridisk i lys av 

konkurranseretten, ikke arbeidsretten. Det gjør for eksempel at tariffavtaler blant selvstendig 

næringsdrivende arbeidere egentlig tar form som kartellvirksomhet (Hotvedt, 2019).  
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pause. Pausen regnes som en del av arbeidstiden og om det er nødvendig kan pausen 

forskyves (Arbeidsmiljøloven, 2005). I praksis betyr dette at om du kjører varebil, og er 

ansatt, kan sjåfører kjøre sammenhengende i 8,5 timer uten pause. Det er litt under dobbelt 

så lang kjøretid som med tungtransport. Driver en som selvstendig næringsdrivende og 

ikke er klassifisert som ansatt, gjelder altså ikke begrensningene arbeidsmiljøloven setter 

for arbeidstid. I praksis kan man da kjøre varebil hele døgnet, helt lovlig som selvstendig 

næringsdrivende, mens det er reguleringer i tungtransporten uavhengig av 

ansettelsesformen til sjåføren.  

 

I tillegg til utfordringene knyttet til et uregulert varebilmarked er bransjen preget av flere 

utfordringer: A-Krimsenteret i Oslo og Akershus publiserte en rapport i oktober (2019) 

titulert Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen - Varebilsegmentet. Den er utarbeidet 

av Politiet i samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, av, Tolletaten og Oslo kommune.  

Rapporten tar for seg utfordringene varebilmarkedet har med useriøse aktører og 

arbeidskriminalitet. Det pekes på at bransjen er preget av endring. Økt netthandel av 

hvitevarer, dagligvarer og restaurantmat har ført til større etterspørsel av godstransport. 

Tidligere har vareprodusenter selv stått for distribusjonen av gods. Dagens distribusjon av 

gods gjøres stort sett av underleverandører. Disse kjennetegnes ofte ved å være små firma 

med ingen eller få ansatte. Det er i utgangspunktet ingen spesifikke kompetansekrav til 

sjåfører annet enn å ha en bil og inneha førerkort, og det trengs ingen løyve for å kjøre 

godstransport, slik som det gjør i personaltransporten (se Oppegaard, 2018). Siden 

terskelen er så lav for å starte opp et budfirma, er det mange om beinet og det er stor 

priskonkurranse. Uoversiktlige verdikjeder og mange underleverandører kan gjøre det 

uklart hvem som sitter med ansvaret for arbeidsvilkårene til sjåførene. 

 

Mye tyder også på at bransjen er preget av mye arbeidslivskriminalitet. Etter en kontroll 

av 220 varebiler ble det funnet en rekke lovbrudd. Fem ble anmeldt for manglende 

førerkort, tre ble pågrepet grunnet falsk dokumentasjon eller ulovlig arbeid. To 

arbeidsgivere ble anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft, og 16 utredes for mulig 
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trygdesvindel. I tillegg til uregelmessighetene knyttet til dokumenter og arbeidstillatelse 

fant kontrollørene vesentlige feil på mange av kjøretøyene. 30 kjøretøy ble tatt for overlast, 

69 kjøretøy hadde feil på dekk eller lys og 41 av kjøretøyene hadde feilaktige eller ingen 

dokumenter (A-krimsenteret i Oslo og Akershus, 2019). 

 

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) publiserte i september 2020 en rapport om 

varebilsegmentet i godstransporten. Rapporten er et samarbeid mellom SØA og Fafo, og 

er gjort på oppdrag av Arbeidstilsynet. I rapporten påpeker forfatterne at det er problemer 

med kriminell virksomhet og useriøse aktører i markedet (Eggen et al., 2020). Særlig er 

dette knyttet til lønn og arbeidsvilkår, skattesvindel, utnytting av arbeidskraft, overlast av 

biler, og mangelfulle kvalitetskrav på bilene. Varebilsjåførene tjener i snitt 30 prosent 

mindre enn den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge.8 Bransjen er preget av høy grad 

av konkurranse, og useriøse aktører presser prisene for transporttjenester ned.  

 

Arbeidet i sparkesykkelbransjen er preget av et arbeidsliv med liten grad av faste 

ansettelser. Aktørene innad i dette feltet jobber med mindre stabilitet, med flere 

arbeidstimer, og med lavere lønn enn gjennomsnittet i Norge (Eggen et al., 2020). Faste 

ansettelser ser vi på som en av grunnsteinene i den norske arbeidsmodellen (Dølvik, 2013). 

Varebilbransjens manglende regulering medfører en mulighet for plattformøkonomiske 

bedrifter til å organisere billige logistikkprosesser, uten kostnadene tilknyttet å ha ansatte i 

firmaet.   

 
8 Gjennomsnittslønnen i Norge var i 2019, 47 290 kroner, før skatt (Statistisk sentralbyrå, 2020). Det vil si 

at varebilsjåførene gjennomsnittlig tjener omtrent 33 103 kroner i måneden før skatt.  
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3.0 Teoretisk utgangspunkt og tidligere forskning 

I dette kapittelet redegjør jeg for relevant teori og tidligere forskning for å underbygge 

relevansen i forskningsspørsmålene i oppgaven. Innledningsvis definerer jeg 

plattformøkonomi og drøfter ulike definisjoner av begrepet. Videre presenterer og drøfter 

jeg litteratur om organisasjonskultur og utvikling i arbeidslivet. Jeg fortsetter kapittelet 

med en presentasjon av arbeidsforskning gjort i andre relevante plattformbedrifter. Den 

norske modellen blir så gjort rede for, etterfulgt av et avsnitt angående internasjonalisering 

av arbeidslivet, og hva som kan true den norske arbeidslivsmodellen. Avslutningsvis 

presenterer jeg teorien om deskilling i arbeidslivet – eller «degradering av arbeid» –, 

skrevet av Harry Braverman, kritikken denne av denne teorien fremmet av Michael 

Burawoy, samt nyere arbeidsforskning tilknyttet denne idéen, av Maarten Goos og Alan 

Manning. 

 

3.1 Delingsøkonomi og plattformøkonomi.  

I 2017 ga finansdepartementet ut en offentlig utredning (NOU) om delingsøkonomien og 

dens muligheter og utfordringer. Der defineres delingsøkonomi som et resultat av nye 

firmaers forretningsmodeller som muliggjøres av teknologiske fremskritt (NOU 2017:4, 

s7). Delingsøkonomi er driftet gjennom digitale plattformer og plattformen legger til rette 

for aktivitet, og er ikke i seg selv en leverandør for selve tjenesten (NOU 2017:4, s9). Et 

sentralt kjennetegn er at den økonomiske aktiviteten skjer mellom privatpersoner eller 

mellom virksomhet og privatpersoner, og ikke er tradisjonelt nettsalg (NOU 2017:4, s7). 

Delingsøkonomidefinisjonen kan være noe misvisende, og har blitt kritisert for å ikke 

fremme deling i særlig grad, og at aktiviteten egentlig er en plattform for kjøp, salg eller 

utleie (Bergsli, 2020; Oppegaard, 2020). Plattformøkonomi, et begrep som har blitt lansert 

i kjølvannet av delingsøkonomi-begrepet er nok mer treffende, og fokuserer på at det er 

plattformene som står sentralt, ikke nødvendigvis deling. Betydningen av disse to 

begrepene er overlappende, men jeg vil bruke plattformøkonomi gjennom oppgaven.  
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Plattformøkonomien er den samlede summen av nye organisasjoners forretningslogikk og 

arbeidslivsorganisering som bruker en plattform, gjerne en applikasjon, som det sentrale i 

virksomheten. Forretningslogikken baserer seg på økonomisk aktivitet som formidles 

gjennom digitale plattformer. Den legger til rette for utveksling av tjenester, kompetanse, 

eller ytelse, og foregår hovedsakelig mellom privatpersoner (NOU 2017:4). Bedrifter som 

kan kategoriseres som deler av plattformøkonomien lanserer tjenestene sine som en såkalt 

tredjepart. Selskapet eier ikke produksjonsmidlene, og har som formål å koble sammen 

kjøper og selger. Eksempelvis er ikke sjåførene i Uber ansatte i Uber. De som leier ut 

eiendom via Airbnb er heller ikke ansatt i Airbnb. Plattformene kobler kjøpere og selgere 

sammen med hjelp av data. Dataen som plattformene bruker hentes ofte inn fra brukerens 

egen datatrafikk, ved hjelp av såkalte «cookies» Disse cookie-kapslene, samler data om 

internettvaner, og dataen som samles inn er tilgjengelig for selskaper som bruker denne 

dataen til markedsføring. Det gjør det mulig å følge samme bruker over flere nettsteder, og 

skreddersy reklame til hver enkelt (Datatilsynet, 2015). Det er slik type informasjon som 

gjør plattformene effektive i å koble sammen tilbud og etterspørsel, siden plattformene har 

tilgang til data, og det kan argumenteres for at det er selve grunnlaget for hvordan 

plattformøkonomi er mulig. Plattformene eier ikke direkte produksjonsmidlene, men det 

kan stilles spørsmål ved hvor stor mulighet plattformbedriftene faktisk har til å kontrollere 

alle parter som bruker deres plattformer. Det er lett for plattformer å styre hva brukere ser, 

men også hva tilbydere har mulighet til å tilby. 

 

Et sentralt kjennetegn for plattformene er organiseringen plattformene har mulighet til å 

gjøre ved bruk av algoritmer. De «smarte» dataprogrammene plattformene bruker 

muliggjør arbeidsorganisering og evaluering av arbeidere ved hjelp av applikasjonene som 

brukes i alle ender av næringskjedene. Srnieck (2017) argumenterer for at selv om 

bedriftene innad i plattformøkonomien presenterer seg som «tomme plattformer» som kun 

kobler kjøpere og selgere, har de i realiteten en mye mer aktiv rolle i verdiskapningen til 

plattformen.  Disse mulighetene, som kan kalles algoritmisk kontroll (se Lee et al., 2015), 

gjør seg gjeldene i både et forbruker- og arbeidsperspektiv. I et forbrukerperspektiv har 

plattformene mulighet til å intensivere for å velge noe over noe annet inne i plattformene, 



29 

 

med å justere priser, hvem som dukker først opp i søkefeltene, hvilke tilbydere som er 

fremtredende og lignende. Plattformene har også markedsføringsmuligheter ved hjelp av å 

sende e-post og andre notifikasjoner til brukerne av appene på en annen måte enn tilbyderne 

av tjenestene innad i plattformen. 

 

I et arbeidsperspektiv er det mange av de samme mekanismene som går igjen; Plattformene 

organiserer eksempelvis hjemlevering ved hjelp av transportører (varebilbedrifter, 

selvstendige næringsdrivende og lignende) som ikke har noen formell arbeidskontrakt med 

plattformene.  For plattformene som organiserer arbeidet med innleid arbeidskraft uten noe 

direkte forpliktelser til arbeid, må plattformene intensivere for å gjøre arbeidet, på lignende 

måter som for å få forbrukere til å kjøpe tjenestene. Samtidig har de også mulighet til å 

bestemme hvem som kan jobbe, og hvem som ikke får jobbe ved bruk av de samme 

teknologiske hjelpemidlene. Denne måten å organisere arbeid på omtales ofte som gig-

økonomien9 og dreier seg om at arbeid utlyses som enkeltstående oppdrag som arbeidere 

tar på seg (se Woodcock & Graham, 2020). Dette er ikke et nytt fenomen i 

arbeidsmarkedet, men mange plattformbedrifter bruker denne formen for organisering for 

å distribuere varene eller tjenestene som tilbys gjennom plattformen. 

 

Sparkesykkelutleierene er ikke bare utleiere av elektriske kjøretøy, men i kjernen av 

virksomhetene ligger plattformen og teknologien. Applikasjonen brukes som oftest av alle 

parter involvert i næringskjeden, enten det er brukere, sjåfører som utplasserer syklene eller 

de som arbeider med teknologi og utvikling, markedsføring, eller innehar andre roller. 

Plattformarbeid er ikke bare en ting, og plattformbedrifter er kjennetegnet av hyppig 

endring i strukturer og praksiser, basert på at firmaene gjerne er i startfasen og overlever 

grunnet risikokapitalister som investerer i firmaene.  

 

 
9 Jeg beskriver gig-økonomienmer i detalj, i neste delkapittel 3.2  
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Den digitale transformasjonen av samfunnet har vært i anmarsj i over et halvt århundre, 

men høyhastighetsinternett, trådløse tilkoblingsmuligheter, skytjenester og mobile 

teknologiske enheter har dratt den digitale revolusjonen inn i en ny fase (se Perez, 2002). I 

kjølvannet av dette har plattformøkonomien vokst frem. Verktøyene som har blitt 

muliggjort av denne teknologien former hvordan profesjonelle aktører organiserer arbeid, 

hvordan arbeidstakere mobiliseres, og redefinerer flere deler av arbeidsmarkedet som har 

blitt utsatt for en ny type konkurranse (Kenney & Zysman, 2016).  

 

 Dette dreier seg i stor grad om tilstedeværelse på internett. Internetthandling har økt siden 

det ble mulig, men de siste ti årene har veksten vært spesielt stor. Etter koronautbruddet 

hadde netthandlingen sin største vekst noensinne, hvor andre kvartal 2020 hadde cirka 19% 

større omsetning enn tilsvarende kvartal 2019 (Frøberg, 2020a). Selv om det er en spesiell 

årsak til veksten i 2020, har det generelt sett vært større interesse hvert år for netthandling, 

og det har også vært en stor vekst i internasjonal netthandling. Tall fra Statistisk sentralbyrå 

viser at nordmenn i 2018 hadde nesten femdoblet internasjonal netthandling siden 2010 

(Frøberg, 2020b). Internetthandling har også skapt en annen type etterspørsel av gods, som 

i større grad kan dekkes av varebilsegmentet, og i mindre grad av godstransport over 3,5 

tonn. Etterspørselsveksten fra private husstander er av den karakter at det passer godt for 

varebiler å distribuere, og de lave etableringskostnadene for bedriftene som opererer i dette 

segmentet gjør det økonomisk for tilbyderne av produktene å benytte seg av varebiler 

(Eggen et al., 2020). 

 

Bedrifter møter en helt annen type konkurranse enn tidligere både nasjonalt og 

internasjonalt. Teknologien og mulighetene har også skapt nye arbeidsmarkeder, og 

plattformøkonomien har vokst frem som løsninger og bindeledd mellom nye utfordringer 

i arbeidslivet, særlig knyttet til internetthandling. Eksempelvis har Google vokst til å bli 

verdens største markedsføringsplattform som kun et bindeledd mellom aktører uten å selge 

eget innhold.10 Bedrifter betaler Google for å havne høyt på søkelistene, og forbrukere 

 
10 Google selger i dag eget innhold i form av teknologi og ulike tjenester, men det har kommet i senere tid. 
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betaler Google i data som selges videre for reklame og markedsføring. Denne logikken 

ligger i kjernen av plattformøkonomien (Srnicek, 2017). TV-kanaler er et godt eksempel 

på en bransje som har blitt utsatt for konkurranse, ikke bare fra rivaliserende TV-kanaler, 

men også fra underholdningsplattformer som ikke følger TV-kanalenes format.   

 

En annen faktor som spiller en viktig rolle for fremveksten av plattformøkonomien, er 

risikokapital (Kenney & Zysman, 2016). Investorer som er villige til å investere store 

pengesummer inn i et firma som verdsettes høyt, men som ikke nødvendigvis oppfyller 

nødvendige kriterier for et tradisjonelt lån. Denne praksisen har spilt en sentral rolle i 

utviklingen av den nye fasen av den digitale revolusjonen. Etter utviklingen av 

datamaskinen var det den uavhengige programvareindustrien som kan sies å ha akselerert 

den digitale revolusjonen og er grunnlaget for det internettet vi kjenner til i dag. I hver 

etappe av denne utviklingen har investorer og risikokapital spilt en sentral rolle. 

Motivasjonen bak investeringene har stort sett vært økonomiske, men risikokapitalister har 

vært sentrale i utviklingen av ny teknologi og har bidratt med pengestøtte for utallige 

firmaer, og teknologier, sin fremvekst. Selv om plattformene verdsettes høyt av investorene 

tjener de nye selskapene ofte ingenting (Kenney & Zysman, 2018). Det satses hardt på 

vekst, fremfor lønnsomhet, og det å bli den største aktøren er det som jaktes etter. Det er 

etter dominans i markedet at selskapet kan begynne å tjene penger, selv om det kan være 

langt unna. Etter en pressemelding i 2019 hevdet Uber at de muligens aldri kom til å tjene 

penger med den nåværende forretningsmodellen (Franklin, 2019). Fremdeles er selskapet 

verdsatt høyt, og investorene i selskapet er store pådrivere for ny teknologi, som 

selvkjørende biler og kunstig intelligens, som kan muliggjøre Ubers lønnsomhet i 

fremtiden (Sherman, 2019).  

 

En annen faktor som muliggjør driften av selve plattformene vokste frem etter den 

økonomiske krisen i 2007/2008 (se også Oppegaard, 2020). Finanskrisa førte til høy 

arbeidsledighet i Europa og USA. Mange unge mistet jobben og måtte se seg etter nye 

måter å tjene penger på. Arbeidsplattformene er fleksible, men ikke stabile, og trenger en 
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arbeidsstyrke som er villig til å akseptere lav lønn og lite stabilitet. Plattformene utnyttet 

en arbeidsstyrke som er villige til å gjøre småjobber på kort varsel grunnet lite annet arbeid 

tilgjengelig. Van Doorn (2017) beskriver plattformarbeid som arbeid fundamentert på at 

mange ikke har noe annet valg. Finanskrisa rammet ikke Norge like hardt som i USA eller 

andre deler av Europa, men logikken plattformene har blitt bygget på brukes til 

arbeidsorganisering internasjonalt. Dette henger igjen sammen med retningen store 

selskaper tar i form av oppstykking av sine egne verdikjeder og utkontraktering av egen 

drift (se Davis, 2016).  

 

Davies (2016) skildrer utviklingen i organisasjonsstruktur, fra det han kaller det «Fordiske» 

selskapet på starten av 1900-tallet, det «Nikefiserte» selskapet på andre halvdel, til det 

«Uberifiserte» selskapet som definerer organisasjonsstrukturen til nyere 

teknologibedrifter. Med det «Fordiske» selskapet mener Davies selskap som kontrollerer 

verdikjedene sine. Ford var en pioner i å kontrollere alle arbeidsprosesser, fra utvinning av 

stål til bilkarosseri, dyrking av gummiplanter for bildekkdekk. Han bygget fabrikker, 

forhandlere, verksteder og markedsførte det hele til slutt. Det «Nikefiserte» selskapet 

defineres som selskap som en global verdikjede. Produksjonen av sko flyttes til Asia, 

design, markedsføring og ledelse skjer fra vesten. Det «Uberifiserte» selskapet 

kjennetegnes ved at kjerneoppgavene til bedriften leies ut til en fleksibel arbeidsstyrke uten 

et direkte ansettelsesforhold. Det er ikke selskapet som selv utfører arbeidet sitt, men er 

avhengig av selvstendige næringsdrivende eller vikarbyråer. Ifølge Davies går mulighetene 

til arbeiderne fra «karrieremulighet» i Ford, «jobbmulighet» i Nike til «gigs» i Uber. Det 

Uberifiserte selskapet er, spesielt i Norge, et relativt lite fenomen, men Davies hevder at 

det “moderne selskapet” er i nedgang. De største selskapene splitter seg og kjøper tilbake 

aksjene sine, har færre ansatte og deler opp selskapet i flere deler. Eksempelvis vil IBM 

kjøpe tilbake alle aksjene sine innen 2034, og Hewert Packards plan splittet Ebay, Skype 

og Paypal, som tidligere hadde vært én bedrift (Davies, 2016:502). Nyere 

teknologibedrifter børsnoterer ikke selskapene sine i samme grad som tidligere. Nittitallets 

store bedrifter børsnoterte stort sett bedriftene sine, mens det i dag børsnoteres færre 

selskap. Et annet skifte er også antallet ansatte i nye, høyt verdsatte, firmaer. Store firmaer 
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som General Motors og AT&T har millioner ansatte (Davies, 2016). Til sammenligning 

hadde Facebook en nettoinntekt på 18 485 millioner NOK i 2019 og en total inntekt på 70 

697 millioner. De hadde i samme januar 35 587 ansatte (Clement, 2020). 

 

Srnicek (2017) deler inn plattformøkonomien i fem forskjellige kategorier. 1) 

Reklameplattformer som produserer skreddersydde reklamer basert på informasjon knyttet 

til sosiale medier. 2) Skyplattformer som behandler store mengder informasjon og selger 

logistikkløsninger for store datasett. 3) Industriplattformer, som tilbyr løsninger til 

næringslivet som setter ulike aktører i kontakt med hverandre og tilbyr skreddersydde 

løsninger til industrien. 4) Produktplattformer, som produserer et produkt som enten 

konsumeres eller kjøpes, ofte med en abonnementsløsning. 5) Lean-plattformene selger 

varer og tjenester de selv ikke eier, men som tilbys av brukerne. Plattformen fungerer som 

et bindeledd mellom kunde og tjeneste.  Sparkesykkelfirmaene kan ikke klart plasseres i 

disse kategoriene. Utleierne kan sees på både som en formidler av eiendeler som firmaet 

eier selv, og formidlere av arbeid til de som henter inn, reparerer og setter ut igjen 

sparkesyklene. Sparkesyklene er stedsbunnet, men i en relativ forstand. De er riktig nok 

begrenset til en spesifikk geografisk lokasjon og innhentere kan ikke bo i Dubai og utføre 

sparkesykkelinnhenting i Oslo. Samtidig er det ingenting som stopper utviklere av 

plattformene til å være et bestemt sted. Hva slags plattformøkonomisk kategori 

sparkesykkelfirmaene havner under kan også diskuteres. På den ene siden er det en 

produktplattform som brukes av brukerne. Det er imidlertid ikke et produkt som kjøpes, 

men som leies, og sådan minner det mer om en lean-plattform som Uber eller Airbnb, som 

tilbyr en funksjon. Sparkesyklene selges som en transportløsning, ikke et produkt i seg 

selv. Matleveringstjenestene bruker plattformene sine til å selge og levere varer de selv 

ikke eier. Plattformene samler ulike tilbud på et sted og knytter forbruker, selger og 

leveringspersonell sammen. Sparkesykkelutleierne leier ut egen eiendom,11 i form av 

sparkesyklene, og gjør det mulig å leie, betale og sette fra seg sykkelen i applikasjonen.  

 
11 Nylig har flere av sparkesykkelselskapene åpnet for salg av egne sparkesykler, hvor logistikkpartnere blir 

oppfordret til å kjøpe og drifte en egen flåte av sparkesykler. 
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3.2 Arbeid i plattformøkonomien 

Et sentralt problem for bedrifter i plattformøkonomien er at bedriften ofte er i en startfase 

og vet ikke hvordan salg, utleie eller annen sentral virksomhet vil utvikle seg over tid. Hvis 

plattformen har et produkt som er avhengig av manuelt arbeid er det stor sannsynlighet for 

at mengden arbeid vil variere i takt med hvorvidt plattformen er populær blant brukerne. 

