Gigekonomin 40 min
Film 6 min
Diskussion 7 min
Fyra hörn övning 7 min
Case 20 min

Del 1 Se filmen om gigekonomi (6 min)
https://youtu.be/_uEo6oLOSkg

Del 2 Diskutera (7 min)
Vad är skillnaden på att jobba i gigekonomin och att ha en vanlig (tillsvidare)anställning?
Vad är vikigt att tänka på om du ska jobba på ett gig-företag?
Varför tror du digitala gig-tjänster ökar?

Del 3 Fyra-hörn-övning (7 min)
Hur skulle villkoren för gigjobbare kunna förbättras?
Ställ dig i det hörn som du tycker stämmer in bäst
Hörn 1. Förhandla fram fler och bra kollektivavtal genom facket. Organisera de/er som jobbar i företaget.
Hörn 2. Genom mer kunskap till fler. Både de som beställer och de som jobbar inom gigekonomin.
Hörn 3. Sluta köpa tjänster från företag som inte har bra villkor.
Hörn 4. Annat/Egen ide

Del 4 Case Cykelbudet (10 min)
Cykelbudet Amir jobbar på en cykelbudfirma. Han får hela tiden påminnelser om att skynda sig. ”Snabba på, fler uppdrag
väntar.” ”Skynda skynda. Kunden väntar.” Det är höst ute och Amir ser inte hålet i gatan framför honom på cykelbanan. Han
ramlar rakt fram över styret och slår i marken, hårt. Blod kommer från huvudet och näsan och han har stukat foten. Det är 50
meter kvar till porten. Telefonen piper till. ”Du är försenad med din leverans.” Amir tar matväskan och haltar till porten, huvudet
smärtar. Slår in koden och ringer kunden. – Din mat är här. Amir ser sig själv i hisspegeln och stryker bort det värsta blodet från
pannan och lämnar över maten. Kunden tackar och stänger snabbt dörren efter sig. Utan en kommentar om att Amir haltar. Efter
det ringer han direkt till gigföretaget som han jobbar för, för att berätta att han skadat sig och att cykeln är trasig. Han får ett – Oj
så ledsamt. Tyvärr kan vi inget göra. Gå till vårdcentralen och rapportera in igen till oss när du kan jobba igen. Mer än så hör inte
Amir från sin arbetsgivare. Trots den hjärnskakning som fallet inneburit och som han berättat för sin arbetsgivare att han fått.

Frågor till Case Cykelbudet
1. Varför tar inte företaget arbetsgivaransvar för Amir och ger honom sjuklön och tar ansvar för framtida
långvariga skador på grund av fallet?
2. Varför tror du Amir ramlade?
3. Hur mycket påverkar det skaderisken att han inte får en heldagslön utan lön per genomförd tjänst? Vad
tror du?
4. Vad borde Amir göra för att få pengar under tiden han är hemma sjuk?
5. Hur kan Amir påverka sin situation?
6. Hur borde företaget hantera sådana här situationer tycker du?

Del 5 Case Taxiresan (10 min)
Taxiresan Fatima fick nyligen lära sig av sina föräldrar om hur det ser ut inom
gigekonomin gällande rättigheter för de som jobbar. Hon försöker tänka över vilket
företag hon ska anlita för att ta sig in till centrum när de har en utekväll med kompisarna.
Och Fatima börjar tänka att de där 100 kronorna i skillnad mellan en körning av ett
vanligt taxiföretag och ett gigföretag kanske påverkar mer än hon tidigare trott. För den
som kör. När hon senare hänger med sina kompisar säger hon att de borde ta en vanlig taxi
och inte en ”gigtaxi” och berättar varför hon tycker det. Vissa håller med henne och vissa
tycker att det är onödigt dyrt när det finns ett billigare alternativ.

Frågor till Case Taxiresan
1. Hur skulle du tänka i situationen?
2. Hur mycket tror du att det påverkar att som privatperson välja ett företag som erbjuder
körningar med bättre villkor för chauffören, som kostar lite mer?
3. Är det bra att välja bort företag med dåliga arbetsvillkor för personalen?
4. Är det bra att folk får jobb trots att det är på dåliga villkor? Hur påverkar det samhället
i stort tror du?
5. Finns det något annat man kan göra för att förbättra för de personer som gigjobbar?

Så här kan ni jobba vidare med Gigekonomi
Lärarhandledning om gigekonomi med faktablad och flera case och diskussionsfrågor.
Lärarhandledning om gigekonomi

