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Sammanfattning 

Examensarbete, Music & Event Management, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, Företagsekonomi III, Organisation, 2FE78E, HT 2015 

 

Författare: Johanna Anemalm, Josefine Fredriksson och Josefine Ramsvik 

Handledare: Jasmina Beharic   

 

Titel: Dömda till frihet? - Ett genusperspektiv på det ökade kvinnliga 

frilansandet 

Nyckelord: Frilans, genus, jämställdhet, organisation, arbetsmarknad 

 

Bakgrund: Frilans som organisationsform blir allt mer populärt och siffran stiger i 

en utmärkande hög grad bland kvinnor. I och med ojämställdheten i samhället stöter 

kvinnor på många strukturella begränsningar i både arbets- och privatlivet. 

 

Syfte: Denna uppsats syftar till att belysa dessa två aspekter i samband med 

varandra, och därmed frilansandet som organisationsform utifrån ett 

genusperspektiv. För att uppnå syftet besvarar vi frågorna om varför kvinnor 

frilansar och vilken betydelse frilansande har för kvinnors position i arbetslivet. 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats 

där empiri skapats i form av semistrukturerade intervjuer med nio stycken 

frilansande kvinnor inom musikbranschen. Empirin har sedan analyserats med hjälp 

av sekundär data som är såväl kvalitativ (tidigare studier och teorier) som kvantitativ 

(statistik). 

 

Slutsatser: Slutsatsen tyder på att kvinnor delvis frilansar på grund av individuella 

faktorer men även på grund av ojämställdhet på arbetsmarknaden. Genom att frilansa 

tar de sig förbi vissa jämställdhetshinder. Men även när de tagit sig förbi dessa 

hinder, medför frilansande som organisationsform andra hinder vilka gör att kvinnors 

drastiskt ökande frilansande inte bör påverka arbetsmarknaden till att bli mer 

jämställd på längre sikt. Däremot skulle så kunna ske om kvinnors frilansande 

utvecklas till att bli egenföretagande med anställda. 
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1 Inledning 
Arbetslivet har länge varit en värld av män, för män. Kvinnan stod fastkedjad i hemmet 

långt in på 1900-talet, innan det blev allt vanligare att kvinnan arbetade på allt mer lika 

villkor som män (Hakim 2000). Men kvinnorna befann sig ändå i ett mansdominerat 

arbetsliv där mannen var norm och åtnjöt otaliga privilegier, en situation som råder än 

idag (Hakim 2000; Blomquist & Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013). 

Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen (World Economic Forum 2014), 

men det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra jämställdheten. 

Arbetsmarknaden är ett exempel på detta (Wahl & Holgersson 2013). Arbetslivet är 

ojämställt, generellt tjänar kvinnor mindre än män och har sämre positioner än män 

(Kanter 1977; Kanter 1979/2007; Blomquist & Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013; 

Bögenhold & Klinglmair 2015; Joseph 2015). Överlag är arbetsmarknaden starkt 

könssegregerad (Dahlerup & Freidenvall 2008; Joseph 2015). De positioner inom 

företaget som anses betydelsefulla innehas generellt av män (Blomquist & Röding 

2010; Joseph 2015) och det finns även motsägelsefullhet om vad som faktiskt förväntas 

av kvinnor på arbetsplatsen (Wahl & Holgersson 2013). Det har även sagts att kvinnor i 

förhållande till män måste vara dubbelt så duktiga för att nå hälften så långt inom 

företaget som männen (Blomquist & Röding 2010). En annan problematik som skapar 

könsskillnader, både i arbetslivet och i samhället, är maktordningen mellan könen. Den 

leder till att män och kvinnor skiljs åt och “bör” skiljas åt - både i fråga om sysslor och 

positioner, då det män gör värderas högre (Wahl & Holgersson 2013). 

Nu kan vi se skiftningar i hur organisationer ser ut, inte bara i Sverige; frilans som 

organisationsform blir allt mer populärt (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013; 

Watson 2013; Bögenhold & Klinglmair 2015; Meager 2015). Både inom EU 

(Bögenhold & Klinglmair 2015) och i USA (Massey & Elmore 2011). Detta gäller även 

Sverige specifikt; här fanns det i början av 2012 ungefär 600 000 enpersonsföretag utan 

anställda (se definition av frilansande nedan), en siffra som fördubblats sedan 1997 

(Helander & Truedson 2012). Av egenföretagare i USA och EU är andelen frilansande 

kvinnor större än andelen frilansande män (Massey & Elmore 2011; Bögenhold & 
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Klinglmair 2015). Detta är en skillnad som ökar, åtminstone i EU (Bögenhold & 

Klinglmair 2015) och även i Sverige (se bilaga A)
1
. 

Samtidigt som det blir allt vanligare för kvinnor att frilansa, uppger frilansande kvinnor 

att de jobbar färre timmar i veckan än vad frilansande män uppger sig göra (Bögenhold 

& Klinglmair 2015). En anledning till att kvinnor jobbar färre timmar i veckan än män 

är just på grund av hemmet, främst på grund av att de har barn att ta hand om (Wahl & 

Holgersson 2013; Foreman-peck & Zhou 2014; Bögenhold & Klinglmair 2015). 

Med bakgrund av kvinnans arbetshistoria uppstår ett intresse för hur den rådande 

organisatoriska utvecklingen påverkar kvinnan och hennes position på 

arbetsmarknaden, både som individ och grupp. Kanske skapar ökningen av frilansande 

förutsättningar för ett mer jämställt arbetsliv, men förändringarna skulle även kunna 

innebära att jämställdhetsutvecklingen i arbetslivet hämmas. 

1.1 Bakgrund 
Utifrån ovanstående tankar är genus och frilans två centrala teman för vår studie. Därför 

är det relevant att presentera dessa begrepp och deras bakgrund mer ingående. 

1.1.1 Genus 

Genus är det sociala könet och definieras enligt Nationalencyklopedin som en term som 

“används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön.” (2015a). På grund av genus och de 

föreställningar som råder ser situationen på arbetsmarknaden olika ut för kvinnor och 

män (Kanter 1977; Wahl & Holgersson 2013; Joseph 2015). Något som även har gällt 

ur ett historiskt perspektiv. Fram till 1900-talets mitt var normen för kvinnan att befinna 

sig i hemmet och ägna sig åt hushållsarbete och efter det blev det allt vanligare att 

kvinnan arbetade utanför hemmet, bland historiskt traditionellt manliga arbeten (Hakim 

2000). Trots att det blir vanligare och vanligare för kvinnor att ta sig utanför hemmet 

och ut i arbetet möter de där många begränsningar. Dessa begränsningar kan ta uttryck 

genom ett glastak där kvinnor inte kan ta sig längre än till en viss position i företaget - 

toppositionerna tillhör fortfarande män (Kanter 1977; Blomquist & Röding 2010; 

Joseph 2015). Vid rekrytering kan även homosocial reproduktion begränsa kvinnor från 

att anställas. Genom homosocial reproduktion strävar nämligen män mot att anställa 

                                                 

 
1
 Göran Grabo. Statistiska Centralbyrån. Mailkonversation den 19 november 2015. 
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män (Kanter 1977; Blomquist & Röding 2010). Det råder fortfarande stora skillnader 

mellan könen och det finns många begränsningar för kvinnor (Blomquist & Röding 

2010; Wahl & Holgersson 2013; Armstrong 2013). Män har högre positioner än kvinnor 

och har därmed mer makt i arbetslivet (Blomquist & Röding 2010). Kvinnor tjänar 

mindre än män (Kanter 1979/2007; Armstrong 2013; Joseph 2015), något som kan bero 

på att kvinnodominerande yrken värderas mindre (Wahl & Holgersson 2013). 