Eksempelvis vil det være varierende hvor mange sparkesykler som må hentes inn. Vær, 

veiarbeid og andre ytre faktorer spiller ofte en stor rolle for hvor mye arbeid som er 

tilgjengelig, spesielt i plattformøkonomien, siden tjenesten ofte baserer seg på koblinger 

mellom bedrifter og privatkunder.  En måte er å styre hvor mye arbeidskraft som skal være 

tilgjengelig er å utkontraktere arbeidet til selvstendige aktører som jobber uten noe 

sikkerhet for å gjøre det samme dagen etter. Denne løsningen sikrer bedriftene fra å måtte 

sitte på arbeidskraft med uten arbeidsoppgaver, og kutter kostnader forbundet med det å ha 

ansatte. Denne løsningen er relativt utbredt i transportsektoren generelt, og en sentral del 

av plattformøkonomisk arbeid er logistikk og transport. Risiko for lav etterspørsel etter 

vareleveringstjenester skyves over på arbeiderne, hvor det tidligere lå på bedriftene. Denne 

utkontrakteringen av arbeidsprosesser omtales ofte som gig-økonomien, hvor arbeid 

sammenlignes med «gigs» eller opptredener, på samme måte som om en musiker blir 

booket inn for å holde konsert et sted. Gig-arbeidere klassifiseres gjerne som selvstendig 

næringsdrivende, ikke ansatte arbeidstakere. (Woodcock & Graham, 2020). Sjåfører jobber 

ofte på dagskontrakter hvor man blir leid inn kort tid før arbeidet skal utføres. I 

varebilmarkedet er ikke dette noen ny prosess. Yrkessjåfører har lenge blitt leid inn på kort 

varsel gjerne uten et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold mellom partene, men et 

oppdragsgiver-innleid partner-forhold. Det som muliggjøres av ny teknologi er imidlertid 

hvem som kobles sammen og hurtigheten utførelsen av arbeid skal gjøres. Davies (2016) 

hevder at bruken av innleide partnere er en utviklende trend i deler av arbeidslivet hvor 

utkontraktering er en viktig faktor. Verdikjeder oppstykkes, og organisasjoner blir mer 

avhengig av selvstendige næringsdrivende som er villige til å jobbe uten sikkerheten i fast 

ansettelse. Både organiseringen av arbeid og graden av utkontraktering er økende og følger 

i kjølvannet av en endring i bedriftsstruktur.  
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Dette er ikke den eneste måten firmaene løser dette på, og noen få plattformer bruker 

utelukkende faste ansatte. Den ene måten arbeid blir justert på i dette tilfellet er enten å ha 

såkalte potet-ansatte som ikke arbeider med en spesiell ting, men som gjør det som trengs 

ut ifra hva det er behov for. Det er som regel et knippe slike ansatte i plattformbedriftene, 

men er som regel en midlertidig løsning. Den andre måten arbeidsflåten med faste ansatte 

blir regulert er gjennom algoritmisk kontroll. De teknologiske verktøyene som brukes av 

arbeiderne samler inn en rekke data, og denne dataen kan brukes for å justere arbeidsflåten 

imot volum av arbeid.  Ivanova et al. (2018) undersøkte likhetene i algoritmisk kontroll 

uavhengig av ansettelsesforhold mellom Foodora og Deliveroo. Forskningsrapporten 

beskriver hvordan Foodora og Deliveroo, to plattformbaserte matleveringstjenester i 

Tyskland, kontrollerer ansatte og organiserer arbeid basert på data generert av de ansatte 

selv. Hvordan firmaene presenterer seg utad, hvordan bedriftene opererer, og hva de 

forventer av syklistene. Konklusjonen i rapporten er at autonomien og fleksibiliteten som 

loves, til syklistene i dette tilfellet, er bare for de som presterer etter standarden satt av 

bedriftene selv (Ivanova et al, 2018).  I Foodora er det hovedsakelig faste ansettelser som 

er vanlig (Jesnes & Oppegaard, 2020), men arbeiderne velger selv hvilke skift de setter seg 

opp på. Dette lå til grunn for at arbeiderne i Foodora kunne gjennomføre streik i 2019 

(Jesnes & Oppegaard, 2020; Solstad, 2019).  

 

Hvilke skift som er tilgjengelige for syklistene er ikke tilfeldig. Syklistene deles opp i like 

kategorier ut ifra hvor bra eller dårlig score (poengsum) de har. Hvilken score du har 

avgjøres av et sett med kriterier – kommer en for sent til planlagt oppmøtetid, leverer for 

sent eller bryter andre interne regler kan man risikere å rykke ned i gradene, og 

konsekvensen kan være færre skift å velge mellom (Ivanova et al, 2018). Dette er en av 

mekanismene bedrifter som opererer med fleksible ansettelsesforhold kan kontrollere 

arbeidsflåten. Automatisk evaluering basert på ytelse og asymmetrisk informasjonsflyt 

mellom de som setter opp skift og de som utfører arbeidet kjennetegner bedrifter med slike 

fleksible ansettelsesforhold. Teknologien gjør det også mulig å overvåke arbeiderne 

gjennom applikasjonen og vite hvor de er til enhver tid. Gjøres det noe feil under arbeidet 
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er det ganske sannsynlig at noen får det med seg. Da sendes det ofte ut påminnelser eller 

andre beskjeder som dikterer hva som skal gjøres. Dette i seg selv brukes også som en 

kontrolleringsmekanisme (Ivanova et al, 2018). I Norge er syklistene også ansatt i Foodora, 

men plattformen tilbyr også noen steder levering av restauranten selv, og i praksis at 

uavhengige selvstendige kan bli brukt som leveringspersonell. Deliveroo bruker nesten 

bare selvstendige aktører, og har andre typer problemer når det kommer til kontrollering 

av arbeidsflåten. Enkelte områder og enkelte tidsrom er i større etterspørsel enn andre og 

den algoritmiske kontrollen går i større grad på å sende påminnelser og tilbud ut til de som 

er registrerte for arbeidet. Hvor Foodora med sine faste ansatte må kontrollere en for stor 

arbeidsflåte er Deliveroo nødt til å intensivere for arbeid slik at de har nok arbeidskraft 

(Ivanova et al, 2018). Deliveroo finnes ikke i Norge, men Wolt er et firma som har etabert 

seg som en Foodora-konkurrent i Norge, som utelukkende bruker selvstendige 

næringsdrivende (Wolt, 2020).  

 

Hos flere sparkesykkelselskap kan samme logikk kjennes igjen i Norge.  Etter registrering 

av enkeltmannsforetak og en kjapp introduksjon står du fritt til å hente inn, lade, og flytte 

sykler, selv om du er begrenset til tidene selskapet setter slikt arbeid som tilgjengelig. Etter 

man er godkjent av firmaet blir ofte de første ladekablene utdelt gratis. Vil du ha flere 

ladere må du kjøpe disse selv. Å få tilgang til flere ladere er derimot ikke like lett som 

tilgangen til de første. For å kunne få tak i flere ladere må du vise til at du har utført arbeid 

i en bestemt tid, og at arbeidet har vært innenfor standarden til bedriften. Jo flere ladekabler, 

jo større er kravet om å binde seg til bedriften. Det kan stilles spørsmål ved hvor fleksibel 

jobben egentlig er når det ikke er særlig økonomisk å drive i en skala som ikke krever at 

du binder deg til arbeid.12  

 

 
12 Med «binde» mener jeg her ikke nødvendigvis en skriftlig avtale, men det er ofte en forventning fra 

bedriftene om arbeidsmengde hvis en får tilgang til flere ladekabler. 
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3.3 Plattformøkonomien - et marginalt fenomen 

Norsk og internasjonal arbeidslivsforskning har lenge vært preget av litteratur som 

omhandler det «nye» arbeidslivet og at trendene i arbeidslivet går imot et mer fragmentert 

og individualisert arbeidsliv. Leiulfsrud og Frisvold (2003) hevder disse forestillingene 

stiller sterkt i norske samfunnsdiagnoser, men at statistikk og arbeidslivsforskning ikke 

støtter oppunder denne fortellingen om det nye arbeidslivet som et empirisk fenomen. 

Arbeidslivet i Norge bærer preg av høy grad av kontinuitet og stabilitet, og teoretisk 

forankrede samfunnsdiagnoser importert med utgangspunkt i en annen arbeidslivskultur er 

ikke nødvendigvis overførbart til det norske arbeidslivet (Leiulfsrud & Frisvold, 2003: 

155). Den rådende forestillingen om arbeidslivet beskrives som usosiologisk, og baserer 

seg på enkle dikotomier om at noe nytt kommer og tar over noe som allerede eksisterer. I 

realiteten beveger arbeidslivet seg i alle mulige retninger og kan ikke simplifiseres til én 

retning og noe nytt som tar over for det gamle (Leiulfsrud & Frisvold, 2003: 175). I Fafo-

rapporten Når sjefen er en app som kom i 2017 undersøkte forskerne arbeid i 

plattformøkonomien, og hvor stort fenomen plattformøkonomien var i Norge. I løpet av 

2017 var det estimert at 10 000 og 30 000 av respondentene jobbet i en eller annen form 

for en plattform, noe som tilsvarer rundt 0,5 til 1 prosent av den totale arbeidsstyrken (Alsos 

et al, 2017: 104). Undersøkelsen viste også at de som hadde jobbet med plattformarbeid 

ikke så på dette som en viktig inntektskilde, og cirka halvparten av de som hadde gjort 

arbeidet hevdet at de kun hadde gjort det kun en gang (Alsos et al, 2017: 104). Bruk av 

selvstendige aktører og midlertidige ansettelser har ikke økt i noen særlig utstrekning i 

Norge de siste 20 årene (Nergaard, 2018).  

 

3.4 Hva er den norske modellen?  

Det norske samfunnet kjennetegnes av en rekke samfunnsorganisatoriske virkemidler. De 

tre grunnpilarene i den norske modellen er den økonomiske styringen, samarbeidsmodellen 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og velferdsordningene i samfunnet (Dølvik, 2013). 

Jeg vil omtale modellen som den norske, siden datamaterialet mitt er fra Norge, og 

oppgaven dreier seg om norske forhold. Selv om «den norske» og «de nordiske» modellen 
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blir brukt noe overlappende er det også særnorske virkemidler i det norske samfunnet som 

ikke omfattes i den nordiske modellen. Det norske samfunnet har en stek stat, komparativ 

høy sysselsetting, relativt høye skatter og et arbeidsliv preget av sterke parter på begge 

sider av bordet, og institusjonaliserte normer for forhandling og konfliktløsing i 

arbeidslivet. Partene kan forhandle om arbeidsvilkår, lønn, og komme til enighet om 

vilkårene på generell basis for hver enkelt bransje. Koordinert lønnsdannelse skjer mellom 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og bestemmer grunnlønn innad for 

arbeidsgrupper (Kvande et al., 2015). 

 

Systemet, bygget opp siden etterkrigstiden, har frem til 1990-tallet vært kjennetegnet av 

faste ansettelser og sterke fagforeninger, samt høy andel kvinner i arbeid. Utviklingen i det 

norske arbeidslivet har også hatt en egalitær struktur hvor det er et tett forhold mellom 

ansatte og ledere (Kvande et al., 2015: 162). Velferdsordningene er finansiert av høye 

skatter og avgifter, og sørger for at familien har større mulighet for å arbeide. Det sikrer 

også at arbeiderne ikke må akseptere for dårlige vilkår, og har en mulighet til streik. 

Alternativ og internasjonal arbeidsorganisering har derimot fått større fotfeste i det norske 

arbeidslivet enn tidligere. Arbeidsgivere ønsket mer fleksible ansettelser utover 90-tallet. 

Arbeidslivet var i endring, nye bedriftsformer var i oppstarten og i 2000 ble det tillatt for 

bemanningsselskap å leie ut arbeidskraft for midlertidig arbeid i alle bransjer. I 2001 ble 

offentlige anbudsrunder etablert som standard for hvordan aktører skulle velges ut til 

prosjekter satt i gang av staten. Denne politikken, etablert etter OECDs anbefaling skulle 

sikre at det offentlige måtte velge den aktøren som kunne tilby tjenestene til den billigste 

prisen (Kvande et al, 2015: 162). I 2004 førte utvidelsen av EU med seg en stor grad av 

arbeidsinnvandring, hovedsakelig fra Øst-Europa (Forseth, 2015: 163).  

 

Bedriftene i plattformøkonomien bryter, som vi skal se i kapittel 5, særlig med den norske 

modellen, spesielt grunnet den store andelen innleid arbeid, som ikke er vanlig generelt i 

det norske arbeidslivet. Det er ikke rart at dette er attraktivt for plattformbaserte 

oppstartsbedrifter hvor brukerne ofte avgjør hvor mye arbeid som vil være tilgjengelig. Det 
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er ikke vanskelig å forstå hvorfor matleveringstjenester, fra et økonomisk perspektiv, ikke 

vil ha ansatte som tidvis står uten arbeidsoppgaver. På samme måte vil det antakeligvis 

være betraktelig mindre «lade-oppdrag» for el-sparkesykler i en uke med regn enn etter en 

uke med varm sommer. Den nye måten å organisere seg i disse bransjene byr på en del 

utfordringer. Underleverandører og bemanningsbyråer gjør arbeidsvilkår mindre 

transparent og det er større sannsynlighet for sosial dumping av den innleide arbeidskraften 

(Kvande et al, 2015: 160).  

 

Det har blitt vanligere enn tidligere at private bedrifter går over fra et kollektivt 

rettighetssystem for arbeiderne sine (fagforeninger) og mot et mer individualisert system 

(HR).  Utviklingen mot et mer HR-rettet rettighetssystem innad i bedriftene kan svekke 

oppslutningen rundt fagforeninger, og gjøre det vanskelig å få til kollektiv lønnsdannelse 

(Kvande et al., 2015). Det HR-baserte systemet fokuserer i all hovedsak på individuell 

oppfølging av ledere og individuell lønnsforhandling for ansatte. I yrker som fortsatt 

domineres av fast ansettelse stiller fagforeningene sterkere enn i bransjer som i større grad 

benytter seg av midlertidig arbeidskraft, eller som i større grad baserer seg på innleid 

arbeidskraft etter driftsbehov.  Denne utviklingen henger sammen med hvor mye makt 

arbeidstakeren kan sies å ha over eget arbeid. Piven og Cloward (1978) definerer makt som 

muligheten til endring. Fagforeningene har vært et endringsmiddel, hvor representanter fra 

arbeidstakersiden går i forhandlinger med arbeidsgiversiden og fremforhandler lønn og 

generelle vilkår. Fagforeningenes muligheter til å få frem endring er avhengig av antall 

medlemmer i fagforeningen og mobiliteringsevnen til medlemmene, samt hvor avhengig 

bedriften som møter fagforeningen i forhandling er av de ansatte (Lekve, 2020).  

 

3.5 Internasjonalisering av arbeidslivet  

Den norske arbeidslivsmodellen med faste ansettelser, høy organisasjonsgrad, og egalitære 

strukturer innad i bedrifter utfordres av internasjonale selskaper og nye 

organiseringsformer i arbeidslivet. Det finnes to hovedretninger av teorier som forklarer 

denne utviklingen. Universalister mener at etableringen av internasjonale bedrifter er med 
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på å gjøre arbeidslivet mer likt på tvers av landegrenser. Dette er med på å viske ut sosiale 

forskjeller og at de nasjonale økonomiens styringsstrategier blir irrelevante for 

arbeidsorganisering (Kvande et al., 2015: 107). Institusjonalistene mener på sin side at den 

nasjonale og institusjonelle konteksten er det som er avgjørende for hvordan organisasjoner 

og ledelsespraksiser skjer på lokalt plan. De institusjonelle faktorene anses dermed som 

viktigere enn rasjonelle faktorer (Kvande et al., 2015: 160). De konkrete utfordringene 

dreier seg ofte om arbeidsrettigheter, og bedrifter uten tradisjon for partssamarbeid, eller 

noe ønske om en slik arbeidskulturkultur har andre betingelser for sine ansatte. Et godt 

eksempel på utfordringene i et internasjonalt arbeidsliv beskrives av Lekve (2020) og hans 

analyse av streiken i Norse Production. Norse Production var et nyopprettet, 

polskregistrert, firma som ble etablert etter en omorganisering i Snekkingstad A.S. 

Tidligere hadde det vært en praksis hvor direkte ansatte i firmaet hadde hatt tariffavtale, 

mens mye av arbeidet var gjort av innleide parter for en mye mindre lønn. Dette ble ulovlig 

etter vikarbyrådirektivet forbød forskjellsbehandling mellom faste og innleide i 2013. Det 

er derimot ingen lov mot å forskjellsbetale innad i ett firma. Dermed ble alle sagt opp i 

Snekkingstad og ansatt videre i Norse Production. Praksisen var at de polske 

arbeidsinnvandrerne tjente 90,- timen og de norske tjente 170,- Denne ordningen møtte 

mye motstand både internt og i bransjen. Etter sterk mobilisering fra arbeidstakersiden ble 

det høy grad av organisering blant de ansatte og det ble utført flere streikeaksjoner, og 

trusler om sympatistreik fra andre bedrifter i bransjen. Arbeidsgiversiden så seg til slutt 

nødt til å bli med på tariffavtale. Selv om dette i utgangspunktet var en seier for 

arbeidstakerne fikk historien en annen ende da bedriften like etter tariffbestemmelsen slo 

seg konkurs, og opprettet et nytt firma hvor pådriverne av streiken ikke ble tilbudt noe ny 

kontrakt. Dermed klarte arbeidsgiversiden å stoppe tariffavtalekravene og stoppe 

mobiliseringen hos arbeidstakerne. Det er rettslig ikke avklart om dette var en ulovlig 

manøver eller ikke, men i praksis ble det nettverket og samholdet som arbeidstakerne hadde 

etablert brutt opp og kravet om ny tariffavtale virker i dag fjernere enn noensinne (Lekve, 

2020). Selv om dette potensielt var ulovlig kan det argumenteres for at bedriften fortsatt 

vil tjene økonomisk hvis de taper i retten, og må betale erstatning, siden resultatet førte til 

en oppløsing av samholdet arbeidstakerne hadde opprettet. Denne saken er et eksempel på 

utfordringer den norske modellen har i møte med et internasjonalt arbeidsliv. De lukrative 
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fordelene med å bruke utenlands, uorganisert arbeidskraft fører til at arbeidstakerne 

strekker seg langt for å bryte ned fagforeningene, og hindre at arbeiderne kollektivt kan 

kreve bedre rettigheter.  

 

3.6 Polarisering i arbeidsmarkedet  

Goos & Manning (2007) så på digital teknologi i sammenheng med utviklingen i 

arbeidsmarkedet i England. I rapporten viser de til økende grad av polarisering i 

arbeidsmarkedet, det vil si et økt antall av de verste og beste jobbene.  Samlebånd, maskiner 

og automatiske løsninger erstatter på mange måter de mest repetitive handlingene i en del 

sektorer i arbeidslivet, men jobbene som er igjen er verre og mindre lukrative. Samtidig 

blir det flere jobber oppover i verdikjedene som krever mer kunnskap enn tidligere. Dette 

argumenterer de for at kan være en av årsakene til at også skillet mellom fattig og rik øker. 

Goos og Mannings funn illustrerer hvordan teknologi kan sette rammebetingelser for 

arbeidssektorer, men også hvordan det kan skape nye former for arbeid og være med på å 

bestemme hva slags type kompetanse som kreves i arbeidsmarkedet.  

 

Det er flere indikasjoner på at ikke bare det engelske arbeidsmarkedet polariseres, men at 

ny teknologi og stor økning i kompetanse knyttet til automatisering og bruk av generert 

data er med på å øke polariseringen i arbeidsmarkedet for store deler av Europa. Empiriske 

studier av dette (se for eksempel Gustavson, 2019; Dustman et al., 2009; Autor & Dorn, 

2013; Goos & Manning, 2007) viser alle til denne trenden om at antallet høyt- og 

lavtlønnede jobber øker, mens jobbene i mellomsjiktet blir borte.  Jeg vil legge frem 

spesielt to årsaker som kan forklare denne polariseringen i arbeidsmarkedet. Det ene er at 

jobbene tidligere har krevet noe kompetanse for å gjøres riktig, eksempelvis i en 

produksjonslinje, og har gitt relativt god lønn, i dag blir gjort av maskineri som kan gjøre 

arbeidet mer presist og produktivt. Det andre kan være at det man kan kalle 

«mellomsjiktjobbene» ofte har vært mellomledelse, og at ny teknologi kan bli brukt for 

kontroll og intensivering av arbeid, og dermed gjør mellomledelsen overflødig. Jobbene 

som ikke kan automatiseres, faller i sparkesykkelbransjen under kategorien «last mile». 
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Dette uttrykket beskriver vanligvis siste endestykke i en verdikjede, og er hyppig brukt i 

nyere logistikkterminologi13 (Dolan, 2018). «Last mile»-levering kan ikke automatiseres 

på samme måte som arbeidsoppgavene til mellomlederne kan. Dronelevering og bruk av 

typisk «last mile-teknologi» har vært lovet av selskaper som Uber og Amazon, men er i 

dag ikke en teknologi som er utviklet nok til å kunne ta over for sjåfører, sykkelbud og 

andre leveringspersonell i enden av verdikjedene (Dolan, 2018; Brown, 2018). Det blir 

dermed et gap fra leverinspersonellet i enden av kjeden til ledere høyere opp i systemet, 

som bruker teknologi som kontrollmekanismer. Arbeidsoppgavene må derfor være så 

enkle at det kan vurderes rent kvantitativt. 

 

3.7 Deskilling, Braverman og kritikk av Braverman  

«Deskilling» er idéen om at arbeidsprosesser og ferdigheter som kreves for å utføre arbeid 

blir mindre kompliserte og oppstykket, og at dette er en bevisst strategi fra nye 

kapitalistiske virksomheter for å holde kontroll over arbeiderne ved bruke teknologi til å 

gjøre produksjonen og arbeidsprosessene uavhengig av arbeidernes kunnskap og 

kompetanse. Braverman ([1974]1998) definerer ferdigheter som sosialt konstruert teknisk 

kompetanse som kan bli vurdert, evaluert og observert. Braverman så på kapitalismen som 

et fenomen som i seg selv førte til en slik «deskilling», eller det han selv omtalte som 

«degradering av arbeid». For å vise denne utviklingen utviklet Braverman to idealtyper: 

«The craft worker», og «the detail worker». Disse begrepene vil jeg oversette til 

håndverker og detaljarbeider. Håndtverkeren utfører arbeid som krever konseptualisering, 

og innsikt i arbeidsprosessen for å kunne ta gode valg. Dette gjøres gjennom formalisert 

trening og innebærer arbeid som er varierende og krevende for utføreren. I kontrast 

definerer Braverman detaljarbeid som arbeid som kan kreve formalisert trening, men som 

ikke krever konseptualisering eller planlegging av arbeidet (Braverman, 1998). Braverman 

skrev basert på historiske utviklinger og tolkninger av den industrielle kapitalismen i 

Amerika i det 20. århundre. I marxistisk tradisjon var Braverman, med bakgrunn fra 

 
13Last mile brukes også i sparkesykkelsammenheng for brukerne av sparkesyklene, som ofte bruker 

sparkesykkelen den siste biten til dit de skal, eksempelvis fra bussholdeplassen og hjem.  
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manuelt arbeid i metallindustrien, kritisk til at det manuelle arbeidet til stadighet ble 

enklere og at ledelsen i selskaper hadde et monopol på kunnskap, og total kontroll over 

arbeidsprosessene til arbeidstakerne. Dette så han på som en tendens for deskilling i 

arbeidslivet, og som en måte ledelsen kunne overvåke arbeidstakerne.  Dette sto i kontrast 

til håndtverkeren, en pre-industriell arbeider som ikke var fremmedgjort fra sitt eget arbeid, 

men som hadde kunnskap over alle prosessene i produksjonen.  

 

Taylorismens vitenskapelige ledelse og fokus på rasjonalitet og vitenskapelig, objektiv, 

kost/nytte-vurderinger sto i sterk kontrast til Bravermans syn på arbeid og hvordan arbeid 

burde organiseres og Bravermans verke ble utviklet som et motsvar og alternativ til 

Taylorismen. Den teknologiske utviklingen som automatiserte produksjonsprosesser med 

høy grad av forutsigbarhet førte til føyelige ansatte som ikke ville protestere mot 

arbeidsgiverne og arbeiderne ble ikke bare fremmedgjort fra arbeidet, men fra sine egne 

kollegaer (Braverman, 1998).   

