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Abstract 

This study seeks to explore how platform labor is rendered invisible and to emphasize the 

making of class in relation to precarious platform labor in a neoliberal context. Engaging the 

theoretical frameworks posed by Silvia Federici, Niels van Doorn and Beverley Skeggs, we 

perform a thematic analysis of three conducted interviews with Wolt couriers, as well as on a 

debate written by the director of Wolt Denmark, Søren Meier Svendsen, and the Wolt recruiting 

website likeaboss.nu. Our analysis is centered on the theme’s flexibility, liberation and value. 

Using a standpoint theoretical approach, we highlight our interviewees experiences as platform 

workers, to form a critique from their standpoint. We problematize how Wolt as a company 

draws on different neoliberal narratives on work and the individual worker. These narratives 

emphasize flexibility as a liberating force and constitute Wolt couriers as their own bosses due to 

their self-employment. Furthermore, they seek to disconnect from the low status of service work 

in the on-demand economy, by concealing the precarious structures of the work and constituting 

the Wolt courier as a powerful subject. We examine how the narratives that Wolt creates differ 

from our interviewee’s experiences, and ultimately render both the work and class invisible.  
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“Wanna love your boss? Be your own. 

Not a morning person - work at night 

Or work whenever you want 

If you wanna earn more - deliver more 

Or don’t - you decide 

Hire yourself today” 

(likeaboss.nu) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

En stor tak til 

de Wolt-bude der har ladet sig interviewe til vores studie, og delt deres tid og erfaringer med os. 
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Indledning 

Siden 2017 har man i Danmark kunne få leveret mad af virksomheden Wolt og deres blåtklædte 

bude. Wolt er en del af den globale udvikling af platformstjenester i gig-økonomien, der 

anvender digitale platforme til at formidle kontakt mellem “selvstændige entreprenører” og 

købere af on-demand services. Nogle af de mest udbredte og populære platformstjenester er 

virksomhederne Uber og Airbnb. Disse virksomheders succes har været med til at forandre 

markedet i sådan en grad, at Uber for eksempel er blevet ulovligt i Danmark og at flere storbyer 

har skarpe restriktioner hvad angår Airbnb. Men platformstjenesterne er tilsyneladende kommet 

for at blive, og det anslås, at en tredjedel af alle arbejdstransaktioner i 2025 vil foregå gennem 

digitale platforme (Woodcock og Graham 2020, s. 1). 

Platformsvirksomheder trækker i høj grad på international arbejdskraft, og ifølge Wolt er 

omkring halvtreds procent af deres bude fra udlandet. Heraf er tyve procent fra ikke-europæiske 

lande, og en stor del af arbejderne kommer til Danmark gennem ‘Working Holiday’-ordningen, 

der giver et års arbejdsvisum. Ordningen blev skabt med henblik på kulturel udveksling, men er 

blevet kritiseret for at udnytte billig udenlandsk arbejdskraft og bidrage til social dumping 

(Vilsbøll et al. 2019). Platformsvirksomheder har i den forbindelse været i mediernes søgelys, 

hvor der er kommet fokus på arbejdernes ringe forhold og manglende overenskomster. Under 

corona-pandemien er efterspørgslen på on-demand services steget, hvilket også har bidraget til 

den øgede opmærksomhed på virksomhederne Nemlig.com og Wolt, der under nedlukningen af 

samfundet har varetaget en essentiel rolle af levering af mad og dagligvarer.  

På trods af den seneste tids kritik af Wolt og Nemlig.com, er det svært at placere ansvaret 

på virksomhederne, da platformsarbejderne ansættes som selvstændige. Dertil er det sværere for 

arbejderne at organisere sig, da den faste arbejdsplads er forsvundet og i stedet er spredt ud over 

byen. På trods af denne udfordring startede gruppen Wolt Workers Group i maj 2020 med at 

organisere sig, og de har siden afholdt flere demonstrationer mod arbejdets prekaritet, for 

overenskomst, fair ruteopmålinger og imod lønændringer på app’en, der foretages uden om 

arbejdernes indflydelse (Wolt Workers Group 2021). Wolt Workers Groups organisering 

igangsatte vores interesse i den generelle udvikling af platformsøkonomi, -arbejde og -prekaritet, 

hvorfor vi i vores studie har valgt at tage udgangspunkt i Wolt. Vores studie er formet af et ønske 

om at bidrage til arbejdskritisk forskning om hvad der ligger til grund for denne type arbejde og 

konceptualisere dette i en kontekst af feministisk teori. 
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Problemformulering og forskningsspørgsmål 

Det overordnede formål med vores opgave er at undersøge, hvordan arbejde og klasse 

usynliggøres gennem platformsarbejdets strukturering og de neoliberale narrativer, der omgiver 

arbejdet. Dette gør vi med udgangspunkt i Wolt-budes erfaringer af arbejdet, og herigennem 

belyser og problematiserer vi de måder Wolt fremstiller arbejdet og arbejderen på. For at besvare 

vores problemformulering har vi stillet følgende forskningsspørgsmål: 

● Hvordan skabes prekære arbejdsforhold gennem platformsstruktureringen af Wolt 

arbejde? 

● Hvilke narrativer om arbejdet skaber Wolt, og hvordan kan disse problematiseres ud fra 

vores interviewpersoners erfaringer? 

● Hvordan tillægges Wolt arbejdet værdi, og hvordan skabes der herigennem klassegjorte 

subjekter? 

I vores undersøgelse af Wolts usynliggørelse af arbejde og klasse analyserer vi dels et 

debatindlæg af direktøren for Wolt Danmark, dels Wolts rekrutteringshjemmeside likeaboss.nu 

og dels tre interviews med Wolt-bude, som vi har udført. Dette materiale analyserer vi ud fra 

Niels van Doorns teori om platformsarbejde, Silvia Federicis teori om prekært arbejde og 

Beverley Skeggs teori om klassegørelse. Vores undersøgelse er formet af en standpunktsteoretisk 

tilgang, hvortil vi benytter os af en tematisk analyse centreret omkring temaerne fleksibilitet, 

frigørelse og værdi. 
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Tidligere forskning 

Med vores studie skriver vi os ind i den feministiske arbejdskritiske forskningstradition, hvor 

arbejdet fremhæves som et vigtigt udgangspunkt for forskning. I arbejdets domæne tydeliggøres 

magtrelationer, og arbejdet er ligeledes en vigtig plads for kollektiv organisering og modstand. 

Arbejde er derfor en indgangsvinkel, der kan belyse større samfundsmæssige spørgsmål og 

problematikker. I vores studie trækker vi på teorier om både platforms-, prekært og reproduktivt 

arbejde. Derfor ligger tidligere forskning om både de økonomiske og sociale aspekter af arbejde 

til grund for vores studie, samt feministiske analyser af arbejdslivets påvirkning af 

magthierarkier og sociale kategoriseringer. Vi skriver os derfor ind i et bredt og tværfagligt 

feministisk forskningsfelt, hvorfor vi her har valgt at fremhæve tidligere forskning omkring 

intersektionalitet og arbejde, reproduktivt arbejde i postfordismen og gig-økonomi. Forskning på 

disse områder har været definerende for vores egen tilgang til emnet, men har samtidig en anden 

indgangsvinkel end vi har. Dertil inddrager vi et studie af Lina Palmqvist, da vi tilslutter os og 

trækker på hendes forståelse af neoliberalisme. 

  

Feministiske analyser af arbejde 

I antologien Arbete - intersektionella perspektiv (2011) undersøger Diana Mulinari og Rebecca 

Selberg, hvordan klasse, køn, etnicitet og seksualitet får betydning i arbejdslivet, og hvilke 

teoretiske greb man kan anvende for at forstå de forandringer, som påvirker arbejdsstrukturer- og 

livet i både Sverige og andre dele af verden. Gennem analyser af arbejdslivet ønsker de at 

synliggøre intersektionalitet, globalisering, racialisering og queer, samt at reaktualisere debatten 

om hvordan relationen mellem klasse og arbejde skal analyseres i feministisk forskning 

(Mulinari og Selberg 2011, s. 17). Hertil fremhæver de bl.a. Beverley Skeggs’ klasseanalyse, 

som vi i vores studie benytter os af, til at forstå hvordan klasse “gøres” og hvilke uligheder, det 

både skaber og bygger på. Mulinari og Selberg fremhæver derudover vigtigheden af at undersøge 

årsagerne til klasseforskelle, og ikke bare effekterne heraf, ved at fokusere på organiseringen af 

arbejde og økonomi (Mulinari og Selberg 2011, s. 16). Mulinari og Selberg mener derfor, at en 

klasseanalyse både skal fokusere på de strukturelle uligheder bag klasse samt på det gørende 

aspekt af klasse, hvilket et poststrukturalistisk perspektiv kan bidrage til. Denne forståelse har 

inspireret vores tilgang til analyse af klasse. 
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I teksten Life Within and Against Work: Affective Labor, Feminist Critique, and Post-Fordist 

Politics (2007) gennemgår Kathi Weeks, hvordan feministiske teorier om reproduktivt arbejde 

har forholdt sig til kapitalistisk produktion, og hvorvidt husligt arbejde kan anses som at være 

inde- eller udenfor akkumulation. Weeks mener, at en ortodoks forståelse af marxisme resulterer 

i, at teorier om reproduktivt arbejde fejler i at forstå, hvordan postfordistiske produktionsforhold 

har ændret på de opdelinger, som tidligere har været gældende. Weeks påpeger, at integrationen 

af kvinder i lønarbejde samt neoliberalismens privatiseringen af husarbejde, gør synliggørelsen 

af køns-, race og internationale skel inden for reproduktivt arbejde sværere. Weeks kommer 

konkluderende med forslag til strategier til kritisk at analysere arbejde under postfordistiske 

regimer, hvor skellet mellem liv og arbejde, samt hvilke muligheder subjekter har for at blive det 

de vil, er i fokus. Med et biopolitisk standpunkt ønsker hun at nærme sig mere holdbare politiske 

løsninger til organiseringen af arbejde i en postfordistisk kontekst. Weeks påpeger derudover 

vigtigheden af ikke bare at fokusere på køn, da hun mener, at man skal starte med at fokusere på 

arbejdet, og herefter hvilke konsekvenser (eventuelt kønnede) dette har. Vi bruger Weeks 

forståelse af reproduktivt arbejde og formulering af et feministisk forskningssubjekt, da vi 

anvender teori omkring reproduktivt arbejde i en postfordistisk kontekst. 

  

Gig-økonomi 

I The gig economy (2019) sporer Alex de Ruyter og Martyn Brown gig-økonomien helt tilbage 

til kapitalismens begyndelse i det 16. århundrede. De mener at det, der forstås ved gig-økonomi i 

dag, blot er en ny betegnelse for de usikre, fleksible eller prekære arbejdsforhold, der på den ene 

eller den anden måde har eksisteret siden kapitalismens udvikling, og som dominerer det 

kapitalistiske samfund (de Ruyter og Brown 2019, s. 1). Samtidig hænger gig-økonomien i dag 

sammen med teknologiske fremskridt og informationsteknologi, hvilket har ført til en 

automatisering af visse funktioner samt ændringer af arbejdsmarkedets traditionelle 

struktureringer, kontrakter og ansættelsesforhold (de Ruyter og Brown 2019, s. 1). De Ruyter og 

Brown giver en historisk oversigt og analyse af gig-økonomiens udvikling, diskurser og forhold, 

og de stiller sig kritiske mod idéen om gig-arbejderen som en fri agent, der nyder fleksibiliteten 

og friheden i at kunne opsøge det næste “gig” samt idéen om, at den transaktionelle relation 

mellem arbejder og “arbejdsgiver” er lige (de Ruyter og Brown 2019, s. 6). Gig-økonomien står 

frem som et centralt, strukturelt træk for de moderne kapitalistiske økonomier på trods af 
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arbejdets fragmenterede struktur, og den afhænger af en meget fleksibel arbejdsstyrke, hvis 

arbejde de Ruyter og Brown karakteriserer som prekært, dårligt lønnet og ustabilt (2019, s. 7). Vi 

har i vores analyse af Wolt arbejde anvendt Niels Van Doorns teori om platformsarbejde, der 

tager udgangspunkt i det gig-arbejde, der formidles gennem digitale platforme og som har fokus 

på, hvordan arbejdet placerer sig indenfor magthierarkier formet af køn og racialisering. De 

Ruyter og Browns tekst sætter gig-økonomien i en historisk kontekst, hvilket har hjulpet os til at 

forstå hvordan kapitalismens arbejdsforhold altid har været prekære. 

 

Neoliberalisme 

I Lina Palmqvists studie Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i 

nyliberala tider (2020) undersøger hun ældres omsorgsrelationer i en neoliberal kontekst. 

Palmqvist tilskriver sig primært en marxistisk forståelse af neoliberalisme, og fremhæver 

neoliberalismens primære kendetegn som en udbredelse af markedstænkning og -logik til alle 

livets områder (Palmqvist 2020, s. 3). Samtidig har hun også en foucauldiansk forståelse af 

neoliberalisme, der fremhæver neoliberalismens diskurser, mentalitet og krav til individet om 

selvansvar (Palmqvist 2020, s. 33). Vi er inspirerede af Palmqvists både marxistiske og 

foucauldianske forståelse af neoliberalismen, og vi benytter os af en forståelse af den neoliberale 

samtid som kontekst for vores studie på samme måde som Palmqvist. 