1.1.2 Frilans 

Begreppet frilans är snårigt. Tidigare studier undgår ofta att definiera begreppet, men då 

det väl görs är definitionerna ofta skilda. Denna studie kommer utgå från följande 

definition, som Arjan Van Den Born och Arjen Van Witteloostuijn (2013) samt Andrew 

Burke och Mark Cowling (2015) ställer sig bakom och verkar vara någorlunda 

vedertagen. Definitionen överensstämmer även med författarnas tidigare föreställning 

och arbetslivserfarenhet om vad en frilansare är och gör. 

En frilansande person kan enligt Van Den Born och Van Witteloostuijn (2013) samt 

Burke och Cowling (2015) definieras som en person som är en hybrid mellan en 

anställd och en entreprenör. Burke och Cowling (2015) menar att frilansaren 

kännetecknas av att vara en kunnande, självständig och professionell person. Frilansare 

säljer sin professionella kunskap, något inte entreprenörer gör (Van Den Born & Van 

Witteloostuijn 2013). Frilansare arbetar på ett sätt som en anställd gör och de tenderar 

att utföra ett mer rutinartat arbete (Burke & Cowling 2015). Frilansaren är en person 

som säljer sina tjänster genom att ta uppdrag av uppdragsgivaren medan entreprenören 

är sin egen chef (Burke & Cowling 2015). Däremot är de entreprenörer i det avseendet 

att de är risktagande och tjänar ihop sin egen lön utan skyddsnät från något företag (Van 

Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Burke (2011 se Burke & Cowling 2015) 

illustrerar detta i nedanstående matris, tabell 1, där han har delat upp arbetskraft i fyra 

delar. Här ser vi att frilansaren är en blandning av entreprenören och den anställda, och 

att frilansaren kan sammanfattas som en självanställd arbetare. 
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Tabell 1: Funktionella kategorier för arbetskraft (Labour Force Functional Categories) 

 Manager Worker 

Employed Executive Employee 

Self-Employed Entrepreneur Freelancer 

 

När begreppet frilans väl är definierat kommer vi till svårigheten i att statistiskt se hur 

många som faktiskt frilansar, som Van Den Born och Van Witteloostuijn också 

understryker (2013). Vi kan konstatera utifrån ovanstående definition att samtliga 

frilansare är egenanställda (“self-employers”) samt att de inte är chefer. Således kan 

deras firma inte ha några anställda. Därför räknar vi med att samtliga frilansare faller 

under definitionen egenföretagande personer utan anställda (“solo self-employers”). 

Däremot bör det finnas ett antal egenföretagande personer utan anställda som istället för 

att sälja sin professionella kunskap och arbetskraft, säljer andra saker så som varor - 

vilket inte faller inom ramen för frilansande. Eftersom fler än de som frilansar ryms 

inom ramen för “egenföretagande personer utan anställda” är det svårt att statistisk mäta 

hur många personer som faktiskt frilansar. Där vi nedan presenterar statistik och skriver 

“solo self-employment” menar vi enligt resonemanget ovan att alla frilansare faller 

under den kategorin, men det bör tas i beaktning att ett okänt antal av dessa inte säljer 

sin professionella kunskap.  

I EU har 71% av egenföretagen inga anställda och det kan konstateras att frilansande 

blir mer vanligt än vad egenföretagande i stort blir (Bögenhold & Klinglmair 2015). I 

USA frilansar cirka 10% av invånarna (Money 2015). I EU steg siffran av kvinnliga 

egenföretagare med 8% från 2004 till 2013, samtidigt som de manliga blev färre 

(Bögenhold & Klinglmair 2015). Kvinnors egenföretagande växer, globalt sett, 

oproportionerligt starkt i förhållande till andra typer av företag (Bögenhold & 

Klinglmair 2015). Även om det fortfarande är långt fler män i EU som har ett eget 

företag, är det bland egenföretagare en större andel kvinnor som har ett eget företag utan 

anställda: 76% jämfört med männens 69% (ibid.). Det bör innebära att fler kvinnor än 

män frilansar, sett till andelen egenföretag. I USA kan vi se liknande tendenser: tre av 

fyra frilansare är kvinnor (Massey & Elmore 2011). Detta är en skillnad som ökar. 
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Kvinnligt egenföretagande utan anställda i EU har ökat drastiskt mer än för män under 

perioden 2004-2013, jämför drygt 10% med knappt 2% (Bögenhold & Klinglmair 

2015). Denna ökning var alltså högre än ökningen av det kvinnliga egenföretagandet i 

stort (Bögenhold & Klinglmair 2015). Utifrån detta kan vi konstatera att ur en 

internationell synvinkel blir egenföretagande utan anställda allt mer vanligt, och att en 

drastiskt allt större andel kvinnor bedriver sådana företag sett till andel som har eget 

företag. I november 2015 var antalet enskilda firmor utan anställda i Sverige 590 000 

stycken
2
. Av dessa drivs 36% av kvinnor och 64% av män

3
. År 2010 var motsvarande 

siffror 530 000 totalt, varav 33% bestod av företag drivna av kvinnor. Ytterligare fem år 

tidigare, 2005, fanns det 490 000 enskilda firmor utan anställda varav 32% drevs av 

kvinnor
4
. 

De svenska siffrorna överensstämmer med de internationella; egenföretagande utan 

anställda blir allt mer vanligt och av dessa är det (fortfarande färre totalt sett, men) en 

allt större del kvinnor som bedriver dessa. Vi kan, utifrån vår definition, konstatera att 

denna statistik även gäller frilansare. Van Den Born och Van Witteloostuij (2013) samt 

Dieter Bögenhold & Andrea Klinglmair (2015) konstaterar också att frilansandet blir 

allt mer populärt och att antalet har växt kraftigt sedan 1980-talet, då det menades att 

frilansandet var en av tre framtida arbetsroller (Van Den Born & Van Witteloostuij 

2013). 