Braverman har blitt kritisert på flere punkter. Burawoy (1979), som i likhet med Braverman 

følger den tradisjonen etter Marx, mener at kapitalismen i seg selv ikke fører til deskilling 

i den formen Braverman hevder, men heller bringer med seg en annen form for hegemonisk 

organisasjonsstruktur. Burawoy peker på at arbeiderne i kapitalismen er bundet av en tvang 

som er mer subtil enn det Braverman hevder. Det virkelig interessante for Burawoy er at 

arbeidsklassen i stor grad selv har latt seg forføre av den kapitalistiske tankegangen 

(Burawoy, 1979). Braverman har også blitt kritisert for å romantisere den førindustrielle 

arbeideren og at arbeiderene ikke hadde mye mer kunnskap om arbeidsprosessense før den 

industrielle revolusjon (Elger, 1979). Dikotomien som Braverman presenterer med en 

mektig ledelse og svake arbeidstakere kritiseres i og med at ikke alle fabrikkeiere eller 

arbeidsgivere fulgte den tayloristiske måten og organisere arbeid på (Elger, 1979).   

Kritikken mot deskilling dreier seg også om begrepets fruktbarhet hvis en skal trekke 

konklusjoner som omhandler samfunnet mer generelt, og konsekvensene av kapitalismen. 

Som begrep mener jeg deskilling fortsatt er nyttig i denne konteksten. Idéen om at arbeid 

brytes ned til enkle prosesser, som sikrer at arbeidet kan utføres uten spesifikk kompetanse 
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eller spesialisering, er et begrep som kan brukes for å beskrive sosiale fenomen. Teorien er 

relevant i denne konteksten fordi, selv om det ikke er et empirisk fenomen generelt for 

arbeidslivet, den beskriver elementer som kan knyttes til plattformøkonomien og 

plattformarbeid. Denne dynamikken kommer finner jeg igjen blant 

sparkesykkelinnhenterne i Oslo. Som vi skal se i kapittel fem, er arbeidet deres  preget av 

enkle arbeidsprosesser og koordinert av en plattformbasert teknologi. I applikasjonen 

sjåføren bruker, er det nøyaktige beskrivelser av hvor sparkesykkelen som skal hentes, eller 

lades, befinner seg, og GPS-systemer som viser veien til hvordan en skal komme seg til 

sparkesykkelen. I alle prosessene forteller applikasjonen arbeiderne hva som er neste steg. 

Jeg mener Bravermans deskilling-begrep er relevant for å beskrive arbeidsprosessene i 

sparkesykkelbransjen av to årsaker. For det første er sparkesykkelinnhenterne stort sett 

varebilsjåfører, og sjåførene hadde en jobb som krevde flere ferdigheter før teknologien 

gjorde arbeidet lettere. Samtids-GPS-sporing har gjort det å være kjent i et område til 

overflødig kunnskap for å gjøre sparkesykkelarbeid.  For det andre bruker Braverman 

deskillingsbegrepet for å beskrive bedriftsledelsen, som forenkler arbeidsprosessene for å 

bli mindre avhengig av hver enkelt arbeider. Med det høye frafallet av arbeidere som gjør 

plattformarbeid (se NOU: 2017:4) sikrer bedriftene seg å kunne lære opp nye arbeidere 

lettere, ved å forenkle hver enkelt arbeidsprosess. 
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4.0 Metode  

Etnografisk teori og forskningsdesign 

Karen O’Reilly (2005) mener etnografi skal være en gjentakende induktiv prosess. Med 

dette mener hun en sofistikert induktivisme med et fleksibelt forskningsdesign. Etnografien 

er ikke et ferdig sett med metoder, men en samling av metoder som først og fremst 

erkjenner kompleksiteten av menneskelig opplevelse. I motsetning til det deduktive, som 

har som formål å teste hypoteser, skal det induktive forskningsprosjektet starte fra bunnen 

og skapes ut ifra empiri.  Giampietro Gobo (2008) hevder observasjon er bærebjelken i 

etnografisk metode. Lytte til samtaler og stille spørsmål er også viktig, men det som skiller 

etnografien fra andre metoder er ifølge Gobo rollen til protagonisten som observeres. 

Videre skiller han mellom deltakende og ikke deltakende observasjon. Ved det førstnevnte 

observerer forskeren objektet fra sidelinjen uten særlig interaksjon. Det er viktig i denne 

tradisjonen å forstyrre minst mulig og heller observere det som skjer uten noe regi. Ved 

deltakende observasjon etablerer forskeren et forhold til observasjonsobjektet. Idéen er å 

observere gjennom å delta i det som forskes på og lære kodene og ritualene til deltakeren 

(Gobo, 2008). Hvordan observasjonen gjøres er viktig for resultatet.  En klassisk metode 

er å «se etter noe bestemt» og lete forskjellige steder for å finne det. En annen, og ifølge 

Gobo mer moderne form for observasjon, handler om å endre hvordan vi ser på verden for 

å finne det vi ser etter (Gobo, 2008: 149). For å endre måten vi ser på verden skriver Gobo 

om viktigheten av å denaturalisere det vi observerer. Ved å skifte fra en hverdagsforståelse 

der ting blir tatt for gitt til en holdning som setter “tatt for gitt-hetene” under lupen (Gobo, 

2008:149).  

 

For å samle data om arbeidet med å samle inn og lade sparkesykler i Oslo, ønsket jeg å 

sitte på med dem mens de jobbet. Målet med metoden var å få et innsyn i praksisene i denne 

delen av arbeidslivet, som jeg vanskelig kunne fått innsyn i ved å ikke faktisk være med ut 

i felt og observere. Det er vanskelig å spørre om utfordringene ved en arbeidspraksis som 

en ikke vet eksisterer. Jeg mente etnografi var en god metode siden jeg var ute etter å 

diskutere sparkesykkelbedrifetenes arbeidsorganisering og problematikk knyttet til løse 
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tilknytningsformer i varebilsegmentet. Det var et sentralt poeng å skape en 

intervjusituasjon hvor sjåførene følte seg trygge på meg, og jeg følte at en «work-along» 

metode kunne være fruktbar med tanke på dette. Et sentralt poeng med å gjøre arbeidet 

selv var for inspirasjon til hva jeg kunne spørre sjåførene om mens vi var ute på innsamling, 

samt for å få en slags aksept fra sjåførene ved å ha erfaring og kunnskap om arbeidet de 

holder på med. Jeg ville ikke at sjåførene skulle lære meg opp i arbeidet sitt, men heller 

snakke om hva de synes om arbeidsforholdene sine med noen som kunne forstå konteksten 

de jobbet i. Etnografien ble også et naturlig valg med tanke på min allerede etablerte rolle 

innad i dette feltet, og jeg følte det var fruktbart å skulle inkorporere erfaringene i metoden 

i motsetning til å skulle gjøre oppgaven mer basert på «klassiske» intervjuer. Ut ifra 

oppgavens lengde og omfang ville det også vært betraktelig mer utfordrende å skulle gjøre 

etnografi innad i et felt som man ikke hadde hatt tilgang på fra før, og jeg så på dette som 

en god mulighet til å få brukt etnografisk metode, som jeg mener kan føre til fruktbare 

analyser om temaene som forskes på.  

 

Ut ifra bakgrunnen min i sjåfør og logistikkbransjen så jeg for meg at adgangen til dette 

feltet ville være relativt uproblematisk, men det viste seg å by på flere utfordringer enn jeg 

hadde antatt. Feltarbeid innad i et felt du har en viss tilgang til før kan by på flere 

utfordringer. Det ene er å være for integrert i koder og praksiser slik at det kan være 

vanskelig å se det sosiologisk relevante. Det andre er at det kan oppstå en form for 

rollekonflikt innad i feltet (O´Reilly, 2005). Det var det sistnevnte jeg var mest bekymret 

for, i og med at jeg jobber i et logistikkselskap som i stor grad bruker innleid arbeidskraft. 

Jeg ville på ingen måte at sjåførene jeg satt på med skulle se på en kjøretur med meg 

ombord som en potensiell jobbmulighet. Det var derfor viktig at jeg satt på med sjåfører 

som jeg ikke hadde hatt direkte kontakt med før. Likevel var det gjennom jobbkontakter 

jeg kunne ha tilgang til andre sjåfører. En portvokter skal være en kontakt som gir deg 

tilgang til feltet du skal studere (O´Reilly, 2005) og utvelgelsen av disse portvokterne så 

jeg som en viktig del av utvalgsprosessen. Det var viktig for meg at kontakten jeg ville 

bruke for å få kontakt med en sparkesykkelinnhenter ikke så på min forespørsel som noe 

de burde gjøre, men som noe de ville gjøre. Kontaktpersonene jeg valgte ut var derfor noen 
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jeg har hatt god kontakt med gjennom flere år, som er etablerte i bransjen og som etter min 

vurdering var mindre sannsynlig til å se på min forespørsel som noe som mulig kunne være 

lukrativt, eller positivt jobbmessig. Etter et par dager ble jeg satt i kontakt med et par 

personer som skulle bli mine første kontakter jeg skulle gjøre innhenting med. Idéen var 

herfra at jeg skulle jobbe meg videre fra disse sjåførene med en snøballmetode. Det funket 

noenlunde, men jeg gikk tilbake til de opprinnelige portvokterne flere ganger i løpet av 

prosessen, for å få tips til nye sjåfører som kunne være villige til å stille.  I løpet av 

kjøreturene virket det ikke som det var noe sjåførene gjorde det for å oppnå noe, men flere 

viste tydelig at de likte å ha med seg gratis arbeidskraft. Selv om jeg tilbydde mine tjenester 

mens jeg var med, fikk jeg ikke følelsen av at de gjorde dette utelukkende for å få noen til 

å hjelpe til med arbeidet, men de fleste ville gjerne snakke om bransjen de var en del av.  

Jeg meldte prosjektet mitt til norsk senter for forskningsdata (NSD) og fikk godkjent 

prosjektet.14 

 

4.1 Datainnsamling, datamaterialet og kjennetegn ved utvalget 

Av de totalt femten sjåførene jeg var med ut i arbeid var to direkte ansatt i firmaene de 

jobbet for. Det var flere årsaker til at det ikke ble lagt større vekt på den direkte ansatte; 

For det første satte Covid-19-pandemien en stopper for feltarbeidet. Avtalene jeg hadde 

gjort etter starten av mars ble avlyst, og tilgangen til sjåførene jeg allerede hadde ble 

begrenset til telefonkontakt. For det andre var datamaterialet jeg samlet inn fra sjåførene 

uten direkte ansettelse det jeg mest ville gå videre med etter de første observasjonsrundene, 

og hadde det vært enklere å skaffe flere innleide sjåfører hadde det vært tenkelig at jeg ville 

begrenset datainnsamlingen til kun innleide sjåfører. Nedenfor presenterer jeg en 

skjematisk oversikt over sjåførene jeg brukte til datainnsamling, hvilken form for ansettelse 

de hadde (til sparkesykkelfirmaene), hva slags språk de snakket, og fra hvilken etnisk 

bakgrunn de kom fra.  

 

 
14 Se vedlegg 3 for godkjenningsskjema jeg mottok av NSD.  
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4.2 Skjematisk oversikt over sjåførene jeg satt på med 

# Sjåfør  Ansettelsesform Språk Bakgrunn 

Sjåfør 1 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Engelsk Arbeidsinnvandrer 

fra Øst-Europa 

Sjåfør 2 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 3 Fast ansatt Norsk Norge 

Sjåfør 4 Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 5 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Norsk Norge 

Sjåfør 6 Fast ansatt Norsk Norge 

Sjåfør 7 Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 8 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 9 Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 10  Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Norsk Første generasjons 

innvandrer  
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Sjåfør 11  Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Engelsk Arbeidsinnvandrer 

fra Øst-Europa 

Sjåfør 12 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Norsk Første generasjons 

innvandrer 

Sjåfør 13 Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Engelsk Arbeidsinnvandrer 

fra Øst-Europa 

Sjåfør 14 Innleid/Selvstendig 

næringsdrivende 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

Sjåfør 15 Innleid/Ansatt i 

enkeltmannsforetak 

Norsk Andre generasjons 

innvandrer bosatt i 

Norge 

 

Flesteparten av sjåførene jeg brukte i datainnsamling var andre generasjons innvandrere 

fra Asia, Afrika og Midtøsten. De var stort sett bosatt øst for Oslo: Grorud, Furuset, og 

Alnabru. Jeg satt på med alle i løpet av en arbeidsøkt hvor det skulle samles inn 

sparkesykler for lading, flytting eller utplassering. Stort sett møtte jeg sjåførene der hvor 

de vanligvis startet arbeidet fra. Dette varierte fra utenfor hjemmet deres, en av de andre 

arbeidsplassene deres eller lageret hvor sparkesyklene skulle lades. Jeg satt på med dem 

stort sett mellom to og fire timer, i noen tilfeller opp imot seks timer.    

 

4.3 Deltakende observajson 

Et sentralt poeng i deltakende observasjon er å lære seg språket som snakkes i feltet 

(O’Reilly, 2005). Med dette mener jeg ikke bare norsk eller engelsk, men sjargonger og 

spesifikke uttrykk. Alle jeg satt på med unntatt tre stykker var andre generasjons 

innvandrere eller førstegenerasjonsinnvandrere, og i flere tilfeller følte jeg at 

språkbarrieren kunne by på tvetydigheter eller svar jeg ikke var helt sikker på hvordan jeg 
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skulle tolke. Dette var hovedsakelig ikke fordi jeg ikke forsto de faktiske ordene, men mer 

av at jeg ikke forsto betydningen sjåførene la i uttrykkene sine, eller måten ordene ble brukt 

på. I et par tilfeller har jeg ringt sjåfører jeg har sittet på med for å avklare hva de mente 

med enkelte ting. Et annet poeng knyttet til språket var å få sjåførene til å snakke åpent, 

ikke holde tilbake, og føle seg trygge på meg. Det som viste seg mest effektivt var å snakke 

om tidligere erfaringer som sjåfør, tunge oppdrag og historier fra sjåføryrket som de kunne 

relatere til. De fleste responderte positivt til dette og jeg følte stemningen i bilen ofte ble 

bedre etter at sjåføren hadde et visst innblikk i hva slags erfaringer jeg hadde gjort meg 

tidligere. Dette følte jeg at ga med en form for aksept. Med sjåførene jeg satt på med som 

hadde flere roller innad i sparkesykkelfirmaene viste det seg effektivt å snakke om hvordan 

det var å jobbe i en start-up-bedrift og hvordan en slik kaotisk oppstartskultur kan bygge 

samhold og felleskap blant kolleger. Tilgangen eller aksepten fra den du skal observere er 

ikke noe som tilegnes kun en gang, men kan beskrives som en prosess som må forhandles 

og reforhandles kontinuerlig gjennom datainnsamlingsprosessen (O´Reilly, 2005: 110). 

Det var derfor viktig for meg å være med på arbeidet, jobbe ved siden av sjåførene jeg 

hadde fått lov å være med, og være en ressurs, og ikke noen som bare skulle observere. 

Gjennom tiden jeg har hatt som sjåfør og medarbeider i logistikken har det vært mange 

situasjoner hvor jeg enten har hatt med meg noen i bilen eller vært med sjåfører på oppdrag. 

Av og til skulle nyansatte fra andre avdelinger være med, andre ganger skulle ledere være 

med for å evaluere arbeidet, kjøreferdigheter eller lignende. De gangene jeg har hatt med 

meg noen som skulle evaluere meg, har det gjerne vært en leder med et avkrysningsskjema 

som har sittet på, evaluert, og ikke deltatt i arbeidet. Nyansatte fra andre avdelinger var 

gjerne med å arbeide for å kjenne hvordan det var på kroppen. Opplevelsen av noen som 

sitter på med deg og ikke deltar var jeg personlig ikke veldig glad i, og det var viktig for 

meg å delta i arbeidet til sjåførene, være en ressurs til dem jeg satt på med. Det var også 

veldig viktig at den jeg satt på med ikke følte at jeg var der for å evaluere eller vurdere, 

men kun var nysgjerrig på arbeidet.  

 

Ved utvelgelsen av sjåfører var jeg i starten interessert i å finne sjåfører med ulik 

ansettelsesform, for å kunne se etter forskjeller mellom dem, men også for å få flere sider 
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av sparkesykkelarbeid presentert. Det var spesielt vanskelig å få tak i sjåfører med fast 

ansettelse i firmaene. Jeg var i kontakt med flere av firmaene for å høre om jeg kunne få 

være med noen av dem gjennom en arbeidsdag, men ble møtt med en del skepsis til det. 

Jeg endte opp med å få være med fire mens de bedrev innhenting, men fikk ikke være med 

når andre arbeidsoppgaver ble gjort.  Jeg bestemte meg for at jeg hovedsakelig ville sette 

søkelys på sjåfører uten direkte ansettelse i firmaene, selv om jeg syntes det var viktig å ha 

med flere sider av sparkesykkelinnhentingen. Dette valgte jeg hovedsakelig fordi 

mesteparten av arbeidet gjøres med sjåfører som jobber som selvstendig, innleid part. Alle 

sparkesykkefirmaene har dog noen faste ansatte som driver med alt mulig av forefallende 

arbeid, og som er med å drifte og bygge bedriften. Det var interessant å få et lite innblikk i 

deres arbeidsmåte og refleksjoner rundt arbeidet sitt, og det blir drøftet som en del av 

analysen, men hovedsakelig er jeg opptatt av det som kjennetegner sparkesykkelarbeid for 

majoriteten av de som holder på med dette, nemlig den innleide parten.  

 

4.4 Feltarbeidet 

Idéen min med forskningsdesignet var å kombinere ulike etnografiske tilnærminger, gjøre 

arbeidet selv, og sitte på med sjåfører som gjorde sparkesykkelarbeid. Tanken min med å 

gjøre arbeidet selv var for å få en forståelse av de konkrete utfordringene i arbeidet, føle på 

hvordan det var å gjøre det, og se etter måter å reflektere rundt problemstillingene. Totalt 

satt jeg på med femten ulike sjåfører og snakket med fire av dem to ganger. Hvor lenge jeg 

var sammen med sjåførene varierte fra cirka to timer til rundt seks timer, det var avhengig 

om sjåføren kun skulle samle inn sparkesyklene eller lade og plassere de ut igjen. Noen 

ganger var jeg også med i bare noen timer, og ikke på hele oppdaget. Det var enten grunnet 

sjåførens ønske, eller av praktiske årsaker. Jeg hadde forberedt en intervjuguide på forhånd, 

før jeg møtte sjåførene, og oppdaterte spørsmålene kontinuerlig gjennom hele 

datainnsamlingsprosessen. Jeg tok ikke opp noe lyd eller video, men noterte ned i en 

feltnotatbok i stundene når det var en naturlig separasjon mellom meg og sjåføren i løpet 

av arbeidsprosessen. Jeg skrev ned sitater både i hele setninger, og i stikkordsform, og jeg 

oversatte ikke engelsk til norsk.  Jeg skrev aldri ned navnet til sjåføren i notatblokken, og 
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refererte kun til dem i notatene fra sjåfør 1 til sjåfør 15. Grunnen til at jeg ikke brukte lyd 

eller video var for å ikke skape en distanse mellom meg selv og sjåføren jeg var med. Jeg 

ville ikke at det skulle føles ut som sjåføren hadde med seg en «forsker på tur», men heller 

at han hadde med seg ekstra hjelp, og samtidig hadde en interessant samtale om temaer og 

problematikk som angikk hverdagen hans. Jeg skrev ned sitater sjåførene sa, i enkelte 

tilfeller nært sagt ordrett, mens i andre tilfeller skrev jeg ned i mer stikkordsform, og laget 

egne setninger basert på det sjåføren hadde snakket om. Jeg prøvde alltid å ikke bruke ord 

eller uttrykk som sjåføren ikke sa selv, men jeg har endret noe på ordstilling og lignende15 

Jeg skrev overskrifter i feltnotatblokka mi, først basert på temaene i opprinnelige 

intervjuguide, senere var overskriftene i større grad basert på kodene jeg laget av materialet 

jeg hadde fra før. Jeg beskriver denne kodingen senere i kapittelet.  

 

I min opprinnelige intervjuguide hadde jeg delt inn i to kategorier. Den første kategorien 

omhandlet direkte arbeidsprosessene og arbeidsvilkårene til sjåførene. Den andre 

omhandlet opplevelsen av arbeidet, utdanning og tidligere jobber. Jeg var ute etter å finne 

ut praktisk informasjon om hvordan arbeidet deres var organisert og hvordan de selv 

opplevde jobben, og sammenlignet det med noe de selv hadde gjort før. Det var også 

relevant å finne ut hvor mye utdanning de hadde, og hva de selv tenkte om mulighetene de 

hadde generelt i arbeidslivet. Jeg ville finne ut hvem de var, og hvordan de så på seg selv i 

et arbeidsperspektiv. Spørsmålene knyttet til arbeidsprosessene og arbeidsvilkårene var 

spørsmålene var av slik karakter: Hvor mange timer jobber du i løpet av en 

dag/uke/måned? Hvor mange timer har du mulighet til å jobbe? Hva tjener du? Eier du 

bilen du bruker? Hva slags mulighet har du til å kontakte sparkesykkelbedriften direkte? 

Spørsmålene knyttet til opplevelsen av arbeid var spørsmål av slik karakter: Hvordan er 

denne jobben sammenlignet med andre typer jobber du har hatt tidligere? Føler du jobben 

er fleksibel? Vil du si du er din egen sjef? Ville du heller gjort noe annet? Spørsmålene ble 

 
15 For eksempel endret jeg fra «noen gange» til «noen ganger» og «jeg jobba» til «jeg jobber» og lignende. 

Det var ikke noe poeng for meg å understreke gebrokkent språk i sitatene. Jeg har ikke brukt synonymer 

eller oversatt noe, men jeg har endret i setningsoppbygging og lagt til noen fyllord for at setningene skulle 

bli hele.  Hadde jeg mulighet til å skrive helt ordrett hva de sa, gjorde jeg det.  
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aldri stilt i en slik rekkefølge, og det ble ikke stilt i nøyaktig den formen som beskrevet, 

men spørsmålene var sydd inn i selve samtalen. Dette er også kun et knippe av spørsmålene 

jeg hadde nedskrevet, og ikke alle ble spurt hver gang, og flere spørsmål ble lagt til. 

Vanligvis så jeg på intervjuguiden før jeg møtte sjåførene, og brukte den som et 

utgangspunkt.  

 

Jeg stilte også spørsmål som knyttet seg til det svaret sjåførene ga på forrige spørsmål, og 

var opptatt av å stille intuitive oppfølgingsspørsmål som kunne føre til nye 

refleksjonsområder. Eksempelvis stilte jeg en av sjåførene et spørsmål angående utdanning 

og hvor mye utdanning han hadde. I svaret jeg fikk reflekterte sjåføren over sin egen 

skolegang, hvordan han følte han ikke passet inn i skoleverket, og at «det ikke var noe for 

meg». Fra det fortsatte sjåføren å snakke om at det få muligheter i arbeidslivet uten høyere 

utdanning, og at plattformarbeid var en av de få arenaene han følte han hadde tilgang på, 

og kunne tjene penger i. Det var da naturlig å dreie videre spørsmål til spørsmål som 

omhandler hvorvidt han så på arbeidet som fleksibelt eller ikke. Jeg har vedlagt den 

originale intervjuguiden i vedleggslista.16  

 

Etter hver gang jeg kom hjem fra datainnsamling skrev jeg ned feltnotatene jeg hadde i en 

notatbok over til digitalt format. Jeg skrev ofte ned sitater sjåførene sa, og gjenga dem så 

tett opp imot originalen jeg klarte med bruk av denne metoden. Jeg skrev ned notatene i 

løpet av arbeidet. Det var mange naturlige separasjoner mellom sjåføren og meg gjennom 

en arbeidsøkt, stort sett knyttet til enten å hente og flytte sparkesykler eller laste syklene 

inn i bilen. Det var vanlig at en gikk for å hente en sparkesykkel, mens den andre ble igjen, 

eller at begge gikk etter hver sin sparkesykkel. En lastet gjerne inn sykkelen i bilen, mens 

den andre satte seg inn i bilen. Slik var det et lite problem å finne tid til å skrive ned det 

sjåføren hadde svart på spørsmål som ble stilt. Ofte var samtalene relativt korte av gangen, 

siden det er et arbeid som er preget av mye «start-stopp» men sjåførene ofte mye.  

