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Sammanfattning
Titel: Nyckeln till frihet och framgång – En grundad teori om frilansande specialisters
arbetsform.
Författare: Habil Kamrudin och Niklas Hensner.
Lärosäte: Högskolan i Halmstad, VT 2019.
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring
hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför
för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka
effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande
specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”
Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en
fullständig metod för hela uppsatsen. Datainsamlingen skedde genom fem ostrukturerade
intervjuer samt fyra semistrukturerade intervjuer baserat på en kombination av snöbollsurval
och ändamålsenligt urval. Intervjuerna kompletterades med fyra vetenskapliga artiklar
relaterade till studiens forskningsändamål. Resultatanalysen skedde genom tre faser; öppen
kodning, selektiv kodning och teoretisk kodning, vilket resulterade i en modell om hållbarhet
för frilansande specialister.
Huvudresultat: Centralt för arbetsformens hållbarhet är omfattande yrkeskompetens, vilket är
grundläggande för frilansande specialisters incitament och preferens samt anlitningsbarhet.
Incitament och preferens till arbetsformen utgörs av strävan mot självständighet samt personlig
och yrkesmässig utveckling kopplat till frilansarens omfattande yrkeskompetens.
Anlitningsbarhet baseras på frilansande specialisters förmåga att effektivt kunna nätverka och
marknadsföra yrkeskompetenser, samt kompetensen att kunna hantera arbetsformens
potentiella ekonomiska osäkerhet.
Nyckelord: Frilansare, Specialister, Gig-ekonomi, Hållbarhet, Enmansföretagare.

Abstract
Title: The key to freedom and success - A grounded theory about expert freelancers work
Author: Habil Kamrudin and Niklas Hensner.
School: Halmstad University, Spring 2019.
Purpose: The purpose of the study was to investigate and obtain knowledge about how expert
freelancers perceive their work and what effects the work form entails for the individual, from
a sustainability perspective. The research questions were: "what effects, in terms of
opportunities and obstacles, does the work form entail for expert freelancers?" And "what
motivates the individual to freelance?"
Materials and Methods: The study used the classical grounded theory method, which is a
complete method for the entire essay. Data collection was done through five unstructured
interviews and four semi-structured interviews based on a combination of chain sampling and
purposeful sampling. The interviews were completed with four scientific articles related to the
study's research purpose. The analysis was done in three stages; open coding, selective coding
and theoretical coding, which resulted in a model of sustainability for expert freelancers.
Findings: Key to obtain sustainability in the work form requires extensive professional
competence, which leads to the incentives and preferences of expert freelancers and their
employability. Incentives and preferences consist of the pursuit of independence and personal
and professional development linked to the freelancer's extensive professional competence. The
employability is based on expert freelancers ability to effectively build networks and market
their professional skills, as well as the ability to handle the potential economic uncertainty of
the work form.
Keywords: Freelancers, Experts , Gig Economy, Sustainability, Self-employed.
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1. Inledning
I detta avsnitt redovisas motivationen till och beskrivningen av valt forskningsområde,
definitionen av de övergripande begreppen i studien, samt syfte och frågeställningar.
I en rapport från Insightlab (2015) beskrivs framväxten av “Gig”-ekonomin eller “on-demand”ekonomin. Dessa är samlingsbegrepp för den flexibla delen av arbetsmarknaden som
kännetecknas av kortare frilansuppdrag, så kallade “gig”. Frilansarbete som under en lång
period förknippats med journalistik, kulturarbete och enklare, icke högkvalificerade uppdrag,
har fått en ny innebörd på den nya arbetsmarknaden; idag utförs frilansuppdrag även inom
kvalificerade hög-status-yrken, t.ex. blir det allt vanligare att läkare, jurister och IT-experter
driver enmansföretag och erbjuder sina specialistkompetenser på den fria marknaden.
Insightlab lyfter en studie från 2014 av Edelman Berland som visar att över 50 miljoner
amerikaner frilansar eller är egenanställda och att detta är den snabbaste växande arbetsformen
på den amerikanska arbetsmarknaden. Jämförelsevis på den svenska arbetsmarknaden visar
rapporten hur tillväxten av enmansföretag ökat från 310 000 till över 850 000 mellan åren 1993
och 2014; den tydliga skillnaden av tillväxten mellan USA och Sverige förklaras med
hänvisning till starkare marknadsregleringar på den svenska arbetsmarknaden, vilket bland
annat innefattar en stark arbetsrätt och diverse trygghetssystem. Vidare i rapporten lyfts en
undersökning från Tillväxtverket som redogör för hur var tredje person i arbetsför ålder i
Sverige, föredrar att driva eget bolag före andra försörjningsalternativ. Samma undersökning
visar att ungefär hälften av de individer som startar företag, har avsikten att driva bolagen själva.
Gig-ekonomins framväxt härleds till drivkrafter från tre olika riktningar; digital teknik, företags
ökade behov av flexibilitet samt förändrade attityder kring arbetsvillkor från individer. Den
digitala teknikens utveckling har medfört nya arbetssätt och nätverk, exempelvis kan
egenföretagare knyta nya kontakter, marknadsföra sitt varumärke och skapa nya kundrelationer
med hjälp av sociala medier. Med andra ord har internet blivit en ny mötesplats där
arbetsmarknadens aktörer kan göra affärer på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt än tidigare;
idag behövs inte företagslokaler i samma utsträckning, utan affärer kan genomföras hemifrån,
via Skype, facetime etc. Genom tekniska hjälpmedel kan arbetsmarknadens aktörer få hjälp
med fakturering, bokföring och annan administration via bland annat smartphone-funktioner,
vilket underlättar självständigt agerande på arbetsmarknaden. Globaliseringens ökade krav på
snabb avkastning och effektivare omställningar har gjort att projektorienterade verksamheter
blivit vanligare på dagens arbetsmarknad, vilket i sin tur ökat kraven på specialistkompetenser
under särskilda perioder. Således är många organisationer villiga att betala större summor för
spetskompetens under mer flexibla former, snarare än att anställa individer på permanent basis.
Drivkrafterna bakom gig-ekonomins framväxt härleds även till förändringar i individers
attityder. En tydlig faktor är skolans uppmuntran till egenföretagande, där uppmaningar att
driva egen verksamhet blivit allt vanligare. Enligt en undersökning av Tillväxtverket uppger
36% av individer i åldersgruppen 18–30 år att de uppmuntrats att starta egen verksamhet under
sin skolgång, till skillnad från åldersgruppen 56–70 år där endast sju procent svarat detsamma.
Samtidigt har attityden till egenföretagare förändras i alla ålderskategorier, dvs. från studenter
till 50-plussare; enligt statistik från Tillväxtverkets kan 49 % av alla i arbetsför ålder i Sverige
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tänka sig att bli egenföretagare (Insightlab 2015, ss. 3–4, 9–10). Idag består ca 25–30% av den
arbetsföra befolkningen i USA av frilansare av något slag; detta beräknas dock utökas till ca
40%, år 2020 (Intuit 2010).
“Gig”-ekonomins framväxt har även medfört nya underbegrepp och definitioner som beskriver
aktörerna som verkar på den flexibla delen av arbetsmarknaden. Shuk-Ching Poon (2018)
urskiljer några definitioner: dels ”frilansare” vilket hänvisar till individer som utför flertalet
uppdrag för andra individers räkning snarare än organisationer och som vanligtvis utför flertalet
uppdrag parallellt. Den andra definitionen är ”självständiga konsulter” vilket hänvisar till
individer som genomför större, mer omfattande projekt för organisationers räkning; inte helt
oväntat så genomför självständiga konsulter färre uppdrag än frilansarna. Samtliga definitioner
i artikeln ryms dock under definitionen “självständiga arbetare” vilket härleds till deras
gemensamma skatteform, dvs. att de betalar företagarskatt (Shuk-Ching Poon 2018, ss.65–66).
Standing (2011) skriver om prekariatet, en ny farlig klass som växer i takt med avregleringar
på den globala arbetsmarknaden. Prekariatet kan enligt Standing drabba alla, oberoende av
tidigare klasstillhörighet, och beskrivs extremt dystert där osäkerhet kretsar kring arbetstider,
anställningens fortsättande och lönekuvertens tjocklek, vilket kan frammana känslor av oro,
ilska samt alienation. Risken blir sedan att dessa känslor manifesterar sig i våldsamma
beteenden och ger utrymme till framväxten av populistiska grupperingar.
Framväxten av den flexibla arbetsmarknaden anses ha genererat en ny global klasstruktur där
toppen utgörs av en absurt rik elit, följt av tjänstemännen (salariatet) och botten utgörs av det
massiva, och växande, prekariatet. Någonstans i mitten av klasstrukturen urskiljs en mindre
grupp av självständiga egenföretagare som benämns proficianer, vars kompetenser är säljbara
på arbetsmarknaden (Standing 2011, ss.17–19). Utvecklingen som skett på arbetsmarknaden
stämmer inte nödvändigtvis helt överens med den framtidsvision som prekariatets författare
uttalade; trots att proficianerna endast nämns lite i förbifarten, har denna “klass” fått anhängare
både från prekariatet och salariatet. Även fast samtliga aktörer inom “gig”-ekonomin inte kan
klassificeras som specialister, så ändras fortfarande förutsättningarna för de aktörer som
tidigare varit i ett ytterst prekärt läge; genom “gig”-plattformar som Uber, Fiverr och Upwork
m.fl. har individers möjligheter att påverka eller reglera arbetstider och inkomster ökat markant.
Det är dock ovisst vilken påverkan och följder denna arbetsform har på individens hållbarhet,
särskilt för specialister då inga särskilda följder tillskrivs denna gruppering.
Föreliggande studie fokuserar på “Gig”-ekonomin och de individer som utför frilansuppdrag
inom högkvalificerade yrken, dvs. yrken som oftast kräver en akademisk utbildning,
exempelvis HR- och IT-specialister. Vi kommer använda oss av begreppet “frilansande
specialister” vilket refererar till individer med specialistkompetenser som driver enmansföretag
och betalar företagsskatt. Val av område grundas i vårt intresse att lära oss och förstå hur “Gig”ekonomins uppdragstagare upplever och hanterar sitt arbete. Med tanke på den starka
framväxten av “Gig”-ekonomin i västvärlden och även på den svenska arbetsmarknaden, blir
detta särskilt relevant för oss eftersom vi närmar oss examen och kommer potentiellt ställas
inför dessa utmaningar. Vad driver individer till att frilansa? Är det självvalt eller ett indirekt
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tvång från marknaden som individen måste förhålla sig efter? Eftersom trenden är
förhållandevis ny på den svenska arbetsmarknaden, i jämförelse med exempelvis den
amerikanska, finns en tydlig kunskapslucka kring frilansande specialisters arbetssituation. Är
“Gig”-ekonomin en tvingande hållbarhetsåtgärd för Sverige att följa med på den globala
marknaden och hur hållbar är i så fall denna utveckling för individens arbetssituation?
Eftersom hållbarhet är ett brett begrepp och kan förstås på olika sätt, följer här en specifik
definition som avses användas i studien. Enligt Moldaschl (2002) är en hållbar organisation, en
verksamhet med förmågan att kunna skapa och återskapa sina resurser över tid, oberoende av
löpande förändringar i organisationslivet och samhället. Enligt författaren kan vad som helst
definieras som en resurs och att det är beroende av kontext; exempelvis kan ett etablerat
handikapp, som blindhet, omdefinieras till en resurs om organisationen påbörjar produktionen
av hjälpmedel för blinda. Författaren kategoriserar resurser utifrån hur de brukas eller/och
förbrukas och de lyder som följer: ändliga, förnybara och skapande resurser. Ändliga resurser
är generellt sett begränsade och förbrukas ofta vid användning; dessa omfattar exempelvis
byggmaterial och monetära medel och kan även vid tillfällen omfatta människors psykologiska
hälsa. Både psykologisk och fysisk hälsa passar oftast bättre under kategorin ”förnybara
resurser” som också innefattar verktyg, maskiner etc. Förnybara resurser innebär att de
förbrukas vid användning men kan återskapas med hjälp av mänskligt arbete. Slutligen
presenterar författaren skapande resurser, vilket är resurser som skapas och stärks vid
användning, exempelvis kunskap och kompetens. Eftersom föreliggande studie riktar sig mot
individer som agerar fristående på arbetsmarknaden, och i enlighet med ovanstående definition
av hållbarhet, förhåller sig till resurser som en organisation gör, översätter vi begreppet “hållbar
organisation” till “hållbart frilansande”. Valet att utgå från ett hållbarhetsperspektiv baseras på
vårt intresse att ta reda på vad som krävs för att lyckas göra rollen som frilansare hållbar,
eftersom arbetsformen skiljer sig från en traditionell anställning och ofta förknippas med osäkra
förhållanden. Således blir det intressant att studera arbetsformen utifrån individens perspektiv
och se hur frilansarna själva hanterar deras arbetssituation.
1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister
upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
1.1.1 Frågeställningar
- Vilka upplevda effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för
frilansande specialister?
- Vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?
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2. Metod
I detta kapitel redovisas metoden som använts i föreliggande studie. I metodkapitlet redovisas
urval, datainsamling, analysmetod, etiska överväganden och metoddiskussion.
Metoden som används i föreliggande studie är grundad teori eller grounded theory (Glaser &
Strauss (1967). Metoden faller under begreppet empirinära metod och innebär kortfattat att
upptäcka teorier genom systematisk insamling och analys av empiriska data. Författarna ansåg
att den grundade teorin var ett gott sätt att generera förklaringsmodeller och förutsägbarhet,
samt att metoden passade in i empiriska situationer och kunde förstås av individer, oberoende
av akademisk bakgrund. Motivationen bakom framtagandet av grundad teori handlade om den
ofta ojämna fördelningen mellan verifiering och teorigenerering inom samhällsforskningen;
författarna ansåg inte att någon konflikt mellan teorigenerering och verifiering existerade i sig
utan endast att teorigenerering ofta blev sekundärt och, i särskilda studier, helt uteslutet (Glaser
& Strauss 1967, ss. 3–8).