 

Teori 

Vores analyse udgår fra en teoretisk ramme bestående af Silvia Federici, Niels van Doorn og 

Beverley Skeggs. De anvendte teorier udgår alle fra en kritisk tilgang til senkapitalismens 

neoliberale udvikling. Vi anvender Federicis teoretisering af prekært arbejde og kritik af den 

gængse forståelse af dette fra forelæsningen Precarious Labor: A Feminist Viewpoint (2006), 

samt Revolution At Point Zero (2012). Dertil anvender vi van Doorns kritiske teoretisering af 

platformsarbejde i Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of low-income 

service work in the ‘on-demand’ economy (2017). Derudover bruger vi Skeggs teori om 

klassegørelse i Class, Self, Culture (2004). Ved hjælp af Federici, van Doorn og Skeggs kan vi 

situere Wolt i en neoliberal kontekst og i den globale udvikling af prekære arbejdssituationer, der 

formidles gennem platforme, samt diskutere usynliggørelsen af Wolt arbejdets klassegørende 

processer.  
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Prekært arbejde 

For at forstå den udsathed som Wolt-bude i kraft af deres arbejde befinder sig i, anvender vi 

Federicis teori om og kritik af prekært arbejde. Federici kritiserer det positive syn på prekært 

arbejde, som ses hos Negri og Hardt samt andre italienske autonome marxister, der mener at den 

teknologiske udvikling af arbejde vil kunne opløse klasseforskelle og eksploitering, da 

opdelingerne mellem typer af arbejde forsvinder. De ser dette som en del af den kapitalistiske 

udvikling som Marx forudså, hvor kapitalistisk produktion og akkumulation i mindre grad vil 

afhænge af fysisk arbejdskraft og mere af videnskab og teknologi (Federici 2006). De ser, ifølge 

Federici, derfor prekariseringen af arbejde som en bevægelse mod kommunisering af arbejde, og 

at den teknologiske udvikling af kapitalismen på den måde leder os væk fra arbejde. Federicis 

kritik af denne teoretisering af prekært arbejde er, at den misforstår, hvordan kapitalismen og den 

globale og neoliberale restrukturering af arbejde fungerer. Federici mener ikke, at kapitalismens 

teknologiske udvikling vil kunne skabe en kommunisering af arbejde, da dette kun kan ske ud i 

et opgør med kapitalistisk produktion (Federici 2006). Hun mener ikke, at prekariseringen af 

arbejde opløser opdelingen af arbejde og udvisker klasseforskelle, men blot omstrukturerer og 

faktisk forstærker disse. Federici anerkender, at der er et frigørende potentiale i den prekære 

strukturering af arbejde, især for den generation af arbejdere der ser 9-5 arbejde som en 

“fængselsstraf” og i de prekære arbejdsforhold ser nye muligheder gennem en fleksibel 

arbejdsstrukturering (Federici 2006). Hun understreger dog, at disse muligheder primært gør sig 

gældende for en i forvejen privilegeret gruppe arbejdere, og at de ikke gælder den globale 

arbejderklasse, der stadig står for det produktive arbejde, som forudsætter den immaterielle 

produktion (Federici 2006). I udviskningen af klasseforskelle og opdelingen af arbejde sker der 

en usynliggørelse af både det (re)produktive arbejdes rolle og værdi, og den globale forskydning 

der sker af dette arbejde til andre arbejdere (Federici 2012, s. 66). 

Feminister som Federici, har fremhævet det reproduktive arbejdes værdi og 

uundværlighed i kapitalistisk produktion og i vedligeholdelsen og reproduktionen af liv og 

arbejdskraft (Federici 2006). Det har de gjort, fordi reproduktivt arbejde i høj grad usynliggøres 

som faktisk arbejde (Federici 2012). Federicis kritik af teoretiseringen af prekært arbejde har til 

formål at belyse, hvordan ikke alle i prekære arbejdssituationer kan nyde gavn af den fleksibilitet 

det medfører, samt at prekært arbejde ikke er et nyt fænomen; kvinder har under kapitalismen 

skulle udføre ulønnet reproduktivt arbejde og har altid haft et prekært forhold til lønarbejde 
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(Federici 2006). At udviske distinktionen mellem produktivt og reproduktivt arbejde er en fortsat 

usynliggørelse og nedvurdering af reproduktivt arbejde. Prekariseringen af arbejde er unægtelig 

sammenhængende med kapitalismens neoliberale udvikling og globaliseringens forskydning af 

arbejde, som både har konsekvenser for arbejdsvilkår i det globale syd og skaber prekære 

arbejdsvilkår i vestlige lande, hvor en ny arbejderklasse er sprunget frem, der udfører prekært og 

reproduktivt arbejde.  

Vi vil med denne opgave argumentere for, at der sker en usynliggørelse af Wolt-budes 

prekære arbejde og klasseposition gennem det dominerende narrativ, som Wolt skaber, hvortil 

Federicis teori om prekært arbejde kan anvendes. 

  

Platformsarbejde 

En måde hvorpå vi kan forstå det prekære i Wolt-budes arbejde, er gennem van Doorns teori om 

platformsarbejde. Platformsarbejde er den slags arbejde, der formidles og foretages gennem 

digitale platforme og apps. Virksomhederne bag brander ofte sig selv som tech-virksomheder, 

men som van Doorn fremhæver, er de vigtige nye aktører på arbejdsmarkedet og i industrien for 

midlertidige ansættelser, der udnytter software til at optimere arbejdskraftens fleksibilitet, 

skalerbarhed, sporbarhed og fragmentering (van Doorn 2017, s. 901). Karakteristisk for 

platformsarbejde og on-demand økonomien er det, van Doorn kalder for “workforce-as-a-

service”-modellen, der går ud på altid at have arbejdskraft til rådighed efter efterspørgslen (van 

Doorn 2017, s. 903). Forudsætningen for denne type arbejde er et overskud af underbeskæftigede 

arbejdere, hvis høje antal og erstattelighed udnyttes af de digitale platforme. Der ses derfor en 

stor udskiftning af arbejdere, som ikke finder arbejdet bæredygtigt eller tolerabelt, hvilket 

platformsvirksomhederne indberegner, hvorfor de konstant søger og ansætter ny arbejdskraft, for 

eksempel gennem reklamekampagner (van Doorn 2017, s. 904).  

 

Immuniserende strategier 

Den nye organisering af arbejde som platformsøkonomien har medført beskrives ofte i positive 

termer ud fra neoliberale idéer om fleksibilitet og arbejdsmarkedsoptimering. Ligeledes er der, 

som van Doorn bemærker, en bred populistisk appel ved idéen om den flade struktur og lette 

tilgængelighed. Bagsiden ved den positive diskurs er dog, at den nye platformsorganisering af 

arbejde både direkte og indirekte bryder med arbejdsmarkedets ordnede forhold (van Doorn 
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2017, s. 901). De digitale platforme benytter en række strategier, der immuniserer både kunden 

og virksomheden, for eksempel ved at klassificere arbejdskraften som selvstændige 

entreprenører i stedet for ansatte - hvad Susie Cagle kalder "platform captured self-employment" 

(van Doorn 2017, s. 900). Dette skaber en idé om, at platformen og entreprenøren er i et 

kommercielt forhold, hvor platformen yder entreprenøren en service ved skabe forbindelse til 

potentielle kunder. Således anses den service, som platformen udfører, for kategorisk adskilt fra 

den service “entreprenørerne” udfører. Denne strategi er med til at sikre, at 

platformsvirksomhederne ikke behøver at betale forsikringer, kompensationer og lignende. Dertil 

underspiller idéen om ligeværdige partnere det faktum, at de langtfra er lige. Virksomhederne 

har kontrol over arbejderne gennem platformenes opbygning og vilkår, som hele tiden kan 

ændres. Dertil kan de slette en "brugerkonto" og altså opsige en ansat - alt i alt en magtrelation, 

der indikerer et typisk arbejdsgiver/arbejdstager-forhold (van Doorn 2017, s. 902). 

Van Doorn fremhæver derudover at der, selv hvis arbejderne blev klassificeret som ansatte frem 

for som selvstændige, stadig er en enorm ulige magtfordeling mellem arbejderne og 

platformsvirksomhederne. Arbejdernes præstationer og effektivitet overvåges for eksempel i stor 

stil. På den måde er arbejderne isoleret fra hinanden rent fysisk udover gennem de målinger, der 

sammenligner dem med hinanden. Dertil eksperimenterer platformene meget med adfærds-

nudging og økonomiske incitamenter for at allokere arbejdere til områder med høj efterspørgsel 

på bestemte tidspunkter (van Doorn 2017, s. 903). 

  

"In the world of platform labor, inequality is a feature rather than a bug" 

Platformsøkonomien prises ofte for at være flad, demokratisk og lige tilgængelig for alle, men 

som van Doorn fremhæver reproduceres de ulige magtforhold, der er i samfundet. Ligesom 

platformene forudsætter et overskud af underbeskæftigede arbejdere, afhænger de af den 

kønnede og racialiserede underordning af arbejdere med lav indkomst, arbejdsløse og 

“uansættelige” (van Doorn 2017, s. 908). Platformene forsøger ofte at rebrande hus- og 

servicearbejde som en “post-racial” og kønsneutral mulighed for arbejde til en god løn og med 

fleksible arbejdstider. Men de kan ikke løsrive sig fra det kønnede og racialiserede hierarki, der 

stadig forbinder hus- og servicearbejde med mangel på værdi, kvalifikationer og værdighed. 

Dertil drager virksomhederne fordel af dette hierarki, der er med til at retfærdiggøre dårligere løn 

i forhold til andre slags jobs. Ifølge van Doorn trækker platformsvirksomhederne aktivt på 
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tidligere former for kontrol og eksploitering af racialiseret og feminiseret arbejde, hvor der bag 

diskursen af effektivitet og teknologi gemmer sig en kolonialistisk fantasi af føjelige tjenestefolk 

(Van Doorn 2017, s. 907). 

  

Fantasien om en verden uden arbejde 

Van Doorn påpeger, at de nye teknologier og platforme kan ses som en udvikling mod en fremtid 

fri fra degraderende arbejde, “a post-domestic work fantasy” (van Doorn 2017, s. 905). Men 

ligesom Federici, er van Doorn kritisk mod denne forestilling, da infrastrukturen omkring 

platformsarbejde bevarer de kategorier af arbejde, der tidligere og stadig udføres af racialiserede 

ikke-hvide og frarøves værdi. På den måde skaber utopien om en post-domestic verden 

platforme, der aktivt må skjule det faktum, at det “dårlige” arbejde stadig udføres af menneskelig 

arbejdskraft (van Doorn 2017, s. 905). De forskellige immuniserende strategier platformene 

bygger på, er på den måde med til at usynliggøre det arbejde, der faktisk udføres, og gør 

arbejderne mere eller mindre usynlige overfor kunderne, hinanden og endda dem selv. Van 

Doorn spørger: "How does one value something one cannot and often does not want to see?” 

(van Doorn 2017, s. 899), hvilket understreger kompleksiteten af at værdisætte noget, der 

usynliggøres og som problematiserer forståelsen af arbejde som både en vare og levet erfaring. 

Dette er også med til at usynliggøre klasse og klasseforskelle. 

  

Klassegørelse 

I Class, Self, Culture (2004) undersøger Skeggs de forhold, der skaber klasseforskelle. Hun 

udgår fra en forståelse af klasse som en gørende størrelse, der skabes processuelt og relationelt. 

For at analysere dette identificerer Skeggs fire processer, som udgør klassegørelse; inskription, 

institutionalisering, perspektiv processer og udvekslingsforhold. Skeggs’ forståelse af klasse 

bygger på en analyse af Bourdieus perspektiv på symbolsk økonomi og kulturel kapital. Hertil 

benytter hun en foucauldiansk analyse af magt og neoliberale diskurser, som hun forbinder med 

en marxistisk opfattelse af udvekslingsforhold og værdiakkumulering. På den måde forener 

Skeggs’ klasseanalyse materialitet, diskurs og subjektivering. Skeggs’ forening af disse tre 

forskellige magtforståelser gør sammen med hendes rige implementering af teoretikere, at vi 

finder hendes klasseanalyse relevant for vores ønske om at belyse udviskningen af Wolt-bude 

som klassegjorte subjekter. Samtidig gør hendes mangfoldige brug af magtforståelser og 
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teoretikere, at hendes klasseforståelse er kompleks og svær at forstå og anvende. Vi har derfor 

valgt at fokusere på enkelte dele af hendes teoretiske apparat, der alle er en del af hendes 

samlede teori og de førnævnte fire processer. Vi anvender Skeggs i vores opgave til at forstå, 

hvordan selvet konstitueres gennem værditillæggelse, og hvem der vurderes som at være et 

‘værdifuldt subjekt’ i en neoliberal kontekst. 

 

Værditillæggelse 

Skeggs mener, at man for at kunne forstå hvordan subjekter tilskrives henholdsvis gode og 

dårlige karakteristikker, må kigge på de udvekslingssystemer, der opstår i værditilskrivning. 

Markedet er ikke en neutral plads, men betinget af klassificeringer og historisk generet værdi, 

som gør at man indgår med forskellige muligheder og bevægelighed (Skeggs 2004, s. 77). 