 
16 Vedlegg 2 
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Før jeg intervjuet sjåførene ville jeg gjøre arbeidet selv. Det var delvis fordi jeg ville ha en 

mer detaljert forståelse av hvordan arbeidet gikk for seg, og delvis fordi jeg ville ha 

inspirasjon til hva jeg kunne spørre arbeiderne jeg intervjuet om. Det var også for å ha en 

felles referanseramme til sjåførene. Det var et poeng å slippe å måtte spørre om de mest 

grunnleggende tingene, slik som hvordan applikasjonen fungerer, eller hvordan man 

registrerer seg til arbeidet, og kunne fokusere på utfordringene og opplevelsen av selve 

arbeidet. For å gjøre sparkesykkelarbeidet selv måtte jeg starte et enkeltmannsforetak, 

registrerte meg som innhenter for et av firmaene. Jeg skriver ikke hvilket firma jeg meldte 

meg inn i av anonymitetshensyn.  Etter jeg hadde registrert meg på nettsiden deres, fikk 

jeg en epost om å dukke opp på kontoret deres for en introduksjon. Introduksjonen besto 

av en power-point-presentasjon om hvordan arbeidet skulle gjøres, og praktiske ting 

knyttet til betaling og hvordan applikasjonen fungerte. Første gangen jeg kjørte brukte jeg 

min egen bil, det er en liten personbil, og jeg fikk plass til kun to stykker av gangen. Etter 

de er innhentet er det noe ulikt hvordan firmaene organiserer lading. Hos noen blir 

sparkesyklene sendt til et lager som driftes av eksterne, hvor noen tar ansvar for 

ladeprosessen. Andre har tilgang til lager, men må lade selv, og noen lar ladeprosessen 

være helt opp til hver enkelt. 

 

Sjåførene pratet som regel veldig mye, og det virket ikke på meg som om det var noe 

ubehagelig å snakke om temaene jeg tok opp. Min utfordring var å styre samtalen inn på 

temaene jeg hadde bestemt meg for var interessante, men det var også viktig å la sjåførene 

fortelle om det de syntes var viktig uten at jeg skulle regissere det i for stor grad. Vanligvis 

startet jeg med å prate om løst og fast, arbeidserfaringer og historier før jeg startet med en 

tematikk, og lot det utspille seg derfra. Jeg spurte aldri fra et ark eller skrev ned noe de sa 

mens vi satt i bilen, men jeg skrev ned sitater og stikkord i notatblokka mi når vi ble separert 

i løpet av arbeidsprosessen.  
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Jeg skrev ned opplysninger om sjåføren som kjønn, alder og annen relevant informasjon 

for kunne beskrive utvalget mitt demografisk.  I neste avsnitt viser jeg skjematisk hvilke 

opplysninger jeg tenkte som viktige å notere.  Det var alltid flere naturlige separasjoner 

som skjedde i løpet av innhentingsprosessen. I Gobo (2008) sitt skille mellom å se etter 

noe bestemt flere steder eller gå ut å se etter noe nytt, ble denne innsamlingsprosessen en 

kombinasjon. Det var unaturlig å gå ut med helt ferskt blikk, siden jeg hadde en del 

forhåndskunnskap om det praktiske rundt arbeidet. Samtidig var det viktig å ikke la mine 

egne tanker, knyttet til sparkesykkelarbeidet, forkludre en mulig ny vinkling eller forståelse 

av det jeg var opptatt av. Det viktigste for meg ble å prøve å denaturalisere 

arbeidsprosessene, og stille åpne spørsmål knyttet til arbeidet. Siden jeg hadde gjort 

arbeidet selv, og har en del erfaring med sjåføroppdrag var jeg opptatt av å ikke ta for gitt 

at sjåføren mente noe jeg selv kanskje tenkte, eller ta for gitt at sjåføren så på en situasjon 

slik som jeg selv ville gjort.  

 

Idéen jeg hadde om hva jeg ville snakke med sjåførene om endret seg fra å dreie seg veldig 

konkret om sparkesykkel-praksisen og mer mot deres yrkeshverdag i varebilsegmentet 

generelt. For innhenterne uten direkte ansettelsesforhold i sparkesykkelfirmaene, var dette 

var én av mange jobber (eller «gigs») de hadde. Få av dem reflekterte kun om 

sparkesykkelfirmaene, men mange hadde mye å si om varebilbransjen og problematikk 

knyttet til den. Jeg har også sett på hvordan bedriftene selv presenterer arbeidet som 

sparkesykkelinnhenter, og sett om sjåførene kjenner seg igjen i beskrivelsene bedriftene 

gir. Det var et poeng å spørre sjåførene om deres opplevelse av arbeidet uten å legge noen 

føringer for hvordan jeg forventet av de skulle svare, og var forsiktig med å snakke for mye 

om det jeg visste om feltet, for å ikke farge sjåførens meninger om tematikkene vi snakket 

om.    

 

4.5 Analyse av datamaterialet  

For å strukturere datamaterialet mitt laget jeg flere skjema som fokuserte på ulike aspekter 

av datamaterialet. Først samlet jeg demografiinformasjonen jeg hadde fra notatblokken 
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min, og kartla datamaterialet mitt. Denne informasjonen var interessant fordi det sier noe 

om datamaterialet, og gir en indikasjon på hvem som jobber i distribusjonsprosessene til 

sparkesykkelbedriftene. For å å kunne diskutere demografien av sparkesykkelinnhentere 

laget jeg et klassifikasjonsskjema, og samlet denne informasjonen om innhenterne: 

Kjønn  

Alder  

Etnisitet 

Sivilstatus 

Utdanningsnivå 

Tilknytningsform til 

sparkesykkelselskap 

 

Etter jeg hadde laget en skjematisk oversikt over de demografiske egenskapene til 

datautvalget mitt, søkte jeg etter å lage noen overordnede koder basert på datamaterialet 

mitt. Inspirert av Tjora (2017) sin stegvise deduktive-induktive modell (SDI-modellen) 

ville jeg bearbeide datamaterialet mitt med tekstnære koder. Den induktive delen av Tjoras 

metode dreier seg om å jobbe seg fra rådata, mot teori, og den deduktive delen omhandler 

å sjekke den teoretiske delen mot det mer empiriske. Poenget er å jobbe både induktivt for 

å faktisk generere «ny» data, og sjekke om det man kommer frem til holder vann, ved hjelp 

av deduktive metoder. Det som var mest relevant for min del var hans idé om tekstnære 

koder, det vil si å lage merkelapper på datamaterialet som inneholder samsvarende 

tematikk, og bruke disse merkelappene for å utvikle konsepter (Tjora, 2017: 19) Denne 

induktive tilnærmingen til generering av data tenkte jeg selv var viktig for å prøve å 

forhindre at oppgavens temaer ikke skulle bli til fra mine egne tidligere erfaringer, men 

faktisk ut ifra det sjåførene mente. En slik tilnærming for å gå videre fra rådata mener jeg 

var ganske fruktbar grunnet oppgavens empiriske natur. Oppgaven er på mange måter en 
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kartlegging av praksiser, og en diskusjon av varebilsegmentet, og empirinær koding ble et 

naturlig første steg for å behandle dataen.  

 

I mitt tilfelle var ikke utgangspunktet mitt rent induktivt,17 og intervjuguiden min var preget 

av jeg hadde en viss idé om hvilke problemområder som kunne dukke opp gjennom 

datainnsamlingen. Samtidig var det viktig for meg å ikke låse samtaleemnene mellom 

sjåførene og meg til kun det jeg hadde forberedt på forhånd. I praksis viste dette seg å være 

ganske lett å unngå, siden sjåførene pratet ofte uoppfordret, både om temaer som jeg hadde 

tenkt ut på forhånd, og temaer som jeg ikke hadde tatt med i den opprinnelige 

intervjuguiden. I praksis mener jeg derfor at selve datainnsamlingen var nokså induktiv i 

den forstand at jeg ikke brukte bakgrunnskunnskapen min for å gå ut å teste det jeg selv 

mente var sant, men heller brukte den som et bakteppe for å kunne stille gode 

oppfølgingsspørsmål.  

 

Jeg samlet alle sitatene i et dokument, og startet å lete etter fellestrekk blant svarene. Siden 

datamaterialet ikke var massivt ble det overflødig å skulle kode det i et annet program enn 

Word, og det å søke på ord/uttrykk som gikk igjen viste seg å være effektivt. Jeg startet 

med å samle sitater som omhandlet arbeidsprosessene og arbeidsvilkårene til sjåførene, og 

laget koder ut ifra de mest gjentagende tingene sjåførene hadde sagt. Jeg leste teori og 

tidligere forskning samtidig som jeg jobbet med kodene, og fokuserte på et av funnene av 

gangen. Analysen ble skrevet som en blanding av sjåførenes sitater og kodene jeg hadde 

laget, diskutert i lys av relevant teori og tidligere forskning.  Følgende skjema viser et 

eksempel på koder jeg laget fra datamaterialet:  

 

 
17 Det kan argumenteres for at fullstendig induktivitet er umulig i kvalitativ analyse. Forskeren vil alltid ha 

med seg særegne måter å tolke data på og påvirke utfallet av det som genereres. For meg var det viktig å 

omfavne det at jeg hadde tilgang til et felt få faktisk har tilgang til, og bruke mine egne erfaringer for å 

kunne undersøke problemstillingene mine best mulig.   
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Overarbeidet  

Underbetalt  

Lite stabilitet 

Teknologisk 

arbeidsorganisering 

Lite regulering i 

varebilbransjen 

Arbeidslivskriminalitet 

 

4.6 Etikk, reliabilitet og validitet 

I løpet av datainnsamlingen måtte jeg gjøre etiske vurderinger hele veien. I forkant av 

datainnsamlingen var jeg klar over at varebilbransjen er preget av høy grad av 

arbeidslivskriminalitet (Eggen et al., 2020) og at jeg kunne oppleve lovbrudd i form av at 

sjåførene gjorde noe ulovlig (i trafikken eller knyttet til trafikken) eller avdekke at noen 

eksempelvis ikke hadde tillatelse til å jobbe lovlig i Norge.  Det var viktig for meg å kunne 

skrive om disse eventuelle lovbruddene uten at det skulle gå ut over sjåførenes anonymitet, 

og det var grunnlaget både for at jeg ikke valgte å ta opp lyd eller bilder, samt anonymiserte 

både sjåførnavn og bedriftsnavn. Før vi startet arbeidet gikk jeg gjennom 

samtykkeskjemaet (som jeg både hadde skrevet på norsk og engelsk18), og understreket at 

alt ville være anonymt, samt at de kunne avbryte når som helst. Jeg understreket også at de 

når som helst kunne velge å ikke svare, og at jeg da ville droppe spørsmålet. Det var også 

viktig for meg at de skulle oppleve meg som en ressurs, og jeg fortalte at jeg hadde gjort 

arbeidet selv, kunne det grunnleggende, og ville hjelpe til i arbeidet så godt jeg kunne. 

 

 
18 Samtykkeskjemaet ligger i vedleggslista, vedlegg 1. 
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I intervjuguiden min hadde jeg ikke lagt inn noen spørsmål som eksplisitt spurte om 

arbeidslivskriminalitet, men om samtalen omhandlet praksiser som sjåførene snakket åpent 

om, og som i tillegg beskrev ulovlige praksiser kunne jeg spørre oppfølgingsspørsmål 

knyttet til det. Det var da også viktig for meg å understreke til sjåføren at det var helt 

frivillig å svare på disse spørsmålene, jeg gjentok at alt var anonymt og at jeg ikke ville 

skrive navn, selskapsnavn eller ytre kjennetegn som kunne avsløre identiteten til sjåføren. 

Jeg opplevde at sjåførene, relativt uproblematisk, var villige til å snakke om dette, selv om 

det var et par tilfeller da jeg spurte om arbeidskontrakter at noen informanter ikke ville 

svare meg. I disse situasjonene følte jeg ikke at sjåførene opplevde spørsmålet som 

ubehagelig, men noen valgte å ikke svare på spørsmål knyttet til dette. Generelt var 

stemningen god blant alle jeg var med, og sjåførene pratet lett om det meste. De 

forskningsetiske rettningslinjene sier dette angående lovbrudd i datainnsamlingsprosessen:  

I det ansvar forskeren tar for den enkelte, kan lojaliteten og konfidensialiteten 

utfordres om forskeren oppdager misligheter, lovbrudd eller kriminelle handlinger. 

Forskeren har vitneplikt på linje med andre medborgere, men denne må vurderes 

og avveies i forhold til konfidensialitetskravet og til mislighetenes art. Det kan være 

tilfelle hvor de forskningsetiske hensyn og løftet om taushet veies tyngre enn loven. 

(De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2009). 

Min vurdering om at lojaliteten og konfidensialiteten til sjåførene veide tyngre enn min 

meldeplikt angående lovbrudd mener jeg er riktig av to grunner. For det første er ikke 

lovbrudd i denne bransjen noe nytt fenomen. Politiet, skatteetaten, tollvesenet og NAV 

samarbeidet alle i en rapport som fremhevet problemet varebilsegmentet har med 

arbeidslivskriminalitet (A-krimsenteret i Oslo og Akershus, 2019). Dette ble også 

tydeliggjort og poengtert i (Eggen et al., 2020). For det andre kan disse lovbruddene 

kategoriseres som mindre alvorlige sammenlignet med andre former for kriminalitet. 

Meldeplikten hadde helt klart vært regjerende om alvorligheten av kriminaliteten hadde 

vært større. Dette er min egen personlige refleksjon, men jeg mener selv at jeg har handlet 

i tråd med de forskningsetiske retningslinjene.  
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4.6.1 Reliabilitet 

I min etnografiske undersøkelse har ikke alle spørsmålene vært like til alle jeg har vært 

med ut i arbeid. Selv om jeg stort sett har vært innom de samme temaene med de fleste var 

det ulik vektlegging av de ulike temaene blant de ulike sjåførene. Ringdals (2001) 

beskrivelse av reliabilitet dreier seg om spørsmålet om en hadde fått de samme resultatene 

flere ganger om studien hadde vært gjennomført med de samme måleinstrumentene, av 

forskjellige forskere. I mitt tilfelle hadde nok det vært usannsynlig å få nøyaktig de samme 

resultatene ved gjentakende observasjoner, siden jeg, i min form for datainnsamling, ofte 

åpnet for å stille oppfølgingsspørsmål ut ifra det sjåføren var opptatt av å snakke om. 

Samtidig har hovedtemaene for intervjuene vært noenlunde lik på alle 

observasjonsrundene, og det er større sannsynlighet for at sjåførene ville snakket om de 

samme tingene, kanskje med andre formuleringer. For å svare på problemstillingene mine 

må jeg også supplere med tidligere forskning for å kunne ha belegg for det jeg sier, spesielt 

knyttet til hva som kjennetegner en sparkesykkelinnhenters hverdag. Jeg søker ikke i 

oppgaven å gi et generalisert svar om nøyaktig det som kjennetegner alle 

sparkesykkelinnhenteres hverdag, men beskrive i grove trekk utfordringene sjåførene har i 

arbeidet sitt.  I det føler jeg at jeg har lykkes i å oppnå en god reliabilitet, og jeg er av det 

inntrykk at sjåførene har vært ærlige og oppriktige med meg. En redegjørelse av 

metodikken er også med å styrke reliabiliteten. Det kunne styrket reliabiliteten ytterligere 

hvis datainnsamlingen hadde vært gjort av flere forskere, og det kunne også vært flere 

intervjuobjekter. Helst hadde jeg ønsket å være med flere sjåfører ut for 

sparkesykkelinnhenting, men Covid-19 satte en stopper for datainnsamlingen min i mars. 

Samtidig føler jeg at jeg fikk gode observasjonsrunder med de 15 jeg bruker, og at jeg kan 

svare på problemstillingen min ut ifra datamaterialet mitt.   

 

4.6.2 Validitet  

Validitet dreier seg om metoden min er egnet for å måle det jeg ønsker å måle (Kvale, 

1997). I problemstillingene mine søker jeg etter kjennetegn ved sparkesykkelarbeidet, og 

å beskrive hvordan en plattformbasert bedriftslogikk kan påvirke den norske modellen. 

Metoden min dreier seg om å samle og beskrive sjåførenes egne fortellinger. Jeg søker ikke 
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å generalisere funnene mine, men å gi et innblikk i hvordan en slik arbeidsorganisering kan 

påvirke det norske samfunnet. I spørsmålene knyttet til validitet i denne oppgaven er 

kanskje et av det mest fremtredende elementet min egen dobbeltrolle, som både er forsker, 

men også en deltakende part i store deler av det jeg undersøker. Dette er både i form av at 

jeg har vært en deltakende observatør under datainnsamling, men også at jeg har en god 

del erfaring fra dette feltet fra tidligere, i form av at jeg jobber i et transport- og 

logistikkselskap. Dette har gitt meg en større tilgang til feltet enn jeg ville hatt uten denne 

bakgrunnen, men har også vært noe å være oppmerksom på, og ta hensyn til. Mine 

tolkninger av det sjåføren forteller påvirker hva jeg vil presentere som funn i oppgaven, og 

mine tolkninger bærer garantert preg av at jeg har erfaring i feltet jeg forsker i. Samtidig 

legger jeg frem nøyaktige beskrivelser av hvordan jeg analysert, og underbygger med både 

tidligere forskning og teori, for å styrke validiteten i oppgaven. Min erfaring fra bransjen 

har i mine egne øyne vært sentralt for tilgangen jeg fikk til de ulike sjåførene, og vært 

positivt for datainnsamlingen. 

 

Et annet poeng knyttet til validitet i oppgaven er hvorvidt datainnsamling uten lydopptak 

eller video blir like presist som med. Metoden min, inspirert av etnografisk metode, baserer 

seg på at jeg skal være en del av feltet jeg observerer, og jeg var redd for at introduksjonen 

av lydutstyr eller filmutstyr ville oppleves som en indikasjon på at jeg ikke var en del av 

feltet på ordentlig, men kun var der for å gjøre observasjon. Det var viktig for meg at 

informantene mine følte seg trygge, og at de ikke følte seg avlyttet. I den relativt korte 

perioden jeg var med sjåførene var det viktig at han ikke var skeptisk til mine hensikter, 

noe som kunne ført til at han hadde sensurert egne svar. På tross av at jeg ikke tok opptak 

av samtalene jeg hadde med innhenterne, har jeg valgt å likevel sitere dem basert på 

feltnotatene mine. Disse ble skrevet ned rett etter hver økt jeg var ute, da jeg fortsatt hadde 

det de hadde fortalt friskt i minne. Jeg har forsøkt å gjengi sitatene så ordrett hukommelsen 

min tillot, og først og fremst rettet opp i grammatikk, av hensyn til lesbarhet. For å gjøre 

opptak mener jeg at rene dybdeintervjuer ville vært mer egnet, siden en har mulighet til å 

stille oppvarmingsspørsmål, og at intervjuobjektet i den settingen har en tanke om at «nå 

skal jeg intervjues». For denne oppgaven mener jeg en etnografiinspirert «work-along»-
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metode er mer egnet, av to grunner. For det første ville tilgang til feltet vært vanskeligere 

hvis jeg hadde basert meg på tradisjonelle intervjuer. Sjåførene ville kanskje ikke tatt seg 

tid til å sette seg ned og la seg intervjue,19 men heller være villige til å ta imot arbeidshjelp. 

For det andre ville ikke tradisjonelle intervjuer latt meg være med og oppleve og observere 

arbeidsprosessene, noe som var en viktig kilde til interessante data om innhenternes 

arbeidsvilkår.  

 

4.7 Alternative tilnærminger til oppgaven  

Gjennom innsamlingsprosessen endret jeg mye på intervjuguiden min, og oppgaven som 

startet som en generell karlegging av sparkesykkelarbeid ble i stor grad også en slags 

kartlegging av varebilbransjen. Sjåførene jeg fikk være med ut på arbeid, uten direkte 

ansettelsesforhold, var ikke særlig opptatt av sparkesyklene. De var opptatt av å tjene 

penger, og arbeidet med veldig mange ting. Sparkesykelarbeidet var noe ekstra. De få 

sjåførene jeg satt på med som var direkte ansatt, og som var veldig investert i jobben sin 

snakket i bunn og grunn om helt andre ting enn det den innleide sjåføren snakket om. Denne 

forskjellen har jeg brukt som et funn i oppgaven, men jeg har også tenkt at det kunne vært 

fruktbart og gjort et feltarbeid kun hos den ene, eller andre gruppen. Et fokus utelukkende 

på den faste ansatte hadde vært vanskeligere å få til, grunnet adgang til feltet, og oppgaven 

hadde ikke reflektert hvordan majoriteten av sparkesykkelarbeiderne har det.  Jeg valgte å 

legge hovedvekten på den innleide parten, og kunne sådan ha begrenset 

innsamlingsprosessen min til utelukkende sjåfører uten fast ansettelse. Oppgaven kunne 

også ha dreid seg mer generelt om varebilbransjen, hvor sparkesykkelarbeid hadde vært én 

del av arbeidet til sjåføren. Samtidig var jeg i utgangspunktet interessert i å finne ut hvordan 

sparkesykkelarbeid ble gjort, og fokuset på varebilbransjen har kommet frem etter å ha hørt 

på hva sjåførene har hatt å si. Oppgaven har hatt en så bred problemstilling på grunn av 

spillerommet til å sette søkelys på det sjåførene er opptatt av, diskutere det opp imot teori, 

tidligere forskning, og andre relevante sparkesykkelopplysninger. For en mer tilspisset 

 
19 Oppegaard (2018) beskriver også hvordan rene intervjuer var vanskelig å få til blant Uber-sjåfører, 

knyttet til at sjåførene ikke var villige til å ta seg tid til dette.  
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oppgave, og en enda mer etnografibasert oppgave kunne problemstillingen blitt spisset 

mer, kanskje en eller to bedrifter kunne vært kilden for datainnsamling, og oppgaven kunne 

gått mer i detalj i arbeidet, prosessene og konsekvensene for sjåførene i feltet. Da kunne 

oppgaven også i større grad fokusert på motsetningene mellom den faste arbeidskjernen og 

den innleide. Dette ville dog gitt mindre oversikt over praksisene som brukes generelt hos 

alle bedriftene, og muligens gitt et skjevt bilde av praksisen generelt i 

sparkesykkelbedrifter. Koblingen mellom plattformbedrift og innleid arbeidskraft har blitt 

et sentralt tema, og blitt viet stor del i analysen. Alle de ulike variasjonene innad i 

bedriftene, nye løsninger og annen teknologi har vært vanskelig å følge, med en så kort 

datainnsamlingsperiode. Bransjen er i kontinuerlig endring, og praksiser jeg observerte i 

felt er ikke sikkert at er praksiser som gjøres i dag. Det ble derfor et poeng å følge 

varebilsjåføren og ikke legge hovedvekten direkte på praksisene, men mekanismene som 

ligger bak. Praksisene de beskriver er en del av sparkesykkelarbeid som generelt begrep, 

og er mer en illustrasjon for arbeid i plattformøkonomien, enn en direkte karlegging av de 

ulike variasjonene mellom firmaene.  

