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Diskussionsunderlag 

CASE TILL VALUE – Gigekonomin 

 

 Uppgifter 

1. Ungefär 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige utgörs av ”giggare” och 

andelen har ökat. Många organisationer, gymnasieskolor, kommuner, 

skidanläggningar, restauranger och teatrar, är beroende av enskilda giggare 

som ser till att verksamheten kan genomföras. Olika begrepp används för 

att beskriva dessa människors anställningssituation: egenanställd, frilans, 

inhoppare, plattformsarbetare eller rätt och slätt ”giggare”. Utvecklingen 

mot gigekonomi innebär ett hot för anställningstryggheten.  

 

Anställningstrygghet innebär att du som arbetstagare har en säker 

anställning som ger dig en regelbunden inkomst. När både inhemska  

och utländska företag, som till exempel städfirmor, transportföretag och 

it-företag måste konkurrera genom budgivning på nätet, är det ofta det 

företag som erbjuder lägst pris som får jobben. 

 

2. Fler och fler företag tillämpar projektanställningar, vikariat och tillfälliga 

lösningar samt använder sig av bemanningsföretag för att inte behöva låsa 

in 

sig i anställningar som är svåra att avsluta. Särskilt yngre personer arbetar 

inom gigekonomin till exempel som extrajobb i samband med studier. 

Yngre personer inser inte alltid de negativa konsekvenserna av en 

begränsad anställningstrygghet utan uppskattar istället friheten med gigs. 

Men ingen vet idag hur många som verkligen kan försörja sig genom de 

snabba påhugg, eller så kallade gig, som går att finna via appar.  

 

3. - 
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Fördjupningsuppgifter i grupp 

1. Fördelar kan vara frihet, att kunna bestämma sina egna arbetstider och 

att kunna kombinera arbete med studier. Nackdelar kan vara till 

exempel att inte kunna planera sin vardag, att inte veta när och hur 

mycket arbete som finns, att tjäna så lite pengar att det inte räcker till 

personens utgifter. Det kan även vara svårt att få bolån samt att teckna 

ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. Ofta är det ett krav att en 

person har en tillsvidareanställning för att få göra detta.  

 

2. Svaret här kanske beror på personens livssituation. 

 
  

3. Se ovan. 


