Kartläggning av
utmaningar hos
aktörer i gigekonomin

Följande kartor lyfter fram utmaningar för respektive roll inom
gigekonomin. Kartorna är baserade på underlag som tagits fram under
2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella
workshoppar. Dessa kartor har som syfte att skapa en generell överblick
över gigekonomins olika aktörers utmaningar.
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