 

4.8 Hva er dette en case av? 

Oppgavens problemstillinger omhandler innhenteres arbeidsvilkår og 

plattformøkonomiske kjennetegn, og samspillet mellom plattformøkonomi og den norske 

modellen. Gjennom datainnsamlingen ble det klart at dette er en case av plattformøkonomi 

og dens påvirkning i det norske arbeidslivet, men også en case av at plattformøkonomien 

som et segment innad i varebilbransjen. Det er en case av plattformøkonomi grunnet 

arbeidsorganiseringen til sparkesykkelbedriftene. Plattformene har etablert seg med en 

teknologisk arbeidsorganisering, uten særlig direkte kontakt mellom bedriftene og 

sjåførene. Det som skiller dette fra varebilsegmentet generelt er den helteknologiske 

arbeidsorganiseringen, den algoritmiske styringen av operasjonell karakter, og de fastsatte 

rammene for priser, som er gjeldende for alle. I stedet for å justere oppdragspris blir 

utbetaling, blant annet, justert med tilgang sjåførene har til arbeid. Det skiller seg også fra 

varebilsegmentet ved det asymmetriske forholdet mellom sjåfører og de som leier inn 
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oppdragene (se Ivanova et al., 2018) hvor de som leier inn sjåførene sitter med mye mer 

informasjon enn sjåførene selv. Varebilbransjen har dog eksistert mye lenger enn 

plattformøkonomien, og har vært preget av utkontraktering, arbeidslivskriminalitet og 

prispressing lenge før det var mulig å leie elektriske sparkesykler på mobiltelefonen (Eggen 

et al.,2020). Den løse tilknytningsformen mellom oppdragsgiver og oppdragstaker gjør seg 

gjeldende i bransjen uavhengig av den teknologiske arbeidsorganiseringen. Samtidig er det 

indikasjoner på at det å organisere arbeidet gjennom plattformer kan gjøre sjåførenes 

autonomi over eget arbeid mindre, samt gjøre forholdet mellom sjåførene og bedriftene 

mer fragmentert.  
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5.0 Analyse  

I dette kapitelet presenterer jeg analysen av det empiriske materialet. Jeg begynner med en 

beskrivelse av mine egne refleksjoner av å gjøre sparkesykkelarbeidet selv, og beskriver kjennetegn 

ved det praktiske arbeidet. Jeg beskriver arbeidsorganiseringen til sparkesykkelbedriftene, og 

drøfter det i lys av arbeidsorganiseringen til sammenlignbare plattformøkonomiske bedrifter. 

Videre presenterer jeg demografiske kjennetegn ved sjåførene jeg har intervjuet, før jeg beskriver 

de ulike praksisene de ulike sparkesykkelbedriftene har knyttet til arbeidsorganisering. Videre 

diskuterer jeg varebilbransjen mer detaljert, og beskriver reguleringen av bransjen, og hvilke 

utfordringer bransjen står overfor. Avslutningsvis presenterer jeg hva sjåførene tenker om hvordan 

sparkesykkelbedriftene selv presenterer arbeidet de gjør.  

 

5.1 Refleksjoner og erfaringer fra å jobbe som innhenter selv  

Som jeg beskrev i metodedelen, var første steg i datainnsamlingsprosessen å registrere seg 

som sparkesykkelinnhenter og gjøre arbeidet selv. Dette gjorde jeg for å få en klar idé om 

hvordan arbeidet var organisert og for å få litt bakgrunnsinformasjon som kunne være 

verdifull å ha med seg i en intervjusituasjon med sjåførene jeg ville sitte på med. Arbeidet 

er organisert i den samme applikasjonen som brukerne av sparkesyklene bruker, og etter at 

jeg hadde blitt godkjent fikk jeg tilgang til innhenterdelen til appen. Her kunne jeg se sykler 

som trengte å hentes, lades, og flyttes for service. Dette er plattformaspektet ved 

arbeidsorganiseringen til sparkesykkelbedriftene. Appen var veldig intuitivt enkel å bruke: 

Se på kartet, trykk på en sparkesykkel for å markere den, kjør for å hente den, kjør den dit 

den skal. Alt var oppstykket i enkle prosesser. De ulike oppdragene gir ulik betaling. Flytte 

en sykkel fra A til B vil gi deg en viss sum, hente sykkelen, lade den, og plassere den ut 

igjen vil gi en litt høyere sum (rundt 30 kroner +/- for flytting, rundt 50 kroner +/- for 

lading20). Det førstnevnte er oppdrag som kan gjøres så lenge det er sykler som trenger å 

flyttes, for tilgjengeligheten til kundene, eller for service, og er oppdrag som er tilgjengelig 

uavhengig av tid på døgnet. Ladeoppdragene er tilgjengelig fra sent på kvelden, utover 

natten. Felles for begge disse prosessene er at om du tar et oppdrag har du X antall timer 

 
20 Disse summene er ulike både fordi sparkesykkelbedriftene har ulike priser seg imellom, men også 

grunnet at prisene justeres ut ifra etterspørsel. 
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til å gjøre så mange oppdrag du klarer, og har tilgang på, før du må vente X antall timer før 

arbeidet blir tilgjengelig igjen. 

 

Da jeg gjorde arbeidet, hadde jeg ingen kontakt med noen i firmaet. Jeg hentet sykler, ladet 

de hjemme i leiligheten (eller på et eksternt lager) og plasserte de ut igjen innenfor den 

tidsrammen jeg hadde, og brukte kun appen for å gjøre dette. Appen gir deg all informasjon, 

og du kan se statistikk over hvordan du har gjort det. Sparkesykkelbedriftene har flere 

kriterier og standardkrav, og hvordan du gjør arbeidet påvirker statistikken din, som du 

(delvis) ser i appen. Standardkravene er forskjellige mellom bedriftene, men dreier seg 

generelt om å sikre at det er sparkesykler tilgjengelig i de mest travle tidene, og at de er 

plassert ut riktig. Dette innebærer blant annet hvordan sykkelen plasseres ut: 

Sparkesykkelen skal plasseres i en spesiell vinkel for å ta opp liten plass på fortauet, og 

gjøre det enkelt for brukerne å bruke de. Sparkesykkelen skal også plasseres i riktige 

geografiske soner (markert på kartet som røde og grønne soner) og de skal settes ut til riktig 

tid (ikke overstige den totale tiden du har på å gjøre arbeidet, men også plassere de ut før 

visse tider på døgnet knyttet til når det er mye folk i gatene). Hvis noen av disse kriteriene 

brytes blir utbetalingen mindre, og det påvirker statistikken din. Statistikken er viktig, for 

den avgjør om man får tilgang til mer arbeid eller ikke, på samme måte som Ivanova et al. 

(2018) beskriver om praksisene i Foodora og Deliveroo. 

 

Som nyregistrert innhenter hadde jeg tilgang til et lite antall sparkesykler som jeg kunne 

hente inn. For å få tilgang til å hente flere sparkesykler måtte jeg vise til at jeg hadde gjort 

arbeidet godt i liten skala. Jeg måtte utføre arbeidet til den standarden jeg har forklart 

ovenfor i et visst antall dager for å få tilgang til å kjøpe flere ladekabler. De første 

ladekablene var gratis, men hvis jeg låste opp muligheten til å lade flere sparkesykler, 

gjennom å arbeide, måtte jeg selv kjøpe flere ladekabler. Jeg fikk også inntrykket på 

introduksjonen hos firmaet at hvis jeg ville ha flere ladere var det forventet at jeg jobbet en 

del. Det var ikke snakk om noen formell avtale om mer jobbing, men mer enn forventning 

fra firmaet. Det kom til uttrykk da jeg spurte om hvordan en skulle tilegne seg flere 
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ladekabler enn de første, og fikk til svar at da måtte jeg enten «jobbe meg opp» gjennom 

appen, eller muntlig «binde» meg til å jobbe en god del, selv om det ikke var et formelt 

krav. Noen av sjåførene jeg satt på med snakket om noe av det samme, og jeg diskuterer 

det mer i detalj senere.  

 

Første gangen jeg hentet sparkesykler kjørte jeg min egen bil. Det er en liten personbil og 

jeg fikk kun to stykker inn i bilen min samtidig. Jeg måtte kjøre tre runder for å få hentet 

og ladet syklene jeg markerte. Inntekten min på den første kjøreturen var totalt 215 kroner. 

Hvis jeg ikke regner selve ladeprosessen, som bare er å vente på at de blir ferdig ladet, som 

arbeidstimer brukte jeg cirka 2,5 timer til sammen på å hente inn og levere ut syklene. Det 

vil gi meg en inntekt på 85 kr timen etter jeg trakk i fra utgiftene, bom og bensin og strøm. 

Andre gang jeg kjørte selv fikk jeg låne en varebil og ladere av en bekjent. Avtalen var at 

jeg skulle kjøre bilen hans, bruke hans ladere og registrere innhentingen på hans konto. Da 

slapp jeg å registrere meg selv, og han slapp å kjøre og gjøre arbeidet selv. Det var ikke 

spesifisert noe sted i arbeidsavtalen at dette ikke var lovlig, og jeg fikk høre at han flere 

ganger hadde gjort det slik med andre som hadde kjørt og hentet sparkesykler via hans 

konto. Siden min bekjent ikke var ansatt i firmaet han jobbet i, men også var selvstendig 

næringsdrivende, og ikke har personlig arbeidsplikt, er lov å bruke underleverandører 

(Hovtvedt, 2016), som jeg, om enn ikke formelt, i dette tilfellet var. Det var ikke det samme 

foretaket som jeg selv var registrert i, men det var en lignende prosess med unntak av at 

lading skulle skje på et eksternt lager. Etter forsikring om at det ikke gjorde noe om jeg 

gjorde noen forsinkede leveringer eller ødela statistikken hans på noen måte startet jeg 

innhentingsprosessen. Bilen jeg kjørte var en stor varebil og det var betraktelig mer 

effektivt å hente i denne. Omtrent på samme tid som jeg hadde hentet det totale antallet jeg 

hadde tilgang til på min egen konto,21 hadde jeg samlet femten stykker med denne bilen. 

Bortsett fra en større bil og bedre effektivitet var ikke arbeidet noe særlig annerledes enn 

jeg hadde opplevd det første gangen, med unntak av at syklene er ganske tunge, og det er 

 
21 Grunnen til at jeg ikke bare skriver hvor mange jeg hadde tilgang til, er at «startantallet» varier fra firma 

til firma, og gjengivelse av antallet kan være gjenkjennende.   



68 

 

mer slitsomt å bære flere sparkesykler. Etter cirka tre og en halv time hadde jeg fylt bilen 

med 25 sparkesykler og jeg hadde fremdeles god plass bak i bilen. Siden nyttelasten på 

bilen var cirka 750 kg og hver sykkel veier cirka 30 kg hadde jeg ikke mulighet til å hente 

flere av gangen hvis jeg skulle holde meg innenfor vektbegrensningene. Det hadde helt 

klart vært plass til flere, og bilen var ikke halvfull engang da jeg kjørte til ladestasjonen.  

 

 Jeg kjørte bilen til et lager på østkanten av Oslo, koblet syklene opp til laderne som var 

montert. Cirka tre timer senere kom jeg tilbake, lastet sparkesyklene inn og leverte de ut 

på samme måte som jeg ville gjort i firmaet jeg var registrert hos. Total inntjening var 1379 

kroner før skatt, og jeg hadde brukt omkring ni timer på hele prosessen. Det ville gitt meg 

en timelønn på 153 kr timen før drivstoff og bomutgifter, og andre utgifter knyttet til bil 

(forsikringer og lignende). Etter den andre turen min alene reflekterte jeg litt på hva dette 

hadde gitt meg. Det hadde gitt meg en god innføring i hvordan arbeidet ble utført, hva slags 

teknologiske og regulatoriske rammer som påvirket arbeidet, samt teknisk kompetanse 

innfor appen og sparkesykkelsystemet. Det ble imidlertid klart for meg, at bortsett fra et 

par netter med litt dårlig søvn og litt bilkjøring, hadde jeg ikke fått virkelig oppleve hvordan 

det var å være en sparkesykkelinnhenter. Jeg gjorde dette for en masteroppgave, ikke for 

pengene eller arbeidet, og kjente nok på helt andre følelser knyttet til arbeidet enn de som 

har dette som levebrød. Det hadde alltid vært tanken å sitte på med sjåfører, intervjue dem 

og gjøre arbeidet sammen, men etter den andre turen alene bestemte jeg at det var det jeg 

skulle gjøre aller mest av i løpet av datainnsamlingen. Det var sjåførenes historie og 

opplevelser som var viktig, og min forståelse av arbeidet var ikke nok til å reflektere rundt 

det problematiske knyttet til organisering i varebilbransjen og plattformøkonomien som en 

del av varebilsegmentet. 

 

5.2 Kjennetegn og demografi ved sjåførene 

Jeg kom i kontakt med sjåførene jeg skulle sitte på gjennom kontakter på arbeidsplassen 

min. Gjennom nøye utvalgte portvoktere fikk jeg kontaktinformasjon til en del sjåfører 

som gjorde arbeidet, jeg jeg tok kontakt med dem, gjennom portvokterne mine. Da jeg 
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første gang var ute og jobbet med, og intervjuet en innheter, hadde jeg ikke helt klart for 

meg hva jeg burde spørre om, men hadde laget en intervjuguide med ulike tematikker for 

hva jeg tenkte var interessant knyttet til deres arbeidshverdag. Intervjuguiden ble viktig 

gjennom datainnsamlingen og den var i utvikling fra jeg startet til jeg sluttet. Jeg kjørte og 

møtte sjåførene der de ville startet arbeidet sitt, og satt på med dem derfra. Jeg var alltid 

deltakende i arbeidet, og hjalp til med det som trengtes å gjøres – hovedsakelig henting av 

sykler og registrering i appen. Jeg kjørte også litt, men det var snakk om små strekninger 

for å flytte bilen i forbindelse med innlasting av sparkesykler.  

 

Alle 15 sjåførene jeg møtte var menn. 13 av dem jobbet uten et direkte ansettelsesforhold 

til bedriften de samlet sparkesykler for, mens to var direkte ansatt. Alle unntatt tre hadde 

enten innvandret til Norge selv, eller hadde foreldre som har gjort det. Alle med 

innvandrerbakgrunn hadde opphav fra Øst-Europa, Midtøsten og Afrika. Tre av dem 

snakket engelsk – jeg har gjengitt hva de har sagt på engelsk, og ikke oversatt til norsk. 

Begge med et direkte ansettelsesforhold var av etnisk norsk opphav, og det var kun én av 

sjåførene uten direkte tilknytning til firmaet som var av norsk opphav. De innleide 

sjåførene vil jeg anta var et sted mellom 30 og 50 år,22 mens de direkte ansatte var noe 

yngre (jeg vil anta mellom 20 og 30). Én av de direkte ansatte innhenterne var fulltidsansatt 

med utdanning, og en av dem var deltidsansatt og kombinerte jobben med studier. Han som 

jobbet heltid tjente rundt 36 000 kroner i måneden, før skatt, og fortalte at han som regel 

jobbet fra åtte til fire, men at det ofte var litt overtid og estimerte at han jobbet mellom 40 

og 45 timer i uka.  Den faste ansatte uten fulltidsansettelse var ansatt på 20-

prosentskontrakt og tjente mellom 10 000 og 20 000 kroner i måneden avhengig av hvor 

mye ekstra han jobbet i tillegg til den faste arbeidstiden.  

 
22 Sparkesykkelinnhenting i USA har fått omtale i mediene. I avisartikler har eksempelvis (Lorenz, 2018 og 

Herron, 2018) portrettert sparkesykkelinnhentere, og det fremstår som gjennomsnittsalderen på disse 

innhenterne er ganske lav (ofte mellom 16 og 25 år). Dette kan tyde på at det er en yngre arbeidsstokk for 

slikt arbeid i USA. Dette kan skyldes lavere aldersgrense for bil, at mange amerikanske tenåringer har egen 

bil, og at arbeidet i større grad blir rettet mot yngre folk. I Norge har få tenåringer bil, spesielt varebil, og 

innhenterne er ofte de som har tilgang til varebiler og jobber innad i transport og logistikk fra før.  
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Ingen av sjåførene uten ansettelsesavtale i sparkesykkelutleiefirmaene hadde høyere 

utdanning, og alle hadde sparkesykkelinnhenting som en ekstrainntekt. De som jobbet uten 

direkte avtale med sparkesykkelbedriftene var enten ansatt i et enkeltmannsforetak, eller 

var selvstendig næringsdrivende. Et fåtall ville ikke oppgi detaljer utover om de var ansatt 

eller drev for seg selv, enten fordi de ikke ville si det, eller fordi de selv var usikre.23 

Sjåførene i denne kategorien sa de som regel tjente mellom 20 000 og 30 000 kroner i 

måneden, men gjennomsnittlig arbeidsmengde var mellom 50 og 60 timer i uka (enkelte 

oppe i 70), og besto av mye mer enn bare sparkesykkelarbeid. De uavhengige sjåførene 

jobbet betraktelig mer enn de direkte ansatte, og hadde flere jobber. Noen jobbet på 

gatekjøkken, noen kjørte taxi, noen jobbet i byggefirma og mange hadde andre budoppdrag 

i tillegg til sparkesykkelinnhenting. Det var tydelig at de ikke mente at den norske 37,5-

timers arbeidsuken dekket det behovet de hadde for å arbeide, hovedsakelig fordi jobbene 

de kunne få ikke brakte nok penger inn. En av sjåførene fortalte:  

I do this three or four times a week. It’s all right, not so much money, but it helps. 

I’m sending a lot of money home, you know, it’s important to work. Norwegians 

are lazy, haha. I work in the morning, in the evening and in the night, Sunday I 

have time off, sometimes. Not every day I’m working all the time. I can sleep in the 

day if I have time off, no problem. […] Usually I’m working for a carpenter in the 

day, for delivery company in the evening and scooters in the night. I do this for 

three or four months, and I go back to Lithuania for one or two months at a time, 

for my family. I was employed before and it was not good, I could almost not work, 

not enough. Now I can, hehe, I’m always tired, but it’s good, not forever. (Sjåfør 1) 

Sjåfør 1 jobbet nok mer enn gjennomsnittlig selv blant de innleide sjåførene, og mente han 

jobbet mellom 60 og 70 timer i uka, men det å jobbe mye var definitivt et kjennetegn for 

arbeiderne som samlet sparkesykler uten direkte ansettelse. Sjåføren beskriver lange 

arbeidsdager som ofte kunne vare fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Gjennom hele 

arbeidsdagen beskrev sjåføren at han kjørte bil, og at han satt bak rattet flesteparten av 

 
23 Jeg presset ikke sjåførene på dette spørsmålet, om de ikke ville svare, og jeg vil ikke spekulere i årsaker 

til at dette spørsmålet ikke ble besvart av etiske årsaker.  
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timene han var på jobb. Sjåfør 1 sin beskrivelse av arbeidet viser til en sentral 

problemstilling i varebilsegmentet som dreier seg om kontroll over hvor mange 

arbeidstimer en sjåfør har.  

 

Hvordan disse sjåførene mottok betaling for sjåførtjenestene sine var varierende. De som 

var registrert som innhentere gjennom et eget foretak fikk utbetalingen inn gjennom 

applikasjonen. De som var ansatt i et firma som brukte applikasjonen sa at pengene 

kommer inn på et firma, og pengene kommer inn på deres konto som en av flere 

transaksjoner avhengig av hvor mye de har jobbet. En sentral fortelling fra sjåførene dreide 

seg om tilgang på arbeid. Flere hevdet at dette var jobber de gjorde fordi det var vanskelig 

å finne noe annet å gjøre. Dette gjelder sjåførene uten direkte ansettelse. Mellom 2008 og 

2016 sank andelen lavt utdannede yrkesaktive med ti prosentpoeng. Det finnes i dag færre 

jobber for lavt utdannede, og konkurransen i jobbmarkedet er mye høyere enn tidligere 

(Fedoryshyn, 2018). I OECD-rapporten Investing in youth Norway trekkes også lavere 

utdanning frem som den største risikofaktoren for å havne uten arbeid i Norge (OECD, 

2018). Problemet med å ikke ha noe annet å gjøre gikk igjen.  

… jeg fullførte aldri videregående, det var ikke noe for meg, men det er ikke lett å 

skaffe seg noe annet å gjøre da, jeg har jobbet litt på matbutikk og sånn, men det 

er best å kjøre synes jeg, det er lettere, men også mer jobb, siden det er ingen som 

legger begrensninger for det. (Sjåfør 15) 

Dette sitatet knytter seg til både det som kommer frem i OECD-rapporten nevnt ovenfor, 

men knytter seg også til problematikk knyttet til diskriminering i arbeidslivet. Store deler 

av sjåførbasen jeg har sittet på med har innvandrerbakgrunn, og flere beskriver 

vanskeligheten med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. I Midtbøen & Rogstad (2012) 

gjennomførte forskerne en empirisk studie som viste at utenlandskklingende navn hadde 

mindre sannsynlighet til å få jobbintervju enn norskklingende navn, selv om kompetanse 
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og arbeidserfaring var lik.24 Denne empiriske casen er en illustrasjon på at varebilsegmentet 

er en av de få mulighetene marginaliserte grupper, som også opplever diskriminering, har 

til lønnet arbeid.   

 

5.3 Drift – et samspill mellom ansatte og innleide 

De som jobber direkte i bedriftene har ofte mer ansvar for selve innsamlingsprosessene enn 

de innleide arbeiderne, og samler sykler ofte kun når det er stengt talt nødvendig. Den 

innleide parten, som jobber for firmaet har ikke dette ansvaret. De kan jobbe når de vil, 

eller om de vil, men er begrenset av både hvilken tilgang de har til arbeidet og hvilke 

tidspunkter bedriftene åpner for slikt arbeid. Arbeidet presenteres som et valg sjåførene tar 

selv, men arbeidet kan også sees på som en siste måte, de som føler de trenger å tjene 

ekstra, har til å faktisk tjene mer. Ofte er det, som nevnt, lavt utdannede, selvstendige 

sjåfører, som gjør sitt daglige virke i varebilsegmentet og er avhengige av å gjøre det 

arbeidet som er tilgjengelig for dem.  

 

Driften av sparkesykkelbedriftene kjennetegnes av både direkte ansatte og innleide parter, 

men den direkte ansatte gjør mer enn bare å være en sjåfør. De jeg snakket med virket 

investert i arbeidsoppgavene sine, jobbet gjerne med flere ting på en gang, og hadde en 

oversikt over hvordan driften av bedriften hang sammen. De representerer også et 

mindretall av de som hovedsakelig henter, flytter og lader sparkesyklene. Det blir feil å 

kategorisere disse ansatte som kun sjåfører, siden de hadde mye større ansvar for selve 

driften av bedriften de jobbet i: 

Jeg samler inn sparkesykler når det trengs, men det er bare én av mange ting jeg 

driver med. Siden vi var med fra starten så har vi mange arbeidsoppgaver, enten 

det kommer til drift eller operasjon, finne savnede sykler, men også være i kontakt 

 
24 Midtbøen & Rogstad (2012) gjennomførte en studie hvor de sendte ut fiktive jobbsøknader på reelle 

stillingsannonser. Indikasjonene fra denne studien viste at det var om lag 25% mindre sannsynlig å få 

tilbakemelding på jobbsøknadene med navn som signaliserte innvandrerbakgrunn.  
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med de som kan fikse de om de går i stykker, og være i møter og være med i 

planleggingen av drift fremover og så videre. Så det er mange ting, da. (Sjåfør 6) 

Disse var i en særegen posisjon i forhold til majoriteten av sjåførene jeg satt på med under 

datainnsamlingen, og alle var en del av ledelsen i firmaet. De hadde ansvar og 

arbeidsoppgaver, og var utdannet i markedsføring og bedriftsledelse eller tok relevant 

utdanning ved siden av jobben. Selv om de ikke representerer den typiske 

sparkesykkelinnhenteren, er de en sentral brikke i distribusjonen til sparkesykkelfirmaene. 