Skeggs advokerer for en klasseanalyse, hvor man ser på, hvordan værdi kobles til bestemte 

kroppe, hvilket gør nogen bevægelige og andre fastholdt. Til dette anvender hun begrebet ‘det 

værdifulde subjekt’, som anses som et produkt af kapitalismens adskillige processer for at opnå 

merværdi. I disse processer opstår det værdifulde subjekt, som forventes at kunne opfylde 

bestemte krav. I skabelsen af hvilke subjekter der anses som værdifulde, skabes også subjekter 

uden værdi, der ikke lykkedes i at opfylde de neoliberalistiske krav. Det er vigtigt at påpege, at 

Skeggs ikke mener, at alle har samme mulighed for at blive værdifuld (Skeggs 2004, s. 77). 

Skeggs teori om værditillæggelse kan netop bruges til at forstå, hvem det er, som tillægges 

værdi, hvilket vi anvender i vores analyse af Wolt arbejde. 

                                                                                       

Skabelse af selvet gennem klassegørende processer 

Skeggs identificerer en udvikling, hvor arbejderen ikke bare skal arbejde for at få løn, men i 

højere grad også skal engagere sig i virksomhedens mål. Arbejderen bliver derfor ikke bare 

udnyttet økonomisk, men også på sin subjektivitet, hvorfor denne fremstår som et område, der i 

højere grad udforskes og reguleres (Skeggs 2004, s. 72). Styring af selvet bliver dermed en 

central mekanisme af selvkontrol og selvregulering, hvor arbejderen skal gøre sig selv til et 

salgbart produkt, hvilket resulterer i, at arbejderen bliver til en vare, der lettere kontrolleres 

(Skeggs 2004, s. 73). Den vareliggørelse der sker af selvet resulterer i, at arbejderen skal besidde 

de rigtige kvaliteter, affekter og attituder. Igen pointerer Skeggs, at det ikke er alle, der har 

mulighed for at sælge sig selv på den “rigtige” måde, for eksempel hvis man læses som et 
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subjekt uden værdi og dermed fastlåses i den position og aldrig kan opnå de ønskede kvaliteter. 

En måde hvorpå fastholdelse i en bestemt position sker, er gennem de karakteristikker, man 

igennem sin positionering forventes at besidde - en essentialiserende idé om arbejderens 

identitet. Her trækker Skeggs på tidligere forskning om den kvindelige arbejder, der altid har 

skullet besidde “enterprising gender characteristics” og bl.a. ansættes på baggrund af disse 

forventede feminine karakteristikker. De forventninger der er til kvinden som arbejdende 

subjekt, er ikke et resultat af selvoptimering; hun er på forhånd blevet optimeret og er derfor 

tvunget til at opfylde de egenskaber, hun allerede forventes at have i kraft af sin kønnede 

positionering. Der sker en eksploitering på baggrund af dette, hvis krav om bestemte kulturelle 

attributter bliver performative og kulturelt essentialiserende (Skeggs 2004, s. 74). Når 

arbejdskraft bliver lig med identitet, kan man ikke opnå en identitet uden for ens arbejdsidentitet. 

Produktionen af selvet sker ud fra institutionelle praktikker, der afgør hvilke former for 

individualitet, man tillades at have. Resultatet bliver, at visse personer kan anvende deres kultur 

som en vare, mens andres identitet bliver naturaliseret, og de derfor konstant må performe denne 

identitet for at opnå værdi. Det er på den måde ikke alle arbejdere, der tillades at have ejerskab 

over deres egen identitet. 

  

National tilhørighed 

De fire processer Skeggs identificerer er også med til at skabe muligheder for national 

tilhørighed ved, at én form for kulturel kapital anses for at være den nationale af den 

dominerende kulturelle gruppe. Det er i denne akkumulering af national kapital, at national 

tilhørighed skabes (Skeggs 2004, s. 19). De processer, der skaber national tilhørighed, bygger på 

en forståelse af nationen som et metaforisk rum, der inskriberes på kroppen. Hvidhed kan for 

eksempel akkumuleres som et udtryk for national tilhørighed gennem at omdannes til symbolsk 

kapital, hvilket muliggør, at man kan tilhøre nationen og derigennem legitimeres. Nationen 

skaber dermed en værdi, der tillægges nogle kroppe mere end andre afhængig af deres position i 

rummet, deres kulturelle baggrund og den kapital de kropsliggør - som når hvidhed bliver en 

markør for national tilhørighed. Inskription skaber på den måde kroppes berettigelse og værdi i 

et givent rum (Skeggs 2004, s. 17). Skeggs fremhæver derfor at andetgørelse ikke handler om 

essentialisering af ‘den anden’, men af den rumlige eksklusion, som det dominerende kulturelle 

kapital skaber, hvor ‘den anden’ bliver et objekt der står udenfor dette. Essentialisering sker 
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derfor i sammenhæng med rumlig eksklusion. For at besidde eller udvise national tilhørighed 

skal man performe og praktisere bestemte karakteristika og egenskaber, men det er ikke alle, der 

kan omsætte disse til den samme værdi og dermed opnå national tilhørighed. Skeggs trækker på 

Bourdieus skelnen mellem dem, som bare kan ‘være hvad de er’, og dem der ‘er hvad de gør’, og 

som derfor konstant skal bevise, at de har national kapital. For Skeggs er national tilhørighed en 

af de subjektiveringsprocesser, der er med til at skabe selvet som et klassegjort subjekt (Skeggs 

2004, s. 19). Vi anvender derfor begrebet national tilhørighed i vores analyse af Wolt-budes 

arbejdserfaringer, for at se hvordan værdi og klassegørelse skabes gennem narrativer omkring 

danskhed.  

 

Metode og materiale 
 

Epistemologisk og metodologisk tilgang 

Vores opgave og metodologiske fremgangsmåde er formet af et standpunktsteoretisk 

epistemologisk perspektiv. Hvor marxistisk standpunktsteori har fremhævet arbejderklassens 

standpunkt, har feministisk standpunktsteori, inspireret af marxismen, fremhævet kvinders 

standpunkt(er) (Jaggar 2016, s. 304-5). I standpunktsteori bliver den undertryktes indsigt og 

erfaringer anset som en privilegeret position, som kan udfolde sig fra individet til en kollektiv 

bevidstgørelsesproces, der dermed kan skabe forandring (Lykke 2012, s. 135). Vi ønsker i vores 

opgave at fremhæve Wolt-budes egne erfaringer med platformsarbejde ud fra den 

standpunktsteoretiske og feministiske overbevisning, at de gennem deres erfaringer og positioner 

har adgang til særlig viden om netop dette. 

Standpunktsteori er ofte blevet kritiseret for at være essentialiserende ved at tage afsæt i 

en gruppes erfaringer og ikke lykkes i at se uligheder blandt gruppen (Jaggar 2016, s. 306). 

Hertil vil vi fremhæve, at vi forstår magt og forskellige positioner intersektionelt (Crenshaw 

1989). Det har vi også set blandt vores interviewpersoner, hvis relationer til det prekære arbejde 

er meget forskellige og afgøres af bl.a. deres nationale tilhørsforhold og økonomiske situationer. 

Det er derfor vigtigt for os at fremhæve, at vi i det standpunkt vi “skaber” for Wolt-bude ikke 

antager, at alle Wolt-bude deler samme erfaringer og udgangspunkt. Vores forståelse af 

standpunkter er ikke individuelle standpunkter, der determineres udelukkende af ens erfaringer, 

og vi afviser en kategorial logik og forståelse af standpunkter (Lykke 2012, s. 163). Dette 
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afspejles også i vores valg af forskningssubjekter, der kun deler den erfaring, at de midlertidigt 

arbejder for Wolt. Vi forstår standpunkter som en politisk størrelse og et politisk greb, der kan 

fremhæve en gruppes politiske interesser og kampe, uden nødvendigvis at tage højde for 

samtlige holdninger inden for gruppen (Jaggar 2016, 305). Med udgangspunkt i dette har vi 

fundet inspiration i Dorothy Smiths formulering af standpunktsteoriens forskningssubjekt, hvis 

erfaringer ikke skal generaliseres og ses som socialt determinerede. I stedet mener hun, at man 

skal tage udgangspunkt i det hverdagslige og i erfaringer af lokale arbejdsprocesser, 

hvorigennem man kan opdage de styrende relationer og institutionelle regimer som i 

kapitalismen former det sociale (Selberg 2014, s. 88). Den tilgang kalder hun institutional 

ethnography, hvor pointen med standspunksteori bliver at anvende hverdagserfaringer fra 

personer i udsatte positioner til at synliggøre, hvilke magtstrukturer der er i spil. Det er 

forskerens opgave at sætte erfaringerne i en større kontekst, der går ud over erfaringerne og 

indgår i globale politiske strukturer og markeder (Selberg 2014, s. 90; Palmqvist 2020, s. 11). I 

vores studie anvender vi vores interviewpersoners arbejdserfaringer som Wolt-bude som 

udgangspunkt til at forstå de magtstrukturer og institutionelle regimer, der former deres arbejde - 

både Wolt som virksomhed og den globale, neoliberale udvikling af platformsarbejde. 

Vores valg af interview som metode ligger dermed i forlængelse af vores epistemologiske 

perspektiv, hvorfor disse udgør vores primære materiale. Dertil har vi valgt at inkludere 

materiale i form af debatindlægget og hjemmesiden, hvilket vi betragter som sekundært. De to 

forskellige perspektiver vi i vores materiale får frem, antager dermed to forskellige roller; vores 

interviews er vores primære materiale, og det er her vi rent standpunktsteoretisk tager vores 

udgangspunkt. Det sekundære materiale ser vi som et eksempel på det dominerende narrativ og 

de styrende relationer, der former Wolt arbejde, og vi kan igennem vores interviewpersoners 

erfaringer udfordre dette narrativ og synliggøre de magtstrukturer, der skaber rammerne for 

arbejdet. 

 

Kvalitative interviews 

Kvalitative, dybdegående interviews bruges til at undersøge individuelle levede erfaringer og 

forståelser af en situation eller nogle omstændigheder. Metoden anvendes ofte centreret om et 

emne, som forskeren udgår fra, hvortil interviewpersonerne kan bidrage med deres erfaringer 

med, forståelse af samt viden om emnet (Hesse-Biber og Leavy 2007, s. 118). Vi har valgt at 
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foretage dybdegående interviews, eftersom vores fokus er på erfaringer af at arbejde som Wolt-

bud. Vi har udført semistrukturerede interviews, hvor vi har udarbejdet en interviewguide som vi 

har fulgt og suppleret løbende med spørgsmål under interviewene (Hesse-Biber og Leavy 2007, 

s. 115). Fokus for vores interviewguide har været på de praktiske omstændigheder omkring 

arbejdet, hvor økonomisk afhængige de er af det, deres erfaringer af arbejdets strukturering samt 

hvordan de oplever synet, der er på Wolt arbejde og Wolt-bude. Disse emner ville vi gerne være 

sikre på at komme ind på. Samtidig ville vi gerne have mulighed for at stille supplerende 

spørgsmål, så samtalen kunne udvikle sig naturligt og give plads til emner, der var vigtige for 

interviewpersonerne. Vi gav deltagerne mulighed for selv at vælge, om de ville interviewes 

online eller fysisk, hvilket resulterede i, at ét interview fandt sted online, mens de to andre 

foregik fysisk på lokationer valgt af interviewpersonerne. I forhold til corona-pandemien var det 

vigtigt at gøre det muligt for vores interviewpersoner at kunne vælge den måde, de følte sig 

tryggest ved at blive interviewet på. Dertil var det også vigtigt for os at kunne gøre det nemt og 

hurtigt at deltage, så det ikke var mere tidskrævende end højest nødvendigt, særligt da vores 

interviewpersoner befinder sig i en udsat position. 

  

Materialeindsamling 

Vi har valgt at foretage interviews med tre personer, der arbejder for Wolt. Vi havde egentlig sat 

os for at interviewe fire-fem personer, men fik kun henvendelser fra tre. Vi startede med at 

kontakte Wolt Workers Group gennem facebook, desværre uden svar. Herefter lavede vi et 

facebook-opslag for at komme i kontakt med Wolt-bude, hvorigennem vi fik kontakt til to af 

vores interviewpersoner. Vi prøvede at komme ind i forskellige facebook-grupper for Wolt-bude, 

dog uden held, da man skulle være Wolt-bud for at være medlem. Vi fik den ene af vores 

interviewpersoner til at dele et opslag i en facebook-gruppe på vores vegne, men fik ingen 

henvendelser. Derudover forsøgte vi at få kontakt til Wolt-bude ved at hænge sedler op udenfor 

forskellige restauranter i København. På denne måde fik vi en henvendelse fra vores sidste 

interviewperson. Vi besluttede os for at indstille vores søgning efter vi havde udført vores tredje 

interview, da det var for sent i processen at foretage flere, og vi vurderede at tre interviews var 

tilstrækkeligt for at kunne udføre vores analyse.  