Flertalet varianter av grundad teori har utvecklats över decennierna efter meningsskiljaktigheter
mellan Glaser och Strauss kring metodens tillämpning. Föreliggande studie utgår från “klassisk
grundad teori” alltså Glaseriansk metod. Glaseriansk metod, till skillnad från Strauss och
Corbin (1990) är inte en kvalitativ metod; alltså att data inte enbart behöver eller bör samlas in
kvalitativt. Istället kan allt ses som data, allt från statistik till intervjuer, som sedan integreras
och resulterar i skapandet av en teori (Glaser 1992, ss. 11–12, 116–119). Den primära
anledningen till valet av Glaseriansk metod till föreliggande studie var att kunna erhålla data
mer effektivt genom större variation av källor. Vidare drivkrafter till valet av klassisk grundad
teori presenteras i kapitel “2.5 Metoddiskussion”.
2.1 Urval
I grundad teori är det viktigt att dra en tydlig distinktion mellan intresset för ett område, och
intresset för ett problem. Det är inte grundad teori när en forskare har ett sociologiskt intresse
för ett redan etablerat problem och avser att studera det i en särskild population eller område.
Forskaren inom grundad teori, oavsett om kvalitativ eller kvantitativ forskning genomförs,
angriper istället ett område, utan ett etablerat problem. Datainsamlingen inom grundad teori
består av flera skeden och således sker flera urval i processen (Glaser 1992, ss. 21–23). Vårt
initiala urval var ett så kallat ändamålsenligt urval vilket innebär att studiens deltagare väljs
baserat på deras anknytning till det avsedda forskningsområdet. Med andra ord baseras urvalet
på individer som anses bäst lämpade för att kunna förklara det studerade fenomenets innebörd.
Kritiken mot ändamålsurval i grundad teori härleds till potentiella, bakomliggande antaganden
som påverkar valet av individer, dvs. att forskaren väljer individer vars utsagor denne tycks
kunna förutspå. Således blir urvalet kontaminerat eftersom datainsamlingen inom grundad teori
bygger på att forskaren ska förhålla sig teorifri gentemot det avsatta forskningsområdet
(Hartman 2001, ss. 63–66). Denna kritik har vi tagit i beaktning under urvalsprocessen och vill
därför specificera att ändamålsurvalet endast baserats på respondenternas anknytning till
området och arbetsformen som studerats i föreliggande studie, snarare än vilka specifika svar
de kunnat återge för att besvara studiens syfte. Eftersom föreliggande studies syfte inte har ett
fastställt problemområde, utan att fokus istället var att undersöka och erhålla kunskap om
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frilansande specialisters upplevelser av deras arbetsform, fanns därför ingen avsikt för studien
att gå i någon särskild riktning. Med andra ord finns det ingen motivation för oss att specificera
urvalet till personer med särskilda inställningar till det valda forskningsområdet, utan endast att
deltagarna uppfyller föreliggande studies kriterier, dvs. att de är specialister och
enmansföretagare på arbetsmarknaden. Det initiala ändamålsenliga urvalet bestod av en person,
som sedan ledde oss vidare till ytterligare fyra respondenter likt ett snöbollsurval; dessa fem
deltagare utgjorde det första urvalsskedet i processen inför den öppna kodningen. Denscombe
(2009) beskriver att snöbollsurval är en lämplig urvalsteknik vid småskalig forskning och
innebär att urvalsprocessen sker likt en snöbollseffekt, dvs. antalet medverkande i studien växer
genom att en person som uppfyller urvalets kriterier, rekommenderar ytterligare individer som
också uppfyller urvalets kriterier.
Det andra urvalsskedet i grundad teori-processen, dvs. urvalet inför den selektiva kodningen,
innebär att forskaren gör ett teoretiskt urval. För att göra ett teoretiskt urval, måste forskaren
använda sig av teoretiska kriterier, nämligen ändamål och relevans. Ändamålet handlar om att
datamaterialet ska kunna generera och stärka kunskapen kring de kategorier som använts, samt
hur deras egenskaper relaterar till varandra. Med andra ord syftar ändamålet till att eventuellt
kunna sortera bort överflödiga kategorier, samt bestämma kvarvarande kategoriers betydelse
och samhörighet. Relevans handlar om att kategorierna som används vid datainsamlingen är
väsentliga till forskningens ändamål, alltså att de möjliggör för forskaren att kunna uppfylla
studiens syfte. Kriterierna för det teoretiska urvalet är tänkt att etablera ett mer systematiskt
datainsamlande och göra forskningen mindre beroende av forskarens personlighet; det blir
således en typ av opersonlig kontroll av de kategorier som genererats i den öppna kodningen.
En annan god idé är att, i urvalet, minimera skillnaden mellan de individer eller grupper som
välj ut; genom att minimera skillnaderna mellan individerna, blir det enklare att generera
grundläggande likheter eller skillnader i förhållande till en viss kategori. Exempelvis är en
patiens ålder viktig om forskaren ska undersöka den sociala förlusten för döende patienter. Det
teoretiska urvalet kan också delvis bestå av tidigare forskning; detta är dock något som inte bör
integreras för tidigt i forskningen, eftersom forskarens bör eftersträva att minimera risken av att
fastna i redan etablerade begrepp och på så sätt tvinga fram data som matchar dessa begrepp
(Hartman 2001, ss. 68, 70–72). I föreliggande studie inledde vi det andra urvalsskedet genom
att kontakta en marknadsledande uppdragsgivare inom konsultbranschen. Uppdragsgivaren
arbetar delvis med att erhålla och matcha uppdrag åt samarbetspartners, alltså individer som
driver enmansbolag, och genom denna kontakt lyckades vi erhålla fyra nya respondenter. Med
ändamål och relevans i åtanke, såg vi till att de nya respondenterna uppfyllde studiens kriterier,
dvs. att samtliga agerar självständigt och klassificeras som specialister inom sina respektive
områden. Vi såg även till att, i viss mån, minimera skillnaderna mellan kandidaterna, genom att
eftersträva erhållandet av individer med längre yrkeserfarenhet, dvs. tio år eller fler. Dessutom
såg vi till att undvika ett för stort åldersspann mellan individerna. Under den selektiva
kodningen valde vi att integrera tidigare forskning på området med förhoppningen att
ytterligare stärka våra kategorier, deras egenskaper och sambanden mellan dem. Vi valde att
vänta med att tillämpa tidigare forskning fram till den sista datainsamlingen, för att minska
påverkan av redan etablerade begrepp och teorier på studiens kategorier.
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2.2 Datainsamling
I detta kapitel redovisas metoderna för datainsamlingen i föreliggande studie baserat på
klassisk grundad teori. Datainsamlingen sker i tre faser vilket inleds med en induktiv fas följt
av två deduktiva faser. I föreliggande studie användes ostrukturerade intervjuer i den induktiva
fasen och semistrukturerade intervjuer i den första deduktiva fasen. Slutligen i den sista
datainsamlingsfasen användes tidigare forskning inom området för att stärka den befintliga
datan.
Kontakten med respondenterna etablerades via mail där studiens upplägg och syfte
presenterades samt bokning av intervjuer genomfördes. Med hänsyn till att respondenterna var
belägna på olika orter runt om i Sverige, gjordes valet att genomföra samtliga intervjuer per
telefon för att spara tid åt samtliga parter. Föreliggande studie bygger på frilansande
specialisters utsagor om deras upplevelser av arbetsformen. Vi ansåg därav att telefonintervjuer
kunde ge oss likvärdiga data som ”face to face-intervjuer”, då t.ex. observationer av
kroppsspråk var mindre betydelsefullt för vårt forskningsändamål. Denscombe (2009, ss. 29–
30) beskriver att även om forskaren förlorar den visuella kontakten med telefonintervjuer,
kvarstår ändå de personliga inslagen genom tvåvägskommunikationen mellan forskaren och
respondenten. Människor tenderar att vara lika ärliga vid telefonintervjuer som de är vid ”face
to face-intervjuer” och därav finns ingen grund för att ”face to face-intervjuer” skulle ge bättre
och mer precisa data, jämfört med telefonintervjuer. Ahrne och Zetterqvist (2015, ss.49–50)
beskriver vikten av att testa inspelningstekniken innan intervjun så att samtalet inte kommer av
sig pga. tekniska problem. Vi tog förberedelserna kring inspelningstekniken i beaktning genom
att testa kvalitén på ljudinspelningen via aktuell mobiltelefon innan intervjuerna för att
minimera risken för tekniska avbrott. Samtliga respondenter i föreliggande studie är i
åldersspannet mellan 45–55 år. De ostrukturerade intervjuerna i första datainsamlingsfasen
bestod av fem telefonintervjuer och varade sammanlagt i 153 minuter, dvs. i genomsnitt ca 30
minuter per intervju. De semistrukturerade intervjuerna i den andra datainsamlingsfasen bestod
av fyra telefonintervjuer och varade sammanlagt i 74 minuter, dvs. i genomsnitt ca 18 minuter
per intervju. Därefter transkriberades datamaterial från samtliga intervjuer i avseende att
användas i analysarbetet. I nästkommande avsnitt presenteras metodvalen och genomförandet
av de tre datainsamlingsfaserna.
2.2.1 Ostrukturerad intervju
I föreliggande studie tillämpade vi personliga intervjuer för den initiala datainsamlingen. När
det gäller intervjustruktur inom grundad teori, så är ostrukturerad intervju att föredra vid den
induktiva fasen. Argumenten bakom ostrukturerad intervju inom grundad teori relaterar till
själva grundprincipen av metoden; syftet är att generera teorier snarare än att testa teorier och
således bör data, inför den öppna kodningen, samlas in så pass rå och opåverkad som möjligt.
Tillvägagångssättet vid ostrukturerade intervjuer, jämfört med en strukturerad intervju, härleds
bland annat till att forskaren intar en mer passiv roll och låter istället respondenten utveckla
sina tankegångar kring de teman som forskaren introducerat. Genom att låta respondenten
öppna upp sig, ökar möjligheten för forskaren att upptäcka mer ingående, djupa data som annars
hade kunnat missas om intervjun var strukturerad (Denscombe 2009, ss.131–132, 235). Av
ovan nämnda anledningar valde vi därför att konstruera en intervjuguide med övergripande
6

teman för de initiala intervjuerna, i syfte att få mer djupgående svar från respondenterna (se
bilaga 1). Våra teman konstruerades i relation till vårt övergripande syfte, vilket innebar att
samtliga teman kunde generera möjliga utsagor från respondenterna, knutit till hållbarhet.
Under intervjuförloppet introducerade vi våra teman för att sedan låta respondenten berätta om
sina upplevelser och erfarenheter kring respektive tema. Vidare ställdes följdfrågor under
respondenternas utsagor; i vissa fall eftersträvades förtydliganden och i andra fall, när utsagorna
relaterade tydligt till vårt syfte, önskades mer utvecklade svar.
2.2.2 Semistrukturerad intervju
Inför den selektiva kodningen i grundad teori ser datainsamlingsmetoden annorlunda ut, jämfört
med datainsamlingen inför den öppna kodningen. Inför den selektiva kodningen övergår
forskningen från ett induktivt till ett deduktivt skede, dvs. att datainsamlingen utgår ifrån de
etablerade kategorier som genererats i den öppna kodningen. I den deduktiva fasen finns ingen
specifik datainsamlingsmetod som forskaren behöver förhålla sig till, utan forskaren väljer
metod utifrån vad denne anser vara lämpligt för forskningsändamålet (Hartman 2001, ss.63–
64). I den första deduktiva fasen använde vi oss först av semistrukturerade intervjuer i syfte att
bekräfta eller falsifiera de kategorier som etablerats i den öppna kodningen. En
semistrukturerad intervju, till skillnad från en ostrukturerad, innebär att forskaren utgår från en
lista med ämnen och förutbestämda frågor som avses besvaras under intervjun. Likt
ostrukturerad intervju ligger dock betoningen på att låta den intervjuade få möjligheten att
utförligt utveckla sina upplevelser och tankar om de ämnen och frågor som tas upp. Således
behöver forskaren ha en flexibel inställning till ämnenas ordningsföljd (Denscombe 2009, ss.
234–235). I den första deduktiva fasen valdes semistrukturerade intervjuer före ostrukturerade
intervjuer i syfte att samla in relevant data kopplat till kategorierna som utvunnits i den öppna
kodningen. Ostrukturerade intervjuer saknar, till stor del, inslag av kontroll vilket gör det
svårare att bibehålla en specifik riktning, vilket vi hade för avsikt att göra i den deduktiva fasen.
De teman som presenteras i den semistrukturerade intervjuguiden utgick från tidigare
etablerade kategorier i den öppna kodningen och dessa teman bearbetades genom
färdigformulerade frågor (se bilaga 2).
2.2.3 Forskningsunderlag
I den andra deduktiva fasen i datainsamlingen, dvs. inför det avslutande skedet i den selektiva
kodningen, användes tidigare forskning kopplat till föreliggande studies syfte och
frågeställningar, med förhoppningen att verifiera befintliga kategorier och uppnå mättnad.
Enligt Hartmann (2001) bör tidigare forskning inte integreras för tidigt i den grundade teorin,
eftersom befintlig forskning riskerar att influera forskaren att använda dess etablerade begrepp
och sedan tvinga fram data som matchar aktuella begrepp; av denna anledning integrerades den
tidigare forskningen inom avsatt forskningsområde, i det sista datainsamlingsskedet i
föreliggande studie. Den tidigare forskning bestod av fyra vetenskapliga artiklar med
förankring i avsatt forskningsområde och presenteras i kapitel “3.0 Tidigare forskning”.