Bedriftene består av en liten kjerne med faste ansatte som har et ansvar for å distribuere 

sparkesyklene fysisk kun når teknologien, som i utgangspunktet skal være det som 

organiserer arbeidet, ikke strekker til. Jobben deres kjennetegnes av å bruke data fra både 

brukere og innhentere til å forbedre arbeidet i begge ender av næringskjeden. Spørsmål 

knyttet til hvor sykler skal plasseres, når de skal plasseres ut, og oppmerking av geografiske 

soner, fastsetting av priser for tjenestene, og lignende. Det er også disse som har 

bestemmelsesrett over hvor mye arbeid de ulike innleide sjåførene får tilgang til. Selv om 

det i appen gis tilganger til å låse opp mer arbeid gjennom arbeid, kan de direkte ansatte 

overstyre disse sperringene og gi mer eller mindre tilgang til sjåførene.  

 

De innleide sjåførene var ikke like investert i sparkesykkelbedriftene, men først og fremst 

opptatt av å tjene penger, og gjorde dette som ett av mange oppdrag. Sjåførene i denne 

kategorien hadde ingen formell forpliktelse til å gjøre arbeidet, men gjorde det for en ekstra 

inntekt. Flere ganger i løpet av innhentingsprosessene opplevde jeg at sjåførene surret litt 

med hvilket firma de hadde sparkesykler fra bak i bilen, og slet litt med å finne den riktige 

applikasjonen tilhørende sparkesyklene.  

Sometimes I have to stop and check which scooter I have in the back, because I 

forget. I’m usually driving for the same company, but I have registered for picking 

up scooters at other firms. It’s all the same really, the app is the only thing different. 

(Sjåfør 13) 

Det ble tydelig for meg at de ikke var særlig opptatt av selve sparkesyklene, eller firmaene 

som driftet de. Jobben ga den en ekstrainntekt, og det var det viktige. Det var et stort poeng 
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for sjåførene å ha flere bein å stå på når det kom til økonomi, og få beskrev at de hadde en 

stabil arbeidshverdag. Varebilsjåførene tjener mindre enn gjennomsnittet i Norge (Eggen 

et al, 2020) og det var tydelig at sjåførene mente de ble for dårlig betalt. Ingen jeg satt på 

med, som ikke hadde fast ansettelse, hadde sparkesykkelarbeid som eneste arbeid. Ifølge 

en av sjåførene, er sparkesykkelinnhentingen  

 … bare noe jeg gjør ved siden av i dag. Egentlig pleier jeg ikke å gjøre det, men 

han som gjør det er på ferie og han ville at jeg skulle gjøre det. Jeg har tre stykker 

som jobber for meg, og vi kjører alt mulig. Sparkesyklene er liksom bare noe vi har 

på toppen, for å spe på om det har vært lite å gjøre en uke … (Sjåfør 7) 

En annen sjåfør fortalte:  

Jeg tjener cirka 7000 på dette i måneden, siden jeg ikke kan hente så mange 

sparkesykler enda. Problemet er at jeg ikke får hentet flere av gangen, ikke sant. 

For hver gang jeg henter sparkesykler så koster det meg tid, krefter, diesel og 

bommer. Hadde jeg hentet alle på en gang, ingen problem, da kunne jeg ha gjort 

det mer. (Sjåfør 15) 

Flere av sjåførene sa at i seg selv vil ikke sparkesykkelarbeidet være nok å overleve på. 

Flere forteller at det er antallet sparkesykler de har mulighet til å hente som hindrer dem 

fra å tjene noe særlig på det, samt at det ikke alltid er nok sparkesykler tilgjengelig for 

innhenting. Ifølge en av sjåførene, er det noen ganger 

… ikke nok (sparkesykler) å hente inn. Er jeg tilgjengelig så kan jeg jo kjøre, men 

når jeg logger inn så er det kanskje fem seks stykker jeg kan hente inn. Det er jo 

ikke verdt det (Sjåfør 8). 

Lønna varierte fra sjåfør til sjåfør, men sjåførene sa de tjente mellom 2000 og 10 000 kroner 

i måneden. Dette var hovedsakelig fordi noen hadde mer tilgang til arbeidet enn andre, og 

arbeidet organiseres forskjellig mellom firmaene. Oppdragslønna var noenlunde lik 

mellom sjåførene, men timelønna varierte veldig, basert på hvor mange sykler som var 

tilgjengelige, hvor lang tid det tok, og andre faktorer som hindret arbeidet i å gå raskt. Det 

var også store forskjeller i utgiftene. Eierne av egne biler hadde også utgiftene knyttet til 
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bilhold, mens de som var ansatt i et transportfirma uten egen bil ikke har det. Et viktig 

element som var med på å bestemme hvor mye sjåførene tjente var også om de klarte å 

gjøre arbeidet etter standarden til bedriften eller ikke. For sene utplasseringer, feilplasserte 

sparkesykler, eller andre feil kunne føre til trekk i utbetaling.  

 

Sjåførene gjør sitt daglige virke i varebilsegmentet, ikke bare i sparkesykkelbedriftene, og 

ikke bare i plattformorganiserte bedrifter. Plattformene organiserer bare deler av 

arbeidshverdagen til sjåførene uten direkte ansettelse. Det å jobbe oppdragsbasert, og det 

å være innleid, er dog standarden innad i hele varebilbransjen, uavhengig av selve 

arbeidsorganiseringen.  Beskrivelsene av arbeidet fra sjåførene uten kontrakter tyder på at 

også hentingen av sparkesykler hovedsakelig blir sett på som en «gig», eller et oppdrag 

som er ekstra (se Woodcock & Graham, 2020). Denne oppfatningen gikk igjen hos alle jeg 

satt på med, som jobbet på akkord. Gjennomgående var det frustrasjon over manglende 

stabilitet hos sjåførene uten direkte ansettelse. Jeg spurte om arbeidstider, arbeidsform og 

tanker rundt betydningen av dette. Ifølge Sjåfør 7 er  

… det beste […] selvfølgelig å få en kontrakt med noen og kjøre noe fast. Det er 

deilig for da kan jeg si til **** (navn på sjåfør) for eksempel at 'du skal jobbe 

mandag-onsdag, klokka da til da’.  Vi kan jo ikke bare leve på sparkesyklene … 

Det kan være noe uklart hva sjåførene mener med det å kalle sparkesykkelarbeidet som 

«noe ekstra» for alle oppdragene sjåførene tar på seg kan sees på som «noe ekstra». 

Sjåførenes varierende arbeidsmengde gjør alle oppdrag til det neste, ekstra oppdraget. Det 

er ikke bare sjåførene som merker konsekvensene av varierende arbeidsmengde og 

bedriftene som gjør avtaler med transportpartnerne må ofte finne nye sjåfører grunnet høyt 

frafall av nye sjåfører. Variasjonen i arbeidsmengde er basert på etterspørsel og avgjør om 

det er mye jobb eller ingen jobb. Dette kan tvinge sjåførene til å se etter andre inntektskilder 

enn sparkesykkelarbeidet om volumet er for lavt.   

 Ja, jeg har gjort det noen ganger, men jeg tror ikke jeg vil fortsette. Det er for lite 

penger i det. Det var ganske bra betalt helt i starten, men nå etter at de kuttet 
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prisene føler jeg ikke det er verdt det. Jeg gidder hvertfall ikke ta med sykler hjem 

og lade de. Det er for mye styr med de greiene der (Sjåfør 8). 

Sparkesykkelselskapet han jobbet for hadde en høyere utbetaling da de først lanserte, men 

hadde senere kuttet prisene med nesten 50 prosent. Justering av prisene er en av måtene 

sparkesykkelbedriftene kan justere hvor mange sjåfører som er tilgjengelige25. Sjåfør 8 

hadde ikke gjort arbeidet veldig lenge, og var bestemt på at han ikke ville gjøre det noe 

særlig lenger. For det første mente han at han fikk for lite betalt. For det andre mente han 

at han ikke fikk tilgang på mer arbeid uten å miste noe av fleksibiliteten i å kunne velge 

når eller hvis han ville gjøre arbeidet.  

 

Alsos et al. (2018) beskriver arbeid i plattformøkonomien som noe som ofte ikke blir gjort 

lenge av gangen. Plattformene sliter med høyt frafall blant sjåfører, mange prøver arbeidet 

litt, men søker etter andre mer stabile inntektskilder. Mange av sjåførene meldte om at de 

var avhengige av den ekstra inntekten for å få hverdagen til å gå opp, og at 

sparkesykkelarbeid (når det var tilgjengelig) var en god løsning, men at det var usikkert. 

Sjåfør 5 snakker om vanskeligheten rundt å beholde ansatte i sjåførfirmaet sitt: «…de som 

kommer inn, og jeg er fornøyd med, blir ikke værende, siden de får jobbe maks tre dager i 

uka. Folk trenger noe fast ikke sant» (Sjåfør 5). Han fortsatte:  

… mange er avhengig av å ha tre jobber. De sender masse penger hjem (til 

opprinnelseslandet sitt) kona jobber ikke, og de har regninger som alle andre. Noen 

er veldig gode på å finne seg noe å gjøre, og er det ikke mer å hente hos 

sparkesykkelfirmaene, så prøver de seg et annet sted (Sjåfør 5). 

Blant sjåførene jeg var med fikk jeg også inntrykket av at ikke alle så for seg å holde på 

med sparkesykkelarbeid så lenge, ikke utelukkende fordi betalingen var for liten, eller 

 
25 Sparkesykkelselskapene er ikke de eneste som blir beskyldt for å justere prisene opp etter lansering. Uber 

hevdet selv, etter selskapet gikk offentlig, at de ville ta mellom 19 og 21% av inntjeningen til sjåføfene. 

Hamilton (2019) mener derimot at det tallet ikke stemmer, og det at i realiteten ligger på 35% 
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arbeidet var usikkert, men på grunn av vanskelighetene å kombinere arbeidstimene med 

hverdagslivet. Sjåfør 12 fortalte:  

Jeg har ikke gjort det så mye, men det er ikke noe jeg tror jeg kommer til å gjøre så 

lenge. Det funker greit å kjøre om natta og sånn nå, men hvis jeg får meg familie 

tror jeg ikke at jeg orker å drive sånn her lenger. Det er mye kjøring, men jeg har 

jo en plan om å ikke kjøre så mye når jeg blir eldre. (Sjåfør 12). 

Sjåfør 12 har jobbet i varebilsegmentet i 12 år og har en kone som er gravid. Han sier han 

har jobbet oppdragsbasert hele yrkeskarrieren sin. Han har testet de ulike plattformene, 

jobbet for flere tjenester som krever varebil, og tjenester som ikke krever varebil. Han 

forteller at han vanligvis ikke holder på med en plattform for lenge, fordi det vanligvis blir 

dårligere betalt etter en stund, samt at firmaene forventer mer av deg om du holder på en 

god stund. Samtidig er han avhengig av ekstrainntekten plattformene gir mulighet for. Til 

daglig har han en arbeidsuke på nærmere 70 timer.  

 

Varebilransjen preges av liten grad av sikkerhet, budoppdragene blir flere i takt med økt 

netthandel, og distribusjonskjedene som pleide å være en del av den enkelte bedrift blir 

utkontraktert til selvstendige sjåførfirma eller enkeltmannsforetak. Etableringskostnadene 

er lave for å etablere seg som budbilsjåfør og konkurransen er høy: 

 Noen ganger jobber jeg ingenting, mens andre dager jobber jeg hele dagen. Det 

vet man ikke. Det er vanskelig å skulle ha noen for å kjøre for seg, man vet jo ikke 

når de får jobbe. Når det bare er meg går det bra, men det er slitsomt ... (Sjåfør 4) 

En annen sjåfør sa:  

My boss texts me in the morning or late at night and I see if I will work or not. He 

has a deal with one of the companies, but I don’t know what. I just drive when I get 

the message. It’s no problem, but I would like to drive more. If he don’t text me, I 

message my friends to see if they need anybody. It could be a lot of things, but I 

usually drive since I have a car.  I’m also renting out my car on Nabobil the days I 

cannot drive, or I am not here or these things. (Sjåfør 11) 
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Spørsmålet om stabilitet var en gjenganger hos sjåførene. Flere ønsket seg stabile 

arbeidskontrakter og mer fastsatte arbeidstimer. «It would be nice to have regular hours», 

sa Sjåfør 11. Hvor mye arbeid det er tilgjengelig avhenger av hva bedrifter som trenger 

slike typer tjenester trenger, hovedsakelig basert på etterspørsel i kundemarkedet. Er det 

sol og fint vær, bruker folk sparkesykler, sjåfører kan hente sparkesykler og tjene penger 

på dem. Er det dårlig vær og lite etterspørsel er det ikke jobb for sjåførene, og ingen lønn.  

 

5.4 Utvikling: nye krav i varebilbransjen. Deskilling og algoritmisk 

kontroll  

For sjåførene som ikke er ansatt, og ser på seg selv som varebilsjåfører, har ny teknologi 

spilt en stor rolle for utviklingen i arbeidet deres. All teknologien som brukes til å gjøre 

arbeidet ligger i plattformen, i applikasjonen på telefonen. Detaljerte beskrivelser av 

hvordan arbeidet skal utføres, og statistikk om hvordan tidligere leveringer og innhentinger 

har gått, samt estimerte tider, og hvor lang tid du har igjen på å gjøre arbeidet kan sees i 

appen.  

 

Flere av sjåførene beskriver arbeidet som mer stressende enn det har vært tidligere og at 

nye bedrifters teknologiske løsninger og estimerte tider gjør arbeidet mer kontrollert. De 

teknologiske rammene setter grenser for hvor mye arbeid som kan gjøres, og legger 

føringer for hvor mye en kan tjene. Blir arbeidet utført i lavere standard enn det bedriftene 

har satt som krav, trekkes det i betaling. Teknologien begrenser hvor mange sparkesykler 

som kan hentes inn, hvor lang tid det skal eller bør ta, og hva utbetalingen vil bli. Samtidig 

er det ikke noe krav til å gjøre jobben. Selskapene bruker push-varsler26 som sendes ut til 

sjåførene som er registrert med oppfordringer til arbeid. Gir ikke dette nok arbeidskraft, tar 

bedriftene direkte kontakt med sjåfører eller sjåførbedrifter. Dette er en praksis som går 

igjen hos flere plattformbedrifter (se Ivanova et al., 2019; Oppegaard, 2020).  

 
26 Meldinger som sendes til telefonene til sjåførene, som oppfordrer til å jobbe.  
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Sjåførene uten direkte ansettelse beskriver en utvikling fra et arbeidsliv hvor sjåføren hadde 

noe autonomi for hvor lang tid et oppdrag skulle ta, til et arbeidsliv hvor alle 

arbeidsprosesser er definert og oppdragsgiver har full kontroll på hvor lang tid prosessene 

tar eller bør ta. Teknologien har også muliggjort logg- og statistikkføring av alle 

arbeidsprosesser og blir brukt evaluerende.  Det spesifikke med selve arbeidsplattformene 

illustrerer en slags endring i varebilbransjen. De teknologiske løsningene setter 

rammebetingelser og tidsfrister på arbeidsoppgaver som ikke før var målbare på samme 

måte. En av sjåførene fortalte:  

Den største forskjellen fra å jobbe med vanlige bedrifter med faste ruter og sånn, 

er at alt skal skje så fort. Alle vet jo liksom at et sjåførkvarter er cirka en time, haha, 

men det funker jo liksom ikke når appen trekker deg om du ikke gjør det innen 30 

minutter. Skjønner du hva jeg mener? Man har jo tider og frister og sånn hos **** 

(offentlig bedrift) også liksom, men der er det ingen som sjekker noe særlig, og du 

leverer liksom bare til et postkontor eller hjem på døra til noen som har fått et langt 

vindu å være hjemme på. (Sjåfør 10) 

Dette sitatet peker på den teknologiske arbeidsorganiseringen gir plattformene muligheter 

til å innhente informasjon, og bruke denne informasjonen evaluerende på en helt annen 

måte enn det var mulig å gjøre tidligere. Dette kan sees på som at autonomien til sjåførene 

blir svekket. Sjåfør 10 snakker om faste ruter, og mener med dette en fast kjørestrekning 

mellom bedrifter som hadde standardbestillinger på standardvarer. Ofte var sjåførene ansatt 

i firmaet som produserte varen, om det var etterspørsel etter levering fra kundemarkedet. 

Dette gjelder eksempelvis postruter, melkeruter, men også mindre partier av dagligvarer, 

teknologi eller andre forbrukervarer. Utviklingen mot et mer fragmentert varebilsegment 

har ført til at færre vareprodusenter har egne ansatte sjåfører, og leier ut tjenestene til 

markedet (Eggen et al., 2020). Plattformene bruker også denne metoden for 

distribusjonsnettverkene, og teknologien tar over rollen som oppdragsgiver. Det som var 

nødvendig kunnskap tidligere blir mindre viktig med de nye plattformene, GPS og digitale 

ruteplanleggere gjør sjåførens egen kunnskap om området som kjøres i mindre viktig. 

Sjåføren fortsatte:  
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Før måtte man kunne postnummer, og det var litt om å gjøre at man hadde bra 

peiling på hvor man er i byen. Det var ikke noe særlig GPS da altså. Jeg pleide å 

ringe en kompis som var taxi-sjåfør for å finne ut hvor jeg var innimellom. Nå 

kjører alle bare på Google Maps, finner fram, men aner jo ikke hvor de er. (Sjåfør 

10) 

Braverman (1998) beskrev utviklingen ny teknologi førte med seg som «deskilling» eller 

en «degradering av arbeid». Han hevdet at arbeidsprosessene oppstykkes, arbeidet 

forenkles og blir uavhengig arbeidernes spesifikke kompetanse og kunnskap. Det blir 

dermed lettere å bytte ut arbeidsstokken. Selv om det ikke er noe empirisk grunnlag for å 

hevde dette på samfunnsnivå, samlet sett for alle bransjer, beskriver sjåførene en utvikling 

i arbeidet sitt som minner om dette. Nye GPS-systemer, enkle «steg for steg»-oppgaver 

presentert på smarttelefonen, grønne soner og røde soner gjør arbeidet til sjåføren enklere. 

Det er en helt klar måte og rekkefølge arbeidet skal utføres i, og veldig lite spillerom til å 

gjøre arbeidet på en alternativ måte. Samtidig så er det mindre viktig med 

forhåndskunnskap. Så lenge en har førerkort kan man settes rett ut i arbeid etter en ti 

minutters presentasjon av appen, og funksjonene minner så mye om teknologien vi bruker 

hver dag at til og med det kan virke overflødig. Det er ikke noe krav om å vite hvor øst og 

vest ligger i forhold til hverandre, man skal bare følge pila.  

 

Goose og Manning (2007) sitt poeng om at jobbene i det lavere sjiktet blir automatisert 

gjør seg ikke helt gjeldende for den siste prosessen (som er den faktiske kjøringen og 

flyttingen av sparkesyklene) men arbeidet, som uten teknologi krevde flere ferdigheter, 

krever færre ferdigheter i dag, siden prosessene frem til siste ledd har blitt automatisert i 

applikasjonene. De empiriske studiene som viser polarisering i arbeidsmarkedet (se for 

eksempel Goos & Manning, 2007; SOU, 2019:47; Dustman et al., 2009; Autor & Dorn, 

2013) peker alle på at jobbene i mellomsjiktet forsvinner. I sparkesykkelbransjen er 

arbeidsorganiseringen ofte preget av få direkte ansatte, stort sett fordi det ikke er noe særlig 

mellomsjikt. Det er fremdeles noen jobber i dette mellomsjiktet, som må gjøre 

organisatoriske oppgaver og sørge for at distribusjonen ikke stopper opp om teknologien 

ikke fungerer optimalt, men «jobb når du vil»-organiseringen fjerner store deler av 
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logistikkarbeidet og fjerner en god del arbeidsoppgaverinnad i sparkesykkelbedriftene. 

Ofte er det ikke nødvendig for denne mellomledelsen å faktisk leie inn sjåfører, siden 

teknologien er designet for å gjøre det. Stillingene kan fungere som en slags kontrollør av 

de teknologiske kontrollmekanismene, samt gjøre arbeid som krever mer kompetanse enn 

å hente sparkesykler, men samtidig kan hente sparkesykler om det trengs for at logistikken 

skal gå opp. Sjåførene jeg satt på med som hadde direkte ansettelse i sparkesykkelfirmaene 

faller under denne kategorien. Selv om arbeidet deres stort sett ikke dreide seg om 

sparkesykkelinnhenting var det en av arbeidsoppgavene som ble gjort om jobb når du vil-

rekrutteringen ikke ga høy nok avkastning.  

 

Bedriftene sikrer seg å kunne fortsette drift med høy grad av frafall både ved å bryte ned 

alle arbeidsoppgaver til et digitalt avkrysningsskjema og sjelden direkte ansette noen som 

kan ha innvendinger mot skjemaet. Verktøyene som brukes i arbeidet samler også en 

mengde data som blir brukt evaluerende. Leveres en sparkesykkel for sent eller settes i feil 

sone vil det bli registrert i appen. Blir dette gjort for mange ganger får det negative 

konsekvenser, enten økonomisk eller ved begrenset tilgang til arbeidet. Plattformene har 

muliggjort en kontroll som ikke tidligere var mulig. Dataprogrammene som brukes til å 

estimere hvor lang tid noe tar, tar ikke nødvendigvis hensyn til uforutsette hendelser, og 

gir ikke noe slingringsmonn om noe tar lenger tid enn det som er fastsatt. Sjåfør 12 fortalte:  

Først har du kanskje brukt lang tid på å finne en sykkel som noen har satt nede ved 

elva liksom, så du må gå for å hente den, kommer tilbake også er det en stengt 

tunell tilbake til ladestasjonen. Småting som det der da kan avgjøre om du ikke 

leverer 100 prosent Da trekker de meg for det da, går automatisk siden jeg er over 

tiden. (Sjåfør 12) 

Samtidig har plattformbedriftene en mellomledelse, selv om den er relativt liten, som har 

mulighet til å gjøre endringer, og overstyre teknologien. Sjåførene med direkte ansettelse 

hadde mulighet til dette, og beskrev at de hadde mulighet til å fjerne økonomisk 

sanksjonering av eksempelvis «for sene leveringer».  
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… jeg kan for eksempel endre utbetalingen til sjåførene om teknologien streiker og 

sånn. I lanseringsperioden hadde vi mye problemer med at noen sparkesykler ikke 

registrerte at de var hentet, og da ble jo ikke det registrert at sjåføren hadde hentet 

den, og da fikk han jo ikke noe penger for den. Da kan jeg gå inn og legge til en 

ekstra utbetaling til han da. Samme med den nivå-oppgradering-greia, den funker 

ikke helt før vi har nok folk som gjør det, så vi må liksom gi større tilgang til noen 

uten at de har «jobbet seg opp» på en måte da. Men da har vi gjort en vurdering 

på at de er gode. (Sjåfør 6).  

Praksisene rundt dette var varierende mellom de ulike sparkesykkelfirmaene. Noen sjåfører 

fortalte at det relativt enkelt å få endret utbetalingene, eller klage om de mente at 

teknologien hadde registrert feil, men andre fortalte at det ikke var like lett som sjåfør 6 

fortalte om. Felles for alle er at statistikken som registreres om sjåførens arbeid er 

tilgjengelig for noen høyere opp i verdikjeden, men muligheten til å få endret denne 

statistikken er varierende.  Nøyaktig hva slags type informasjon som blir brukt av 

bedriftene er data jeg ikke har fått tilgang på fra sjåførene som jobbet direkte i bedriftene. 