Det eneste kriterie vi har stillet i udvalget af interviewpersoner er, at de har erfaring med 

at arbejde som Wolt-bud. Dette skyldes både vores erfaring af, at det har været en svær gruppe af 
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komme i kontakt med, hvilket har begrænset vores udvalg af og antal interviewpersoner, hvorfor 

vi har interviewet dem, vi har fået kontakt med. De interviews vi har foretaget, har været med til 

at definere hvilket fokus, vi har i vores studie, da de tilsyneladende ikke har andet tilfælles end at 

arbejde for Wolt og har meget forskellige positioner og udgangspunkter for dette arbejde. Hvis vi 

havde fået mange henvendelser og var blevet nødsagede til at udvælge nogle få, ville vi måske 

have haft et andet udvalg med fokus på for eksempel udenlandske Wolt-bude. Vores udfordring 

med at komme i kontakt med Wolt-bude kan skyldes arbejdets prekære omstændigheder, hvilket 

kan gøre det utrygt eller uoverskueligt at deltage i et interview. Med henblik på netop dette har 

det været vigtigt for os at kunne garantere vores interviewpersoner fuld anonymitet, og at vi har 

opbevaret det indsamlede materiale fortroligt. Derfor optog vi alle interviews på en mobil uden 

internet. Senere overførte vi lydfilerne til et usb-stik, hvor vi også har opbevaret de færdige 

transskriberinger. Vi informerede inden interviewene vores interviewpersoner om dette, samt 

hvilken rolle deres deltagelse har i vores studie og studiets formål. Vi understregede, at 

deltagelsen var frivillig, og at de på ethvert tidspunkt kunne afbryde interviewet eller trække 

deres interview tilbage uden begrundelse. Vi informerede om, at interviewet blev optaget for 

sidenhen at blive transskriberer, hvorefter det blev slettet. Vi informerede om, at interviewene 

ville anonymiseres, og at vi ville behandle dem fortroligt og kun i forbindelse med vores studie. 

Vi informerede igen om dette ved interviewets start, og gav interviewpersonerne mulighed for at 

stille spørgsmål både før, under og efter interviewet (Leavy og Harris 2018, s. 107). I opgaven 

har vi ændret interviewpersonernes navne til Mihai, Anton og Valdemar, samt ændret eller 

anonymiseret potentielt personfølsomme detaljer, der ville kunne afsløre deres identitet. 

  

Andet materiale 

Udover de interviews, vi har foretaget, inkluderer vi i vores analyse et debatindlæg med 

direktøren for Wolt Danmark, Søren Meier Svendsen. Debatindlægget Debat: Vi er blevet 

udskammet af venstrefløjen og fagbosser. Men deres syn på det moderne jobmarked er forældet 

er udgivet i Politiken d. 5. april 2021 og er et svar på en kritik mod Wolt, der bl.a. er kommet fra 

venstrefløjen og fagforeninger i kølvandet på Wolt-budes forsøg på organisering og kritik af 

arbejdsforholdene hos Wolt. Dertil analyserer vi hjemmesiden https://likeaboss.nu/, der er Wolts 

rekrutteringshjemmeside, som bl.a. indeholder reklamen “Like a boss”, hvor man kan ansøge om 

at blive Wolt-partner. Forsiden på hjemmesiden forestiller en midaldrende hvid mand i hvid 

https://likeaboss.nu/
https://likeaboss.nu/
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skjorte med solbriller og tilbagetrukket hår, med teksten “Wanna love your boss? Be your own.” 

skrevet henover. Denne reklame har man kunne se de sidste par måneder i det københavnske 

bybillede. På forsiden af hjemmesiden er der to rubrikker med overskrifterne “Be Your Own 

Boss” og “Work Whenever You Want”, som vi citerer og inkluderer i vores analyse. 

  

Tematisk analyse 

Vi har i vores opgave valgt at lave en tematisk analyse af vores materiale. Tematisk analyse 

indebærer, at man identificerer og analyserer temaer i ens kvalitative materiale. Alt vores 

materiale har vi analyseret gennem en tematisk kodning, da vi er interesserede i at se, hvilke 

temaer der går igen i vores samlede materiale, og hvordan det relaterer sig til hinanden, både 

gennem ligheder og forskelle. Vi har fulgt Brymans fremgangsmåde for tematisk analyse 

(Bryman 2015, s. 587-8). Her er første punkt at læse det samlede materiale igennem flere gange, 

hvor vi startede med vores interviews, da de udgør vores primære materiale. Derefter gennemgik 

vi debatindlægget og vores materiale fra hjemmesiden. Efter at være vel indsatte i vores 

materiale begyndte vi en åben, første kodning, hvilket resulterede i mange koder. Derefter 

sammenlignede vi de forskellige koder, vi identificerede i materialet, for at finde gennemgående 

temaer og samtidig identificere temaer, der adskilte sig på tværs af det forskellige materiale. I 

denne proces begyndte vi at navngive de temaer, som stod stærkest frem, og som vi kunne sætte i 

relation til vores teori, og det er i denne proces at man ifølge Bryman kan begynde at udvikle 

koncepter til analyse (Bryman 2015, s. 588). Det er i denne del af processen, at nogle af vores 

koder og temaer blev valgt fra, da vi vurderede, at de ikke var centrale for de koncepter, vi er 

interesserede i at analysere. De koncepter vi har identificeret for vores analyse, er følgende; 

platformsprekaritet, “ikke-arbejde”, “be your own boss”, fleksibilitet og værditillæggelse. 

Derefter kiggede vi på, hvordan vores koncepter relaterer sig til hinanden, og hvordan de 

sammen kan udgøre grundlaget for en analyse for at besvare vores problemformulering. De 

koncepter, vi har identificeret, finder vi centrale ift. vores problemstilling og i en proces af 

usynliggørelse af arbejde og klasse, og vi har sammenfattet vores koncepter under temaerne 

fleksibilitet, frigørelse og værdi. 

  Vores tilgang til kodningen af materialet har både været af deduktiv og induktiv karakter, 

da vi i vores interviewguide og kodningen af materialet har udgået fra vores teoretiske apparat. 

Samtidig har vi givet plads til temaer, der udelukkende fremkom af materialet. Den induktive 
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indgangsvinkel har også været vigtig for os, da vi udgår fra et standpunktsteoretisk perspektiv, 

og derfor er interesserede i at lade Wolt-budes erfaringer stå frem. Dette gør sig for eksempel 

gældende for temaet fleksibilitet, der forekom som et centralt tema på tværs af vores samlede 

materiale. 

  

Etiske refleksioner 

Som feministiske forskere modsætter vi os en positivistisk videnskabsforståelse, hvor forskeren 

antager at kunne producere objektiv viden om verden (Lykke 2012, s. 17). Vi tilskriver os en 

Harawaysk tilgang til viden, hvor forskeren forstås som subjektiv og medskabende af 

forskningens udformning fra start til slut. Som tidligere nævnt ser vi det som vores ansvar som 

forskere at koble de erfaringer vores interviewpersoner har delt med os til en større kontekst, 

hvilket vi gør i vores analyse. Det ansvar sætter os i en magtfuld position, som i henhold til vores 

forståelse af videnskabsproduktion gør det særligt vigtigt at være bevidste om den ulige 

magtrelation, vi indgår i som forskere, hvor vi har en definitionsmagt i forhold til studiets 

udformning og udfald. Den magt der tilknyttes vores position som forskere er særligt vigtig at 

have for øje i forbindelse med interviews, hvor det ulige magtforhold mellem os og vores 

deltagere især tydeliggøres. Dette er især vigtigt, da vi har interviewet personer i en udsat 

situation, hvis erfaringer vi på den ene side har haft et ønske om at løfte frem og synliggøre, 

samtidig med at vi forinden har haft et ønske og et formål med vores studie. 

I henhold til vores standpunktsteoretiske tilgang finder vi det relevant at nævne Haraways 

kritik af den feministiske standpunktsteoris tendens til eller fare for at romantisere undertryktes 

positioner og viden og påstå at “se” fra deres perspektiv (Haraway 1988, s. 584). Vi ønsker i 

vores studie ikke at påstå at se fra Wolt-budenes perspektiv, men at anvende deres erfaringer til 

at kunne forstå de diskurser og kontekster, de taler ind i. Vores studie har kun været muligt på 

grund af vores interviewpersoners deltagelse og erfaringer. Samtidig gør vores delagtighed i 

studiet, at disse erfaringer til dels skabes og formidles gennem vores blik som forskere. Selvom 

vi inden vores interviews var opmærksomme på det ulige magtforhold mellem os og vores 

interviewpersoner, mærkede vi undervejs, hvordan dette magtforhold påvirkede 

interviewsituationer. I vores interview med Mihai spurgte vi afsluttende om han havde nogle 

tilføjelser, hvortil han grinende svarede: “I don’t know, 9/11 was an inside job”. Vi forstod dette 

som en sjov bemærkning, men tænkte bagefter over, hvordan vi for ham fungerede som et 
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talerør, ved at være studerende på universitetet og derigennem repræsenterer en institution. 

Herigennem tydeliggjorde han vores egen position for os på en måde, vi ikke tidligere havde 

tænkt over. Inden studiet havde vi mere reflekteret over vores individuelle positioner, og ikke 

den institutionelle kontekst vi indgår i og læses igennem. Gennem vores interviews mærkede vi 

også, hvordan vi begge som hvide forskere havde en form for berøringsangst over at spørge ind 

til den racisme og fremmedgørelse, som Mihai og Valdemar delte deres erfaringer om. I vores 

interviewguide havde vi ikke forberedt spørgsmål, der lagde op til at italesætte erfaringer med 

racisme, ligesom vi, da vi transskriberede vores interviews, opdagede, at vi var dårlige til at 

spørge ind til de erfaringer med racisme, der blev delt med os. På den måde har vi kunnet se, at 

vores positioner som hvide forskere har påvirket vores interviews, hvilket understreger 

betydningen af vores rolle i udfaldet af studiet. 

 Som tidligere nævnt ønsker vi med vores studie at bidrage til feministisk, arbejdskritisk 

forskning, og ved at sætte fokus på usynliggørelse af arbejde og klasse håber vi på, at kunne 

bidrage til at skabe social forandring, hvilket er afgørende for feministisk forskning. Det er 

derfor nødvendigt at analysere hvordan undertrykkelse sker intersektionelt, hvorfor det også er 

vigtigt at have fokus på bl.a. racialisering i vores forståelse af klasse (Jaggar 2016, s. x). I vores 

analyse forsøger vi gennemgående at have en intersektionel tilgang, og behandler mere i dybden 

hvordan national tilhørighed spiller sammen med usynliggørelsen af arbejde og klasse. 

 

Analyse 

I dette afsnit vil vi udfolde vores analyse i samspil med vores teoretiske ramme for at undersøge 

usynliggørelsen af arbejde og klasse i Wolt arbejde. Vi har foretaget interviews med tre Wolt-

bude, som vi sammen med vores andet materiale, analyserer ud fra koncepterne 

platformsprekaritet, “ikke-arbejde”, “be your own boss”, fleksibilitet og værditillæggelse, der er 

opstået ud fra vores tematiske analyse af materialet. 

  Vores tre interviewpersoner, Mihai, Valdemar og Anton, er alle et sted i 20’erne. Mihai 

er fra Østeuropa og har en lang videregående uddannelse, som han indtil videre ikke har kunnet 

få arbejde med i Danmark, og han har Wolt som sin eneste indkomst. Valdemar har arbejdet for 

Wolt for at have råd til at være kunstner, er dansker og racialiseret ikke-hvid. Anton er også 

dansker og den yngste vi har interviewet. Han er hjemmeboende og har et andet arbejde som 
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udgør hans primære indkomst, og han arbejder for Wolt ved siden af for at tjene lidt ekstra 

penge. 

 

Platformsprekaritet 

Til at begynde med vil vi fremhæve nogle af de erfaringer vores interviewpersoner har delt med 

os, som vi vil undersøge i lyset af vores teori om platformsarbejde og reproduktivt arbejde for at 

belyse arbejdets prekaritet. I den forbindelse benytter vi begrebet platformsprekaritet for at 

understrege den sammenhæng, der er mellem platformsarbejde og prekaritet. Platformsarbejde er 

defineret af, at arbejderne er ansat som selvstændige, hvilket gør at arbejderne i høj grad selv er 

ansvarlige for arbejdets praktikaliteter. Det er for eksempel typisk for platformsarbejde, at 

arbejderne anvender deres egne transportmidler, hvilket platformsvirksomheden ikke 

kompenserer for. Alle vores interviewpersoner benytter sig af cykler når de arbejder for Wolt, og 

Mihai benytter sig af en el-cykel, som han lejer hver gang han er på arbejde. Valdemar skal for 

eksempel selv betale, hvis hans cykel skal på værksted, ligesom Wolt ikke er ansvarlige, hvis der 

sker et trafikuheld eller anden skade i forbindelse med arbejdet. Da vores interviewpersoner blev 

ansat, fik de af Wolt udleveret en blå varmetaske samt overtøj med Wolts logo på. Derudover er 

den eneste kontakt, de har med virksomheden, den online support, som de kan kontakte, hvis der 

opstår problemer i forbindelse med en levering. Alle interviewpersoner fortæller, at de ofte 

benytter sig af supporten, da der tit opstår forsinkelser, eller man ikke har mulighed for at 

foretage en levering. Alle oplever, at supporten er let tilgængelig og hurtig til at svare tilbage. 

Valdemar fortæller, at man altid modtager de samme smileys fra supportgruppen og udtrykker, at 

det godt kan føles lidt mærkeligt, som at have kontakt med en robot. Ens telefon er afgørende 

for, at man kan arbejde som Wolt-bud, og alle vores interviewpersoner anvender powerbanks for 

at kunne klare sig gennem arbejdsdagen. Anton fortæller også, at man skal være hurtig til at 

acceptere en levering, da de ellers bliver givet videre til en anden. Det kan for eksempel være 

låsen på ens telefon, der betyder, at man ikke når at få en levering. 