Eftersom klassiskt grundad teori bygger på komparativ analys var det väsentligt att
forskningsunderlaget var jämförbart med den redan insamlade datan; därmed blev det viktigt
att forskningsunderlaget både var empirinära och utgick från ett individperspektiv.
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2.3 Analysmetod
I detta kapitel förklaras begreppet “teoretisk känslighet” samt vår förförståelse kring det
avsatta forskningsområdet. Vidare presenteras de tre kodningsfaserna “öppen kodning”,
“selektiv kodning” och “teoretisk kodning” som utgör analysen i klassisk grundad teori.
2.3.1 Teoretisk känslighet
Vid kodningen av data är det lägligt att redogöra för begreppet teoretisk känslighet. Teoretisk
känslighet refererar till forskarens kunskap, förståelse och förmåga att generera och värdera
kategorier samt förmågan att vidare kunna integrera kategorier och hypoteser. En forskare må
vara känslig gentemot sina personliga erfarenheter, undersökningsområdet och den insamlade
datan, men saknar forskaren teoretisk känslighet kommer denne inte kunna genomföra grundad
teori. Teoretisk känslighet demonstrerar således också ett element av kreativitet inom grundad
teori; kreativiteten manifesterar sig inte genom nya idéer utan snarare genom nya kopplingar
mellan redan etablerade koncept. Att endast vara känslig gentemot datan kan generera en tydlig
deskriptiv bild av någonting, men inte en underliggande teoretisk förklaring, då krävs teoretisk
känslighet (Glaser 1992, ss. 27–30). Det tycks finnas en spänning mellan det känsliga
förhållningssättet till forskarens förförståelse och teoretiska känslighet. Spänningen bygger på
att forskarens kunskap och förmåga, delvis rotar sig i personliga erfarenheter. Med andra ord
så baseras forskarens förmåga att urskilja särskilda koder eller kategorier på den ackumulerade
kunskap som denne besitter, vilket självfallet innefattar dennes upplevelser av omvärlden.
Exempelvis kan olika forskare uppmärksamma olika mönster på grund av deras tidigare skilda
livserfarenheter. I ett teoretiskt exempel där forskare lyckas frigöra sig helt från sin
förförståelse, tillintetgörs också den teoretiska känsligheten, eftersom de tidigare erfarenheterna
är en av kunskapens byggstenar. Således är det väsentligt att erkänna balansgången mellan
känslighet till personliga erfarenheter och teoretisk känslighet, samt vilka potentiella följder
balansgången kan orsaka. Det var under studiens gång, svårt att värdera huruvida vår teoretiska
känslighet var tillräcklig för att bidra med några nya, kreativa förklaringar till fenomenet vi
studerade, särskilt eftersom metoden förutsatte att vi som forskare, inte var väl pålästa kring
befintlig forskning (teoretisk känslighet diskuteras vidare i kapitel “2.5 metoddiskussionen”).
2.3.2 Förförståelse
Som belysts i ovanstående avsnitt om teoretisk känslighet så finns det en väldigt påtaglig
svårighet för forskaren att hålla sig helt fri från dennes egna personliga erfarenheter. Alvesson
och Sköldberg (2017) lyfter fram argumentet att alla fakta är teoriladdade eftersom alla
människors uppfattning av verkligheten, baseras på någon form att teoretiskt ramverk. Med
andra ord går det inte att säkerställa huruvida forskaren är helt teorifri vid den initiala, induktiva
datainsamlingen. Exempelvis är valet av “ostrukturerad intervju” en form av teori kring hur
data ska samlas in på ett så teorifritt sätt som möjligt. Med Alvesson och Sköldbergs (2017)
argument i åtanke, redogjorde vi därför för vår förförståelse kring valt forskningsområde, vilket
presenteras i nästkommande stycke.
Vår förförståelse är att rollen som frilansare är en krävande arbetsform, i den mån att det finns
ett element av osäkerhet. Osäkerheten kan knytas till flertalet faktorer, bland annat det faktum
att frilansaren ständigt behöver jaga nya uppdrag och övertyga nya uppdragsgivare om dennes
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prestationsförmåga. Andra osäkerheter kan vara både sociala och ekonomiska; sociala i den
bemärkelse att det kan vara svårt att komma in i grupper och känna tillhörighet. Den
ekonomiska osäkerheten kan vara att frilansaren inte får tillräckligt många, långa eller
tillräckligt välbetalda uppdrag för att kunna livnära sig på. Förförståelsen är att osäkerheten
kring frilansandet kan vara övermäktigt och på så vis göra arbetssituationen ohållbar för
individen. När det kommer till frilansande specialister kan dock situation se annorlunda ut; det
är oklart huruvida samma osäkerheter är lika påtagliga för denna grupp, eller ifall de har andra
resurser att tillgå som gör deras arbetssituation hållbar.
2.3.3 Kodningsfaser
Enligt klassisk grundad teori sker analysen genom tre kodningsfaser. Den första fasen är öppen
kodning och innebär det initiala steget i en komparativ analys. Den öppna kodningsfasen
förutsätter avsaknaden av tidigare etablerade koncept, vilket med andra ord innebär att
forskaren ska förhålla sig teorifri. Öppen kodning innebär att data, som samlats in induktivt,
bryts ner och konceptualiseras. Med andra ord urskiljs särskilda delar av datan, data som
återkommer frekvent, som sedan tillskrivs särskilda föreställningar. Nedbrytningen och
konceptualiseringen av datan innebär inte att varje enskild mening eller paragraf urskiljs och
tillskrivs en viss benämning (vilket skulle innebära en särskilt betydande föreställning); det i
sin tur hade genererat för många kategorier och således hämmat, eller helt tillintetgjort
möjligheten att urskilja, sortera, och integrera mönster (Glaser 1992, ss.38–40). Exempelvis så
förlorar en mening sin innebörd om du endast tolkar vart ord för sig själv, och detsamma kan
gälla vid tolkningen av en separat mening, utan kontexten av exempelvis ett fullständigt
stycke. Istället menar Glaser (1992) att särskilda incidenter eller utsagor går att urskilja och
konceptualisera, samt att flertalet likartade utsagor går att kategorisera vilket konstruerar ett
mönster. Med andra ord kan jämförbara incidenter eller utsagor ses som utbytbara tecken eller
variabler för samma koncept. Sedan när en viss mängd utbytbara variabler utvinns, uppnås
mättnad vilket innebär fastställandet av en kategori. Den öppna kodningen avslutas när en
kärnkategori etablerats, alltså en central och återkommande kategori som samtliga kategorier
kan förankras med. I föreliggande studie etablerades kärnkategorin genom återkommande,
gemensamma begrepp från respondenternas utsagor. Begreppens egenskaper sammanfattades
därefter under en gemensam kategori. Denna kategori var även förenlig med resterande
kategorier.
Den andra kodningsfasen i klassisk grundad teori är selektiv kodning. Selektiv kodning innebär
att öppen kodning avslutats och att kodningen begränsas till de koder och kategorier som direkt
relaterar till kärnkategorin. Således handlar inte den selektiva kodningen om att fastställa
kärnkategorin. Istället handlar den selektiva kodningen om att bekräfta eller kontrollera
huruvida det verkligen råder samband mellan den redan etablerade kärnkategorin och
resterande, tillhörande kategorier genom fortsatt komparativ analys av nya data. Även fast
datainsamlingsmetoden inför den selektiva kodningsfasen är av deduktiv karaktär, är det ytterst
väsentligt att belysa att den selektiva kodningen inte är deduktiv. Istället är det viktigt att förstå
hur logisk deduktion hämmar den selektiva kodningen; mönster och hypoteser ska utmynnas
och anpassas efter datan, inte tvärtom (Glaser 1992, ss. 75–79, 86–87). Med andra ord innebär
logisk deduktion att forskaren lämnar grundad teori: framkomsten av teorin, om en sådan lyckas
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etableras under dessa förutsättningar, grundas då i forskarens begränsade intellektuella förmåga
snarare än i data, dvs. att teorin utgörs av forskarens tolkningar snarare än empiriska samband.
I föreliggande studie, efter komparativ analys av kategorierna genom jämförelse med nya
intervjuutsagor samt jämförelse med tidigare forskning, uppstod teoretiska mättnad. Enligt
Denscombe (2009) är det upp till forskaren att bestämma när teoretisk mättnad uppnåtts, dvs.
när datainsamling är tillräcklig. Forskaren kommer uppmärksamma teoretisk mättnad när
fortsatt datainsamlingen inte längre bidrar med ny information till de etablerade kategorierna.
Den tredje och sista kodningsfasen i klassisk grundad teori är teoretisk kodning. Den teoretiska
kodningen innebär en slutgiltig analys av kategorierna och på vilket sätt deras egenskaper
hänger samman. När sambanden mellan kategorierna etablerats har teorin skapats. Olika typer
av samband kan råda mellan de olika kategorierna, exempelvis process-samband som beskriver
olika förändringar eller sekvenser en individ kan genomgå, orsak-verkan-samband där en
kategori framkallar den andra, eller strategiska samband där två eller fler kategorier samverkar
genom en individs handlingar för att hantera en situation. Ett samband utesluter inte ett annat,
utan flera samband kan etableras mellan koderna (Hartman 2001, ss. 40–41, 80–81). Under den
teoretiska kodningen i föreliggande studie användes tidigare förda minnesanteckning kring
teoretiska idéer som framkommit under forskningsprocessen för att finna sambanden mellan
kategorierna. Glaser och Strauss (1967) trycker på vikten av att föra minnesanteckningar under
studiens gång, då de anses väsentliga för att integrera kategorierna i den teoretiska kodningen;
minnesanteckningar är ett sätt att bevara och återgå till goda idéer som uppkommit parallellt
med kodningsarbetet. I föreliggande studie jämfördes de teoretiska idéerna som tidigare
etablerats med den kodade datan för att bekräfta eller falsifiera deras relevans, i en kontinuerlig
process. Efter sorteringen av minnesanteckningarna i relation till den kodade datan, etablerades
teorin som presenteras i resultatkapitlet.
2.4 etiska överväganden
Forskningen har en viktig position i samhället och därmed ställs stora förväntningar på att
framförallt forskaren uppvisar god etik under forskningsprocessen. Forskaren förväntas utifrån
moraliska skäl att arbeta på ett hederligt sätt där deltagarnas värdighet, rättigheter och integritet
ska respekteras. En central del inom forskning blir därav att på ett rimligt sätt väga olika intresse
mot varandra; dvs. forskarens intresse av att erhålla ny kunskap och intresset för att skydda de
medverkande i studien från eventuella skador, kränkningar och andra typer av vetenskaplig
oredlighet (Vetenskapsrådet 2017). Utifrån ett forskningsetiskt övervägande tillämpade vi
etikens fyra grundprinciper; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och
Nyttjandekravet. Vid första kontakten var vi noga med att ge tillräcklig information om studiens
syfte och dess villkor så att deltagarna kunde göra en bedömning ifall de ville medverka, eller
inte. Vi betonade även att deltagandet är frivilligt och att individerna har rättigheten att avbryta
sitt deltagande när dem vill. Vidare informerade vi att datainsamlingen från intervjun enbart
kommer att användas till vårt examensarbete samt att deltagarnas utsagor kommer bli
dokumenterade och försvaras på ett säkert sätt. Respondenterna fick även informationen att det
inspelade datamaterialet kommer att raderas efter studiens genomförande. Under samtalen
informera vi också om det beräknade tidsspannet för intervjuerna, i syfte att underlätta
planeringen för båda parter gällande var och när intervjun skulle genomföras. För att undvika
10

eventuella psykiska eller fysiska påfrestningar hos deltagarna var vi tydliga med att de
insamlade personuppgifterna kommer behandlas konfidentiellt, om det önskas. Samtliga
deltagare som valde att ställa upp i studien ville att deras personuppgifter och bolag skulle
behandlas konfidentiellt. Vid intervjutillfället förhöll vi oss ytterligare en gång till de
forskningsetiska principerna; dels för att säkerställa att informationen mottagits korrekt, men
även för att ge deltagaren tillfälle att ställa frågor innan intervjustarten. På så sätt försäkrade vi
oss om att undvika eventuella missförstånd och att deltagandet byggde på ett informerat
samtycke (Vetenskapsrådet u.å.).
2.5 Metoddiskussion
Valet av metod gjordes efter att föreliggande studies syfte och frågeställningar etablerats.
Eftersom studien syftar att besvara hur frilansande specialister upplever arbetsformen, var det
lämpligt att använda en empirinära metod. Denscombe (2009) redogör för hur grundad teori är
ett lämpligt metodval när nya territorier utforskas och/eller när forskningsämnet endast
utforskats på en ytlig nivå. Forskning kring frilansande specialisters upplevelser av deras
arbetsform är relativt begränsad på global nivå och ytterst begränsad på den svenska
arbetsmarknaden, vilket föranledde valet av metod. Ytterligare en förutsättning för grundad
teori enligt Denscome (2009), till skillnad från traditionella forskningsmetoder, är att forskarna
inte har bestämda idéer kring forskningsområdet som ska studeras, vilket passade till
föreliggande studie eftersom vår erfarenhet inom valt forskningsområde var begränsad. Vidare
lyfter författaren att grundad teori är en lämplig metod att tillämpa när deltagarnas synvinkel
eftersträvas för att besvara forskningsfrågor, vilket föreliggande studie syftar till att göra.