For å ha fått tilgang til slik type informasjon måtte oppgaven ha vært vinklet annerledes og 

datainnsamlingen måtte i større grad vært selve sparkesykkelselskapene. Ut ifra lignende 

praksiser, i Foodora eller Uber (se Oppegaard, 2020), blir dataen, som skal si noe om 

kvaliteten på arbeidet, brukt som en kontrollmekanisme. Er ikke arbeidet utført av den 

kvaliteten bedriften ønsker, kan de i teorien bare stenge arbeiderens tilgang til plattformen, 

eller styre hva slags tilgang arbeiderne har til å velge når de selv kan jobbe. En vanlig måte 

er via et «ranking-system» hvor du oppgraderer deg goder ved å gjøre arbeidet til den 

standarden satt av bedriften, og mister goder om det ikke blir det (Ivanova et al, 2018). Det 

er også mulig med direkte overvåkning av arbeiderne, ved å hele tiden vite hvor de befinner 

seg, ut ifra å digitalt se hvilke sparkesykler som blir markert av sjåførene, og hvor de 

befinner seg. Selv om prosessene er enkle, betyr ikke nødvendigvis at de fungerer 

knirkefritt. 

 

Under alle observasjonene var jeg med i arbeidet og som oftest hjalp jeg til med å sette 

kurs mot neste sparkesykkel, markerte dem på kartet, og var kartleser. Ofte markerte vi 
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flere sykler av gangen og vi hentet hver vår. Når syklene skal hentes inn må de ofte flyttes 

fra der de står før vi kan legge de i bilen. Av og til er sparkesyklene vanskelige å finne. 

Posisjonen på kartet stemmer kanskje ikke grunnet feil i kartnodene eller at sområdet er 

uoversiktlig, og syklene er vanskelige å finne. En sjåfør fortalte: 

En ting er at det er vanskelig å få kontakt med noen da. Man markerer 

sparkesykkelen på appen, og kjører til den, men det er ikke sikkert jeg finner den, 

hvem skal hjelpe meg med det? Jeg bruker masse tid på å ikke finne sykkelen, men 

det er ingen jeg kan ringe, og de kan jo ikke se mer enn meg uansett. Det er veldig 

kjedelig. Det taper jeg penger på ikke sant, jeg kunne brukt tiden på andre ting. En 

gang var det en sparkesykkel jeg trodde sto på veien, men den var satt på taket på 

et hus. Hvordan skal jeg komme meg dit? Det er umulig. (Sjåfør 9)  

Dette sitatet peker på problemene sparkesykkelbedriftene kan møte på, når teknologien 

som skal organisere alle delene av arbeidsprosessene ikke fungerer optimalt. I disse 

tilfellene er det da de direkte ansatte som kan hjelpe til med å ordne opp, men de er kun 

tilgjengelig når de har tid til det, og ikke nødvendigvis når sjåføren trenger det. Ivanova et 

al (2018) sin beskrivelse av asymmetrisk informasjon mellom bedriftsledelse og arbeider 

gjør seg gjeldende her. Ledelsen har tilgang til å se sparkesyklene (virtuelt) og hvem som 

markerer de til henting, og kan ta kontakt med sjåførene om noe trengs. Tilgangen sjåføren 

har til ledelsen er derimot en annen. Fem av sjåførene, uten direkte ansettelse, fortalte om 

at de hadde fått utdelt et telefonnummer som de kunne ringe om de trengte hjelp. De 

resterende mente at de ikke hadde fått noe kontaktinfo eller annen informasjon om hvordan 

de kunne få bistand i arbeidet om noe gikk galt.  

 

5.5 Reguleringen av og kriminalitet i varebilbransjen sett fra 

sparkesykkelinnhetere   

Sjåførene jeg har vært med på arbeid har diskutert problematikken med manglende 

regulering av bransjen de er en del av. En av sjåførene fortalte:  
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Det var ingen inspeksjon av bilene våre da vi registrerte oss hos **** 

(sparkesykkelfirma), det var kun, «puster du og har førerkort?», liksom, haha. Men 

det er så mange biler som er helt skakkjørte da, ikke lys, ikke bremser og rusta 

herfra til helvete (Sjåfør 14). 

Dette sitatet peker mot det både Eggen et al. (2020) og A-krimsenteret i Oslo og Akershus 

(2019) rapporterer om feil og mangler på biler i varebilsegmentet. Det er sterke 

indikasjoner på at dette er et seriøst problem i bransjen. Manglende lys, rust, nedslitte dekk 

og andre bilproblemer er godt synlig etter kort tid innad i dette feltet. Problemene her er 

knyttet til både dårlig internjustis hos firmaene som belager seg på varebiler for å drifte 

operasjonen sin og manglende offentlige kontroller, rettet mot varebiler. 

 

Varebilene har en vektgrense på tre og et halvt tonn, men størrelsen og tyngden på 

sparkesyklene gjør det mulig å fylle bilen med betraktelig flere sykler enn hva som er tillatt. 

På første observasjonsrunde med Sjåfør 1 stoppet vi ikke innsamlingen på 25 sparkesykler, 

slik jeg hadde gjort da jeg gjorde arbeidet selv, men fylte opp til 40. Jeg spurte han om det 

ikke ble for tungt for bilen, men han mente det ikke var noe problem. Under neste 

observasjon tok jeg opp tematikken før vi kjørte:  

 … det er ingen som har sagt noe om hvor mange sykler vi kan ta i bilen liksom. 

Det er opp til oss. Det var en kar som ble stoppa med nesten hundre stykker, vet 

ikke hvordan det gikk med han. Det var over 500 kg overvekt eller noe … Jeg har 

nok kjørt med overvekt selv også, men ikke så mye. Men folka virker ikke være klar 

over det, ass, at man må tenke på hvor mye det kan lastes inn. De bilene her tar 

sykt mye mer enn de har lov til … (Sjåfør 2). 

Bilenes utforming gjør det lett å fylle bilen for tungt. Det er ofte god plass, og bilene er i 

utgangspunktet tunge, og har ofte en nyttelast på mellom 750 og 1100 kg. Bilene som har 

høyere nyttelast er ofte nyere biler, men de eldre bilene er ofte ikke rustet for last over 750 

til 800 kg. En sparkesykkel veier mellom 30 og 40 kg. Det vil si at det maks kan fylles inn 

25 sparkesykler hvis bilen har nyttelast på 750 kg og sparkesykkelen veier 30 kg, og kun 

18 om sparkesykkelen veier 40 kg. Nøyaktig hvor mye bilen faktisk kan laste kan være et 
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vanskelig spørsmål å svare på. Utenlandske varebiler kan være ombygget, men ikke fått 

nytt vognkort. Dette tilsier at vektbegrensningen kan være enda større, og eneste mulighet 

til å sjekke om bilen er overlastet er å veie den på en trafikkstasjon.  Det gjøres kontroller 

av vegvesenet og politiet, men det er i liten grad, og er ofte varslet på forhånd (Eggen et al, 

2020).  

 

Under feltarbeidet tok jeg opp problematikken knyttet til arbeidslivskriminalitet i 

varebilsegmentet, og var ute etter å høre hvilke erfaringer sjåførene hadde med dette. Ikke 

alle sjåførene jeg satt på med hadde hatt negative opplevelser selv, men alle hadde historier 

fra noen de visste om, eller kjente, noen som hadde opplevd kontakt med useriøse aktører. 

Ingenting tilsier at plattformene er en årsak til denne utviklingen, men det er liten tvil om 

at plattformenes bruk av selvstendig arbeidskraft passer godt sammen med 

varebilsegmentets generelle arbeidsorganisering, og konkurranse. Ifølge politiet i 

samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav, Tolletaten og Oslo kommune er 

varebilbransjen preget av mye arbeidslivskriminalitet (A-krimsenteret i Oslo og Akershus, 

2019). Sjåfør 5 mente  

… det er vanskelig å drive seriøst. Det er så mange som ikke betaler gutta sine, 

kjører masse og går konkurs. Så kommer de tilbake igjen noen måneder senere med 

nytt navn, og enten de samme gutta som de hadde før, men som oftest nye som ikke 

vet at de ikke kommer til å få betalt. Altså de får jo litt betalt, men det er mange 

som jobber for nesten ingenting, så gjør de det et par ganger, også kommer det et 

nytt firma, registrert på broren eller onkelen. (Sjåfør 5)  

Eggen et al. (2020) hevder at varebilsegmentet ikke blir særlig truffet av eksisterende 

offentlige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, i motsetning til godstransporten 

med totalvekt over 3,5 tonn. SERO-undersøkelsen til Skatteetaten viste ifølge Eggen et al. 

(2020) at kun 23 prosent av de forespurte hadde tillit til at myndighetene har iverksatt gode 

nok rutiner og kontroller for å bekjempe useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet. Høy 

konkurranse, useriøse aktører og manglende reguleringer presser betalingen sjåførene får 

for oppdrag ned. I og med at det er såpass lave etableringskostnader for sjåfører, og det 
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ikke trengs løyve, som det eksempelvis krevet i drosjenæringa (se Oppegaard, 2020), kan 

det være for mange sjåfører i forhold til antall sjåføroppdrag. Det kan sees i sammenheng 

med økningen i antall sysselsatte i firmaer med registrerte varebiler, som var på nesten 10 

prosent mellom 2015 og 2018 (Eggen et al., 2020: 7).  

 

5.6 Hva tenker sjåførene om presentasjonen av eget arbeid?  

Jeg var også interessert i hva sjåførene tenkte rundt hvordan arbeidet deres ble beskrevet 

av oppdragsgiversiden. Jeg syntes dette var interessant, siden jeg mistenkte at det ville være 

et skille mellom hvordan arbeidet ble presentert, og hvordan det opplevdes å faktisk gjøre 

arbeidet. Jeg hentet ut flere formuleringer fra nettsidene til sparkesykkelselskapene og 

presenterte det for sjåførene. Jeg stilte spørsmålene slik at det skulle gjelde 

sparkesykkelbransjen generelt, og sjåfører ga tilbakemeldinger på formuleringer fra firma 

de nødvendigvis ikke jobbet for. Dette gjorde jeg for å ikke avsløre hva slags firma de 

jobbet for. Noe av det første jeg la merke til når jeg besøkte hjemmesidene til 

sparkesykkelselskapene var at de fleste presenterte seg som miljøbevisste og lanserte sine 

tjenester som et grønt mobilitetsalternativ. Voi, for eksempel skriver: «Vi elsker å 

samarbeide med miljøvennlige, anerkjente selskap som tar godt vare på sparkesyklene 

våre. Kort sagt, så vil du samle inn, lade og plassere ut på angitte steder i din by» (Voi, 

2020b). Hvor miljøvennlige sparkesyklene er kan diskuteres.  En studie publisert i North 

Carolina State University konkluderte med at el-sparkesyklene var et verre alternativ enn 

både buss og moped grunnet materialene brukt i produksjonen av sparkesyklene og den 

gjennomsnittlige levetiden til syklene (Hollingsworth et al., 2019). Et annet miljøspørsmål 

er knyttet til hvordan sparkesyklene hentes inn og utplasseres. Sjåfør 2 sa: «Det er ikke så 

miljøvennlig det vi holder på med tror jeg, alle jeg kjenner kjører med diesel». 

Prosentandelen av elektriske varebiler i Norge er relativ liten, kun fem prosent av alle 

varebiler solgt frem til september 2019 var elektriske (Førde, 2019). Selv om det hadde 

blitt en økning i el-bilsalget ville bilene også hatt mindre vektkapasitet, og vært 

vanskeligere og gjennomføre arbeid med.27 En av sjåførene fortalte: «Hvordan skal man 

 
27 Etter ordningen med at sparkesyklene i større grad får batteriene sine byttet er det blitt flere av 
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gjøre det miljøvennlig liksom, el-bilene funker kanskje for firmaene som kjører bittelitt, 

men for oss som gjør andre ting er det ikke mulig. De er for dyre og for dårlige» (Sjåfør 

7). Det kan stilles spørsmål ved hvem sparkesykkelbedriftene presenterer arbeidet sitt for; 

Miljøhensynet sto ikke sterkt blant sjåførene jeg satt på med, og ingen mente at det de holdt 

på med var miljøvennlig. Det kan virke som det er viktigere at andre, som forbrukere og 

kommuner, ser på arbeidet deres som miljøvennlig. Firmaene som søker etter innleid 

arbeidskraft, presenterer gjerne arbeidet sitt som fleksibelt. Lime skriver: «Du bestemmer 

selv hvor mange timer du jobber. Tidsplanen er fleksibel. Du kan fylle på juice når det 

passer deg best» (Lime, 2020). Denne fremstillingen av arbeidet går igjen flere steder: Både 

Wolt (2020) og Uber (Oppegaard, 2018) fremstiller arbeidet som fleksibelt, og legger 

arbeidsformen frem som om man er sin egen sjef. Hvor fleksibelt det er for arbeiderne har 

blitt diskutert tidligere i oppgaven, men jeg syntes det var interessant å få sjåførenes 

tilbakemelding på nettopp dette: «How can we choose? We cannot do this in the day, it 

must be in the night, we have maybe two or three hours flexibility» (Sjåfør 11). 

Fleksibiliteten er også knyttet sammen med hvilken skala arbeidet gjøres i.  “Jeg tror ikke 

vi faktisk må, men det er ganske forventa at vi stort sett kjører nå, siden vi har litt volum 

på det” (Sjåfør 14). Dette kan tyde på at fleksibiliteten som loves kun er formell og 

teoretisk. I praksis må sjåfører som jobber i varebilbransjen, ikke kun i 

sparkesykkelbransjen, jobbe lange dager og ta på seg flere oppdrag. Det å samle 

sparkesykler eller ikke samle sparkesykler er i og for seg et valg og kan defineres som 

fleksibelt, men i praksis er arbeiderne innad i dette segmentet svært presset på pris og må 

ofte ta på seg oppdragene som er tilgjengelige. Da er ikke sparkesykkelinnhentingsarbidet 

særlig fleksibelt, og blir gjort av de som kanskje ikke har andre muligheter i 

arbeidsmarkedet. De fleksible arbeidsorganiseringene til sparkesykkelbedriftene er 

tilsynelatende en god mulighet for sjåfører til å jobbe når de vil og være sin egen sjef, men 

jeg vil argumentere for at disse praksisene ikke nødvendigvis representerer fleksible 

muligheter for sjåførene, men kan sees på som lavtlønnet arbeid som gjøres av de som ikke 

har gode muligheter i jobbmarkedet.  

 
sparesykkelfirmaene som eier egne elektriske biler, men det er fremdeles veldig liten andel elekriske biler 

innad i varebilbransjen generelt. 
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Et kjennetegn er også at bedriftene presenterer arbeidet sitt som nyskapende. Bird skriver: 

«Det er en ny måte å tjene penger på»– (Bird, 2020). En av sjåførene problematiserte dette 

argumentet: «Det eneste som er nytt er at det skjer på app. Ingen her jobber fullt og bare 

samler sparkesykler på natta på gøy» (Sjåfør 10). Selve teknologien og plattformene er 

nye, men oppdragsbasert virksomhet i varebilsegmentet er ikke noe nytt fenomen. «Det er 

fortsatt, kjør dette til dit, det er jo litt lettere selvfølgelig, men det er ikke nytt» (Sjåfør 10). 

I flere, hovedsakelig utenlandske, mediedekninger av sparkesykkelarbeid beskrives 

arbeidet som: «It’s like Pokémon Go,28 but at least I’m getting paid» (Herron, 2018). Her 

sammenlignes plattformarbeid med spillet Pokémon Go, og fremstiller arbeidet som et 

spill, og at det er noe som er gøy å drive med. Jeg lurte på hvordan sjåførene stilte seg til 

en slik representasjon av arbeidet sitt: «… hva snakker du om? Pokémon? Dette er jobb 

midt på natta …» (Sjåfør 7). En annen sjåfør sa: «… this is not a game …» (Sjåfør 1). 

Sitatene fra sjåførene indikerer at de ikke kjenner seg igjen i fremstillingen i at arbeidet 

deres kan sammenlignes med spill. Sitatene fra amerikanske medier beskriver arbeidet i 

USA, og mye tyder på at sparkesykkelhenterne er eldre i Norge enn i USA. Det var ingen 

av sjåførene jeg satt på med som kjente seg igjen i sammenligningen med spill. Estetikken 

innad i appene er dog relativt lik enkelte spill, og aspektet med å opptjene poeng for å låse 

opp nye nivå (for å få tilgang til å lade flere sparkesykler) ligner spill. Det kan tyde på at 

arbeidet i utgangspunktet er ment på en yngre demografi og tiltenkt ungdom som skal lade 

sparkesykler som en ekstrainntekt. I Norge er det derimot ikke denne demografien som 

faktisk gjør arbeidet, men sjåfører som allerede gjør sitt daglige virke innad i 

varebilsegmentet.  

  

 
28 Pokemon Go er et geo-fencing spill som går ut på å finne og fange virtuelle pokemon på forskjellige 

geografiske lokasjoner. 
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6.0 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg drøfte hovedfunnene fra analysekapittelet, og diskutere 

problemstillingene i lys av datamaterialet, teori og tidligere forskning. 

Sparkesykkelbransjens distribusjonsnettverk består hovedsakelig av innleide sjåfører fra 

varebilbransjen, og sparkesykkelbedriftene kan sees på som en aktør i varebilsegmentet, 

ikke bare en aktør i plattformøkonomien. Hverdagen sjåførene beskriver omfatter heller 

ikke bare sparkesykkelbransjen, men beskrives som én del av et hektisk og fragmentert 

arbeidsliv. Sjåførene, som kan beskrives som både overarbeidede og underbetalte, har ofte 

ikke arbeidskontrakter som sikrer fast tilgang på jobb, men arbeidet organiseres løst, både 

ved hjelp av plattformer, og uten. Plattformlogikk og internasjonal bedriftslogikk gjør seg 

gjeldene i varebilbransjen, og plattformene har hatt en enklere etablering innad i bransjen, 

som ikke bærer preg av strenge reguleringer, enn eksempelvis det Uber hadde i 

drosjenæringen (se Oppegaard, 2020).  

 

6.1 Arbeidere i randsonen av den norske arbeidslivsmodellen 

Den norske modellen kjennetegnes av et organisert arbeidsliv med faste ansettelser, tariffavtaler, 

sterke parter på begge sider av bordet, tillitsvalgte og medbestemmelse og medvirkning (Dølvik, 

2015). Gjennom oppgaven har vi sett at varebilbransjen i større grad bærer preg av selvstendige 

aktører, som jobber uten sikkerheten i fast ansettelse. Der den norske modellen fremmer et ordnet 

og organisert arbeidsliv, hvor både arbeidsgivere og arbeidstakere er representert i forhandlinger 

på kollektivt nivå, har varebilsjåførene sjelden disse rammene rundt sitt eget arbeidsliv. Sjåførene 

har ikke stor makt over eget arbeid, og konkurransen og arbeidslivskriminaliteten i 

varebilsegmentet presser oppdragsprisene ned. Den lave lønna tvinger mange til å jobbe mye mer 

enn den «vanlige» 37,5-timersarbeidsuka. Dette kommer til uttrykk gjennom samtalene med 

sjåførene i sparkesykkelbransjen, som gjør sparkesykkelarbeid i tillegg til mange andre oppdrag. 

Varebilmarkedet kan på den måten sees på som en næring i randsonen av den norske 

arbeidslivsmodellen, og være en indikasjon på at den norske modellen ikke gjelder hele arbeidslivet 

i Norge. Ingen av sjåførene jeg har sittet på med har vært medlemmer i en fagforening, og alle uten 

direkte ansettelse i sparkesykkelfirmaene jobbet hovedsakelig på provisjonslønn.  
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6.1.1 Hva kjennetegner arbeidsforholdene til sjåførene som lader el-

sparkesykler?  

Sparkesykkelarbeidernes arbeidsforhold kjennetegnes av lange dager, med ulike oppdragsgivere. 

De ulike tilbyderne av arbeid i varebilsegmentet har stor variasjon i hvor mye arbeid som er 

tilgjengelig, så sjåførene i denne delen av arbeidslivet kan være nødt til å se etter flere 

oppdragsgivere, og jobbe mye i påvente av at arbeid plutselig ikke kan være tilgjengelig. De 

kjennetegnes også av å ha en lavere lønn enn gjennomsnittet i Norge (Eggen et al., 2020). Spesifikt 

for sparkesykkelarbeidet er den teknologiske arbeidsorganiseringen, der alt arbeidet for det meste 

skjer uten kontakt med noen som jobber direkte i sparkesykkelfirmaene. Plattformene fungerer som 

en slags mellomledelse som dikterer hvor mange sparkesykler som kan samles inn, hvor lang tid 

det bør ta, og når arbeidet er tilgjengelig. Om sjåførene leverer sparkesyklene for sent, eller bryter 

noen andre retningslinjer blir utbetalingen trukket automatisk. Sjåførene har ulike former for 

formell tilknytning til firmaene de jobber for – sjåførene jeg satt på med var enten selvstendige 

næringsdrivende eller ansatte i enkeltmannsforetak, utenom to stykker som var ansatt i direkte i 

sparkesykkelfirmaene. Sjåførene uten direkte ansettelse jobbet kun når arbeidet var tilgjengelig, 

regulert av bedriftene ut ifra tider på døgnet, men også basert på hvor mye tilgang hver enkelt hadde 

tilgang på. Det kan virke som om det å «stige i gradene» gjennom å låse opp tilgang gjennom 

applikasjonen ikke fungerer optimalt i en norsk kontekst. Uten direkte ansettelse er det heller ingen 

direkte forpliktelse til at den som har registrert seg faktisk skal gjøre jobben selv, på et personlig 

plan. Dataen som skal si noe om den individuelle prestasjonen til innhenterne, blir i praksis kun 

viktig knyttet til spørsmålet om hvor mye arbeid som er tilgjengelig. Tilgangen til arbeid kan også 

tilegnes gjennom uformelle avtaler med de direkte ansatte i sparkesykkelfirmaene, som har det 

overordnede ansvaret for logistikkprosessene. I en amerikansk kontekst er kanskje denne spill-

estetikken viktigere, der arbeidet i større grad er knyttet til tenåringer som gjør dette, mens de 

fremdeles bor hjemme hos foreldrene sine, enn i en norsk kontekst der arbeidet blir gjort av 

profesjonelle aktører som gjør sitt daglige virke i transportbransjen.  

 

6.2 Den norske modellen og internasjonal bedriftslogikk 

Eksemplet med Norse Production-saken (Lekve, 2020), beskrevet i teorikapittelet, kan sees 

på som et tegn på at arbeidsgiversiden har flere kort å spille på enn arbeidstakersiden, og 

at internasjonale bedriftspraksiser er gjeldende i Norge. Det er kun ett eksempel, og det er 

ikke noe bevis på en generell tendens i samfunnet, men det illustrerer både hvordan 
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internasjonale bedrifter har mulighet til å organisere seg, og hva som truer den norske 

arbeidsmodellen. I transportbransjen finnes det lignende prosesser som de Lekve (2020) 

beskriver, selv om ansettelsesformen i utgangspunktet skiller seg fra arbeiderne i Norse 

Productions29. Sjåførene er ikke vikaransatte, men innleide parter, ofte klassifisert som 

selvstendig næringsdrivende. Når sjåførbedriftene jobber oppdragsbasert er det få direkte 

avtaler om arbeid, men hver enkelt bedrift må fremforhandle en avtale med oppdragsgiver 

angående betaling. I praksis betyr dette at en sjåfør som gjør det bra og er ettertraktet blir 

betalt bedre, siden oppdragsgiver gjerne vil beholde avtalen, mens de som av en eller annen 

grunn er vurdert lavere blir tilbudt en lavere lønn.  

 

6.2.1 Hva kan sparkesykkelbedriftenes arbeidsorganisering si om 

utfordringene den norske modellen har i møte med internasjonal 

bedriftslogikk? 

Selv med forskjeller blant de ulike firmaene som drifter sparkesykkelvirksomhet har alle 

til felles at de i en eller annen form utkontrakterer deler av arbeidet sitt til eksterne parter. 