 

Strategier for at tilpasse sig efterspørgslen 

Det van Doorn kalder workforce-as-a-service-modellen afspejler sig direkte i vores 

interviewpersoners arbejdsdage, og kommer til udtryk i forskellige strategier, de benytter sig af. 

For eksempel forklarer de alle, at det handler om at placere sig strategisk i områder af byen, hvor 
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der er mange restauranter og høj efterspørgsel. Det leder også til, at man nogle gange afviser en 

ordre for ikke at komme for langt væk fra centrum. Et andet strategisk valg omhandler 

arbejdstider, hvor vores interviewpersoner som udgangspunkt prøver at arbejde om aftenen og i 

weekender, hvor der er høj efterspørgsel og derfor flere penge at tjene. Anton, der arbejder 

deltid, vælger altid at arbejde på tidspunkter, hvor han ved, at han får mange ture, og han kan 

derfor være selektiv med, hvilke ture han gider at tage. Han fremhævede, at det var nemt at tjene 

mange penge på kort tid, men at muligheden for at være selektiv og samtidig opnå en høj timeløn 

er sværere, hvis man arbejder fuldtid. De strategier arbejderne implementer motiveres også af 

Wolt selv, gennem det van Doorn kalder adfærds-nudging og økonomiske incitamenter (van 

Doorn 2017, s. 903). Det kan for eksempel være en weekendbonus for leveringer i et vist 

tidsrum, ligesom budene tjener mere ved at acceptere “bulk”-deliveries, der er en serie af 

leveringer, man ikke selv vælger, frem for “single”-deliveries, hvor man selv takker ja eller nej 

til den enkelte levering. Mihai, der har Wolt som sin primære indkomst, vælger altid bulk 

leveringer, mens Anton vælger single leveringer, da han foretrækker friheden i at kunne vælge 

og vrage.  

Under corona-pandemien har der været en øget efterspørgsel på levering af mad (Meier 

Svendsen 2021). Dette understreger Wolt-budenes prekære og reproduktive arbejdsfunktion, da 

de har skullet varetage en væsentlig funktion under samfundets nedlukning, som samtidig har sat 

budene i en udsat situation. Derudover bekræfter den øgede efterspørgsel arbejdets usikkerhed, 

da det ikke er en statisk situation. Wolt har under corona-pandemien rekrutteret 2000 nye bude 

(Meier Svendsen 2021), men hvis efterspørgslen falder, vil det betyde, at mange bude måske 

ikke vil kunne få den mængde arbejde, de har behov for. Dertil har ingen af vores 

interviewpersoner oplevet en positiv effekt af den øgede efterspørgsel, da de mange nye 

ansættelser har gjort, at de ikke personligt har fået mere arbejde. Den høje efterspørgsel gør, at 

de mærker en forøget travlhed og et generelt pres, men som Anton udtrykte det, ville det ikke 

gøre noget, hvis der var 500 mindre der kørte Wolt hver dag. Det er også værd at bemærke, at 

mens efterspørgslen er steget og Wolt har ansat mange nye bude, fortæller vores 

interviewpersoner, at prisen for leveringer er blevet sat ned, og at den tidligere weekendbonus er 

blevet fjernet til fordel for en anden ordning, som budene mærker, at de tjener mindre på. Hvor 

man før fik en bonus på 200 kroner for tyve leveringer i weekenden, får man nu kun et tillæg på 
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ordrer mellem kl. 17 og 20 i weekenden. Det gør, at det ikke længere kan betale sig lige så godt 

at arbejde uden for de tider, hvilket især rammer de bude, der arbejder fuldtid. 

 

Reproduktivt arbejde i bunden af hierarkiet 

Vi vil gerne argumentere for, at Wolt arbejde er en del af den globale tendens af yderligere 

kommodificering af især reproduktive arbejdsopgaver og en forskydning af dette arbejde fra én 

klasse til en anden, fra nogle kvinder til andre kvinder (eller mænd) og fra hvide til racialiserede 

arbejdere (Federici 2012, s. 66). Vi ser levering af mad som en ny form for reproduktivt arbejde, 

der især er eksploderet med on-demand økonomien og platformsarbejde, og hvor der har været 

særligt stor efterspørgsel under corona-pandemien. Reproduktivt arbejde defineres som det 

arbejde, der vedligeholder og reproducerer liv og arbejdskraft, og derfor er uundværligt, hvilket 

ikke afspejles i den værdi, det reproduktive arbejde tillægges i det kapitalistiske system (Federici 

2006). Dette ses i Wolt arbejdet, når der ikke er en sammenhæng mellem den høje efterspørgsel 

på leveringer, og den måde arbejdet bliver tillagt værdi på. Så selv når reproduktive 

arbejdsopgaver kommodificeres, placeres det i bunden af hierarkiet og ses ikke som faktisk 

arbejde (van Doorn 2017). Da vi spurgte vores interviewpersoner, hvordan de følte, deres arbejde 

blev værdsat, fremkom det, at den værdsættelse de oplevede mere omhandlede maden, de 

leverer, fremfor selve leveringen og altså deres arbejde. 

  

Valdemar: Værdsat? Øh. Ja, det bliver da værdsat af den sultne person. Men jeg tror, maden 

bliver mere værdsat. Jeg tror, det er sådan "ejj tak, ejj hvor godt”. 

  

I udvekslingen mellem Wolt-bud og kunde, hvor produktionen af maden anerkendes og ikke 

leveringen, usynliggøres det reproduktive arbejde. Dette er, sammen med workforce-as-a-service 

modellen, der gør arbejdet dybt afhængigt af efterspørgslen, en yderligere prekariserende 

omstændighed.  

 

“Jeg synes ikke, det er arbejde, mand” 

En måde hvorpå Wolt arbejde usynliggøres, er gennem et narrativ om, at det ikke er et “rigtigt” 

arbejde, hvilket kan ses som et eksempel på en af de immuniserende strategier, Wolt anvender, 

der kun fremhæver de positive sider ved jobbet. Dette ses for eksempel i debatindlægget skrevet 
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af direktøren for Wolt i Danmark, Søren Meier Svendsen, hvor han fremstiller Wolt arbejde som 

en sidebeskæftigelse eller et fritidsjob. Han fremhæver for eksempel at 45% arbejder under 10 

timer om ugen, mens kun 25% arbejder fuldtid (Meier Svendsen 2021). De sidste 30% bliver der 

ikke redegjort for, og hvor disse placerer sig, og hvilke ønsker de har til, hvor meget de arbejder, 

fremgår ikke. Det er tydeligt, at Meier Svendsen ønsker, at fokus skal være på dem, der arbejder 

deltid, og ikke dem der arbejder fuldtid eller måske ikke kan få de timer, de ønsker. Han ønsker 

altså at fremstille et billede af Wolt-buddet som én, der har det som fritidsjob, for eksempel ved 

siden af studiet eller andet arbejde. Derudover sammenligner han Wolt med hjemmesiden den 

blå avis, der er Danmarks største hjemmeside for køb og salg mellem privatpersoner (Meier 

Svendsen 2021). 

 

“På nettet er det langtfra kun brugte cykler og aflagte iPhones som handles. Også privatpersoner 

sælger deres arbejdskraft, og mindre virksomheder tilbyder håndværksydelser, rengøring og 

havehjælp på Danmarks ældste og største digitale markedsplads” (Meier Svendsen 2021).  

  

At sammenligne salg af brugte varer med fysisk arbejdskraft anerkender ikke det arbejde, der 

faktisk udføres. Denne sammenligning er med til at usynliggøre Wolt som arbejde, eftersom salg 

af ting på den blå avis ikke kan betegnes som værende et arbejde. Det afdramatiserer arbejdet at 

lave sådan en sammenligning, da det at sælge brugte varer, for eksempel sin gamle cykel, er 

forholdsvis uskyldigt. Det stiller minimale krav til Wolt som “arbejdsgiver”, eftersom det arbejde 

der ligger i at sælge brugte ting på nettet, ikke er noget, der forbindes med basale 

arbejdsrettigheder. Samtidig er det en enorm umenneskeliggørelse af Wolt-budes fysiske 

arbejdskraft, der reduceres til et produkt, der ikke adskiller sig synderligt fra en gammel cykel. 

På den måde bliver det uproblematisk at sælge et par timers “overskydende” arbejdskraft. Ved at 

sammenligne Wolt med den blå avis underbygger Meier Svendsen sit argument om, at det 

typiske Wolt-bud er en deltidsarbejder. Denne fremstilling gavner også Wolts fraskrivelse af 

klassisk arbejdsgiveransvar, da du kun sælger et par timer af din tid og ikke “hele dit liv”. 

På Wolts hjemmeside ser vi også narrativet om, at Wolt arbejde ikke er rigtigt arbejde, da 

du stadig har tid til fritidsaktiviteter og det gode liv: 
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Work Whenever You Want 

Go online and start earning whenever you want! When driving with Wolt, you enjoy the freedom 

of staying in bed in the morning, meeting your friends for coffee in the middle of the day or you 

can even work several jobs. Plan your work around your life – not the other way around. 

(likeaboss.nu) 

 

Det fysiske aspekt af arbejdet udviskes igen, da det lyder som om, at selve arbejdet udføres ved 

at gå online. Derudover flyttes fokus fra selve arbejdet i og med, at alle de ting du kan gøre ved 

siden af arbejdet fremhæves, i stedet for hvad selve arbejdet indebærer.  Idéen om, at Wolt 

arbejde ikke er et “rigtigt” arbejde fremgik også i vores interview med Anton, der sagde “Nej nej 

nej, jeg synes ikke, det er arbejde, mand”. Anton italesætter det at være Wolt-bud som noget, han 

alligevel gør, når han kører rundt i København på sin cykel. Han mener ikke, at jobbet er svært, 

da han ikke skal bruge hjernen, men bare cykle. Det væsentlige for ham er, at han cykler, ikke at 

han arbejder. Anton kan altså passe ind i billedet af det ideelle Wolt-bud, som Wolt fremstiller. 

Han er også den eneste af vores interviewpersoner, der ikke har arbejdet fuldtid som Wolt-bud. 

Vores to andre interviewpersoner italesatte det at være Wolt-bud som et arbejde og gav udtryk 

for frustration over ikke at have ordentlige arbejdsforhold. Anton nævnte selv, at han egentlig var 

ret ligeglad med arbejdsforholdene, men at der er mange der arbejder af nødvendighed, og derfor 

påvirkes i større grad af forholdene. Selvom vores interviewpersoner har forskellige erfaringer af 

deres arbejdsforhold, sker der en usynliggørelse af alt det arbejde, der udføres. Dette gør sig også 

gældende for al det arbejde, som ikke er en levering, men er med til at leveringen kan finde sted. 

Fra budene swiper online og sætter sig op på cyklen, er de tilgængelige for ordrer, men 

ventetiden mellem leveringer er ikke aflønnet. Budene swiper offline for at tage pauser, hvilket 

ikke sikrer, at budene rent faktisk får holdt de nødvendige pauser og heller ikke får lønnede 

pauser. At placere sig strategisk ift. leveringer, hvilket gavner buddet men i sidste ende primært 

Wolt, er også arbejde. 

 

Platforms-selvstændighed som frigørende 

Alle Wolt-bude bliver ansat som selvstændige og under titlen ‘kurérpartner’, et 

ansættelsesforhold der er grundlæggende for platformsvirksomheder (van Doorn 2017). Dette er 

endnu en immuniserende strategi, der er med til at skabe en idé om et ligeværdigt forhold 
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mellem to parter - Wolt på den ene side og kurérpartnerne på den anden. Denne immuniserende 

strategi betyder, at Wolt kan fralægge sig det ansvar, det indebærer at være arbejdsgiver, og i 

stedet skaber en forestilling om, at de blot formidler kontakt mellem kunde og restaurant. Dette 

er også med til at udviske platformsvirksomheders rolle i den globale omstrukturering af arbejde, 

hvor det ulige magtforhold mellem platformsvirksomhederne og platformsarbejderne udviskes 

(van Doorn 2017).  

 

Be your own boss 

I Wolts markedsføring sælges ansættelsen som selvstændig under sloganet “be your own boss”: 

  

Be Your Own Boss 

Tired of getting bossed around? Become your own boss! You decide when to work and when to 

relax. As a courier partner, you can go online and earn whenever you please. In case you 

experience any difficulties, the support got you covered! (likeaboss.nu) 

  

På Wolts hjemmeside fremstilles det som en fordel at være sin egen chef. Deres rolle i 

ansættelsen er ikke tydelig, og den eneste måde at komme i kontakt med Wolt på er gennem 

supporten. Wolt fremhæver friheden i at være “sin egen chef”, for eksempel som friheden fra at 

have en chef der hundser rundt med en og til selv at kunne bestemme ens arbejdstider. Det ses 

også i det tidligere citat “Work Whenever You Want”, hvor det at kunne sove længe og drikke 

kaffe med sine venner midt på dagen fremhæves.  

På likeaboss.nu ses Wolts reklame af et “Wolt-bud” - en midaldrende hvid mand med 

solbriller, tilbagetrukket hvidt hår og en ”cool attitude”. Han ligner stereotypen på en “rigtig” 

chef - men ikke på et Wolt-bud. Deres valg af model bekræfter idéen om et Wolt-bud som en 

chef; en hvid mand, der ser tjekket ud, og er et subjekt der forbindes med en magtfuld position. 