En fördel med grundad teori är att datainsamlingen har hög trovärdighet, dvs. att teorin som
växer fram grundas i det empiriska materialet och bör således överensstämma med
verkligheten. Samtidigt finns utmaningen för forskaren att särhålla data och teori, dvs. att
forskaren måste undvika att tvinga fram, eller söka efter specifika data som matchar tidigare
teoretiska idéer (Denscombe 2009, ss.140–141). För att särhålla den insamlade datan från de
teoretiska idéer som uppstått parallellt med forskningsprocessen, användes särskilda strategier;
när teoretiska idéer uppstod, pausades kodnings-arbetet så att de teoretiska idéerna kunde
diskuteras och skrivas ner som minnesanteckningar för att senare användas i den teoretiska
kodningen. En utmaning med strategin var att förhålla sig objektiv och särhålla de teoretiska
idéerna från kodningsarbetet; exempelvis upptäckte vi gemensamma mönster mellan
respondenternas utsagor tidigt i datainsamlingen och utmaningen blev att inte styra intervjuerna
mot dessa mönster, dvs. att inte ställa följdfrågor som baserats på våra teoretiska idéer. På så
vis kunde kodnings-arbetet fortlöpa utan att influeras av de teoretiska idéerna.
Det finns både för- och nackdelar med idén att inte läsa sig in på det avsatta forskningsområdet
och förhålla sig teorifri under forskningsprocessen. En fördel är att forskaren kan uppvisa större
kreativitet eftersom denne inte är inläst på området. Således fastnar inte forskaren i tidigare
etablerade teorier och begrepp, utan kan istället upptäcka nya möjligheter och synvinklar. Å
andra sidan förutsätter klassisk grundad teori att forskaren helt frånsäger sig tidigare
föreställningar kring forskningsområdet, vilket i sin tur kan leda till att resultatet blir av allmän
karaktär; det vill säga att forskaren endast återupptäcker vedertagen kunskap (Alvesson &
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Sköldberg 2017, ss. 88–89). Även fast vår kunskap kring frilansande specialisters arbetsform
var begränsad, besatt vi en viss förkunskap kring flexibla, mer “lösa” anställningsformer, vilka
bland annat återfinns inom bemanningsbranschen. Förkunskapen gav oss en viss förförståelse
(se kapitel “2.3.2 förförståelse”), vilket hjälpte oss att formulera studiens syfte och
frågeställningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Således hjälpte förförståelsen oss att hitta en
balans och påbörja forskningsprocessen genom att avgränsa forskningsområdet och skapa
relevanta teman utan att influeras av tidigare teorier, forskning och begrepp kring frilansande
specialisters arbetsform.
Ytterligare en utmaning var att, vid vissa tillfällen, urskilja huruvida respondenternas svar var
av personlig eller generisk karaktär, särskilt under de ostrukturerade intervjuerna. Eftersom de
ostrukturerade intervjuerna berörde övergripande teman snarare än direkta frågor, fanns det
större tolkningsutrymme för respondenterna, vilket gjorde att utsagorna ibland varierade mellan
personliga svar och generella antaganden kring ett tema. Exempelvis kunde en respondent
berätta hur arbetsformen medförde en ekonomisk osäkerhet utan att egentligen själv uppleva
detta. Utmaningen blev således att särhålla de personliga och generiska svaren både under
kodningsarbetet och datainsamlingen, vilket bland annat gjordes genom att ställa relevanta
följdfrågor under intervjuerna. Trots åtgärden att försöka särhålla de personliga och generiska
svaren är vi medvetna om risken att resultatet, i viss mån, kan ha influerats av generiska utsagor.
Kriteriet för fastställandet av teoretisk mättnad enligt Glaser och Strauss (1967), etableras
genom kombinationen av teoretisk känslighet och datans gränser. Med andra ord finns det ett
tak för hur mycket kunskap som kan urskiljas från specifika data, och det krävs en särskild nivå
av teoretisk känslighet från forskaren för att nå det taket. Exempelvis kommer en forskare med
låg grad av teoretiska känslighet uppnå teoretisk mättnad före en forskare med hög grad av
teoretisk känslighet, förutsatt att de studerar samma fenomen. Huruvida den teoretiska
mättnaden i föreliggande studie uppnåtts vid datans yttersta gränser är svårt att fastställa; med
andra ord är det svårt att veta huruvida vår nivå av teoretisk känslighet är tillräcklig för att ha
uppnått total kunskap från datan. För att bekräfta huruvida vår nivå av teoretisk känslighet är
tillräcklig eller inte krävs ett utomstående perspektiv, dvs. en eller flera personer med högre
nivå av teoretisk känslighet som kan se ytterligare potentiella mönster i datan.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som använts i studien. Den tidigare forskningen
introducerades först i det andra skedet av den selektiva kodningen, av anledningar som beskrivs
i metodkapitlet. Eftersom “klassisk grundad teori” är metoden som används i studien har inget
teoretiskt underlag använts, eftersom det hade varit oförenligt med studiens ändamål. Den
tidigare forskningen utgörs av fyra stycken vetenskapliga artiklar som presenteras nedan.
3.1 Artikel 1
“Consultant’s role: a qualitative inquiry from the consultant’s perspective” är en vetenskaplig
artikel av Kakabadse och Louchart (2006) och utgörs av en studie som syftar till att erhålla en
detaljerad bild av hur underkonsulter uppfattar sin roll och vad de anser att de bidrar med till
de kundorganisationer de verkar inom. Studiens författare utgick från ett positivistiskt synsätt
och avsåg att låta respondenterna reflektera och utveckla sin uppfattning av det studerade
fenomenet. Studien utfördes således genom semistrukturerade intervjuer där 17 kandidater
inom IT, förändringsarbete, finansbranschen och HR intervjuades. Ämnen som berördes i
studien var relationen mellan underkonsult och kund, fördelar och nackdelar i rollen som
underkonsult, samt underkonsultens kontroll och handlingsutrymme inom olika projekt.
Genom analys av datan som samlats in via de semistrukturerade intervjuerna, etablerade
författarna fyra övergripande teman: ”konsultens roll och bidragande”, ”konsultkundrelationen”, ”konsultens färdigheter och ansvar” samt ”fördelar och nackdelar i
konsultyrket”.
Gällande det första temat ”konsultens roll och bidragande”, var respondenterna eniga om att
rollen direkt innebar att skapa värde för kunden och föra kunden framåt, det vill säga att föra
kunden från där de är, till dit de siktar. Samtliga respondenter upplevde också en hög grad av
kontroll vid nästan alla tillfällen; detta förklarades primärt genom att kundorganisationerna ofta
saknade den specifika kompetens som underkonsulten avsåg tillföra, vilket genererade en stor
frihet i underkonsultens roll.
Det andra temat ”konsult-kundrelationen”, berörde underkonsulternas uppfattning kring hur de
såg på relationen till kunden samt vad som ansågs väsentligt för att relationen skulle fungera.
Respondenterna hade svårt för att direkt definiera relationen mellan de själva och kunden, men
var eniga kring att relationen bör vara jämställd och bygga på förtroende.
Det tredje temat ”konsultens färdigheter och ansvar”, berörde bland annat vilka kompetenser
underkonsulterna ansåg vara väsentliga för att utföra arbetet på ett effektivt sätt.
Underkonsulterna hänvisade till fem stycken väsentliga färdigheter: erfarenhet, funktionella
färdigheter, förmågan att lyssna och fråga, objektivitet samt självmedvetenhet. Erfarenhet
ansågs vara ytterst väsentlig av samtliga respondenter och innebar att underkonsulten hade lång
erfarenhet och expertis inom ett särskilt område. Erfarenhet och solid kunskap ansågs bidra till
att underkonsulten framstår som trovärdig inför kunden och var också viktigt för att
underkonsulten skulle kunna förstå kundens språk och kundorganisationens behov.
Funktionella färdigheter ansågs viktiga, men inte oumbärliga för att genomföra arbetet; istället
ansågs det viktigt att kunna anpassa sina förmågor till organisationens behov. Förmågan att
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lyssna och fråga var viktigt, och särskilt viktigt för några av respondenterna som arbetade med
förändring och utveckling. Primärt handlade det om att vara uppmärksam och undvika
missförstånd. Objektivitet handlade främst om att inte presentera lösningar som var möjliga för
underkonsulten att genomföra, om situationen egentligen krävde en mer komplex åtgärd.
Istället ansåg och uttryckte flera av respondenterna att de ligger på underkonsulten att ha ett
övergripande perspektiv och presentera de lösningar som de anser vara lämpliga, även om det
skulle innebära att de själva inte är rätt person för uppdraget. Slutligen handlade
självmedvetenhet om att kunna identifiera sina egna brister och utvecklingsområden, vilket var
väsentligt om underkonsulten skulle be kunden att göra detsamma.
Det fjärde temat ”fördelar och nackdelar i konsultyrket”, berörde fördelar som bland annat
omfattade mycket kundkontakt, avsaknaden av rutin och tristess samt intellektuell utmaning
och stimulans. Flertalet av respondenterna upplevde också en hög grad av utveckling samt att
deras professionella färdigheter finslipades, vilket sågs som en klar fördel. Berörande
nackdelarna upplevde vissa av respondenterna att de bland annat arbetade för många timmar på
dygnet samt att vissa kundorganisationers byråkratiska strukturer hämmade deras arbete. Ett
par av respondenterna upplevde också en viss osäkerhet kring arbetsformen, vilket bland annat
handlade om att de inte visste vart de skulle befinna sig, sex månader fram i tiden.
I studien framkom även att de intervjuade ansåg att viss kritik riktad mot konsultrollen var
befogad. Bland annat lyftes exempel där vissa konsulter saknat tillräcklig erfarenhet för att klara
av avsatta uppgifter, haft standardiserade lösningar för olika organisationer, samt saknat
innovation och agerat arrogant. Dessa exempel förknippades med oetiskt handlande enligt
studiens respondenter.
Artikeln ansåg vi vara relevant till föreliggande studie eftersom den fokuserar på individens
upplevelser kring arbetet som frilansare (eller underkonsulter som det definieras i artikeln).
Författarna i artikeln strävade efter att förhålla sig empirinära och fokuserade på de intervjuades
utsagor av vad som krävdes för är göra rollen effektiv, vilket är närstående till föreliggande
studies syfte och frågeställningar kring arbetsformens hållbarhet. Studien utfördes i
Storbritannien vars arbetsmarknad ser annorlunda ut än den svenska, vilket skapar en
kunskapslucka. Datainsamlingsmetoden i studien bestod dessutom av semistrukturerade
intervjuer vilket, enligt vår mening, kan påverka den initiala datainsamlingen som utgör
grunden till det avsatta forskningsområdet. Samtidigt är det en empirinära studie vilket gör den
lämplig att använda i föreliggande studie för att jämföra mot den redan kodade data vi besitter.
3.2 Artikel 2
”Thriving in the gig-economy: how successfull freelancers manage uncertainty” är en
vetenskaplig artikel skriven av Petriglieri, Ashford och Wrzesniewski (2018). Artikeln kretsar
kring en kvalitativ studie som baseras på utsagor av 65 stycken frilansare, eller gig-arbetare
som de benämns i artikeln, dvs. individer som agerar självständigt på arbetsmarknaden.
Författarnas forskning syftar i att ta reda på hur de aktuella frilansarna hanterar arbetsvardagen
och vad som krävs för att lyckas i rollen som frilansare. I studiens resultat uppmärksammas
gemensamma upplevelser knutet till arbetsformen, oberoende av generationstillhörighet och
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yrkesroll. Samtliga deltagare upplevde social, personlig och ekonomisk oro kopplat till
avsaknaden av stöd och trygghet som går att återfinna i traditionella anställningsformer. En
viktig faktor för att motverka oron hos deltagarna var att hålla sig produktiv; dels genom att ha
disciplinen att hitta en marknad för att skapa produkter eller tjänster inom, men även genom att
ha modet till att investera i både processerna och resultatet av samma arbete. I många fall ville
även frilansarna behålla deras oro, då de ansåg att det var nyckeln till både fortsatt lärande och
utveckling av sitt egna bolag. Vidare i studien angav samtliga deltagare att det egna valet att
agera självständigt på arbetsmarknaden, medförde fördelar som de inte var villiga att byta ut.
Det vill säga även fast det fanns en oro över t.ex. oförutsägbar ekonomi och schema, kände
deltagarna att de hade fått mer mod och en ökad livskvalité jämfört med om de hade varit
anställda. Fördelarna motiverades till stor del av frihetskänslan att kunna välja uppdrag utefter
sina intresse- och kompetensområden, samt känslan av ägandeskap både över det som
produceras och över hela yrkeslivet.
Vidare i studien upptäcktes att de mest effektiva frilansarna använde sig av fyra gemensamma
strategier – place, routines, purpose och people– för att dels hantera arbetsformens emotionella
upp- och nedgångar, men även kring vad som gav energi och inspiration av självständigheten.
Place– frilansarna hade en etablerad arbetsplats där de kunde arbeta ostört och undvika att bli
påverkade negativt av yttre distraktioner. Exempelvis ett kontor med tillgång till relevanta
verktyg för att utföra avsatt uppgift. Routines– frilansarna hade tydligt etablerade rutiner för att
både behålla fokus, disciplin och öka prestationsförmågan via t.ex. schema, to-do-list och
träningspass. Purpose – frilansarnas arbete var förenat med ett större syfte än att endast generera
pengar. Exempelvis var det viktigt att uppdragen, i någon form, bidrog till en positiv
samhällsförändring. Det högre syftet genererade ökad resilience, enligt flera respondenter.
People– frilansarna kompenserade avsaknaden av arbetskollegor genom social interaktion
kopplat till arbetet via vänner, familjemedlemmar och individer inom liknande branscher för
att få stöd och rådgivning i deras arbete. Forskarna drar slutsatsen i studien att individer i gigekonomin måste finna en annan typ av framgång än de i anställningsförhållanden; en väg som
kräver att hitta en balans både mellan förutsägbarhet och möjlighet, samt mellan säkra projekt
och stimulerande projekt. Resultat visar att de mest effektiva Gig-arbetarna gör detta genom att
bygga sitt arbete utifrån ovannämnda fyra strategier, vilket hjälper dem att omvandla känslorna
av oro till kreativitet och tillväxt.
