
Jobbmatchning

Lönsamhet

Teknik

Finansiell trygghet

Relationer

Information

Lärande

Säkerhet

Teknik

Myndighetsuppdraget

Arbetsvilkor

Ansvar

Finansiell trygghet

Social status i samhället

Samhällsbilden

Intern kultur

Lönedumpning
Svårt med banklån

Oförstående politiker

“Inte en riktig karriär”

Ovilja i samhället att förändra 
etablerade strukturer
Negativ mediabild

Traditionellt synsätt hindrar 
agerande kring nya digitala 
företeelser
Saknar innovationskultur

Svårt att få A-kassa

Kostsamt utveckla & uppdatera

Bara fokus på att följa regler

Arbetsmiljöansvar

Pension

Försäkringar

Svårt att matcha på personlighet

Svårt med systemsyn: att se utanför 
eget myndighetsuppdrag

Rättvisa arvoden

Försäkringar

Fribelopp under studietid förutsätter ej 
flexibelt arbete 

Tjänstepension

Tekniskt utmanande för vissa 
generationer

Policyförändring inte ett uppdrag

Olika myndigheter olika tid och 
resurser för frågan

Anständiga arbetsvillkor

Arbetsmiljö

Svårt att hantera SGI och PGI för flexibelt arbete

Brist på kollektivavtal

Plattformarnas användning av 
(privat) data
Skatter och avgifter

Svårt att hantera flexibla / osäkra inkomster

Betalt för utfört gig

Organisera giggarna

Saknas gemensam plats för kommunikation

Brist på gig

Utbilda uppdragsgivare

Säkrad Sjukpenning grundande inkomst

Karriärutveckling Stadig inkomst

Dubbelsidig marknad

Svårt att nå ut med enkel information

Säkrad pensions grundande inkomst

Organisera plattformarna

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.

Självledarskap
Kompetensutveckling 

eget ansvar

Uppdragsgivare
Andra giggare

Arbetsgivarbegreppet

Saknas gemensam testbädd

Reglerna är inte anpassade 
efter nya digitala företeelser

Otydliga regelverk

Saknas gemensam 
‘code of conduct’

Svårt med 
myndighetsöverskridande 
samarbeten

Sekretess försvårar 
gemensamma system

Saknas definition av 
arbetsformen

Matchnigsaktörer

Saknas gemensamma EU 
riktlinjer

Svårt att involvera 
medborgarperspektivet

Relationer

Regelverk

Samarbete

Regelverk

GiggPlattformar

Arvode till giggare

Myndigheter har olika system som ej 
kan samköras

Arvode till uppdragsgivare

Gamla system som är svåra att 
anpassa

Affärsmodell

Global konkurrens

Brist på systemintegration kräver 
mycket manuell handläggning

Eget nätverk

Automatisering/AI ger 
minskad lönsamhet

Giggarens 
utmaningar

Plattformens 
utmaningar

Samhällets

utmaningar

Kartläggning av 
utmaningar hos 
aktörer i gigekonomin

Dataportabilitet
Betygsättning/Reviews

Plattform

SAmhälle

Giggare
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