Herigennem ses det, hvordan Wolt ønsker at fremstille et Wolt-bud som én, der ikke er 

undertrykt. Dette ved at have en model der besidder hvidhed, rigdom, alder og maskulinitet – 

karakteristika, der forbindes med det modsatte af et undertrykt subjekt. Samtidig bryder dette 

med det billede, Meier Svendsen skaber i sit debatindlæg af et Wolt-bud som værende 

studerende og Wolt-bud ved siden af, da manden i reklamen ikke fremstår som den typiske 
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studerende, hans alder taget i betragtning. Det er derfor modstridende billeder Wolt skaber, der 

hver især har til formål at passe ind i det narrativ, de ønsker at skabe i den givne kontekst. 

Vi spurgte vores interviewpersoner, hvordan de mærkede at være selvstændige og 

partnere af Wolt: 

  

Anton: At jeg er partner? Haha. Det er et godt spørgsmål. Nå, det ved jeg sgu ikke helt. Om jeg er 

partner. Altså der står partner, det er rigtigt, det står på tasken tror jeg, så eh... Det er lidt mere... 

Jeg vil ikke sige, at jeg er partner med nogen. Det er bare mig selv. Så kan jeg skrive til dem som 

sagt, det er der de kommer ind i billedet. 

 

Et ambivalent forhold til det at være selvstændig var fælles for alle vores interviewpersoner. 

Valdemar fremhævede, at det kun var fleksibiliteten, der var det positive ved at være 

selvstændig, men at man derudover ikke kan regne med hjælp fra Wolt, hvis der for eksempel 

opstår et trafikuheld. På den måde mærker han konsekvensen af selvstændigheden som en 

udviskning mellem privat- og arbejdsliv, da man både kører på sin egen cykel og selv skal tage 

ansvar for de komplikationer, der kan opstå under en vagt. Her tydeliggøres Wolts ønske om 

rollen som udefrakommende formidler mellem to parter, og det tilhørende manglende 

arbejdsgiveransvar gør arbejdsrelaterede problemer til private og individuelle problemer. Et 

andet eksempel på dette er, at budene selv skal stå for at indbetale deres skat, hvilket både Mihai 

og Anton fremhæver som det, man især mærker ved at være selvstændig. Anton mener, at det er 

fair, at Wolt ikke står for at indbetale ens skat og mener, at Wolt-bude som udtrykker 

utilfredshed med dette, er dovne og vant til, at alt bliver gjort for dem. Mihai hæfter sig mere ved 

besværligheden i selv at skulle indberette og betale sin skat, og at man derudover heller ikke får 

udbetalt pension.  

 

Den frigjorte freelancer 

I Meier Svendsens debatindlæg omtaler han Wolt-bude som freelancere på lige fod med 

journalister, hvilket understreger fremstillingen af Wolt-budenes positive selvstændighed og 

frihed. Han mener desuden, at platformsvirksomheders forretningsmodel kræver forandring af de 

klassiske overenskomster på samme måde, som da kvinderne trådte ind på arbejdsmarkedet 

(Meier Svendsen 2021). Dette taler ind i den diskurs van Doorn definerer, hvor 



 

 28 

platformsvirksomheder gennem selvstændige ansættelser skaber en idé om at være frigørende og 

udviske uligheder (van Doorn 2017). Sammenligningen med kvindernes indtrædelse på 

arbejdsmarkedet viser en idé om frigørelse gennem arbejde, samt at der er opnået ligestilling på 

arbejdsmarkedet.  

Wolts udlægning af Wolt-bude som “frigjorte freelancere” og selvstændighed som 

værende frigørende er tilsyneladende ikke det, vores interviewpersoner forbinder med at være 

selvstændige. Wolt fralægger sig deres arbejdsgiveransvar ved at gøre Wolt-bude selvstændige 

og til ‘deres egne chefer’, hvilket brandes bag en fortælling om frihed. Men at Wolt-bude skulle 

være deres egne chefer afspejles ikke i vores interviewpersoners erfaringer og vi tilslutter os 

derfor Federicis kritik af idéen om frigørelse gennem prekære ansættelser og den teknologiske 

udvikling. Det ulige magtforhold der er mellem Wolt og Wolt-budene bekræftes af 

organiseringen af Wolt Workers Group og deres seneste demonstrationer mod bl.a. 

lønændringer, da det viser at budene ikke kan agere som deres egne chefer, med den magt det 

medfører. 

 

Fleksibilitet 

 

Mihai: I am not in a rush or anything because I’m a Wolter so I’m flexible *laughing* 

 

Fleksibilitet fremhæves på tværs af vores materiale som det mest definerende træk for Wolt 

arbejde, og spiller en central rolle i usynliggørelsen af både arbejde og klasse. I debatindlægget 

af Meier Svendsen skriver han, at fleksibilitet er det vigtigste for Wolt at tilbyde og bevare, både 

for kunderne og budene. Meier Svendsen mener, at Wolts forretningsmodel imødekommer de 

behov for fleksibilitet, Wolt-budene har. Som han skriver: 

 

“Vi vil gerne påtage os ansvaret. Det eneste, vi er nødt til at fastholde, er den fleksibilitet i vores 

forretningsmodel, som er afgørende for os og vores kurérpartnere. [...] Men i dag kan vi ikke give 

løn under sygdom, forsikring og feriepenge, medmindre vi skriver under på en overenskomst, der 

de facto vil fjerne fleksibiliteten og afskære personer fra jobmarkedet.” (Meier Svendsen 2021) 

 

I citatet ses det tydeligt, hvordan diskursen om fleksibilitet bliver brugt til at nedprioritere andre 

ting, som for eksempel overenskomst og forsikring. Den neoliberale diskurs om fleksibilitet (Van 
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Doorn 2017) er tydelig i Meier Svendsens debatindlæg, hvor han udtrykker, at danske 

fagforeninger må tilpasse sig platformsøkonomiens fornyelse af arbejdsmarkedet. Han mener, at 

den fleksibilitet som Wolt kan tilbyde, ikke ville kunne bevares hvis de indgik i en 

overenskomst. I sit debatindlæg sidestiller Meier Svendsen fleksibiliteten i Wolts arbejdsmodel 

der gør, at Wolt altid kan tilbyde hurtig levering, med fleksibiliteten som det vigtigste 

arbejdsforhold for budene (Meier Svendsen 2021). Hans fremstilling sidestiller Wolts interesser 

som virksomhed med Wolt-budenes interesser, som var det én og samme sag, ved at sætte Wolt 

og kurérpartnerne som fælles afsender i citatet ovenfor. Dette understøtter igen den måde hvorpå 

Wolt udvisker det ulige magtforhold, der er mellem dem og budene, ved at udlægge det som 

fælles interesser for to ligeværdige parter. På den måde skævvrider Meier Svendsen, hvem der 

egentlig drager fordel af workforce-as-a-service modellen. Denne model bygger på arbejdernes 

fleksibilitet og erstattelighed, og er ikke skabt ud fra arbejdernes ønske om fleksible arbejdstider. 

Det viser også hvordan Wolt som virksomhed forsøger at tillægge arbejderne virksomhedens 

værdier, og dermed inddrager og udnytter arbejdernes subjektivitet (Skeggs 2004, s. 72), for på 

den måde at fremstille de dårlige arbejdsforhold som værende i arbejdernes egen interesse. 

  For vores interviewpersoner spiller fleksibiliteten også en stor rolle. De mener alle, at 

fleksibiliteten er det bedste ved at arbejde for Wolt, da det er nemt og praktisk, og at det fleksible 

opvejer nogle af de mere negative omstændigheder ved arbejdet. I interviewet med Anton var det 

tydeligt, at fleksibiliteten i jobbet var afgørende: 

  

Anton: Jeg kan bare ikke have et job, hvor folk siger til mig, hvor jeg skal være på et bestemt 

tidspunkt. Så for mig passer det fint. Men hvis du har brug for lidt sikkerhed og sådan noget, så er 

det nok ikke det. 

  

I den frihed Anton finder i fleksibiliteten kan vi se det, Federici beskriver som en generation af 

privilegerede arbejdere, der ser et fast arbejde som en “fængselsstraf”, og for hvem fleksibilitet 

og prekære arbejdsforhold derfor kan være en fordel. For Mihai og Valdemar opleves 

fleksibiliteten ikke bare positivt. Mihai siger, at det både er en “blessing and a curse”, da det kan 

være svært at finde motivationen til at arbejde, når det altid er en mulighed. Valdemar oplever 

tilsvarende, at det kan være svært at vurdere, hvornår han skal stoppe med at arbejde, da han 

bliver påvirket af den adfærds-nudging og de økonomiske incitamenter, Wolt benytter sig af: 
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Valdemar: Jo, og så er det måske weekend og så skriver de måske "hey hvis du lige, du får lige 

10 kr ekstra pr opgave". 

  

Her ses det, hvordan Wolt udnytter Wolt-budenes subjektivitet og afhænger af at budene 

regulerer sig selv, for at opfylde kravet til ‘den gode’ arbejder (Skeggs 2004, s. 73). For Mihai og 

Valdemar gør de fleksible arbejdstider det svært at navigere i, hvornår de skal og ikke skal 

arbejde, hvilket slører skellet mellem arbejde og fritid. Dette kombineret med Wolts adfærds-

nudging stiller store krav til arbejdernes selvregulering og selvkontrol og gør, at det på trods af 

Wolts påståede frigørelse gennem fleksibilitet er lettere at kontrollere arbejderne (van Doorn 

2017, Skeggs 2004).  

Vores interviewpersoner fortæller, at der fra Wolts side stilles krav til, hvor hurtigt de 

skal kunne levere en ordre, hvilket de ikke selv har indflydelse på. Vores interviewpersoner 

fortæller, at det ofte er umuligt at møde tidsrammen, da restauranterne ofte er forsinkede, hvilket 

går ud over budenes leveringstid. Dertil fortæller de, at der afsættes kortere tid til leveringer når 

der er travlt, hvorfor de forventes at arbejde hurtigere. Samtidig med dette bliver budene også 

overvåget gennem appen, ikke bare af Wolt men også af kunderne, som kan følge med i 

leveringen og bedømme den efterfølgende på appen. Dette er med til at fordre selvregulering- og 

kontrol, da det, udover at være hurtig, bliver vigtigt at udvise de rigtige følelser og attituder over 

for kunderne, for at få en god bedømmelse og være en ‘god’ arbejder (Skeggs 2004, s. 73). 

Denne selvregulering, hvor der stilles krav fra både Wolt, kunderne og ens eget ansvar som 

selvstændig, inddrager budenes subjektivitet som værktøj for deres egen vareliggørelse og 

udnyttelse. Dette mener vi ikke hænger sammen med den påståede frihed som fleksibiliteten 

skulle medføre. Derfor stiller vi os kritiske overfor den frigørelse, der tilkobles fleksibiliteten i 

Wolt arbejde, samt idéen om, at arbejdet faktisk er fleksibelt. At skulle løbe hurtigere når der er 

travlt, levere på en bestemt tid og blive overvåget og bedømt, mener vi ikke er et udtryk for 

hverken frihed eller fleksibilitet for det enkelte Wolt-bud. Ligesom vi har set det med 

narrativerne om, at Wolt ikke er “rigtigt” arbejde og at man er sin egen chef, spiller narrativet om 

fleksibilitet en tilsvarende rolle i usynliggørelsen af visse aspekter af arbejdet og arbejderen. 
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Klassegørelse gennem værditillæggelse 

I sin analyse af klasse og klassegørelse fremhæver Skeggs (2004), at det er centralt at kigge på 

hvordan værdi tillægges kroppe i samspil med forskellige kategoriseringer. Vi er derfor 

interesserede i at undersøge den værdi der tillægges Wolt arbejde og som dermed konstituerer 

Wolt-bude som klassegjorte subjekter. Alle vores interviewpersoner pointerer, at de mærker at 

Wolt er i bunden af hierarkiet. Da vi spurgte ind til, hvordan jobbet blev værdsat, gav alle udtryk 

for at kunne mærke en generel irritation over og et negativt syn på Wolt-bude. Valdemar mener, 

at irritationen egentlig handler om et dårligt syn på Wolt som virksomhed og arbejdsgiver, men 

at dette i praksis går ud over budene. Han har oplevet negative tilråb og er blevet mødt med 

holdninger om, at det er usolidarisk at tage arbejde hos Wolt. Irritationen fra omverdenen har han 

mødt i takt med, at der er kommet flere Wolt-bude på gaden, hvorfor folk godt kan blive 

irriterede, når der står syv bude og venter foran en restaurant og generelt fylder meget i 

gadebilledet. Ligesom vi tidligere har været inde på, ser vi her at værditillæggelsen af Wolt-bude 

altså ikke steget i takt med den øgede efterspørgsel. Da vi spurgte Mihai om hvordan han oplever 

synet på Wolt-bude, fortalte han, at folk ser ned på budene og ofte spørger ham, hvorfor han ikke 

finder et bedre arbejde: 

  

Mihai: That’s a really good question because it depends on how much you work first of all, but 

mostly when people see that you’re working with Wolt, since it’s considered like an entry level 

job, you need no experience, you need no knowledge of rocket science, people tend to look down 

a little bit on it. [...] people ask me quite often ‘why don’t you find another job?’ 

  

Citatet siger noget om det blik der er på Wolt som arbejde og hvordan dette påvirker synet på 

budene, da det ses om et job man ikke behøver nogle kvalifikationer for at varetage. Selvom 

Mihai oplever, at folk ser ned på budene og mener, at han bør finde sig et andet arbejde, er dette 

ikke en mulighed. Mihais bevægelighed i forhold til at finde arbejde i Danmark er begrænset.  