Ur ett företagsperspektiv kan användning av frilansuppdrag skapa förutsättningar för 

innovation och flexibilitet (Burke 2012). Företagen får det även lättare att hantera risker 

inom entreprenörskap samt en större möjlighet för företaget att spara på resurser samt 

att växa trots osäkerhet på marknaden (Burke 2012). På grund av detta har frilans blivit 

en nyckelfaktor till ekonomisk tillväxt hos företag (ibid.). Detta kan ses som en 

förklaring till varför frilans blir vanligare idag; flexibilitet är en betydande faktor för 

företags förmåga att anpassa sig till vår föränderliga omvärld (Grey 2009). 

1.2 Problemformulering 
1.2.1 Praktisk relevans 

Då det kan fastställas att kvinnor i en allt större utsträckning än män börjar frilansa 

(Bögenhold & Klinglmair 2015) bör det ligga i allmänhetens och synnerligen i 

                                                 

 
2
 Göran Grabo. Statistiska Centralbyrån. Mailkonversation den 19 november 2015. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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arbetande kvinnors intresse att bli varse om en indikation på vart kvinnans ställning i 

arbetslivet är på väg, samtidigt som det också är intressant att ur ett individuellt 

perspektiv belysa varför kvinnor frilansar. Detta, för att ta reda på vilka faktorer som 

gör att kvinnor frilansar och hur dessa faktorer hänger samman med kvinnors (framtida) 

position på arbetsmarknaden. Kanske har det att göra med det ojämställda 

arbetsklimatet, både ur ett strukturellt och ett individuellt perspektiv. Med strukturellt 

perspektiv menar vi utifrån samhället, och ur det individuella perspektivet ur ett 

personligt perspektiv. Genom att belysa varför kvinnor frilansar och hur det kan ge sig 

uttryck för deras position i arbetslivet, kan vi få en större och djupare förståelse för 

frilansande som organisationsform ur ett genusperspektiv. 

1.2.1.1 Organisationer och arbetsmarknad 

Att frilansande blir allt vanligare kan visa på att arbetsmarknaden håller på att förändras. 

Detta är en intressant tanke då strukturen på arbetsmarknaden kan utvecklas till en ny 

sådan. Det är relevant att belysa detta närmare samt för utomstående att lägga större 

förståelse vid frilans som fenomen då det berör oss alla och samhället i stort, då 

organisationer är en viktig byggsten till vårt samhälle (Grey 2009). Detta kan även föras 

vidare till att olika branscher och hur de fungerar - både inom branschen och i relationen 

mellan olika sådana, förändras. Ett intresse ligger alltså i förändringarna som sker inom 

organisationer, branscher och även i frilans i position till dessa organisationer och 

branscher. En intressant aspekt är var denna position kommer befinna sig och vilket 

värde den kommer att ha i framtiden. Genom att studera frilans som organisationsform 

skulle organisationer inom branscher där frilans redan är eller är på väg att bli vanligt, 

även kunna analysera användandet av frilansare för olika uppdrag. 

En annan relevant aspekt av kunskap om varför personer frilansar är enligt oss att en 

skulle kunna förutse förändringar på arbetsmarknaden utifrån vissa förändringar i 

samhället. På så sätt skulle det kunna planeras vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 

bättre tid. En skulle också kunna använda sådana kunskaper som analytiskt verktyg 

gällande om lagar eller andra åtgärder kan påverka att fler eller färre personer frilansar, 

beroende på vad som anses önskvärt i en viss kontext, tid eller bransch. Vid de tillfällen 

som frilans anses vara positivt eller önskat, som till exempel vid arbetslöshet, skulle en 

även genom sådan kunskap kunna motivera fler personer till att frilansa.  
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1.2.1.2 Företagets perspektiv 

Det blir allt vanligare för företag att outsourca arbete, det vill säga hyra in arbetskraft 

som ligger utanför företaget (Lister 2010). Eftersom outsourcing ökar bör det kunna 

vara något som påverkar efterfrågan på frilans att bli ännu större. Därmed är det 

intressant ur ett företagsperspektiv att ha kunskap om varför allt fler kvinnor frilansar. 

Vid kunskap om motivation eller arbetsidentitet för frilansare skulle uppdragsgivare 

också kunna utforma uppdragen på ett bättre sätt för att attrahera deras önskvärda 

uppdragstagare. 

Det är även relevant att belysa frilansfenomenet ur ett genusperspektiv inom 

organisationer för att på så vis skapa så effektiva organisationer som möjligt. 

Heterogena organisationer är effektivare och gynnar företaget mer än vad homogena 

organisationer gör (Blomquist & Röding 2010; Hill, Brandeau, Truelove & Lineback 

2015). Detta är en aspekt som bör lyftas fram så att mansdominerade företag till en 

större utsträckning blir medvetna om detta och på så vis tar in kvinnliga frilansare 

framför manliga för att skapa mer kreativa företag och nå bättre resultat. 

1.2.1.3 Kvinnorätt 

Kvinnors framtida position på arbetsmarknaden bör vara någonting som kan påverka 

jämställdheten i stort. Gap mellan löner och makt på arbetsmarknaden bidrar till ett mer 

ojämställt samhälle, då högre lön ger mer makt (Matsunaga 2015). Kvinnan har 

därigenom mindre makt på grund av den lägre status hon får i sitt arbete (Blomquist & 

Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013). I och med att män generellt får en högre lön 

(Blomquist & Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013; Bögenhold & Klinglmair 2015; 

Joseph 2015), så har inte bara männen makt att få mer attraktiva jobb men också större 

frihet i hur de ska spendera sina pengar. Privilegier som i längden påverkar andra 

kvinnorättsliga frågor. Kanske är det som öppnar vägen för jämställdhet mest och som 

också påverkar resterande faktorer mest, just arbetsmarknaden (Dahlström & Liljeström 

1968/2013). Detta med utgångspunkt i att organisationerna och därigenom 

arbetsmarknaden som berör detta är en viktig byggsten i samhället (Grey 2009). De 

beslut som tas i organisationerna påverkar människors liv i allra högsta grad och inom 

många olika aspekter i och med den väsentliga del av individens liv organisationerna 

utgör. Därför bör vilka som tar besluten, de som sitter på makt i organisationerna, 

påverka utgången av de beslut som tas. 
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Eftersom pengar ger makt kan jämställda arbeten för kvinnor bidra till att hon inte 

behöver vara beroende av någon annan. Tidigare har kvinnan på grund av att hon inte 

tjänat tillräckligt för att rå om sig själv ofta varit beroende av en man rent ekonomiskt 

(Hakim 2000). En jämställd lön mellan könen skulle bidra till att kvinnan istället får en 

större frihet över sitt liv och inte begränsas av ett beroendeförhållande till en manlig 

partner. Det har påvisats vara mindre löneskillnad mellan kvinnliga och manliga 

frilansare än mellan kvinnliga och manliga anställda (Money 2015). Detta öppnar upp 

för möjligheten att frilans som fenomen skulle kunna vara en faktor som bidrar till ett 

mer jämställt samhälle i stort. Emellertid skulle kvinnors ökade frilansande, med 

bakgrund av frilansarens position som arbetstagare och därmed inte chef, stjälpa 

kvinnans position på arbetsmarknaden och därmed jämställdheten i stort. Därför är det 

relevant att belysa frilans ur ett kvinnorättsligt perspektiv. 