Det norske arbeidslivet er generelt sett preget av faste ansettelser (Nergaard, 2018), men 

varebilsegmentet bærer preg av større grad av løse tilknytningsformer med utstrakt bruk 

av selvstendig næringsdrivende sjåfører og innleide parter. Økt etterspørsel etter 

vareleveringstjenester, lave etableringskostnader for varebilsjåfører, og høy konkurranse 

er noen av faktorene som preger bransjen, A-Krimsenteret i Oslo og Akershus (2019) sin 

undersøkelse av varebiler på veiene i 2019 avdekket også at en femtedel på en eller annen 

måte brøyt loven. Undersøkelsen fant blant annet skatteunndragelse, fiktiv fakturering, 

stråmannvirksomhet og bruk av ulovlige arbeidere. Utkontraktering og oppdragsjobbing er 

heller ikke et nytt fenomen i varebilsegmentet, og det kan bli feil å se på internasjonal 

bedriftslogikk som noe som kommer inn og forstyrrer den norske arbeidsmodellen, siden 

modellen ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende i segmentene som mangler de 

institusjonelle rammene nødvendig for at modellen skal fungere. Sparkesykkel- og 

 
29 Mange aktører i varebilbransjen er store internasjonale aktører, som utelukkende bruker innleid 

arbeidskraft i Norge (Eggen et al., 2020).  
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varebilbransjens praksiser kan begge sees på som indikasjoner på at de internasjonale 

bedriftspraksisene også er nokså nasjonale, og ligger latent i det norske arbeidslivet. 

Hvilken forretningslogikk som gjør seg gjeldende baserer seg noe på maktforholdet 

mellom de ulike aktørene i næringen, og i segmentene med høy konkurranse, enkle 

arbeidsoppgaver, og høy tilgang på arbeidere som har få andre muligheter, får den norske 

modellen mindre fotfeste. 

 

6.3 Move fast and break things 

«Move fast and break things» er en frase popularisert av Facebook-grunder Mark 

Zuckerberg, og har blitt et kjennetegn for hvordan plattformbedrifter opererer (Taneja, 

2019). En norsk ekvivalent av frasen er kanskje «Det er bedre å be om tilgivelse enn 

tillatelse.» Plattformbedrifter i Norge har vært kjennetegnet av dette, kanskje mest 

spektakulært av Uber, som lanserte tjenesten sin i Norge uten den nødvendige tillatelsen 

for å bedrive taxi-virksomhet. Konsekvensene av dette var en klekkelig bot til bedriften, 

samt at titalls sjåfører mistet førerkortet sitt grunnet ulovlig pirat-taxi-virksomhet 

(Oppegaard, 2018). Sparkesykkelbedriftene ser ut til å følge en lignende rute, og 

lanseringen av tjenestene har ført til søksmål både fra Trondheim (Stavanger Aftenblad, 

2019) og Bergen (E24, 2020). Kommunene gikk til sak mot sparkesykkelbedriften og 

mente at utleievirksomhet i slik form måtte avtales og godkjennes av kommunen på 

forhånd. Ryde var ikke enig i dette og satte ut sparkesykler uten denne tillatelsen fra 

kommunen.  

 

Riktignok fikk sparkesykkelbedriftene medhold i retten, men begge søksmålene er anket 

av de respektive kommunene. Mangel på kommunal bestemmelsesrett rundt utleie av noe 

som er klassifisert som sykler har på mange måter vært det avgjørende for hvordan dette 

fenomenet kunne vokse frem såpass kjapt. Bedriftene har ikke, slik som Uber, blitt møtt 

med et sterkt lovverk knyttet til bransjen de lanserte tjenestene sine i, men praksisen har 

ført til store konsekvenser for arbeiderne i enden av næringskjeden, slik som sjåføren som 

ble stoppet med 95 sparkesykler i bilen; sjåføren i dette tilfellet ble tatt for overlast av bilen 
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og fikk førerkortet sitt beslaglagt (Riaz, 2019). Sparkesyklene ble plassert ut nærmest over 

natta, uten noen form for offentlig godkjenning. Det har vist seg at det har vært vanskelig 

for det offentlige å regulere bransjen. Det var ikke klart hva kommunen kunne gjøre, og 

retten måtte avgjøre kommunens handlingsrom. Dette peker mot at bedriftene som lanserte 

sparkesykkeltjenestene var heller klar for å måtte be om tilgivelse enn de var klare for å be 

om tillatelse til å starte operasjonen sin.  

 

Gjennom datainnsamlingsprosessen registrerte jeg flere lovbrudd, særlig i veitrafikkloven, 

spesielt knyttet til overlast og feil og mangler på bilene de brukte. Det er godt mulig at 

sparkesykkelfirmaene har iverksatt ordninger for å motvirke ulovlig praksis, og det er 

antakeligvis en god del variasjon blant aktørene på markedet. Sparkesykkelfirmaene som 

bruker innleid arbeidskraft, har dog ikke noe juridisk ansvar for at den innleide parten gjør 

arbeidet lovlig. Samtidig har firmaene med innleid arbeidskraft laget modeller som gjør det 

økonomisk lønnsomt å gjøre arbeidet raskt, noe som igjen kan bli sett på som å gjøre det 

lønnsomt å gjøre det ulovlig, siden jo flere sparkesykler, jo mer penger.  

 

«Move fast and break things» kan også tolkes ganske bokstavelig i 

sparkesykkelsammenheng. Oslo skadelegevakt publiserte i juni en foreløpig årsrapport om 

El-sparkesykkelskader i Oslo. Legevakten registrerte en total på 815 pasienter som hadde 

skadet seg på el-sparkesykkel i perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020, hvor 33% av disse 

hadde fått hodeskade (Meelhus et al., 2020). Legevakten i Oslo har vært en tydelig stemme 

i sparkesykkeldebatten i Norge, og har kommet med særlige oppfordring om nattestenging 

av tjenestene og promillegrense for bruk av kjøretøyene (Stoksvik, 2020). Flere blinde og 

svaksynte melder også om påkjørsler fra sparkesyklister og redusert fremkommelighet på 

fortauene i Oslo, som et resultat av sparkesykkelordningen. Transportøkonomisk institutt 

gjorde også en tidlig karlegging av konsekvensene av sparkesykkelinnføringen, og hevder 

at det er ti ganger så sannsynlig å havne i en ulykke på sparkesykkel som på vanlig sykkel 

(Fearnley et al., 2020). Transportøkonomisk institutt inviterte til et spleiselag mellom 

private aktører og offentlige instanser for å få på plass egne soner dedikert for 
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sparkesykkelparkering, men fikk kun positivt svar fra Viken fylkeskommune. Rapporten 

viste også at sparkesyklene er helt klart til hinder, spesielt for synshemmede (Fearnley et 

al., 2020). Flere nyhetssaker (se for eksempel Ali & Roald, 2019; Elveos, 2020) har tatt for 

seg problematikken sparkesyklene er for blinde og svaksynte, og påpeker at det både har 

blitt dårligere fremkommelighet på fortauene, samt større sjanse for å bli truffet av en 

sparkesyklist. Norges Blindeforbund sender på forespørsel ut klistremerker med påskriften 

«Jeg har stått til hinder for svaksynte og blinde» og oppfordrer til å klistre disse på 

sparkesykler som står ugunstig plassert rundt om i byen (Norges Blindeforbund, 2020).  

 

Flere kommuner har forsøkt å stanse utleierne fra å drive uten å ha iverksatt et reglement; 

Trondheim ble første kommune som valgte å saksøke en sparkesykkelaktør for 

utleiepraksis. Kommunen hevdet at det måtte inngås lokale avtaler for å kunne bedrive slik 

virksomhet. Ryde, som var først ut i Trondheim, ble derfor saksøkt (Shifter, 2020b). 

Trondheim har, i dialog med flere sparkesykkelaktører, utarbeidet en rekke punkter som 

utleierne skal måtte følge for å drive utleie. De har satt et tak på 600 sparkesykler totalt i 

byen, all innhenting og utplassering skal skje med nullutslippskjøretøy, det skal kun være 

åpent mellom 06:00 på morgenen og 00:00 på kvelden. Det skal være egne geo-fence30-

soner hvor farten på sparkesyklene må være lavere enn den maksimale tillatte hastigheten 

på 20 km/t. Det er også egne soner hvor syklene kan parkeres, og soner hvor dette ikke er 

tillatt (Henriksen, 2020c). Dette vedtaket har ligget til grunn for anbudsrunden Trondheim 

har innført for å få drive med sparkesykkelvirksomhet. Vinnerne av denne anbudsrunden 

ble Tier, Voi og Zvipp. Selvom dette ble vedtatt i kommunen, har Ryde sine sparkesykler 

fortsatt ute for leie. Kommunen gikk til søksmål mot Ryde for andre gang, men retten 

avgjorde at kommunen ikke hadde rett til å nekte Ryde å bedrive sparkesykkelvirksomhet. 

Dette gjorde hele anbudsrunden overflødig, rent juridisk. Kommunenes mulighet til å 

 
30 Geografisk avgrensede soner (som man ser på et kart inne i sparkesykkelappen). Sparkesykkelbedriftene 

har mulighet til å teknisk regulere sparkesyklene innenfor disse bestemte sonene. Eksempelvis kan 

bedriftene styre hvor det er mulig/ikke mulig å sette fra seg syklene, og automatisk sette ned farten i 

bestemte soner slik Voi (2020) har gjort, ved å i enkelte trafikkerte området begrense hastigheten til 

sparkesyklene. I Danmark har det blitt lovfestet å kun ha 200 sparkesykler i indre by. Ovserstiger antallet 

sparkesykler dette vil det i appen være umulig å parkere i indre by (JOU, 2019).  
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begrense sparkesykkelutleierne er juridisk sett ikke sterk, siden sparkesyklene er 

klassifisert i samme kategori som vanlige tråsykler.  
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7.0 Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg beskrevet og kartlagt sparkesykkelbransjen, og vist utfordringene 

sjåførene som gjør det fysiske arbeidet med å hente inn, lade opp og sette ut sparkesykler 

står overfor i et arbeidssosiologisk perspektiv. Målet har vært å gjøre en empirisk 

kartlegging av det arbeidet som må gjøres for at kundene av sparkesykkelutleieselskapene 

skal kunne hente fulladede og klare sparkesykler på gata og sette dem fra seg nesten hvor 

som helst når de er ferdige med turen. Av de femten sjåførene jeg satt på med var kun to 

direkte ansatte i firmaet de hentet sparkesykler fra. Resten var klassifisert som selvstendig 

næringsdrivende og jobbet stort sett når de selv ville, slik bedriftene selv presenterte det. 

Problemet med denne fremstillingen handler for det første om mulighetene sjåførene, som 

henter lader og flytter sparkesykler, har til annet arbeid, og hvor reelt valg det å gjøre 

sparkesykkelarbeid faktisk er. Sjåførene jeg satt på med hadde få eller liten formell 

kompetanse eller høyere utdanning, og det er få andre muligheter for arbeid for denne 

gruppen. Oppdragene i varebilsegmentet er ikke særlig godt betalt, noe som intensiverer 

sjåførene til å jobbe lange dager for å oppnå en anstendig inntekt. Mange var avhengige av 

å ha flere oppdragsgivere for å tjene nok, og fleksibiliteten sparkesykkelbedriftene hevder 

innhentingsarbeidet er, kan sees på som rent formell, ikke reell fleksibilitet.31 

 

For det andre er det ikke teknisk sett kun sjåførene som bestemmer om de kan jobbe eller 

ikke. Uten noe direkte forpliktelse til bedriftene har sjåførene heller ingen garantier for 

arbeid. Sjåførene er hovedsakelig selvstendige aktører og blir betalt per oppdrag. Arbeidet 

organiseres ved hjelp av teknologiske hjelpemidler, slik som vi ser i Foodora, og data som 

genereres av sparkesykkelinnhenterne brukes evaluerende (se Ivanova et al., 2018). 

Tilgangen til antall sparkesykler sjåførene kan hente, lade, eller utplassere avhenger av 

hvor godt de har gjort arbeidet de har fått tilgang på, og om de er villige til å uformelt binde 

seg til å gjøre arbeidet. Arbeidet er også kun tilgjengelig visse tider i døgnet, og stort sett 

 
31 I en amerikansk kontekst, hvor innhenter-demografien ser ut til å være yngre, og arbeidet i større grad 

gjøres av tenåringer som fremdeles bor hjemme, kan det argumenteres for at det i større grad er valgfritt.  
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på nattestid. Dette bidrar også til at arbeidet virker mindre fleksibelt enn det 

sparkesykkelselskapene presenterer arbeidet som.  

 

Varebilsegmentet har vært gjennomgående diskutert i løpet av oppgaven grunnet at det er 

der sparkesykkelinnhenterne gjør sitt daglige virke. Sparkesykkelhentingen er én av mange 

oppdrag sjåførene tar på seg i løpet av en arbeidsdag. Derfor har det vært sentralt å vise 

hva slags utfordringer sjåfører innad i dette segmentet står overfor. Bransjen er blant annet 

preget av få reguleringer, uoversiktlige verdikjeder, høy konkurranse, lav oppdragslønn og 

mye arbeidslivskriminalitet (Eggen et al., 2020). Sjåførene jeg har sittet på med 

understreker dette ved å vise til at de jobber lange dager for lave lønninger. Mange har også 

erfaringer med arbeidslivskriminalitet i en eller annen forstand, knyttet til arbeidsforhold, 

eller mer tekniske ting, som feil eller mangler på biler, samt overlasting av bilene.  

 

Sparkesykkelbedriftene kan sees på som plattformisering av varebilbransjen i den forstand 

at arbeidsprosessene organiseres gjennom mobilapplikasjoner. Det kan argumenteres for 

at plattformiseringen har vært lettere å gjennomføre i bransjer som ikke er godt regulerte, 

og hvor oppgavene i enden av næringskjedene er enkle. Det tyder også på at det er lettere 

å plattformisere når bransjen allerede er preget av oppdragsbasert jobbing, slik 

varebilsegmentet er og har vært (A-krimsenteret i Oslo og Akershus, 2019). Den 

teknologiske organiseringen har hatt konsekvenser for arbeidstakerne. Ny teknologi gjør 

det lettere for bedriftene å kontrollere arbeidsprosessene til sjåførene, og flere av sjåførene 

jeg snakket med mente det har skjedd en endring i transportbransjen, fra å være en bransje 

som krevde noe kompetanse og geografikunnskaper for å gjøre det godt, til en bransje som 

i større grad baserer seg på teknologiske løsninger, som GPS og andre teknologiske 

verktøy. Bravermans idé om deskilling (1998) er relevant for å beskrive det disse sjåførene 

mener om utviklingen i sitt eget arbeid. I oppgaven søker jeg ikke etter å bevise eller 

motbevise dette empirisk, men jeg ser på denne fremstillingen som en indikasjon på at 

varebilsegmentet har vært sårbar for plattformøkonomisk bedriftslogikk.  
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Den norske modellen er et begrep som går igjen i det meste av norsk arbeidslivssosiologi, 

og denne oppgaven har vært en empirisk studie av en bransje som ikke er basert på de 

institusjonelle ordningene og arbeidspraksiser som kjennetegner denne 

arbeidslivsmodellen. Den norske arbeidsmodellen er basert på institusjonelle 

forutsetninger som ikke er til stede i varebilbransjen; Alle partene i arbeidslivet må være 

organiserte og enige om at å være organisert er en god løsning. Er kun én part organisert, 

eksempelvis som i Norse Production (se Lekve, 2020) sitter arbeidsgiverne frremdeles med 

all makt over arbeidsbestemmelsene. I sparkesykkelbransjenen er stort sett ingen organisert 

eller følger den norske arbeidsmodellen. Hadde arbeidsgiversiden vært avhengig av 

arbeidernes kompetanse hadde også mulighetene til organisering, kollektiv lønnsdannelse 

og partssamarbeid vært mulig i større grad.  

 

7.1 Videre forskning  

Gjennom oppgaven har jeg diskutert flere aspekter ved arbeid i sparkesykkelbedrifter og 

problematikk i varebilsegmentet, men underveis i datainnsamlingsprosessen og 

oppgaveskrivingen har det også dukket opp sosiologisk interessante temaer som kunne 

vært et studieobjekt i seg selv. En stor andel av sjåførene jeg satt på med var enten 

innvandrere eller barn av innvandrere. Det var også en stor andel som forsørget andre enn 

seg selv. Innvandrerkvinner topper statistikken for minst yrkesdeltakelse i det norske 

samfunnet (Umblijs, 2020). Koblingen mellom høy deltakelse i plattformøkonomien og 

lav yrkesdeltakelse blant deres ektefeller kunne vært spennende å undersøke. Det hadde 

også vært interessant å kunne fokusere mer på de faktiske mulighetene i arbeidsmarkedet, 

til første- og andregenerasjonsinnvandrere i Norge, og hvordan varebilsegmentet, og 

plattformtjenestene, blir en løsning for veldig mange i denne kategorien. Videre forskning 

på plattformarbeid og geografisk bosettelse hadde også vært interessant. Store deler av 

sjåførene jeg satt på med, ladestasjonene og næringslokalene, var alle sentrert rundt Oslo 

øst, og sjåførene var stort sett bosatt nært Oslo øst, ofte Grorud, Alna og Furuset. 

Arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har vært et sentralt element i utviklingen i lavt lønnede 

næringer, med liten påkrevd kompetanse, og problemene knyttet til sosial dumping og 
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utnytting av arbeidskraft i varebilsegmentet er et kjent fenomen, men også et fenomen som 

ikke har vært gjenstand for alt for mange kvalitative studier som kan avdekke denne 

utnyttingen.  

 

I Danmark ble det i 2018 vedtatt av varebiler, mellom 2000 og 3500 kilo, skulle bli definert 

som løyvepliktig transport, og i juli 2019 ble dette innført (Kvamme, 2018). Det har også 

blitt innført krav om plettfri vandel, godkjent varebilutdanning og at bedriftene som 

opererer innenfor varebilsegmentet har regulerte lønns- og ansettelsesvilkår (se Kvamme, 

2018; Stølen, 2018; Skogstad, 2018). I Norge har det ikke blitt vedtatt regulatoriske 

endringer for bransjen, men både deler av bransjen selv (se Svendsen, 2017), Politiet, Nav, 

Tolletaten, Skatteetaten og regjeringen (se A-Krimsenteret i Oslo og Akershus 2019) og 

Samfunnsøkonomisk analyse (se Eggen et al., 2020) mener regulering av bransjen er viktig 

for å begrense arbeidslivskriminalitet. Utviklingen i varebilsegmentet knyttet til potensielle 

regulatoriske endringer, samt komparativ analyse av før/etter- regulering vil være et 

sosiologisk spennende felt å følge. EU-parlamentet ønsker endring i varebilbransjen. Det 

kan virke som om fastskriver (måler som loggfører kjøre- og hviletid) også vil bli montert 

også på lettere varebiler før 2025, og sjåførene kan kunne bli pålagt å følge samme kjøre- 

og hviletidsbestemmelser som lastebilsjåfører som kjører biler med totalvekt over 3,5 tonn 

(se Skinnarmo, 2019; Solstad, 2020). Her vil det også være interessant å diskutere 

konsekvensene sjåførene opplever, knyttet til implementeringen av de nye ordningene. 

Fastskrivere kan muligens føre til en mer generell teknologisk kontroll i varebilsegmentet, 

ikke bare i plattformbransjene, og det vil bli spennende å se hvilken reell fleksibilitet 

sjåfører totalt i transportbransjen vil ha etter de nye kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Nye 

bestemmelser knyttet til hvor lenge utenlandskregistrerte kjøretøy kan være i landet før det 

må returnere til opprinnelsesland og bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for 

sjåfører er også tematikk som er spennende for å forstå utfordringene transportbransjen står 

overfor.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Samtykkeskjema  

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt om sparkesykkelinnhenting.  

 

«Elsparkesykler og varebiler. En kvalitativ studie av EL-

sparkesykkelutleierne og sjåførene som rydder opp etter dem»  

 

Vil du være med i min undersøkelse?  

Jeg heter Lars Adrian Hole, og jeg skriver masteroppgave om selskapene som leier ut 

elektriske sparkesykler, og sjåførene som henter inn, lader og utplasserer disse syklene. 

Jeg ønsker å komme i kontakt med deg som jobber med disse prosessene.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Jeg vil gjerne være med deg ut å gjøre arbeidet. Jeg har selv gjort dette flere ganger, og 

har grunnleggende kunnskap om hvordan det gjøres. Underveis vil jeg at vi skal snakke 

om hvordan denne jobben er og hvilke utfordringer du ser med arbeidet du gjør. Det ikke 

tenkt at samtalene i løpet av arbeidet skal føre til at du bruker noe lenger tid, snarere tvert 

imot. Jeg vil gjerne være med å hente sparkesyklene, og gjøre arbeidet sammen med deg. 

Etter vi er ferdige vil jeg skrive notater og bruke dette til min analyse i oppgaven min.  

 

Hvis du ikke ønsker at jeg er med deg ut på arbeid, men likevel vil delta, kan vi avtale 

kun et intervju hvis det er ønskelig.  

 

Jeg er interessert i spørsmål om praktiske spørsmål om arbeidshverdagen din, hvor mye 

eller lite du jobber, og tanker du har rundt egen arbeidssituasjon. Jeg er også opptatt av 

hvordan du bruker teknologien i arbeidet ditt og hvordan du forholder deg til de 

teknologiske rammene, sparkesyklene setter for deg.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og jeg vil anonymisere all 

informasjon som kan føre til at deltakerne i studien kan bli identifisert. Dette medfører at 
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jeg ikke vil skrive navnet ditt, hvilket firma du jobber for, eller informasjon som kan 

knyttes direkte til deg, ikke engang i mine egne notater. Jeg vil ikke ta lydopptak eller 

video når vi arbeider. Notatene mine har jeg enten med meg, eller er nedlåst i et skap. 

Prosjektet skal etter planen være ferdig i mai 2020, og etter det vil jeg destruere alle 

andre notater enn de som er med i den fullførte oppgaven.  

 

Frivillig å delta  

Det er helt frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra å være med. Det 

gjelder selv etter vi har avtalt å møtes og etter vi har møttes. Du trenger ikke gi meg noen 

grunn for hvorfor du trekker deg, og jeg vil respektere det, og destruere alle notater om 

deg.  

 

Hvis du vil delta, eller har spørsmål til hvordan studien skal gjennomføres, ta kontakt 

med meg på telefon (47814182) eller epost: lars.adrian.hole@gmail.com 

 

Studien er meldt til personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS.  

Håper du vil delta på studien!  

 

Samtykke:  

 

Jeg har mottatt informasjon om studien og er villig til å delta 

 

 

(dato/signatur) 

 

 

 

 

 

 

mailto:lars.adrian.hole@gmail.com
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Vedlegg 2- Opprinnelig intervjuguide 

 

 

Om arbeidsprosesser og arbeidsvilkår 

• Hva slags ansettelsesforhold har du til arbeidsgiver?  

• Eier du bilen/utstyr du bruker selv?  

• Er dette fulltid/deltid?  

• Hvor mye tjener du?  

• Hvor mange timer jobber du av gangen? 

• Hvor mange timer kan du jobbe av gangen?  

• Hvor mange timer jobber du totalt i uka/året?  

• Hva vet du om hvordan tildelingen av ulike oppdrag fungerer?  

• Hvilke muligheter har du til å få hjelp, om du trenger det?  

• Hva slags kontakt har du med ledelsen mens du jobber?  

• Har du noe kontakt med noen i firmaet utenfor arbeidssituasjon?  

 

 

Om opplevelsen av arbeid, utdanning og tidligere jobber (spørsmål)  

• Hvor mye utdanning har du?  

• Hva slags andre jobber/oppdrag har du hatt?  

• Hvordan er det å jobbe med slike ting? Ville du heller gjort noe annet? 

• Hvordan er denne jobben sammenlignet med X jobb?  

• Føler du jobben er «fleksibel»?  

• Kjenner du deg igjen i utsagnet «Vær din egen sjef» ? 
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Vedlegg 3 – Bekreftelse på godkjent meldeskjema. NSD.  

 