Studien är närstående till våra forskningsfrågor eftersom den dels skildrar vilka fördelar och
drivkrafter som motiverat individerna till att frilansa, men även de utmaningar individerna har
framför sig för att klara av rollen på ett framgångsrikt sätt. I föreliggande studie har vi valt att
fokusera på frilansande specialister, dvs. individer med en akademisk utbildning. I artikeln
framgår inte huruvida frilansarna är hög- eller lågutbildade, utan endast att frilansarbetet är
självvalt, vilket skapar en kunskapslucka eftersom utbildningsnivån kan vara relevant i relation
till hur individer hanterar oroligheterna, t.ex. utifrån olika grader av kontroll och flexibilitet
över sitt arbete. Vidare kunskapslucka är att studien utfördes i USA vars arbetsmarknadspolitik
skiljer sig från den svenska. Samtidigt är artikeln högst relevant att använda i föreliggande
studies analysarbete eftersom studien både är empirinära och utgår från ett individperspektiv;
fokus ligger på individernas upplevelser och hur de hanterar oroligheterna kring arbetsformen
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samt att forskningen vänder sig främst till individer på arbetsmarknaden som antingen redan
frilansar, eller har avsikten att göra det i framtiden.
3.3 Artikel 3
”Competences as the foundation of employability: a qualitative study of German freelancers”
är en vetenskaplig artikel av Süb och Becker (2013) och utgörs av en studie som syftar i att
skapa förståelse om frilansares anlitningsbarhet, genom att försöka identifiera de avgörande
kompetenser kopplat till frilansarnas anlitningsbarhet. Studien är av explorativ karaktär och
bygger på 23 semistrukturerade intervjuer med frilansare inom IT- och mediabranschen.
Resultatet baserades på de intervjuades utsagor och egna förståelser av anlitningsbarhet samt
kompetenser utifrån tre ämnen. De ämnen som berördes i studien var: arbetskravens förändring
för frilansarna under det senaste decenniet, arbetsrelaterade kompetenser och betydelsen av att
säkra den egna anlitningsbarheten, samt inställningen till vidareutbildning. Via bearbetning och
analys av datainsamlingen från intervjuerna, etablerade författarna fyra övergripande
kategorier: ”uppfattning om branschens interna dynamik”, ”aktivitetsrelaterade kompetenser”,
”kompetensutveckling och vidareutbildning” samt ”nätverkskompetens”.
Utifrån den första kategorin ”Uppfattning om branschens interna dynamik” framkom att en
övervägande majoritet av IT-frilansarna upplevde att deras bransch var mycket dynamisk,
vilket medförde att respondenterna kände att kraven på dem ständigt förändrades. I motsats till
IT-frilansarna upplevde media-frilansarna att deras bransch inte var lika dynamisk, eftersom
kraven på deras arbete inte hade förändrats avsevärt under de senaste tio åren. I resultatet
framkom även, oberoende av bransch, att organisatorisk kunskap och branschrelaterad kunskap
låg i framkant, vilket bland annat motiverades utifrån att kunderna förväntar sig att frilansare
har bakgrundsinformation om arbetsgivarens verksamhetsområde. Kombinationen av
kunskaperna ansågs avsedda att hjälpa frilansarna att effektivt använda sina tekniska färdigheter
och optimera arbetsprocesser. Nödvändigheterna av att besitta olika kompetenser medförde
dock höga och dynamiska krav på berörda frilansare, vilket en del ansåg försvårade
anlitningsbarheten.
Utifrån den andra kategorin ”aktivitetsrelaterade kompetenser” framkom att sociala och
tekniska aktivitetsrelaterade kompetenser var betydelsefulla för frilansarnas anlitningsbarhet,
varav den sistnämnda var viktigast. En majoritet av respondenterna ansåg att deras tekniska
kompetens utgjorde grunden för deras yrkesframgång, samt att en låg grad av teknisk
kompetens hade försvårat erhållandet av uppdrag och utförandet av arbetsuppgifter. Även den
sociala kompetensen återspeglades i flera av respondenternas utsagor, vilket framkom i olika
perspektiv och adresserade ofta till; god kommunikationsförmåga, empati, strukturerade
arbetsmetoder och en villighet till att vara flexibel. Den sociala kompetensen ansågs viktig dels
för att tillgodose kundernas behov och krav, men även genom att besitta förmågan att snabbt
kunna integrera sig i befintliga team och upprätta relationer med tillfälliga kollegor. Kompetens
bidrog även, enligt flera respondenter, till att säkerställa att kontrakterade uppdrag utfördes
professionellt samt att den sociala kompetensen hade en betydande inverkan på frilansarens
rykte under arbetet.
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Ur den tredje kategorin ”kompetensutveckling och vidareutbildning” framkom att en majoritet
av de intervjuade frilansarna inte fick delta i de utbildningsinsatser som kundföretagen
anordnade för sina anställda. Däremot arbetade två tredjedelar av respondenterna med
kompetensutveckling eller vidareutbildning på eget initiativ. Initiativtagandet var störst hos ITfrilansarna; samtliga av dessa respondenter fäste stor vikt på vidareutbildning och deltog
regelbundet i ämnesrelaterade utbildningar, medan media-frilansarna utgjorde en minoritet.
Intresset till vidareutbildning hos IT-frilansarna grundades dock inte i kursinnehållet eftersom
kurserna ofta dömdes irrelevanta i praktiken med tanke på den höga dynamiken inom ITsektorn, utan incitamentet till vidareutbildning motiverades istället utifrån att förvärva certifikat
i syfte att verifiera kvalifikationer. En del av media-frilansarna som inte deltog i
vidareutbildning grundade sina förklaringar i att åtgärder inte behövdes eftersom arbetets krav
och innehåll inte hade förändrats avsevärt, medan andra angav ökade kostnader och
inkomstförluster som förklaringar.
Gällande den fjärde kategorin ”nätverkskomptens” angav samtliga respondenter i studien att
upprätthålla och expandera professionella kontakter utgjorde en central betydelse för
frilansandets ekonomiska framgång och deras anlitningsbarhet. Inom båda branscherna ansågs
kontinuerligt utveckling av nätverket viktigt för frilansarna. Respondenterna betraktade deras
nätverk som jämförbara med organisatoriska strukturer som kan ge stöd till anställda i deras
arbete. Med andra ord ersatte frilansarna avsaknaden av organisatoriskt stöd med deras nätverk.
Genom nätverket förvärvade frilansarna bland annat värdefull information om deras respektive
branscher, uppdragmöjligheter samt viktiga kontakter för affärsändamålen.
Artikeln anses relevant eftersom resultatet lyfter fram de kompetenser som är betydelsefulla för
frilansarens anlitningsbarhet, vilket korrelerar bra med föreliggande studies syfte och
frågeställningar kring arbetsformens hållbarhet. Artikeln baseras på en studie som utfördes på
IT-frilansare och media-frilansare i Tyskland, vilket skapar en kunskapslucka både på den
svenska arbetsmarknaden och inom andra branscher. Exempelvis kan IT- frilansares och mediafrilansares upplevelser av anlitningsbarhet och tillhörande kompetenser skilja sig åt beroende
på vilken arbetsmarknad individerna verkar inom, men även utifrån olika branschers anlitningsvillkor. Samtidigt klassificeras frilansarna i studien, i viss mån, som specialister inom deras
branschområde, vilket är närstående till föreliggande studies forskningsändamål. Vidare är
studiens resultat tillräckligt empirinära och utgår från frilansarens perspektiv, vilket gör att
underlaget blir användbart i det fortsatta kodnings- och analysarbetet.
3.4 Artikel 4
“Determinants of perceived success in management consulting: an empirical investigation from
the consultant perspective” är en vetenskaplig artikel av Matias Bronnenmayer, Bernd Wirtzand
och Vincent Göttel (2016) och utgörs av en studie som syftar till att konceptualisera
framgångsfaktorer för management-konsulter. Datan i studien samlades in genom enkäter från
348 stycken management-konsulter samt 13 stycken semistrukturerade intervjuer med forskare
och erfarna utövare inom det avsatta området. Resultatet och analysen visade tre primära
faktorer som hade en signifikant positiv effekt för ett framgångsrikt management-konsultarbete:
intensitet i samverkan, delad vision och konsultens expertis.
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Intensitet i samverkan handlar om graden som båda parterna, dvs. kund och konsult, var villiga
att samverka med varandra. Studien visade att en hög grad av intensitet i samverkan var viktigt
för en god kommunikation i samarbetet mellan parterna samt för att minimera konflikter. En
hög grad av intensitet i samverkan gjorde också att konsulten fick ökad tillgång till information
i kundföretaget och kunde utföra ett bättre arbete. Delad vision handlade om huruvida konsulten
förstått vad som förväntades av denne från kundens sida. Studien visade att en delad vision var
väsentlig för att parterna i samarbetet skulle kunna kommunicera fram tydliga mål som de båda
förstod och avsåg att sträva efter. Konsultens expertis innefattade konsultens yrkesrollserfarenhet, erfarenhet inom den ämnade branschen där uppdragen utfördes, konsultens
specialistkompetens samt konsultens kreativa och sociala förmåga att kunna etablera nya
effektiva arbetssätt, se problem utifrån flera perspektiv och erhålla samtycke från
kundföretagen. Studien visade att konsultens expertis var av yttersta vikt för managementkonsultarbetet eftersom hela samarbetet i grunden, är baserat på ett behov av expertis som
kunden inte besitter.
Underlaget i artikeln är relevant till föreliggande studie eftersom det berör konsulter, alltså
uppdragstagare, och frågor som berör hur management-konsulter genomför uppdrag på ett
framgångsrikt och hållbart vis. Artikeln baseras på en studie som utförts i Tyskland vilket
skapar en kunskapslucka, eftersom datan inte nödvändigtvis går att översätta till den svenska
arbetsmarknaden. Dessutom framgår det inte i studien huruvida management-konsulterna är
enmansbolag eller verkar genom en konsultfirma; trots detta är artikeln av intresse eftersom
uppdrags-relationen mellan konsult och kund, går att likställa med relationen mellan frilansare
och kund. Vidare utgörs studien av omfattande empiriskt underlag och utgår från individens
perspektiv, vilket korrelerar bra med föreliggande studies metodval.
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4. Resultatanalys
I följande avsnitt redovisas insamlad empiri som arbetats fram och analyserats utifrån klassisk
grundad teori-ansats. Analysen av resultatet har skett i de tre faserna: öppen kodning, selektiv
kodning och teorigenerering och avser att svara på föreliggande studies syfte; att undersöka
och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka
effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vidare avser
analysen av resultatet att svara på studiens underliggande frågeställningar; Vilka upplevda
effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande
specialister? Vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?
4.1 Fas 1. öppen kodning
Den öppna kodningen bestod av kvalitativa intervjuer med fem stycken respondenter. I denna
fas etablerades fiktiva namn för respondenterna i syfte att bevara studiens integritet och de
medverkandes konfidentialitet. De namn som använts i denna fas är: Pelle, Eva, Kim, Magda
och Henke. Respondenterna är verksamma som frilansare inom HR, ekonomi och IT. Genom
analys av resultatet, urskildes fem kategorier knutna till hållbarhet: “strävan mot
självständighet”, “nätverkande och marknadsföring”, “utveckling”, “trygg med ekonomisk
osäkerhet” samt kärnkategorin “omfattande yrkeskompetens”; dessa presenteras i inbördes
ordning.
Kategori 1 - Strävan mot självständighet
En kategori som urskildes ur de intervjuades utsagor var ”strävan mot självständighet”, vilket
innebär att samtliga respondenters drivkrafter till att starta enmansföretag, förankrades kraftigt
i deras respektive viljor att agera självständigt på arbetsmarknaden. Självständighet innefattade
flertalet faktorer, bland annat möjligheten att kunna ta egna beslut kring arbetsutförandet och i
vilken riktning den egna verksamheten skulle fortlöpa, dvs. en hög grad flexibilitet att kunna
påverka egna arbetstider, tillvägagångssätt och den fysiska arbetsplatsen.
“Det var väl kanske en period där jag själv kände att jag ville göra någonting annat än att bara
vara anställd. Jag hade gjort det mesta inom det (Anställnings-)området, så jag ville göra något
mer kreativt, självständigt” - Henke
Vidare uppgav samtliga respondenter att självständigheten medförde flexibilitet, även utanför
arbetets ramar, i form av en utökad möjlighet att själv kunna bestämma och reglera
semesterperioder samt kortare ledigheter utefter egna behov. Att självmant kunna reglera
balansen mellan privat- och arbetsliv, ansågs positivt av samtliga respondenter.
“Man har kunder som litar på en och åtaganden, men du ha ändå frihetskänslan av att “jag är
min egen” och att det bara är jag som kan bestämma var, när och hur [...] det är ingen som
behöver ifrågasätta hur många semesterdagar jag har kvar eller om jag kan vara ledig på
fredag. Jag bestämmer det precis själv” - Eva
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Kategori 2 - nätverkande och marknadsföring
Att nätverka, etablera och upprätthålla kontakter var en väsentlig del av arbetet för samtliga
respondenter. Eftersom uppdragen är tidsbegränsade blir vikten av att skapa sig ett brett
kontaktnät väsentligt för att undvika perioder när inga nya uppdrag erbjuds. Eftersom
respondenternas erfarenhet och tidsspann inom arbetsformen varierande sinsemellan, skiljde
sig även deras tillvägagångssätt berörande nätverkande och marknadsföring. Pelle med något
mindre erfarenhet inom frilansande arbetar aktivt för att utöka sitt nätverk, bland annat genom
plattformar som Linkedin. Kim förlitar sig på ett redan, väl etablerat nätverk som hon byggt
upp under tidigare anställningar och uppdrag. Samtliga respondenter betonar vikten av att knyta
sociala kontakter med potentiella, framtida kunder och ständigt stärka det egna varumärket.