En relevant aspekt med att studera frilansfenomenet ur ett genusperspektiv är för att se 

hur kvinnor kan få en bättre position på arbetsmarknaden. Om studier visar på att frilans 

är något som kan gynna kvinnan och hennes intressen samt ge henne bättre villkor, kan 

frilans bli ett mer lättillgängligt och rimligt alternativ för kvinnan att arbeta med. Något 

som i sig kan stärka hennes position på arbetsmarknaden och vara ett alternativ till att 

arbeta i organisationer och branscher där män har störst makt. 

Eftersom frilansare ständigt är beroende av att få nya uppdrag (Massey & Elmore 2011), 

skulle frilans som organisationsform kunna vara negativ ur en trygghetsaspekt. Vid 

analys av tryggheten kan det vara värt att ha trygghetsaspekten, som motsats till 

flexibiliteten, i åtanke vid val av arbetssätt. Eftersom familjesituationer kan ses som 

hinder för kvinnor att genomföra sitt arbete samt att utvecklas inom det och klättra 

uppåt i arbetslivet (Wahl & Holgersson 2013), kan det vara relevant att gå djupare in i 

familjeaspekten för att bidra till alternativa sätt för kvinnor att förhålla sig till och 

hantera bildande och vårdande av familjerelationer, 

Flexibiliteten för kvinnan att kunna disponera över sin egen tid, som frilans kan bistå 

med (Annink 2012; Armstrong 2013; Foreman-Peck & Zhou 2014), gör att hon kan ha 

en frihet som i sin tur kan ge trygghet. Det har vittnats om att kvinnor bortprioriteras 

från arbete på grund av risken att hon är eller potentiellt inom en snar framtid kommer 

att bli gravid (Wahl & Holgersson 2013). Detta med argument av att hon därför i 

förlängningen kostar pengar och kunskap för företaget. Frilans skulle därmed kunna 

bistå med en frihet att pussla ihop sitt liv efter eget bevåg och därmed ha rätt över sin 
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egen kropp (om hon vill bli med barn) och sitt eget liv. Ur en annan synvikel skulle 

denna frihet kunna bidra till den ålderdomliga stereotypa könsrollen av att kvinnan ska 

vara den som är primärt ansvarig över vårdnad av familjen medan mannen har större 

ansvar gentemot arbetsgivaren (Wahl & Holgersson 2013; Foreman-Peck & Zhou 

2014). Därmed skulle frilansandet kunna hämma arbetet med jämställdhetsfrågor utifrån 

ett arbetsmarknadsjuridiskt perspektiv. 

1.2.2 Teoretisk relevans 

Sett till frilansandets populäritet skulle en kunna argumentera för att frilansande är 

studerat i en allt för liten utsträckning och att ämnet bör ges större uppmärksamhet på 

den företagsekonomiska agendan (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Då ett 

område är outforskat är det logiskt att delarna och perspektiven inom området också är 

undersökt ur en för liten utsträckning. Frilans ur ett genusperspektiv kan inte vara mer 

utforskat än frilansämnet i stort. Därför bör detta även innebära att det ur ett 

genusperspektiv är ett än mer outforskat område. 

Det verkar växa ett allmänt större och större intresse för jämställdhet. För att 

utvecklingen på området ska bli så verklighetsförankrad och betydelsefullt som möjligt 

behövs större genusvetenskapligt underlag. Genom att inkludera genusperspektiv på 

desto fler vetenskapliga grenar, i detta fall inom företagsekonomin, kan det legitimera 

genusvetenskapen som ett viktigt ämne och därigenom hjälpa det att bli en större och 

naturligare del av forskningssamhället. Förhoppningsvis i förlängningen att det kan bli 

norm att genomgående ha ett par “genusglasögon” på sig där en ständigt ifrågasätter 

rådande normer och maktstrukturer. Kanske är det extra viktigt inom företagsekonomin, 

eftersom män har mer makt inom det området i praktiken (Blomquist & Röding 2010). 

Genus är idag ett omdiskuterat och studerat ämne, och frilans är studerat till en viss 

utsträckning. Däremot ser vi att det till stor del råder en kunskapslucka mellan dessa 

ämnen då det inte finns tillräcklig forskning som överlappar dessa områden. Med hjälp 

av våra frågeställningar och syfte ämnar denna uppsats att fylla denna lucka. 

1.3 Frågeställningar 

 Varför, ur både ett individuellt och ett strukturellt perspektiv, frilansar kvinnor? 

 Vilken betydelse har frilansande för kvinnors position i arbetslivet? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa frilansandet som organisationsform utifrån ett 

genusperspektiv. Vi ska med hjälp av våra frågeställningar besvara detta syfte genom att 

dels redogöra för varför kvinnor, både ur ett individuellt och strukturellt perspektiv 

frilansar. Vi ska också besvara frågan om vilken betydelse frilansande har för kvinnors 

position i arbetslivet.  
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2 Metod 

2.1 Problemets karaktär 

I enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar har vi studerat varför kvinnor 

frilansar och möjliga effekter av det. Då uppsatsen ämnar att dels belysa varför kvinnor 

frilansar ur ett individuellt och strukturellt perspektiv har vi i den aspekten främst varit 

intresserade av föreställningar och erfarenheter hos frilansande kvinnor. Därför har vi 

genomfört kvalitativa intervjuer med ett antal (9) frilansande kvinnor ur en vald 

bransch. Därefter tolkade vi empirin med hjälp av tidigare studier och teorier, för att 

även kunna besvara vår andra forskningsfråga om vilken betydelse frilansande har för 

kvinnors position i arbetslivet. Då våra intervjuander inte är pålästa experter inom 

området och vi inte kan säkerställa de källor som ligger bakom deras uttalanden 

gällande frilansandets betydelse bedömer vi att deras resonemang fristående från annat 

underlag inte bör ligga till viktigaste grund för besvarande av frågan. Vi bedömer att 

våra intervjuander endast har kunnat bidra med spekulationer kring dessa tankar, om än 

relevanta sådana. Men det handlar också om subjektiva upplevelser och behöver inte 

överensstämma med konkret fakta och studier som gjorts i ett större perspektiv. Därför 

har tidigare studier och teorier vägt tyngre för att besvara vår andra frågeställning.  