I vores interviews ser vi, at vores interviewpersoner har forskellige udgangspunkter for, 

hvorfor de arbejder for Wolt og hvordan de forholder sig til arbejdet. Anton arbejder som Wolt-

bud, fordi han ikke ønsker faste rammer eller at der skal bestemmes over ham, hvorfor jobbet 

passer ham og hans behov perfekt. Mihai arbejder derimod for Wolt, fordi han ikke kan finde 

andet arbejde i Danmark, og udtrykker at han godt kunne tænke sig et bedre arbejde, hvor man 



 

 32 

ikke skal cykle rundt i den danske vinterkulde. Anton og Mihai har grundlæggende forskellige 

forudsætninger for at være Wolt-bude, hvilket også afspejles i den måde de forholder sig til 

arbejdet på. Valdemar arbejder som Wolt-bud på grund af den lettilgængelige ansættelse, og han 

synes, at en af de hårdeste ting ved jobbet er manglen på integritet. Dette indikerer et kompliceret 

forhold til de identitetsskabende faktorer, som han oplever tilkobles arbejdet: 

  

Valdemar: Og når ens relation til en restaurant bærer mere præg af, at man er en ressource frem 

for andet. Det er i hvert fald den effekt jeg tror, det har haft på mig på sigt, at det har været sådan 

lidt, stillet spørgsmål ved integritet på en eller anden måde. Fordi jeg mærker, at jeg bliver 

reduceret til et produkt eller en ressource. 

  

Citatet fra Valdemar viser den forskel, der er mellem hans og Antons erfaringer som Wolt-bude. 

Anton nævner selv, at Wolt er i bunden af hierarkiet, men at det ikke gør ham noget. På den 

måde identificerer han sig ikke med det arbejde, han udfører. Muligheden for at gøre dette 

afhænger i høj grad af en privilegeret position, hvor man har ejerskab over sin egen identitet 

(Skeggs 2004, s.74). Hvor Anton har bevægeligheden og privilegiet til ikke at identificere sig 

med arbejdet, samt ikke at anse det som et rigtigt arbejde, er det tydeligt at Valdemar ikke kan 

tage afstand fra arbejdet på samme måde. Han mærker konsekvenserne af arbejdet på egen krop 

og identitet, ved at opleve at blive reduceret til et produkt eller en ressource. Den bevægelighed 

og mulighed for afstandtagen Anton har, ses ikke hos vores to andre interviewpersoner. Dette 

understøtter Federicis pointe om, at der er et behov for fleksibelt og prekært arbejde, men at det 

ikke er alle der har samme forudsætninger for at drage nytte af den struktur, hvorfor nogle derfor 

kun står tilbage med usikkerheden (Federici 2006). Dem der står tilbage med usikkerheden uden 

mulighed for at bevæge sig væk fra de prekære arbejdsforhold, bliver fastlåste i en klassegjort 

arbejdsidentitet.  

 At forstå platformsarbejde som frigørende og udviskende af klasse (van Doorn 2017), 

passer ikke ind i de erfaringer vores interviewpersoner har af arbejdet som Wolt-bud. Wolt 

formår altså ikke at løsrive sig fra det kønnede og racialiserede hierarki, der forbinder 

servicearbejde med mangel på værdi, værdighed og kvalifikationer (van Doorn 2017 s. 907, 

Federici 2006). Vi ser altså i vores interviews, at der både er en lav værdi tilkoblet Wolt arbejde, 

og at vores interviewpersoner har forskellige forudsætninger for at kunne tage afstand fra eller 
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identificere sig med arbejdets lave værdi og placering i hierarkiet. Dette modstrider Wolts 

fortælling om arbejdets frigørende potentiale og billedet af Wolt-buddet som et magtfuldt 

subjekt, og viser i stedet Wolt-buddet som et klassegjort subjekt, der befinder sig i bunden af 

hierarkiet.  

  

National tilhørighed 

National tilhørighed er en medskabende faktor i klassegørende processer (Skeggs 2004, s. 19). I 

vores med interview med Valdemar fortalte han, at man som Wolt-bud meget nemt bliver mødt 

med racisme. For eksempel oplever han ofte, at folk tiltaler ham på engelsk og fortsat taler 

engelsk til ham, selv når han svarer på dansk: 

  

Valdemar: Noget der virkelig var surt det var, hvis der blev talt engelsk til mig, og jeg så svarede 

tilbage på dansk, og personen blev ved med at tale engelsk til mig. Så var det sådan, okay, på en 

eller anden måde et tegn eller et bevis på, hvor dybt wired den tanke er omkring at "jamen, du kan 

ikke være dansk statsborger eller tale dansk og arbejde i Wolt, fordi så har du helt sikkert et bedre 

arbejde". Det var lidt uhyggeligt også, på en eller anden måde. At man ikke blev lyttet til. Ikke 

blev set. Selv hvis jeg svarede på dansk, så ville det være engelsk der kom tilbage. Altså uden at 

personen, der talte engelsk, havde engelsk som førstesprog, men dansk som førstesprog. 

  

Valdemar oplever på den måde meget på egen krop, hvordan der er en forventning om, at det 

klassiske Wolt-bud ikke er dansker. Nationer er metaforiske steder, som inskriberes på kroppen 

(Skeggs 2004:19), hvor hvidhed i Danmark ses som en markør for national tilhørighed af den 

dominerende kulturelle gruppe. Når Valdemar ikke læses som at “høre til nationen”, kan han 

derfor ikke besidde den symbolske kapital, som man legitimeres gennem. Det er ud fra dette, at 

Valdemar mærker en forventning om, at en dansker er hvid, og ud fra denne forventning ikke 

legitimeres som dansker. Som Valdemar oplever, er der også en forventning om, at man som 

dansker har et bedre arbejde end Wolt. Dette er et udtryk for det syn, der er på, hvem der 

arbejder som Wolt-bud, samt hvilke værdier der tilknyttes national tilhørighed. Kroppe 

inskriberes med værdi og berettigelse ud fra en idé om national tilhørighed, der i dette tilfælde 

kommer til udtryk i, at en dansker som udgangspunkt ses som for værdifuldt et subjekt til at 

arbejde for Wolt. Gennem ikke at være hvid ses Valdemar ikke som en, der ‘er hvad han er’, 

altså dansker, men som en der er ‘hvad han gør’ (Skeggs 2004, s. 19), altså Wolt-bud, hvorfor 
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han, især fordi han ikke er hvid, forventes ikke at være dansker. Han skal derfor konstant bevise 

at han er dansker og har national tilhørighed ved at tale dansk. Men fordi han ikke besidder de 

‘rette’ karakteristika andetgøres han gennem en rumlig eksklusion: erfaringen af, ikke at blive 

lyttet til, ikke at blive set. Valdemar oplever et clash mellem at være dansker og tale dansk, men 

samtidig ikke at være hvid og dermed ikke opfylde billedet på en stereotyp dansker, men 

derimod billedet på det ikke-hvide, ikke-danske Wolt-bud, der anses som et subjekt, hvis mangel 

på værdi gør det passende til jobbet.  

Valdemar fortæller, at det føles meget fremmedgørende altid at blive tiltalt på engelsk og 

sætter lighedstegn mellem oplevelsen af at blive behandlet som en ressource af Wolt og den 

generelle nedvurdering af jobbet og den racisme, han møder. Som vi har været inde på tidligere, 

skaber Wolt et narrativ om et Wolt-bud som ikke er afhængig af og kan have en vis distance til 

jobbet. Men dette forudsætter, at man har en privilegeret position, hvor man ikke rammes af de 

fordomme, der er omkring Wolt-bude, og er i en position hvor det nedværdigende syn på budene 

ikke bliver identitetsskabende. Valdemars erfaringer vidner om en stereotyp forventning til et 

Wolt-bud som udenlandsk arbejdskraft - et billede der ikke stemmer overens med den måde, 

Wolt brander det typiske Wolt-bud på. 

  

Konklusion 

Vi har i vores studie forsøgt at fremhæve de arbejdsforhold, der gør Wolt arbejde prekært, samt 

at belyse hvad der ligger til grund for denne prekarisering. Hertil har vi valgt at anvende begrebet 

platformsprekaritet for at understrege den sammenhæng, vi ser mellem prekaritet og 

struktureringen af platformsarbejde. Et bærende element af platformsprekaritet er workforce-as-

a-service modellen, der gør, at arbejdet kun opstår i efterspørgslen og derfor er ekstremt usikkert, 

hvilket ses i ekspansionen af Wolt-bude under corona-pandemien. En konsekvens af workforce-

as-a-service modellen er desuden arbejdets fleksible strukturering, som er centralt for 

platformsvirksomhedernes forretningsmodel, men prekariserer arbejdet og arbejderen. Wolt-

budene kan aldrig vide sig sikre på en bestemt mængde arbejde og må derfor hele tiden stå til 

rådighed og anvende strategier for at optimere deres indkomst ved at tilpasse sig og 

imødekomme efterspørgslen. Fleksibiliteten fremhæves af Wolt som værende i arbejdernes 

interesse og det vigtigste, de kan tilbyde budene fremfor overenskomst, men anerkender ikke 



 

 35 

forskellen mellem fleksibilitetens rolle for Wolt som virksomhed og for budene. Mens Wolt altid 

kan stille bude til rådighed uden at behøve at aflønne budene, når der ikke er leveringer, er det 

Wolt-budene der i sidste ende står tilbage med usikkerheden i fleksibiliteten og står uden 

arbejde, når efterspørgslen falder. Når Wolt prioriterer fleksibilitet og budenes usikkerhed over 

overenskomst og basale arbejderrettigheder, fraskriver de sig arbejdsgiveransvar, hvorfor budene 

står alene med de risici, det indebærer at være cykelbud. Arbejdsrelaterede problemer bliver 

derfor til private problemer. Vi har set, at værditillæggelsen af Wolt arbejde ikke følger den 

øgede efterspørgsel, og at arbejdet generelt tillægges lav værdi på trods af dets vigtige rolle i 

samfundet, der kun er blevet understreget og tydeliggjort af corona-pandemien. Derigennem kan 

vi se, at platformsprekaritet hænger sammen arbejdets reproduktive karakter, hvor det arbejde, 

der rent faktisk udføres, ikke anerkendes og dermed usynliggøres. Det ses for eksempel når  

værdsættelsen af Wolt arbejde omhandler maden og ikke selve leveringen. Den lave 

værdsættelse af Wolt-budenes arbejde beviser, at selv når reproduktive arbejdsopgaver lønnes, 

placeres de stadig i bunden af hierarkiet.  

Platformsprekariteten usynliggøres af Wolt gennem en række narrativer og strategier, 

som de anvender i fremstillingen af arbejdet. Gennem vores interviews har vi fået indsigt i, 

hvilke erfaringer budene har med disse narrativer og konsekvenserne af dem. De narrativer, vi 

har analyseret os frem til, er narrativet om Wolt som ‘ikke arbejde’, af Wolt-bude som deres 

egne chefer, af varierende billeder på det ideelle Wolt-bud, samt af fleksibiliteten som et 

fordelagtigt arbejdsvilkår. Alle disse narrativer er medskabende til en fremstilling af Wolt 

arbejde som frigørende, en fremstilling, der ikke afspejles i vores interviewpersoners erfaringer.  

I Wolts fremstilling usynliggøres det fysisk hårde aspekt af arbejdet ved, at det reduceres til 

“digitalt arbejde”, der foretages gennem appen. Dertil sammenligner de budenes arbejde med 

salg af brugte varer på den blå avis, hvormed Wolt-budes arbejdskraft reduceres til et salgbart 

produkt på linje med en brugt vare. Denne fremstilling gavner Wolt, da deres arbejdsgiverrolle 

fremstår uvæsentlig i en sådan udveksling af varer på nettet, og underbygger deres ønske om blot 

at fremstå som en formidler mellem to parter - køberen og sælgeren af en vare. Det er det 

samme, der gør sig gældende for narrativet om, at Wolt-bude er deres egne chefer. At Wolt-bude 

ansættes som selvstændige er både en praktisk omstændighed, der frasiger Wolt visse 

arbejdsgiverforpligtelser, samtidig med at det skaber en idé om Wolt og budene som ligeværdige 

parter. Narrativet om Wolt-bude som deres egne chefer er med til at udviske det ulige 
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magtforhold mellem Wolt og budene. Vi ser også, hvordan Wolts billede af Wolt-buddet varierer 

efter det narrativ, de gerne vil skabe. Det kan være den danske studerende, der kører Wolt som 

fritidsjob, eller den stereotype chef der ses i “Like a boss”-reklamen. Begge billeder skaber et 

narrativ om et Wolt-bud som et subjekt, der ikke forbindes med undertrykkelse og eksploitering, 

hvilket fremstiller Wolts rolle som uproblematisk. Vi ser disse narrativer som en central strategi, 

der har til formål at usynliggøre Wolt arbejdets prekaritet og klassegørelsen af Wolt-budene.  

Når de prekære arbejdsforhold skjules og arbejdet ikke anerkendes, usynliggøres den 

klassegørelse, der finder sted gennem arbejdet. Det er her vi ser sammenhængen mellem 

usynliggørelse af arbejde og klasse, hvorfor vi mener, det er vigtigt at belyse netop dette. I 

usynliggørelsen af arbejdet ligger der også en usynliggørelse af klasse; for når selve arbejdet og 

dets prekaritet usynliggøres, bliver det umuligt at tale om den klassegørelse, der finder sted. Et 

eksempel på den klassegørelse der sker af Wolt-bude kan ses i den forventning om det stereotype 

Wolt-bud, vores interviewpersoner mødes med. Dette er et narrativ, hvor Wolt-buddet er nederst 

i hierarkiet og ikke-dansker, fordi der er en idé om, at en dansker aldrig ville tage det arbejde. 