“Man måste vara en person som kan sälja sig själv, man behöver ha ett kommersiellt tänkt
kring sig själv och förstå att “jag är mitt varumärke”. Jag ansvarar själv för mitt varumärke
och om jag gör ett bra jobb, får bra referenser, då kommer fler företag förhoppningsvis vilja
anlita mig” - Magda
Respondenterna betonar vikten av att sälja in sig till kunder, då konkurrensen bland frilansare
på arbetsmarknaden ökat. Graden av försäljning inom arbetsformen varierar mellan
respondenter eftersom deras respektive uppdragsformer skiljer sig och således också
uppdragens längd. Pelle och Kim har utfört en del interim-uppdrag vilket innebär att de täckt
en arbetsgivares behov vid vakans eller tillfälligt intensiva perioder, medan Henkes uppdrag
primärt varit projektbaserade. Skillnaden mellan uppdragsformerna är att interim-uppdragen
oftast är längre och med högre sysselsättningsgrad jämfört med de projektbaserade uppdragen.
Skillnaden innebär att de med projektorienterade uppdrag behöver sälja in sig oftare till nya
kunder, särskilt eftersom det är vanligt att man utför flera uppdrag parallellt.
“Du ska ju in där och sälja in dig själv varje gång och oftast träffar de (kunden) flera
kandidater inför ett uppdrag, så det måste man ju känna sig bekväm med, och det passar mig
väldigt bra” - Kim
Kategori 3 - Utveckling
Arbetsformen innebär att samtliga respondenter får uppleva en hög grad variation, vilket
innefattar varierande arbetsplatser och organisationer med nya kollegor och specifika uppgifter.
Både Pelle och Henke uttrycker att de troligtvis inte hade fått samma variation av
arbetsuppgifter ifall de stannat kvar som anställda inom ett företag. Magda och Kim upplever
att variationen av arbetsplatser medför insikt och lärdomar i hur olika organisationer och
branscher fungerar, vilket skapar ett bredare perspektiv och en ökad förståelse för olika
arbetssätt.
“Jag får ju se många olika arbetsgivare, även om jag får långa uppdrag så har jag sett en del.
Man lär sig väldigt mycket på det, det gör man” - Kim
Samtliga respondenter har en positiv syn på att arbeta för olika företag och med olika uppdrag;
utmaningarna som variationen av uppdragen medför, välkomnas och beskrivs som utvecklande.
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Pelle kopplar variationen av uppdrag med affärsmässig utveckling, vilket stimulerar honom och
ligger till grund för hans trivsel och arbetsinsats. Henke uttrycker att variationen av uppdrag
gör att han får använda sig av, och finslipa, många av sina befintliga kompetenser vilket han
beskriver som roligt och utvecklande. Magda, till skillnad från Pelle, uttrycker att arbetsformen
både medför affärsmässig och personlig utveckling.
“Jag ser väldigt positivt på att fortsätta jobba på det här sättet (frilansande) och träffa nya
företag, branscher, lära känna nya människor och få kunna applicera min kunskap som jag
byggt upp under dessa åren [...] Jag känner att det ger mig möjligheten att utvecklas både
personligt och professionellt och det triggar mig faktiskt” - Magda
Kategori 4 - trygg med ekonomisk osäkerhet
Samtliga respondenter är medvetna om de ekonomiska risker och osäkerheter som arbetsformen
medför, till skillnad från mer traditionella anställningsformer. Osäkerheter som uttrycks baseras
på varierande inkomstströmmar kopplat till uppdragens längd och omfattning samt de
eventuella tidsrelaterade svackor som kan uppstå när ett uppdrag avslutats, innan nästa uppdrag
erhållits. Respondenterna uttrycker även medvetenhet om konjunktursvängningar och hur de
kan begränsa mängden av framtida potentiella uppdrag.
“När det (uppdraget) tar slut så är det inte alltid givet att det finns ett uppdrag som väntar, och
då blir det ju en lucka. Och allt det här är dessutom beroende av konjunkturen [...] inte ens i
Stockholm är konjunkturen stabil utan det kan variera här med, så det är nog den stora
utmaningen eller en av utmaningarna” - Henke
Trots att samtliga respondenter är medvetna om riskerna och osäkerheterna som präglar
arbetsformen, uttrycker ingen av dem någon större oro. Istället ligger fokus på strategier kring
hur man hanterar den medvetna osäkerheten. Pelle, Henke och Magda förklarar väsentligheten
av att förbereda sig för ekonomiska nedgångar, genom att noga planera sin ekonomi i form av
att periodisera löneuttag; Pelle beskriver även att flexibiliteten av inkomstströmmarna behöver
accepteras av ens livspartner. Henke och Magda tillämpar en strategi av buffertbesparing inför
eventuella ekonomiska nedgångar. Eva har en relativt lättsam inställning till riskerna som
frilansandet medför. Hon anser att hennes omfattande erfarenheter inom branschen hon är
verksam i, är tillräckliga för att enkelt kunna återgå till ett anställningsförhållande om den
ekonomiska situationen skulle bli ohållbar. Kim anser att hennes kompetenser gör henne
anlitningsbar under både hög- och lågkonjunkturer, och är således inte särskilt orolig för
ekonomiska nedgångar.
“Man måste bygga upp någon slags buffert så man kan hantera sådana situationer (ekonomiska
nedgångar). Om det går (bra) så skulle man kunna dras med och ge sig själv hiskeliga löner,
men jag har valt att ta ut ganska sparsamt under en regelbunden period. Då har jag också
buffert om det går ned i konjunkturen” - Henke
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Kärnkategori - omfattande yrkeskompetens
Via bearbetning och analys av det empiriska materialet, urskildes kärnkategorin “omfattande
yrkeskompetens” som ramar in och utvecklar samtliga av de ovannämnda kategorierna.
Kategorin “strävan mot självständighet” är direkt beroende av individens yrkeskompetens för
att klara av de utmaningar som kommer med att agera ensam på arbetsmarknaden. Kategorin
“nätverkande och marknadsföring” förutsätter att individen besitter kompetens som är värd att
marknadsföra; dessutom krävs att individen har kompetensen att sälja in sitt egna varumärke
och bygga förtroendefulla och affärsmässiga relationer med bland annat kunder. Kategorin
“utveckling” stimulerar och utvecklar individens befintliga kompetens; dessutom är
individernas omfattande kompetens motivationen till att vilja utvecklas ytterligare. Kategorin
“trygg med ekonomisk osäkerhet” grundas i individens kompetens att dels besitta kunskapen
att driva sitt egna bolag på ett ekonomiskt gynnsamt sätt, men även att den omfattande
kompetensen minimerar oron för individens anlitningsbarhet under både hög- och
lågkonjunktur. Respondenterna är äldre med lång yrkeserfarenhet och hög kompetens vilket är
en starkt bidragande faktor till att de lyckats göra situationen som frilansare hållbar.
“Jag tycker det är bra att man är anställd under en period, tre, fem, tio, femton år eller vad det
nu kan vara. Att man bygger upp någon slags kompetens och yrkeserfarenhet utöver den man
är utbildad för. Det kan varier hur länge man behöver, men jag tror det är bra att man har det
(erfarenhet), jag skulle aldrig rekommendera att kasta sig ut och bli egen(företagare) direkt”
- Henke
Respondenterna anser att det är väsentligt att ha stark självkänsla och att kunna förlita sig på
den egna kompetensen, vilket innebär en medvetenhet kring den egna kompetens som
bekräftats i yrkessammanhang.
“Allting hänger på mig själv och min egen kompetens inom både sälj, marknadsföring och
leverans av HR, ifall jag ska få fler uppdrag. Får jag ett kasst rykte, får jag inga uppdrag. Om
jag är en kass försäljare så får jag inga uppdrag. Om jag är en kass marknadsförare så får jag
inga uppdrag liksom. Man måste ha en viss tro på att man fixar det här” - Pelle
Eva och Kim uttrycker att frilansaren, utöver självkänsla och medvetenhet, behöver ha en viss
grad självförtroende för att kunna presentera sina kompetenser och leverera de resultat som
efterfrågas av kund.
“Jag har ju jobbat så pass länge att jag verkligen vågade stå lite på egna ben. Jag kände att
jag har i alla fall en viss ryggsäck med mig. Jag behövde inte vara orolig när jag väl skulle
komma ut till min första kund, utan jag kände att jag har så pass mycket erfarenhet och
bakgrund, att det här kommer jag ju att lösa”- Eva
Eva, Kim, Magda och Henke nämner alla att de förväntas leverera resultat i en snabbare takt
jämfört med en traditionell nyanställd. Kunden förväntar sig att frilansaren besitter specifik
kompetens kring det område som uppdraget avser; det finns ingen upplärningsperiod för
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frilansarens att lära sig arbetet. Det är upp till frilansaren att förlita sig på dennes egna
kompetenser och identifiera vad som krävs för att lösa uppgiften.
“De förväntar ju sig leverans (av resultat) hyggligt fort, kunderna [...] sen är det inte alltid en
särskilt strukturerad miljö man kommer in i, utan du måste orka hantera en tillvaro som inte
är så tillrättalagd ibland heller, med det där brukar gå bra” - Kim
“Det går ju inte att gå runt och hälsa och introducera (sig för alla), utan du har ju ofta pressen
eller utmaningen att leverera från första stund, för det förväntar sig kunden. Sen så låter det
hårt, men det blir ju lite så, för från det att man kliver in på kontoret så börjar taxan att ticka
och det är kunderna medvetna om” - Eva
4.2 Fas 2. selektiv kodning, del 1
Den första delen av den selektiva kodningen bestod av kvalitativa intervjuer med fyra stycken
respondenter. Precis som i den öppna kodningen etablerades fiktiva namn för respondenterna
i syfte att bevara studiens integritet och de medverkandes konfidentialitet. De namn som
använts i denna fas är: Paula, Märta, Ulla och Anastacia. Respondenterna är verksamma som
frilansare inom HR och ekonomi. De fem kategorier som urskildes från den öppna kodningen
användes vid datainsamlingen i den deduktiva fasen och samtliga kategorier kvarstod och
stärktes ytterligare efter den selektiva kodningen. Kategorierna “strävan mot självständighet”,
“nätverkande och marknadsföring”, “utveckling”, “trygg med ekonomisk osäkerhet” samt
kärnkategorin “omfattande yrkeskompetens” presenteras i inbördes ordning.
Kategori 1 - Strävan mot självständighet
Kategorin “strävan mot självständighet” stärktes ytterligare genom kodningen av den andra
datainsamlingen. Samtliga respondenter valde själva vägen mot att agera självständigt på
arbetsmarknaden, vilket motiverades av flera likartade, samt några särskilda anledningar. Paula
och Märta motiverades av större frihet och flexibilitet samt möjligheten att utmana sig själva
och lära sig nya saker.
“Jag kände helt enkelt att jag ville ha större frihet när det gäller arbetstiden, antal
semesterdagar, men också framförallt kring att jag vill lära mig nya saker [...] jag vill vara
med och påverka ännu mer kring vad jag ville jobba med, lära mig och utvecklas inom. Därför
har jag startat eget som frilansare” - Paula
Ulla och Anastacia kopplade självständigheten till variationen av uppdrag och arbetsplatser; de
ser båda positivt på att ha kortare uppdrag och inte vara fast på en och samma arbetsplats.
“Jag gillar friheten med att vara självständig och jag gillar att byta arbetsplats, jag gillar att
komma till nya organisationer och lära känna nya människor samt komma in och göra en
insats” - Ulla
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Kategori 2 - Nätverkande och marknadsföring
Precis som i den öppna kodningen ansåg samtliga respondenter att det är otroligt viktigt att
kunna nätverka och sälja in sig själv till potentiella kunder för att lyckas i rollen som frilansare.
“Mitt nätverkande innebär att jag upprätthåller relationer och kontakter med tidigare personer
som jag samarbetat med. Det kan vara personer jag suttit med i ledningsgrupper, olika chefer
osv. Så det är mycket att mellan och under uppdragen, använda personer för att byta
erfarenheter och kunskaper [...] det är nog så jag får mina uppdrag” - Märta
Samtliga respondenter anser också att marknadsföring har en betydande roll för att erhålla
uppdrag och de uttrycker att marknadsföring kan definieras på olika sätt. Paula och Ulla nämner
att både aktivitet på sociala nätverk som Linkedin samt insatser de gör på specifika bolag, bidrar
till stärkandet av det egna varumärket.
“Jag har en Linkedin-profil och den är ju uppdaterad, men man kan säkert göra mycket vassare
marknadsföring (där). Men för min del är marknadsföring att göra ett bra jobb så att mitt goda
rykte sprids” - Ulla
Kategori 3 - Utveckling
Samtliga respondenter, likt de i den öppna kodningen, upplever en hög grad utveckling i rollen
som frilansare och förknippar det främst med variationen av uppdrag och organisationer. Märta
och Anastacia anser att variationen av uppdrag gör att de får stärka och utveckla sina befintliga
kompetenser inom olika områden.
“Jag har faktiskt lärt mig jättemycket om allt möjligt nytt som jag inte kunde [...] vissa saker
tänkte jag att jag inte kunde jättemycket om, men det visade sig, ute hos kund, att jag vad den
som kunde mest vilket gjorde att jag fick jobba med de frågorna och då lärde jag mig samtidigt”
- Anastacia
Paula och Ulla beskriver båda att de haft väldigt spännande och roliga uppdrag som frilansare,
där de lärt sig mycket. Ulla uttrycker dessutom att hon utvecklats personligen genom att hon
skapat värde hos kund och fått se resultatet av sina arbetsinsatser bekräftade.