2.2 Forskningsprocess 
Utgångspunkten för uppsatsen är att den är induktiv, då vi har härlett våra slutsatser 

utifrån den empiri som skapats genom de kvalitativa intervjuer som gjorts, i stället för 

att ha utgått från hypoteser (Lind 2014). Det induktiva förhållningssättet står i nära 

förhållande till den kvalitativa metoden då båda två baseras på analys av fallstudier 

(Bryman & Bell 2013). Något som passar väl in på denna studie. Emellertid utformade 

vi intervjufrågorna med bakgrund av en förförståelse för fenomenet. Eftersom samtliga 

tre författare har studerat ett företagsekonomiskt program med inriktning mot den valda 

branschen och läst fördjupningskurser inom organisation har vi besuttit en kunskap om 

dels organisationsteori men även om hur branschen våra intervjuander verkar inom, 

fungerar. Inför utformandet av denna uppsats genomförde vi litteratursökningar och -

studier om ämnet för att anskaffa en större förståelse för ämnets problematik och vad 

som skulle vara relevant att skriva om. Därav kan vår forskningsprocess påvisa 

tendenser till abduktiv metod (Lind 2014; Svensson & Ahrne 2015), men då en inte kan 

komma ifrån att författarna har en viss förförståelse för vissa fenomen (Dalen 2015), 

samt att vi inte har arbetat utifrån en växelverkan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012), så är metoden ändå induktiv. 
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Med bakgrund av denna förförståelse konstruerade vi en intervjumall som våra 

intervjuer utgick från. Det empiriska materialet som då skapades tolkade vi med stöd av 

teorier och tidigare studier för att nå en slutsats där vi besvarade våra frågeställningar. 

2.3 Forskningsstrategi 

Då vi har studerat ämnet på djupet var det naturligt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats (Lind 2014). Kvalitativ forskningsansats har en förankring i ett 

tolkande, eller hermeutisk, vetenskapsideal där tolkning görs utifrån en extern 

referenspunkt och beroende av undersökningens utgångspunkter görs sedan 

beskrivningar av ämnet (Lind 2014). Vår externa referenspunkt i denna text har utgjorts 

av de intervjuer vi gjort och utifrån dessa intervjuer har tolkningar och analys skapats. 

Då vi ämnat rikta detta arbete mot ett genusperspektiv och har utgått från frågor om 

genus är det naturligt och mer trovärdigt att vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsansats, då feministisk forskning och kvalitativa studier går hand i hand 

(Bryman & Bell 2013). Ann Oakley (1981 i Bryman & Bell 2013) menar på att 

kvantitativ forskning i stället är laddat med kontroll, som är typiskt manligt, inklusive 

kontroll över den intervjuade. Dessutom menas det att forskarna hämtar information 

från respondenterna utan att ge någonting tillbaka. Något som hämmar de traditionellt 

feministiska värderingarna om jämställdhet, systerskap och icke-hierarki (Oakley 1981 i 

Bryman & Bell 2013). I kontrast till detta menar Oakley (ibid.) att kvalitativa metoder 

överensstämmer mer med feministiska värderingar och är mer anpassade till dem. Det 

kan tolkas som att vid kvalitativ forskning blir kvinnan till ett subjekt istället för objekt, 

något som även gäller för vår studie. Kvalitativ metod kan även förknippas med ett 

förhållningssätt där forskaren undviker en neutral inställning utan istället engagerar sig i 

individerna som studeras (ibid.). 

För att använda oss av de tillvägagångssätt som ses som legitima inom feministisk 

forskning och på så vis nå en analys och slutsats som anses som legitim för området har 

denna uppsats följt dessa traditioner. Däremot bör utveckling av forskningsområden 

hämmas om forskare, utan ifrågasättande, tenderar att utgå från samma perspektiv som 

de tidigare gjort. Då finns risken att väsentliga aspekter och faktorer försummas. 

Den data som legat till grund för att besvara våra forskningsfrågor är kvalitativ data 

(Ryen 2004) vi själva har skapat genom (semistrukturerade) intervjuer. Genom 

intervjuer har denna kvalitativa data uttryckts i verbal form och har därigenom gett en 
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mer flerdimensionell beskrivning av fenomenet som studerats (Lind 2014). Att våra 

intervjuer var semistrukturerade är i enlighet med något som kännetecknar kvalitativ 

forskning; analys av data som är strukturerad i en låg grad, däribland intervjuer med 

öppna frågor (Bryman & Bell 2013). 

Vår analys har alltså haft sin grund i den primärdata vi samlade in i form av de 

genomförda intervjuerna. Vi anser att primärdata är viktigt då den är mer trovärdig än 

till exempel sekundärkällor (Esaiasson et al 2012). Datan består av subjektiv 

information om hur deras frilansande tar sig uttryck på olika plan och bakomliggande 

faktorer till detta. Denna data bedömmer vi vara av stor vikt för vår uppsats, och vi 

försöker få svar på hur och varför frilansande ur ett genusperspektiv ter sig som det gör. 

Då intervjuerna inte är bundna av en strikt struktur kan inte denna data presenteras på 

ett enhetligt sätt där vi kan jämföra respondenternas samtliga svar med varandra (Trost 

2011). 

För att komplettera och analysera vår empiri eller primärdata har vi använt oss både av 

kvantitativ och kvalitativ sekundärdata från en ansenlig mängd andra källor. Den 

kvantitativa sekundärdatan består av statistik som har hjälpt oss att analysera vår empiri. 

Den kvalitativa datan består av bakgrundsinformation om frilansande och jämställdhet, 

men även tidigare studier och teorier från vilka vi har inhämtat information och analys. 

2.4 Undersökningsdesign 
Den induktiva ansatsen där vi generaliserat ett fenomen, här frilansande kvinnor inom 

en viss bransch för att kunna applicera på frilansande kvinnor generellt, gör att vår 

undersökningsform är en fallstudie (Yin 2007; Lind 2014). Vi har studerat våra 

intervjuander i deras reella och naturliga sammanhang, något som fallstudier överlag 

kännetecknas av (Yin 2007; Lind 2014). Studien har med andra ord gjorts i en 

verklighetskontext. Utan att reducera kvinno- och arbetshistoriens inverkan på vårt 

valda fenomen har vi gjort ett tidsmässigt nedslag där vi är idag, och utifrån det 

spekulerat i hur framtiden kan tänkas att se ut. Alltså har vi avgränsat tiden till idag och 

rummet till den valda branschen. Lee Cronbach (1982 se Merriam 1994) menar att alla 

samhällsvetare som sysslar med fallstudier utgår från en kontext av tid och rum.  

Våra forskningsfrågor handlar om hur och varför frilansande ter sig som det gör, ur ett 

genusperspektiv. Dessa frågor kännetecknar även fallstudier (Yin 2007). Den studerade 

branschen har placerats i en kontext som är bredare både samhälleligt och 
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organisatoriskt. Branschen har exemplifierat frilansande kvinnor för att skapa en större 

förståelse för hur det kan se ut i andra branscher och i arbetslivet i stort, genom denna 

generalisering. Därmed bör det kunna uppfylla vårt syfte om att belysa frilans ur ett 

genusperspektiv. Även om undersökningen utgått från ett genusperspektiv bör den även 

kunna ge en större förståelse för fenomenet kvinnors frilansande i stort. På samma sätt 

bör den kunna bidra till ytterligare en aspekt av genusfrågan. 