Igennem vores interviews kan vi dermed belyse en større samfundsmæssig magtstruktur, der gør, 

at hvide danskere tillægges en højere værdi end udenlandske arbejdere ved at besidde den 

symbolske kapitel for national tilhørighed. Som van Doorn påpeger, er det naturligvis 

fordelagtigt for platformsvirksomheder at skabe en idé om, at de ikke er tilknyttet den lave 

hierarkisering af servicearbejde, hvor for eksempel racialiserede og udenlandske arbejdere 

udnyttes. Det resulterer i, at Wolt aktivt må skabe et billede af Wolt-buddet som et magtfuldt 

eller ikke undertrykt subjekt, i modsætning til et subjekt der arbejder for Wolt af nødvendighed 

og befinder sig i en prekær og udsat position. Det subjekt Wolt ønsker at skabe vælger det 

prekære arbejde til og føler en frigørelse gennem arbejdets fleksibilitet. En konsekvens af den 

positive fortælling om den prekære arbejder er, at de arbejdere, som kun står tilbage med 

usikkerheden og ikke frigøres af fleksibiliteten, usynliggøres. Det er ikke alle, der har 

forudsætningerne for at kunne drage fordel af fleksibiliteten i platformsprekært arbejde, da dette 

afhænger af ens position og bevægelighed. At være Wolt-bud gør én til et klassegjort subjekt, 

men ens inskription som arbejderklasse afgøres af ens bevægelighed ud fra andre sociale 

kategoriseringer. Dette afgør, om man har mulighed for at tage afstand fra de værdier, der 

klistres til Wolt arbejde og Wolt-buddet, som vi kan se Anton kan. Hvis man derimod kun ejer 

sin arbejdskraft, er mulighederne for bevægelighed begrænsede, hvilket ses hos Mihai, der ikke 
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har muligheden for at finde andet arbejde, og hos Valdemar der ikke kan tage afstand til det 

stereotype Wolt-bud. 

  

Vi har med vores studie forsøgt at problematisere fortællingen om platformsarbejde som 

frigørende. Ved at undersøge konstitueringen af Wolt-bude som klassegjorte subjekter har vi 

ønsket at fremhæve vigtigheden af at kigge på klasse og klassegørelse, især i feministisk 

forskning. Hertil har det været centralt at anvende et standpunktsteoretisk perspektiv, da dette har 

gjort det muligt for os at tage udgangspunkt i individuelle erfaringer og indskrive disse i et 

kollektivt og politisk standpunkt. Dette mener vi er vigtigt ud fra vores ønske om gennem dette 

feministiske studie at bidrage til social og politisk forandring. Vi har derfor anvendt vores 

interviewpersoners erfaringer i en standpunktsteoretisk indgangsvinkel inspireret af Dorothy 

Smith for at sige noget om de magtstrukturer, deres erfaringer kan belyse. Her har vi primært 

fokuseret på Wolt som virksomhed, men med en forståelse af den neoliberale og globale 

udvikling, der er af platformsarbejde og -prekaritet, hvilket vores teori også skaber rammen for. 

Vi mener derfor, at vores studie af Wolt-budes erfaringer ikke kun belyser, hvordan Wolt som 

virksomhed usynliggør arbejde og klasse, men at dette gør sig gældende for 

platformvirksomheder generelt og er en del af den neoliberale udvikling og globalisering. Når 

Wolt forsøger at skjule det udenlandske Wolt-bud er det et forsøg på at udviske ulighed og 

klasseforskelle ved at få arbejdet til at fremstå mere værdifuldt og ignorere de racialiserede 

strukturer, der omgiver servicearbejde. Derudover er det en usynliggørelse af 

platformsvirksomhedernes afhængighed af international arbejdskraft og dermed deres rolle i 

omstruktureringen af arbejde på globalt plan. 

Vi har med dette studie ønsket at fremhæve vores interviewpersoners erfaringer med 

platformsarbejde. Herved har vi kunnet problematisere den måde Wolt fremstiller arbejdet og 

arbejderen på, hvorigennem der sker en usynliggørelse af arbejdet og klasse. Vi mener, at Wolts 

narrativer omkring arbejdet taler ind i en større global neoliberal idé om platformsarbejde og om 

den teknologiske udviklings potentiale for at ændre arbejde til det bedre. Vi mener, at vi med 

vores studie kan bidrage til en kritik af denne udlægning, da vi igennem vores interviews kan se, 

at Wolt ikke formår at løsrive sig fra de hierarkier, som prekært og reproduktivt arbejde befinder 

sig i på trods af de positive narrativer, de skaber omkring arbejdet. Faktum er, at det arbejde, der 

tillægges lav værdi, blot omstruktureres og forskydes til blandt andet international arbejdskraft 
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og i forvejen udsatte arbejdere. Dette skaber en global arbejderklasse af platformsarbejdere, som 

på trods af deres fragmentering er vigtig at have for øje, da de både spiller en central rolle i den 

globale udvikling af arbejde og i de nationale økonomier og skjules bag neoliberale logikker. 

 

Fremtidig forskning 

Vi har med dette studie undersøgt Wolt-budes arbejdserfaringer og problematiseret den måde 

Wolt fremstiller arbejdet på. Vi har haft et fokus på de narrativer Wolt anvender og hvordan de 

bidrager til at usynliggøre arbejde og klasse. Der er mange indgangsvinkler der også ville være 

interessante at følge, og en del spændende tematikker i vores materiale som vi i dette studie ikke 

er gået ind i. Et tema der for eksempel kom op, var den ensomhed man kan føle som Wolt-bud 

som følge af manglende kollegaskab. Dette kunne udforskes i fremtidig forskning, ved at 

undersøge konsekvenserne af den fragmentering af arbejdere, platformsprekariteten skaber. Her 

ville det være interessant og vigtigt at kigge på de sociale konsekvenser af arbejdsmiljøet, og 

hvilke krav det stiller til det arbejdende subjekt. Et andet aspekt der kunne udforskes, er hvordan 

de usikre ansættelsesforhold, manglen på en fysisk arbejdsplads og kolleger ændrer forholdene 

og mulighederne for politisk organisering omkring arbejdet. Her ville det være interessant at 

kigge nærmere på gruppen Wolt Workers Group og deres arbejde med fagforeningen 3F for at 

se, hvilke konsekvenser og muligheder platformsarbejde skaber for politisk organisering. Et 

studie som dette vil være vigtigt og yderst aktuelt, eftersom platformsvirksomhedernes rolle på 

arbejdsmarkedet vokser. Prekære arbejdsforhold er med til at ændre det etablerede 

arbejdsmarkeds spilleregler, hvorfor arbejdskritisk forskning er nødvendigt for at sætte fokus på 

nye former for modstand. 

 Et andet emne der kom op under vores studie, var synet på udenlandsk arbejdskraft og 

hvem der anses for værdige til forskellige jobs. Det fik os til at tænke over sammenhængen 

mellem udenlandsk arbejdskraft og værdi, og hvilken rolle racisme spiller i arbejdsfordeling. I 

vores studie fremgik det, at Wolt ikke ønsker at brande deres arbejdere som udenlandsk 

arbejdskraft, da det lettere forbindes med undertrykkelse og eksploitering. Samtidig mødte vores 

interviewpersoner en forventning om, at et Wolt-bud nok ikke er fra Danmark. Dette peger på en 

spænding mellem idéen om, at det er dårligt at udnytte udenlandsk arbejdskraft, og idéen om, at 

udenlandske arbejdere alligevel har det bedre med dårlige arbejdsvilkår i Danmark, end med 

arbejdsvilkårene i deres hjemland. Et interessant fokus for et fremtidigt studie ville derfor være 
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på prekære arbejdere, der ikke har mulighed for at forhandle deres arbejdsvilkår, og derfor er 

nødsagede til at blive udnyttede. Dette ville i sammenhæng med migration, platformsarbejde og 

den globale forskydning af arbejde, være et relevant område at undersøge. Den sammenhæng 

mellem værdi og national tilhørighed, vi har belyst i vores studie, lægger op til yderligere 

forskning om hvilke arbejdere der anses for værdige til basale arbejdsrettigheder.  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 40 

Litteraturliste 

  

Bryman, A. (2015). Social Research Methods. 5th edition. Oxford University Press, Incorporated 

  

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist

 Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.

 University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8 

  

De Ruyter, A. og Brown, M. (2019). The gig economy. Newcastle upon Tyne: Agenda

 Publishing 

 

Federici, S. (2012). Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle. 

 Oakland, CA: PM Press 

  

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the          

 Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), s. 575-599 

  

Hesse-Biber, S. og Leavy, P. (2007). Feminist Research Practice: A primer. London: Sage 

 Publications 

  

Jaggar, A. (red.) (2016). Just methods: an interdisciplinary feminist reader: supplemented       

 with a new introduction and chapter on learning from practice. Second edition. New

 York: Routledge 

  

Leavy, P. og Harris, A. (2019). Contemporary feminist research from theory to practice.                          

 New York: The Guilford Press 

  

Lykke, N. (2012). Kønsforskning: En guide til feministisk teori, metodologi og skrift.

 Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur 

  



 

 41 

Meier Svendsen, S. (2021). Debat: Vi er blevet udskammet af venstrefløjen og fagbosser. Men

 deres syn på det moderne jobmarked er forældet. Politiken, sektion 2 (Kultur), s. 5 

 

Mulinari, P. og Selberg, R. (red.) (2011). Arbete: intersektionella perspektiv. Malmö: Gleerup 

 

Palmqvist, Lina (2020). Ålderdom, omsorg och makt: Gamlas situation och omsorgsrelationer i

 nyliberala tider. Ph.d. Göteborgs universitet 

  

Selberg, R. (2014). Erfarenhet som feministisk begrepp: kön, medvetande och handling i

 institutionell etnografi. I: Sandell, K., Sager, M. og Räthzel, N. red., Kritiska

 gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. 1. udgave. Lund:

 Genusvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet, s. 83-93 

  

Skeggs, B. (2004). Class, Self, Culture. London: Routledge 

  

Van Doorn, N. (2017).  Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of low

 income service work in the ‘on-demand’ economy.  Information, Communication &

 Society, 20:6, s. 898-914 

  

Weeks, K. (2007). Life Within and Against Work: Affective Labor, Feminist Critique, and Post

 Fordist Politics. Ephemera: theory & politics in organization, vol. 7(1), s. 233-249 

  

Woodcock, J. og Graham, M. (2020). “Introduction” i: The Gig Economy: A Critical

 Introduction. Cambridge: Polity Press 

  

Online kilder 

  

Federici, S. (2006). Precarious Labor: A Feminist Viewpoint. (Noter fra en forelæsning d. 28.

 Oktober 2006, i Bluestockings Radical Bookstore i New York). [Blog]

 inthemiddleoftheworldwind.wordpress.com. Tilgængelig her: 

https://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/


 

 42 

 https://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/

 [Senest besøgt d. 20.05.2021] 

  

Likeaboss.nu. (2021). Wolts officielle rekrutteringshjemmeside. Tilgængelig her:  

 https://www.likeaboss.nu [Senest besøgt d. 20.05.2021] 

  

Vilsbøll, S., Knudsen, J. og Hall, O. (2019). Argentinsk freelancer undrer sig over

 regeringsindgreb: ‘Jeg forstår det ikke. Vi er jo allesammen ens’. dr.dk Tilgængelig her: 

 https://www.dr.dk/nyheder/penge/argentinsk-freelancer-undrer-sig-overregeringsindgreb-

jeg-forstaar-det-ikke-vi-er-jo 

[Senest besøgt d. 28.05.2021] 

  

Wolt Workers Group (2021). Tilgængelig her:  https://www.facebook.com/WoltWorkersGroup/  

[Senest besøgt d. 28.05.2021] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/
https://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/
https://www.likeaboss.nu/
https://www.likeaboss.nu/
%20
%20
https://www.dr.dk/nyheder/penge/argentinsk-freelancer-undrer-sig-overregeringsindgreb-jeg-forstaar-det-ikke-vi-er-jo
https://www.dr.dk/nyheder/penge/argentinsk-freelancer-undrer-sig-overregeringsindgreb-jeg-forstaar-det-ikke-vi-er-jo
https://www.facebook.com/WoltWorkersGroup/
https://www.facebook.com/WoltWorkersGroup/


 

 43 

 

 

 

 


	Indledning
	Problemformulering og forskningsspørgsmål
	Tidligere forskning
	Feministiske analyser af arbejde
	Gig-økonomi
	Neoliberalisme

	Teori
	Prekært arbejde
	Platformsarbejde
	Klassegørelse

	Metode og materiale
	Epistemologisk og metodologisk tilgang
	Kvalitative interviews
	Materialeindsamling
	Andet materiale
	Tematisk analyse
	Etiske refleksioner

	Analyse
	Platformsprekaritet
	“Jeg synes ikke, det er arbejde, mand”
	Platforms-selvstændighed som frigørende
	Fleksibilitet
	Klassegørelse gennem værditillæggelse
	National tilhørighed

	Konklusion
	Fremtidig forskning
	Litteraturliste