“Det här var ju den stora delen till varför jag valde att vara frilansare höll jag på att säga
*skratt* men det är en väldigt stor del. Jag har så ruskigt kul för att jag lär mig jättemycket
[...] Jag drivs av att lära mig mer, sen beror det väldigt mycket på, från person till person, men
jag älskar att lära mig nya saker” - Paula
Kategori 4 - Trygg med ekonomisk osäkerhet
Samtliga respondenter uttryckte att de inte upplevde någon ekonomisk osäkerhet kring deras
arbetssituation; detta påstående försvarades av flertalet anledningar. Anastacia och Paula
beskriver båda att deras yrkeserfarenheter och bransch-specifika kompetenser gör att de erhåller
uppdrag, både under hög- och lågkonjunktur.
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“Sen är det såklart högkonjunktur och det är väldigt lätt att få jobb, men min kompetens lämpar
sig också väldigt bra när det är lågkonjunktur, för jag har jobbat väldigt mycket med att
omstrukturera olönsamma bolag, arbetsbristsituationer och uppsägningar, så jag är inte så
orolig för det heller. Min kompetens är gångbar även om det går dåligt för Sveriges ekonomi”
- Anastacia
Anastacia, Ulla och Märta nämner även att de är noggranna med att hushålla och förvalta sina
ekonomiska resurser i bolagen, för att förbereda för potentiella framtida svackor och göra den
ekonomiska situationen hållbar. Paula betonar vikten av att ha en dialog med sin partner
gällande inkomstströmmarnas variation, eftersom de har delad ekonomi.
“Det är ju så att man får hushålla med pengarna, jag får ju se till att jag har pengar i bolaget
så jag klarar av perioder utan inkomst. I höstas till exempel, då var jag mellan uppdrag i nio
veckor men jag kunde ändå plocka ut en vanlig lön [...] så jag känner ingen ekonomisk
osäkerhet” - Ulla
Kärnkategori - Omfattande yrkeskompetens
Kärnkategorin “omfattande yrkeskompetens” som urskildes i den öppna kodningen, kvarstår
och har stärkts ytterligare under den selektiva kodningen. Likt utsagorna från respondenterna i
den öppna kodningsfasen, så uttrycker de intervjuade att lång och omfattande kompetens utgör
grunden för att arbetsformen ska vara hållbar.
“Dels så behöver man ha en viss erfarenhet, alltså en serioritet, så att du har någonting att
leverera, som du känner dig trygg i att du kan leverera. Det var i alla fall mitt första kriterium
att: “nu kan jag det här hyfsat bra så nu kan jag gå in som inhyrd istället för anställd”” - Märta
Respondenterna uttrycker även att kompetensen inte endast bidrar med det faktiska utförandet
av uppgifter, utan stärker också självsäkerheten att kunna presentera och sälja in sina praktiska
förmågor till olika kunder.
“När man är egen blir det ännu mera så att man är sitt eget varumärke [...] så det är ännu
viktigare nu (som frilansare) att man skapar förtroende och hur man för sig osv.” - Paula
“Det krävs ju att man är medveten och kan lite grundgrejer i försäljning och har koll på sina
egna säljhinder och inte tycker att det är något laddat utan: “det här kan jag, detta ska jag
kunna leverera”. Då kan man lägga upp det på ett sätt så att kunden förstår och kan köpa” Märta
Respondenterna uttrycker att omfattande kompetens även medför en personlig trygghet, vilket
gör att de kan verka i rollen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Valet att frilansa är en preferens
snarare än ett måste, och kompetensen medför även möjligheten för respondenterna att kunna
kliva in i ett anställningsförhållande om situationen, mot förmodan, skulle bli ohållbar.
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“Av det jag har fått höra från de uppdragsgivare jag haft, så har de varit väldigt nöjda med
mig. Jag har varit trygg i min roll, jag har ju ändå 20 års erfarenhet [...] jag har en gedigen
kompetens med mig från mina år som anställd [...] så det tror jag har varit min trygghet när
jag gått vidare och varit runt i olika organisationer” - Ulla
4.3 Fas 2. selektiv kodning, del 2
Den andra delen av den selektiva kodningen bestod av komparativ analys av redan etablerade
kategorier och fyra stycken vetenskapliga artiklar. Av praktiska skäl benämns de vetenskapliga
artiklarna i denna fas: artikel 1, artikel 2, artikel 3 och artikel 4 (samma benämning som
artiklarna har i kapitel “3.0 Tidigare forskning”.
Kategori 1 - Strävan mot självständighet
Samtliga respondenter i den öppna- och selektiva kodningen valde självmant att agera
självständigt på arbetsmarknaden, baserat på flertalet motivationsfaktorer: flexibiliteten kring
semester och arbetstider som arbetsformen medför, variationen av arbetsplatser och uppdrag,
möjligheten att lära sig nya saker och fatta egna beslut. I Artikel 2 redogörs för hur de
frilansande upplevde en ökad livskvalité i relation till avsaknaden av ett
anställningsförhållande. Frilansandet medförde en frihetskänsla och möjligheter att kunna välja
egna, prefererade uppdrag och fatta egna beslut i yrkeslivet; dessa motivationsfaktorer är tydligt
överensstämmande med respondenternas utsagor i föreliggande studie. Även i Artikel 1 nämner
respondenterna att avsaknaden av rutin och tristess, vilket de ansåg att anställningsförhållanden
medför, bidrog till intellektuell utmaning och stimulans, vilket är jämförbart med utsagorna
från respondenterna i föreliggande studie kring variation och att lära sig nya saker.
Kategori 2 - Nätverkande och marknadsföring
I samtliga utsagor från de intervjuade i den öppna- och selektiva kodningen uttrycktes det att
nätverkande, marknadsföring och att knyta samt bibehålla befintliga yrkeskontakter var ytterst
viktigt för att lyckas i rollen som frilansare. Nätverkandet innebar också för många, ett element
av försäljning där frilansaren presenterar sina kompetenser och färdigheter för kund, med
förhoppningen att erhålla uppdrag. Vikten av nätverkande stärks i Artikel 3 av samtliga
respondenter där nätverkskompetens ansågs utgöra en central betydelse för frilansarens
ekonomiska framgång och anlitningsbarhet. Det egna nätverket kompenserade och ersatte
organisatoriska strukturer för stöd i arbetet och bidrog till kompetensutveckling, branschinformation och uppdrags-möjligheter. Även i Artikel 2 stärks väsentligheten av det egna
nätverket; avsaknaden av arbetskollegor kompenserades genom att etablera kontakter med
individer inom liknande, eller samma bransch för att få stöd och rådgivning kring
arbetsutförandet.
Kategori 3 - Utveckling
Respondenterna i den öppna- och selektiva kodningsfasen upplevde en hög grad av utveckling
knutit till variationen av uppdrag och organisationer. Variationen innebar affärsmässig
utveckling och ökad trivsel. Variationen innebar också möjligheten att finslipa och utveckla
befintliga kompetenser vilket skattades positivt. I artikel 2 stärks upplevelsen av utveckling i
frilans-rollen. Respondenterna i artikel 2 uppgav att avsaknaden av en fast arbetsplats med
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fastställda rutiner var nyckeln till fortsatt lärande och utveckling. Även flertalet respondenter i
Artikel 1 stärkte upplevelserna av utveckling; de upplevde en hög grad av personlig utveckling
och uttryckte att deras professionella färdigheter finslipas i arbetet.
Kategori 4 - Trygg med ekonomisk osäkerhet
I den öppna- och selektiva kodningen uppfattades och behandlades den ekonomiska
osäkerheten som frilansandet medför, på varierande vis. Vissa av respondenterna var så pass
säkra kring deras anlitningsbarhet att de inte erkände någon ekonomisk osäkerhet oavsett
konjunktursvängningar och dylikt, medan andra upplevde och hanterade ovissheten genom att
bygga upp kapital i det egna bolaget. Ingen av respondenterna uttryckte dock någon otrygghet
som de hade svårt att hantera. I artikel 2 stärks upplevelsen av trygghet kring ekonomisk
osäkerhet. De respondenter som ansåg att de utförde arbetet på ett hållbart vis, var medvetna
om de ekonomiska osäkerheterna och hanterade dessa genom att hålla sig produktiva, följa
marknadens utveckling och investera i det egna arbetet. Endast ett fåtal av respondenterna i
artikel 1 uppgav att de upplevde osäkerhet kring arbetsformen och varifrån nästa inkomst skulle
erhållas; osäkerheten övervanns dock av fördelarna som arbetsformen medförde, dvs.
flexibilitet, intellektuell stimulans etc.
Kärnkategori - Omfattande yrkeskompetens
”Omfattande yrkeskompetens” etablerades under den öppna kodningen och stärktes ytterligare
från utsagorna i intervjuerna i den selektiva kodningen. Kärnkategorin omfattade specifik
kompetens och erfarenhet inom specialiserade områden, exempelvis HR, IT och ekonomi.
Kärnkategorin innebar också social kompetens, förmågan att kunna sälja sina tjänster,
självkänsla och medvetenhet kring den egna kompetensen samt trygghet i arbetsrollen.
Betydelsen av omfattande yrkeskompetens stärks i artikel 4 där studien visar att konsulters
expertis är en av de tre främsta faktorerna till framgång. Konsultens expertis innefattar
erfarenhet inom yrkesrollen, branscherfarenhet, specialistkompetens samt kreativ- och social
förmåga. Vikten av omfattande kompetens framkom även i studien i artikel 3 där en majoritet
av respondenterna angav att teknisk kompetens utgjorde grunden för deras yrkesframgångar.
Även social kompetens i form av kommunikationsförmåga, empati, strukturerade
arbetsmetoder och villigheten att agera flexibelt ansågs väsentligt för att tillgodose kundens
behov samt upprätta relationer i temporära team med tillfälliga kollegor. Även i artikel 1 lyfts
vikten av en omfattande kompetens; erfarenhet, funktionella färdigheter, förmågan att lyssna
och fråga, objektivitet samt självmedvetenhet är de primära kompetenser som respondenterna
angav i relation till frågan om vad som krävs för att arbeta effektivt som frilansare eller
underkonsult. Dessa ovannämnda kompetenser ansågs vitala för att framstå trovärdig inför
kunden, kunna utföra uppgifterna korrekt och effektivt samt för att kunna anpassa sitt arbete
efter kund-organisationens behov. Objektivitet och självmedveten handlade också om att kunna
förhålla sig professionellt i förhållande till kunden och identifiera sina egna kompetensbrister.
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4.4 Fas 3. Teoretisk kodning
Den teoretiska kodningsfasen bestod av sökandet efter samband mellan de redan etablerade
koderna från den öppna- samt selektiva kodningsfasen. Genom komparativ analys av
kategorierna samt minnesanteckningar, etablerades de teoretiska koderna: “incitament och
preferens” samt “anlitningsbarhet”. Slutligen integreras de teoretiska koderna med
hållbarhetsperspektivet, vilket sammanställer vår teori (se figur 1 och bilaga 3 för
hållbarhetsmodell för frilansande specialister).
Incitament och preferens
Den teoretiska koden incitament och preferens är beskrivningen av sambanden mellan
kategorierna ”utveckling”, ”strävan mot självständighet” samt kärnkategorin ”omfattande
yrkeskompetens”. Resultatet från den öppna- och selektiva kodningen visar att frilansarnas
motivation till att sträva efter självständighet, baseras på deras omfattande yrkeskompetens.
Med andra ord råder det ett samband mellan de fördelar som frilansarna upplever i relation till
att agera självständigt, och den omfattande yrkeskompetens som de besitter. Det råder således
ett orsak-verkan-samband mellan kategorierna ”omfattande yrkeskompetens” och ”strävan mot
självständighet”; alltså att frilansarnas omfattande yrkeskompetens är grundläggande för
strävan mot självständighet. Det finns också ett ömsesidigt orsak-verkan-samband mellan
”omfattande yrkeskompetens” och ”utveckling” genom att individens befintliga kompetens
möjliggör för utveckling av densamma, samtidigt som utveckling stimulerar och stärker
befintlig kompetens. Slutligen råder ett process-samband mellan kategorierna ”utveckling” och
”strävan mot självständighet”. Process-samband innebär olika förändringar som personer kan
genomgå; i detta fallet frammanar självständighet på arbetsmarknaden utveckling, genom att
nya arbetsmiljöer upptäcks i samband med variationen av uppdrag.
Anlitningsbarhet
Den teoretiska koden anlitningssbarhet är beskrivningen av sambanden mellan ”omfattande
yrkeskompetens”, ”nätverkande och marknadsföring” samt ”trygg med ekonomisk osäkerhet”.
Resultatet från kodningsfaserna visar att det råder ett orsak-verkan-samband mellan
”omfattande yrkeskompetens” och ”nätverkande och marknadsföring”, i den mån att det måste
finnas en kompetens att marknadsföra. Dessutom måste det existera kompetens kring
nätverkande och försäljning för att det ska vara möjligt att marknadsföra befintliga
yrkeskompetenser och erhålla specifika uppdrag. Ovanstående samband genererar även en
verkan för kategorin ”trygg med ekonomisk osäkerhet” på så vis att den ekonomiska tryggheten
baseras på gångbar kompetens och ett befintligt nätverk att erhålla uppdrag via. Dessutom råder
det ett strategiskt samband mellan kategorierna ”omfattande yrkeskompetens” och ”trygg med
ekonomisk osäkerhet” genom att strategiska åtgärder vidtas för att hantera osäkerheter,
exempelvis genom ekonomiska besparingar i det egna bolaget.
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Hållbarhet för frilansande specialister
Föreliggande teori baseras på Moldaschls (2002) definition av hållbarhet, vilket är ett
resursperspektiv. Hållbarhet för den frilansande specialisten innebär att individen lyckas skapa
och återskapa resurser över tid, oberoende av förändringar i arbetslivet. Med andra ord kräver
rollen som frilansande specialist att individen hushåller med sina resurser på ett effektivt sätt,
för att arbetsformen ska bli långsiktig och stabil. Modellen nedan avser att förklara hur de olika
kategorierna och teoretiska koderna är förankrade till hållbarhet.