Genom generaliseringen har vi försökt besvara varför kvinnor frilansar och vad det kan 

betyda för kvinnans position i arbetslivet. Men då kvalitativa studier inte kan bidra till 

representativa bilder för en urvalsgrupp (Trost 2011), har vi snarare använt empirin vi 

samlat in för att urskilja en bild av hur det kan se ut. Något att ha i beaktning är att det, 

även om vi försökt undvika detta, finns en risk att de individer vi intervjuar inte alls är 

så representativa för valda grupp som önskat. Förutom att de kan ha liknande bakgrund 

och erfarenheter finns det alltid en risk att de har avvikande åsikter och upplevelser från 

normen.  

Med utgångspunkt i varför kvinnor frilansar ur ett individuellt och strukturellt 

perspektiv, förde vår analys oss vidare till betydelsen av frilansande för kvinnors 

position i arbetslivet. För att vår undersökning ska ha den breda relevans vi önskar har 

vi försökt ge en så mångfasetterad bild som möjligt av det valda fenomenet. 

Kortfattat består vår undersökningsdesign av insamling av empiri genom 

semistrukturerade intervjuer med kvinnliga, frilansande individer ur en vald bransch. 

Utifrån dessa tolkade och analyserade vi deras verbala resonemang med hjälp av 

tidigare studier och teori. 

2.4.1 Avgränsning 

För att studera och exemplifiera frilans ur ett genusperspektiv har vi använt 

musikbranschen som fält. Det motiveras främst av att frilans är mycket vanligt i den 

branschen; en hel tredjedel av personerna som arbetar inom den svenska 

musikbranschen frilansar (Musiksverige 2012). Men män har också större inflytande 

(Armstrong 2013; Joseph 2015), både inom den mer kreativa sidan (Musiksverige 2012; 

Armstrong 2013; Jämställdfestival 2015a, 2015b, 2015c, 2015d; Musiksverigen 2015) 

samt på organisationssidan (Lindvall 2010; Musiksverige 2012; Baker 2013; 

Musiksverige 2015) både i Sverige och utanför landets gränser. Män sitter idag på 82% 

av de beslutsfattande positionerna inom den svenska musikbranschen (Musiksverige 
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2015). Denna könsfördelning har inte heller genomgått någon noterbar förändring under 

de senaste åren (Musiksverige 2015). Branschen är alltså ojämställd. Med detta som 

bakgrund kan musikbranschen exemplifiera ett företagsekonomiskt klimat där ämnen 

som genus och frilans är centrala. 

Vidare har det gjorts en geografisk avgränsning i att vi studerat frilansande kvinnor 

inom musikbranschen, i Sverige. Detta, eftersom det är inom detta territorium vi 

befinner oss i och ligger oss nära. Alla de kvinnor vi har intervjuat har även verkat inom 

den svenska musikbranschen. Utan en geografisk avgränsning som denna anser vi att 

detta arbete skulle bli för stort, sett till ramarna för denna uppsats. 

2.5 Datainsamlingsmetoder 
2.5.1 Intervjuer 

Även det sätt vi samlat in vår data på är kvalitativt, då vi gjort semistrukturerade 

intervjuer var för sig med ett fåtal intervjuander (Trost 2011). Att använda oss av 

intervjuer ser vi som ett naturligt sätt för oss att nå en förståelse för vårt ämne och vår 

problemformulering. Vi har gjort intervjuer, som är ett samtal med syfte (Lind 2014). 

Intervjuer ses som kognitiva rekonstruktioner av något som skett vid ett tidigare tillfälle 

(jämför med observation, där innebörden i stunden då samspelet blir till studeras) 

(Strandell 2000). Det är just den kognitiva uppfattningen vi har varit ute efter då det är 

den som skapar anledningar till att en individ frilansar. Vid intervjuer kan en förståelse 

skapas till varför saker hänt (Strandell 2000). Vilket är just det som har varit vårt syfte - 

att förstå detta fenomenet och inte att se vad som sker. Det är svårt, vi kanske till och 

med vågar säga omöjligt, att endast utifrån handlingsmönster försöka förstå 

bakomliggande faktorer till varför en individ frilansar. Genom att istället intervjua 

personerna ville vi förstå de enskilda individernas tankar om deras frilansande. Att ha 

samtal med dem var därför ett obestridligt val. 

Det är en och samma person av oss författare som genomfört samtliga intervjuer. Detta 

eftersom att alla intervjuander bor och arbetar i Stockholm och intervjuaren hade 

boende och andra ärenden i den staden, till skillnad från de andra författarna. Detta 

medför att samtliga intervjuander har haft en och samma person att förhålla sig till. En 

nackdel med detta är att vi kan ha gått miste om olika perspektiv som de andra 

författarna kan ha bidragit till. Relevanta följdfrågor och olika perspektiv på 

intervjuandernas svar har vi möjligtvis gått miste om då intervjuandernas svar där och 

då under intervjun endast har tolkats av en av oss. En fördel är att de fått liknande 
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respons på sina svar och att frågorna inte färgats olika beroende av att personerna ställer 

dem på olika sätt. Eftersom det bara är en person som gjort intervjuerna gör det att 

svaren vi har fått inte har varierats i dess utgångspunkter, och på så vis kan vi analysera 

svaren i förhållande till varandra. En annan fördel är att de två författare som inte 

genomfört intervjuerna kan genomföra tolkningen med “fräscha” ögon som inte är 

påverkade av intervjuandens personlighet, eller personkemin mellan denne och 

intervjuaren. I och med den något ojämställda arbetsfördelningen detta skulle ha kunnat 

medföra har vi sett till att de andra har bidragit med en större del till andra delar av 

uppsatsen, till exempel transkriberingen. 

Eftersom en intervju är ett resultat av en samproduktion mellan den som intervjuar och 

den som blir intervjuad (Hydén 2000) lade vi inför intervjuerna vikt vid hur den 

intervjuade skulle bete sig och därmed påverka samtalet till att bli så givande som 

möjligt. Det är vanligt i kvalitativa undersökningar att skapa en närhet till det som 

studeras - det kan vara svårt att skilja sin roll som forskare från de studerades tankar 

(Repstad 2007; Bryman & Bell 2013). Detta är något vi tror kan ha skapats hos oss och 

influerat vårt sätt att analysera frilansande. Då vi författare alla är kvinnor är det 

troligtvis lättare för oss att skapa denna personliga kontakt och förståelse för de som 

intervjuas och för ämnet - vi har känt igen oss och kunnat sätta oss in i deras situation. 

Dessutom är vi, likt dem, verksamma inom musikbranschen. De intervjuade kan, som 

effekt av att den som intervjuat är kvinna, troligtvis ha skapat samma känslor och 

utformat detta problematiska beteendemönster också genom att skapa en personlig 

kontakt och samhörighet till henne och ämnet. De kan ha känt ett större förtroende för 

oss som författare då vi också är kvinnor (Oakley 1981, Finch 1984 i Bryman & Bell 

2013). De kan också ha varit mer benägna att tillfredställa oss i vår undersökning och 

därigenom svarat ur ett mer “feministiskt” förhållningssätt än vad som egentligen är 

fallet enligt dem själva. Det har varit viktigt att vi som författare har tillåtit dessa 

“samtal med syften” att utformas i den riktning som är verklighetsförankrad och utan att 

vi själva skapat en för stark relation till de vi samtalat med.  

