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FORSKNING I KORTHET: Hur hållbar är
egentligen delningsekonomin?
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“Hållbarhetsaspekten inom delningsekonomin
verkar vara i en kontinuerlig förändring beroende
på i vilket stadie av utveckling plattformen
befinner sig i”
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kommunicerar hållbarhet i högre utsträckning.
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