(Figur 1, hållbarhetsmodell för frilansande specialister)
Centralt för frilansande specialisters hållbarhet är omfattande yrkeskompetens vilket är en
skapande resurs, dvs. en resurs som stärks och stimuleras vid användning. Omfattande
yrkeskompetens både motiverar till och gör det möjligt för frilansaren att hantera de utmaningar
och förändringar som medföljer att agera självständigt på arbetsmarknaden, vilket i sin tur
bidrar till personlig utveckling och stärker samt utvecklar den befintliga yrkeskompetensen.
Således genererar den omfattande yrkeskompetensen både preferens och incitament till
arbetsformen. Vidare är även frilansande specialisters anlitningsbarhet beroende av individens
omfattande yrkeskompetens; genom förmågan att effektivt kunna nätverka och marknadsföra
kompetenser, kompenseras avsaknaden av organisatoriska resurser vilket i sin tur bidrar till
ekonomisk trygghet och gör arbetsformen hållbar för individen.
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5. Diskussion
Följande avsnitt inleds med en diskussion kring studiens resultat knutit till syfte och
frågeställningar. Vidare förs en kritisk diskussion om hållbarhetsperspektivet som använts i
studien samt metoden grundad teori och dess betydelse för studiens resultat. Sedan följer en
reflektion kring de resultat som överraskat oss i studien. Avsnittet avslutas med en reflektion
över hur studien bidragit till arbetsvetenskapen samt förslag på fortsatt forskning inom
området.
Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister
upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Specifikt avsåg studien att besvara vilka effekter, i form av möjligheter
respektive hinder, arbetsformen medför för frilansande specialister, samt vilka drivkrafter som
motiverar individen att frilansa. Studiens frågeställningar besvarades genom framtagandet av
en teori, grundad i empiriska data, förankrad i Moldaschls (2002) hållbarhetsperspektiv.
Arbetsformen “frilansande specialist” möjliggör för individen att utvecklas både på ett
yrkesmässigt och personligt plan. Vidare medför arbetsformen en ökad frihetsgrad och skapar
möjligheten för individen att agera självständigt på arbetsmarknaden. Arbetsformen medför
inga direkta hinder utan snarare utmaningar; dessa utmaningar utgörs av krav på att kunna
nätverka och marknadsföra kompetenser, samt upprätta strategier för att hantera det egna
bolagets ekonomi på ett hållbart vis. Drivkrafterna som motiverar de frilansande specialisterna
att agera enmansbolag utgörs av självständighetens fördelar, i form av ökad kontroll över
arbetssituationen, personlig och yrkesmässig utveckling, möjligheten att reglera arbets- och
semestertider, träffa nya människor och organisationer samt möjligheten att arbeta kreativt och
nyttja befintliga kompetenser. Genom att frågeställningarna besvarats anser vi att studiens syfte
har uppnåtts.
I studien användes Moldaschls (2002) resursperspektiv för att definiera hållbarhet. Perspektivet
utgår från hur enskilda organisationer uppnår hållbarhet på marknaden, snarare än hur
marknaden uppnår hållbarhet för samhället. Med andra ord är perspektivet inte heltäckande när
det gäller hållbarhet. Exempelvis om arbetslösheten i samhället ökar, kan en organisation
fortfarande fungera hållbart, förutsatt att organisationen tillhandahåller sina resurser på ett
effektivt vis och efterfrågan av deras produkter eller tjänster kvarstår. Sett utifrån ett
samhällsperspektiv, innebär däremot en ökande arbetslöshet att situationen blir ohållbar.
Således går det att argumentera för att Moldaschls (2002) resursperspektiv, inte nödvändigtvis
är passande att tillämpa när forskare avser att studera hållbarhet utifrån ett samhällsperspektiv.
Däremot var resursperspektivet lämpligt till vårt forskningsändamål, eftersom studien avsåg att
besvara hur enmansföretagare uppnår hållbarhet på arbetsmarknaden.
I studien användes metoden klassisk grundad teori, eller Glaseriansk grundad teori vilket är en
empirinära metod. Metoden producerade ett resultat, väl förankrat i individens upplevelser av
det studerade fenomenet. Ur resultatet framställdes en teori med ändamålet att fungera som ett
verktyg eller hjälpmedel för frilansande specialister att uppnå ett hållbart arbetsliv. Denscombe
(2009) beskriver hur klassisk grundad teori utgår från ett positivistiskt synsätt med en låg grad
av tolkning; tanken är att svaren kring det studerade fenomenet går att återfinna i empirin - den
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låga graden av forskarens egna tolkning kan potentiellt utgöra en nackdel när mer komplexa
förhållanden studeras. Teorin i föreliggande studie kan således beskrivas som ytterst
verklighetsförankrad och potentiellt begränsad; verklighetsförankrad i den bemärkelse att
resultatet baseras helt utifrån empiri och potentiellt begränsad i den bemärkelse att ingen
tolkning gjorts för att förklara bakomliggande orsaksförhållanden till teorins konstellation. Om
en mer tolkande metod använts i studien är det sannolikt att resultatet hade producerat bredare
skildringar kring det studerade fenomenet, genom att respondenternas tankar och handlingar
tillskrivits innebörder utifrån andra kontextuella faktorer, t.ex. historiska, ekonomiska och
politiska faktorer. Samtidigt grundades metodvalet delvis i det faktum att det avsatta
forskningsområdet var relativt outforskat, särskilt på den svenska arbetsmarknaden; av denna
anledning ansåg vi att klassisk grundad teori var den mest lämpliga metoden för att konstruera
en grundläggande förklaring till frilansande specialisters upplevelser av arbetsformen.
Det primära fokuset i klassiskt grundad teori är generering av teori, snarare än verifiering i den
klassiska bemärkelsen. Verifieringen inom grundad teori handlar istället om att kunna fastställa
teorins praktiska tillämp-område (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 86–87). Eftersom teorin som
framställts i föreliggande studie, inte nödvändigtvis förklarar djupare dimensioner av
arbetsformen, finns utrymme för ytterligare forskning kring fenomenet. Däremot är teorin
praktiskt tillämpbar för frilansare specialister med både lång och kort erfarenhet, eftersom
teorin utgör ett ramverk för individer att lyckas göra arbetsformen hållbar.
Under studiens gång framkom flertalet resultat som förvånade oss. Ett av de mest överraskande
fynden var den positiva attityden till arbetsformen från samtliga respondenter. Förvåningen var
inte nödvändigtvis att individerna var positivt inställda till arbetsformen, utan snarare att nästan
inget negativt gick att urskilja ur deras utsagor. De enstaka tillfällen där negativa aspekter kring
arbetsformen lyftes, var främst kopplade till problem eller svårigheter som respondenterna
trodde andra frilansare potentiellt kunde uppleva. En potentiell förklaring till avsaknaden av
negativa upplevelser kring arbetsformen kan härledas till respondenternas ålder, långa
yrkeserfarenhet och omfattande yrkeskompetens. Det kan därav vara intressant för framtida
forskning att studera arbetsformen utifrån en mer differentierad urvalsgrupp för att identifiera
potentiella skillnader. Ytterligare överraskande fynd som identifierades var att ingen av
respondenterna uttryckte att ekonomisk lönsamhet var drivkraften till valet att frilansa. En del
respondenter uttryckte till och med att frilansandet innebar en ekonomisk nedgång jämfört med
tidigare anställningar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det intressant att fundera över
balansen mellan ekonomisk lönsamhet och de fördelar kring självständighet som arbetsrollen
medför. Med andra ord hade det varit intressant att studera hur mycket frilansare är villiga gå
ner i lön för att erhålla självständighetens fördelar.
Avslutningsvis anser vi att föreliggande studie bidragit arbetsvetenskapligt genom att ny
empirisk kunskap erhållits, på ett tidigare relativt outforskat område. Arbetsformen blir allt
vanligare både på den globala och inhemska arbetsmarknaden och därav behövs kunskap om
arbetets utformning och innehåll. Föreliggande studies individfokus och empirinära metod,
anser vi utgör en konkret grund för kommande forskning; kunskap om arbetsformen nås bäst
via de individer som faktisk utför arbetet. Samtidigt saknar studien ett bredare perspektiv för
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att beskriva hur samtliga parter på arbetsmarknaden förhåller sig till den växande gigekonomin. Det hade varit intressant att studera hur fackföreningar, banker och uppdragsgivare
förhåller sig till den växande trenden; dessa aktörers förhållningssätt kan bli avgörande för
hållbarheten utifrån ett samhällsperspektiv. Exempelvis har individer med osäkra
anställningsförhållanden svårare att erhålla banklån jämfört med tillsvidareanställda; bankers
förhållningssätt, i detta avseende, blir än mer påtagligt för frilansare eftersom inget
anställningsförhållande råder. Vidare hade studien kunnat göras annorlunda genom att
specialister inom fler branscher analyserats. I föreliggande studie är respondenterna primärt
verksamma inom HR-branschen, men även IT och ekonomi. Exempelvis hade det varit
intressant att komplettera analysen med frilansare inom läkaryrket och se huruvida deras
drivkrafter, möjligheter och hinder kring arbetsformen skiljer sig åt från föreliggande studies
respondenter, eller inte. En avslutande tanke härleds till att samtliga respondenter i föreliggande
studie var stationerade i storstäder. Det är intressant att fundera över vilken betydelse geografisk
placering har för arbetsformen; exempelvis kan det vara enklare att erhålla uppdrag och upprätta
större nätverk i storstäder eftersom efterfrågan är större. Samtidigt kräver arbetsformen ett
hållbarhetstänk, oavsett vart frilansaren befinner sig i Sverige, och vår teori är ett bra verktyg
att ha med sig i ryggsäcken inför framtida utmaningar.

32

Referenslista
Ahrne, G. & Eriksson-Zetterquist, U. (2015). Intervjuer. Ahrne, G. & Svensson, P. (red.)
Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB: 34–53.
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofin och
kvalitativ metod. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.
Bronnenmayer, M., Wirtzand, W. B. & Göttel, V. (2016) Determinants of perceived success in
management consulting: an empirical investigation from the consultant perspective.
Management research review. 39 (6): 706–738.
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund:Studenlitteratur AB.
Glaser, G. B. & Strauss, L. A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for
qualitative research. Hawthorne, NY:Aldine de Gruyter.
Glaser, G. B. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill valley, CA:Sociology press.
Hartman, J. (2001). Grundad teori - teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur
AB.
Insightlab AB. (2015). Den nya arbetsmarknaden - mot en “gig-ekonomi” med ökad flexibilitet
och matchning. Insightlab.
http://insightonline.se/hrleadership/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Temarapport-Gigekonomin.pdf (Hämtad 2019-03-26).
Intuit. (2010). Intuit 2020 report - twenty trends that will shape the next decade. Intuit.
https://download.intuit.com/http.intuit/CMO/intuit/futureofsmallbusiness/intuit_2020_report.
pdf (Hämtad 2019-03-27).
Kakabadse, K. N. & Louchart, E. (2006). Consultant’s role: a qualitative inquiry from the
consultant’s perspective. Journal of management development. 25 (5): 416–500.
Moldaschl, F. M. (2002). A resource-centered perspective. I Docherty, P., Forslin, J. & Shani,
A.B. (red.) Creating sustainable work systems: Emerging perspectives and practice. London:
Routledge, ss. 52–64.
Petriglieri, G., Ashford, S. & Wrzesniewski, A. (2018). Thriving in the gig economy: how
successful freelancers manage the uncertainty. Harvard business review. 96 (2): 140–143.

33

Poon, T. (2018). Independent workers: growth trends, categories and employee relations
implication in the emerging gig economy. Employee responsibilities and rights journal, march
2019 31 (1) 63–69.
Standing, G. (2013). Prekariatet - den nya farliga klassen. Göteborg:Daidalos AB.
Süb, S. & Becker, J. (2013). Competences as the foundation of employability: a qualitative
study of German freelancers. Personnel Review. 42 (2): 223–240.
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Bromma: CM-gruppen AB.
Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Codex.
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2019-04-03).

.

34

Bilaga 1: intervjuguide (ostrukturerad)
Tema 1 - Personlig bakgrund
Tema 2 - Frilansandets innebörd
Tema 3 - Arbetets utformning
Tema 4 - Frilansarens utmaningar
Tema 5 - Frilansandets potentiella för- och nackdelar
Tema 6 - Framtidsvision

Bilaga 2: intervjuguide (semistrukturerad)
Tema 1: Bakgrund
• Berätta om dig själv och hur du hamnat inom frilansarbetet.
• Hur länge har du arbetat som frilansare?
• Vilka branscher har du arbetat inom?
Tema 2: Strävan mot självständighet
• Hur upplever du att agera självständigt på arbetsmarknaden istället för att vara anställd?
• Har din inställning till att agera självständigt på arbetsmarknaden förändrats något sedan
du började att frilansa?
• På vilket sätt hade din inställning förändrats?
Tema 3: Nätverkande och marknadsföring
• Hur betydelsefullt är nätverkande och att marknadsföra sig själv, för rollen som
frilansare?
• På vilket sätt är det betydelsefullt? / Varför är det inte betydelsefullt?
Tema 4: Utveckling
• Upplever du att du utvecklas i rollen som frilansare?
• På vilket sätt utvecklas du? / Vad saknas för att du ska uppleva att du utvecklas?
Tema 5: Trygg med ekonomisk osäkerhet
• Upplever du en ekonomisk osäkerhet kring din arbetssituation?
• Hur påverkas du av den ekonomiska osäkerheten och hur hanterar du den? / Vad
får dig att känna dig säker över din ekonomiska situation?
Tema 6: Yrkeskompetens
• Vad krävs för att lyckas i rollen som frilansare?
• Har dina tidigare erfarenheter och kunskaper varit betydelsefulla för att lyckas i rollen
som frilansare?
• På vilket sätt?

Bilaga 3: hållbarhetsmodell för frilansande specialister
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