Margareta Hydén (2000) menar på att samproduktionen skapar svårigheter hos den som 

intervjuar att hålla fast vid en distans till intervjuanderna (Hydén 2000). Distansen är 

något som ytterligare har försvårats av att den av oss som genomförde samtliga 

intervjuer på många sätt har likheter med vissa av intervjuanderna. Likheter så som kön, 

utbildning och yrkesverksam bransch. Ibland har det även funnits någon form av 
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relation sedan tidigare då intervjuaren och intervjuanden stött på varandra i 

arbetsmässiga situationer tidigare. Enligt detta synsätt skulle vi premiera att intervjuaren 

skulle försätta sig i en distanserad och “icke-personlig” sinnesstämning vid intervjun. 

Annars finns risken att hon skulle låta sin personlighet lysa igenom för mycket och delta 

som en likställd motpart i samtalet och därmed riskera att påverka intervjuanderna. Vi 

har lagt vikt vid att hålla oss objektiva till det fenomen som studerats och inte lagt in 

värderingar i formulerandet av intervjufrågorna. Detta för att i minsta möjliga mån 

påverka svaren på frågorna så att de skulle bli så (subjektivt) sanningsenliga som 

möjligt. Så att intervjuanderna i så liten mån som möjligt tänkte på att det var 

intervjuaren som person de svarade emot, och kanske hade hennes personlighet eller 

yrkesroll i bakhuvudet. Utan snarare att intervjuaren i detta fall var någon som forskar. 

En risk är att intervjuaren och intervjuanders personliga relation påverkade 

intervjuanderna att kanske inte våga svara helt uppriktigt. Vi bedömmer däremot att 

dessa relationer är så pass ytliga och berörda ämnen inte är tillräckligt känsliga för att 

detta är en faktor som riskerar att vara stor för oss. 

Inom feministisk forskning är även intervjuer som forskningsmetod den mest använda 

(Hydén 2000).  Oakley (i Ryen 2004) menar på att traditionell intervjukonst influeras av 

den maskulina kultur den verkar inom och därmed blir maskulint influerad, genom att 

till exempel utesluta värden som känsla och andra som ses som feminina (Oakley i 

Ryen 2004). Hon menar på att en bör överge den traditionella hierarkin mellan 

intervjuare och intervjuand och istället visa att en är en människa; visa känslor och svara 

på frågor (ibid.). Detta är en inställning som är omdiskuterad, då det menas att ett för 

tätt samarbete kan bidra till överrapportering samt att intervjupersonen kan tendera att 

hålla fast vid en ståndpunkt på förhand (McCracken 1988 i Ryen 2004).  Men med 

bakgrund av det feministiska förhållningssättet har vi inte velat distansera oss för 

mycket från intervjuanden utan har ändå hållt det på ett personligt, men inte privat, plan. 

Vi har inte bortsett från identifieringen med våra intervjuander utan har i stället varit 

villiga att dela med oss av våra kunskaper om ämnet om de frågat, men då efter själva 

intervjun för att inte påverka deras svar. Något som Oakley (1981 i Bryman & Bell 

2013) menar bidrar till en ökad förståelse av kvinnor och minskad hierarki mellan 

intervjuand och intervjuare. Däremot har vi ständigt haft vikten av att ändå hålla en 

distans till vårt forskningsfenomen, i åtanke. 
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Ytterligare ett område som kan ses som ett metodproblem är intervjuarens solidaritet till 

de intervjuade. Detta blir särskilt aktuellt om forskarna studerar ett område som de 

själva blir berörda av (Dalen 2015), något vi i allra högsta grad är. Tolkningen kan ha 

påverkats av de intervjuer där mycket närhet och inlevelse till den intervjuades 

livssituation finns (Dalen 2015). Detta är någonting vi har tänkt på under och efter 

genomförandet av våra intervjuer, då detta är ett område som vi blir berörda av då vi är 

kvinnor inom musikbranschen som är intresserade av frilansfenomenet och det 

statistiskt sett är troligt att vi kommer frilansa. Vi har under arbetets gång oberoende av 

de intervjuades svar, försökt behålla våra “kritiska ögon”. 

En standardriktning att utgå ifrån är att intervjua så många som behövs för att få svar på 

de frågor vi vill ha svar på (Kvale 2007). I de flesta kvalitativa studier grundade på 

intervjuer placeras antalet intervjuer mellan 5-25 stycken (Kvale 2007). Med för få 

intervjuade blir det svårt att generalisera utfallen och med för många svar finns 

möjligheten att det blir en brist i tid i att sammanställa dem (ibid.). Därför valde vi att 

göra nio olika intervjuer. Efter att ha genomfört och transkriberat sju intervjuer 

beslutade vi att vi hade nog med material för att kunna generalisera våra utfall, och vi 

upplevde en metodologisk mättnad. Speciellt i beaktning till att vi hade två intervjuer 

till inbokade. Fler än så skulle vi av tidsbrist ändå inte hinna med att genomföra. Vi 

placerade oss därigenom i underkant nära mitten av detta antalsspann. 

2.5.1.1 Genomförande av intervjuer 

Vid förberedande av intervjuerna konstruerade vi en frågemall (som finns att se i bilaga 

B) där centrala teman för vårt arbete fanns med. Dessa frågor utformade vi med 

bakgrund av en förförståelse för ämnet och således har det påverkat vilka ämnen som 

togs upp vid intervjuerna. Vid utformandet av frågeformuleringarna har vi haft i 

beaktande att olika sådana skulle ge oss olika svar och utfall på våra frågor från de som 

intervjuats. Våra frågeställningar försöker besvara varför och hur fenomenet frilansande 

kvinnor ter sig och vi penetrerar ämnet på ett mångfasetterat plan. Därför har vi behövt 

vara öppna för att många olika aspekter av ämnet kunde komma att tangeras och bli 

centrala under intervjuerna. Under intervjuns gång var vi flexibla med, utifrån 

respondentens intressen och tankar, vilken ordning frågorna ställdes och att ställa 

följdfrågor. Alltså har vi utfört semistrukturerade intervjuer (Kvale 2007). Detta för att 

få en djupare förståelse för vad som sagts och att inte avbryta tankebanor, undvika att 

missa viktiga aspekter samt för att kunna gräva djupare i ämnet. Det menas också att 
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strukturerade intervjuer delar kritik med den en ur ett feministiskt perspektiv ger till 

kvantitativ forskning, då intervjuaren och intervjuanden har en hierarkisk relation och 

intervjuanden inte får något i gengäld (Bryman & Bell 2013). Detta har vi försökt gå 

ifrån med våra semistrukturerade intervjuer, där vi i stället har försökt att inte inta en 

överordnad position, utan snarare visat på en genuin nyfikenhet och engagemang inför 

den intervjuade. 

Samtalen var väldigt fria för de intervjuade att beröra olika ämnen samt att fylla i med 

vilken information de kände var väsentlig för frågan. Vi är, som tidigare nämnt, 

intresserade av de kognitiva rekonstruktionerna dessa kvinnor har skapat av sina egna 

upplevelser och uppfattningar. Detta är inget vi hade kunnat nå om vi själva lade oss i 

samtalet för mycket och styrde det i en viss riktning. Följande tre aspekter för att skapa 

givande intervjuer har vi haft i beakting när vi genomfört våra intervjuer: De är att 

intervjun ska ses som ett samtal, det ska finnas plats för upprepning av svar till frågorna 

som ställs samt deras olika möjligheter att fritt uttrycka sig (Hydén 2000). 

Inför våra intervjuer funderade vi kring aspekten att personer har svårt för att 

koncentrera sig under för långa tidsperioder och att för långa intervjuer därför kan vara 

problematiskt (Hydén 2000). Det finns enligt Hydén (2000) i Haavind dubbla meningar 

angående hur denna problematik bör hanteras. Är längre intervjuer, där individer kanske 

till slut börjar tappa koncentrationen bättre eller sämre än intervjuer uppdelade i fler 

intervjutillfällen? Den första problematiken vi såg med att dela upp intervjuerna i flera, 

kortare intervjutillfällen är att individerna får tid till att under en längre period tänka 

igenom vad de svarat och kan då vilja ändra sina svar, samt att de kan förbereda sig 

inför den eller de intervjuer som kommer att ske. Vad vi har varit ute efter i våra 

intervjuer är just som tidigare nämnt de kognitiva rekonstruktionerna av något som skett 

- att svaren ska bli så verklighetstrogna som möjligt och inte att de genomgått en inre 

censur eller filtrerats av normer och föreställningar om hur en bör vara och svara. 

Vi utformade frågemallen utifrån att vi inte ville att intervjuerna skulle överstiga 60 

minuter, så att det inte skulle bli ett allt för långt koncentrationsspann då varken 

intervjuanderna eller intervjuaren skulle kunna koncentrera sig. Av praktiska skäl ville 

vi inte heller dela upp intervjun i flera kortare delar. Den första intervjun som 

genomfördes såg vi som testintervju för att vi skulle få en uppfattning av hur väl vi 

utformat den sett till aspekter som tid och formulering, för att på så vis skapa möjlighet 

till förbättring. Tidsspannet på testintervjun var markant under 60 minuter, därför 
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behövde vi inte uppdatera mängden/djupet av frågorna utifrån den aspekten. Inga 

betydande förändringar gjordes efter denna intervju. Samtliga intervjuer vi gjort har 

varit under en timme långa, med undantag från en intervju som drog över tiden med 

anledning av entusiasm. 

Vi försökte i största möjliga mån att träffa våra intervjuade personer i den arbetsmiljö 

där de ofta befinner sig. Detta för att försöka få en djupare förståelse för deras arbete, 

men också för att de skulle känna sig bekväma. Frilansarbetets art försvårade detta, då 

uppdrag ofta sker på olika arbetsplatser, och oftast träffades vi på kaféer som valdes av 

intervjuanderna. Platser som förhoppningsvis gjorde att de kände sig bekväma. 

Vid ett par tillfällen hade vi flera intervjuer samma dag, eftersom intervjuaren inte bor i 

Stockholm, där samtliga intervjuander bor och arbetar. Önskvärt hade däremot varit 

med minst en dag mellan varje intervju. Vid ett tillfälle hade vi två intervjuer direkt 

efter varandra. Detta kan vara en nackdel då intervjuaren inte hann vila emellan, något 

som Repstad betonar vikten av då intervjun är en intensiv process (Repstad 2007). Vi 

hade kanske kunnat ställa bättre följdfrågor vid vila, men bedömmer att svaren inte 

påverkades noterbart av den aspekten.  

2.5.2 Urval 

Urval är en fråga av stor vikt inom alla undersökningar (Lind 2014). Urvalet av 

intervjuander har påverkat det utfall vi fått då det är utifrån intervjuanderna och deras 

svar som vi identifierat ett underlag som är rikt på relevant empirisk information i 

förhållande till vårt ämne och våra frågeställningar. 

Genom yrkesmässiga kontaktnät och en alumniplattform har vi haft tillgång till 

naturliga kommunikationskanaler gällande att hitta intervjuander som uppfyller våra 

kriterier. Intervjuanderna är homogena i de aspekterna. Kriterierna var som följer; 

identifiera sig som kvinna, frilansa samt vara verksam inom musikbranschen. Då 

programmet som författarna av denna uppsats studerar, Music & Event Management, är 

intriktat mot musikbranschen, är detta en bransch som ligger nära till hands för denna 

uppsats ur en praktisk (och bekväm) aspekt. Utbildningsprogrammet har en grupp på 

facebook som fungerar som en alumniplattform. Där skrev vi ett inlägg (se bilaga C) 

med en efterlysning av personer med våra kriterier som skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju för uppsatsen. När personer visade intresse skickade vi ut ytterligare 

information om uppsatsen och upplägget för intervjuerna till dem. I samtliga fall var de 



  
 

25 

fortfarande intresserade, varpå vi bokade in intervjuer. Då förfrågan även innehöll en 

bedjan om att tipsa om andra personer som inte hade tillgång till nämnda grupp fick vi 

även tips på detta vis, som ledde till intervjuer. I samband med att vi skickade ut 

förfrågan på alumniplattformen frågade vi tre personer som vi kommit i kontakt med i 

vårt yrkesliv, och överrensstämmer med kriterierna, om de ville ställa upp för en 

intervju. Samtliga ville det. Alltså har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi har 

valt intervjuander utifrån vilka som har råkat finnas i vår närhet (Trost 2011). För att se 

en lista på våra slutgiltiga intervjuander kan ni vända er till bilaga D. 

Bekvämlighetsurvalet gör att de är mindre representativa ur en statistisk aspekt vilket 

gör att vi inte har redovisat ett mönster av hur respondenterna svarat på frågorna (Trost 

2011). 

Förutom utbildningen Music & Event Management finns det en annan stor utbildning i 

Sverige på YH- och högskolenivå som riktar in sig mot musikbranschen. Majoriteten av 

våra intervjuander har studerat på någon av dessa två utbildningar. Därför skulle dessa 

intervjuander kunnat ha genomgått en typ av normativ isomorfism (DiMaggio & Powell 

1983), i och med att de har skolats på samma vis, och att de därför är en mer homogen 

grupp än vad de vid första anblick ses vara utifrån bakgrundsvariabler som 

yrkeskategori och ålder. Isomorfism är en organisatorisk mekanism som gör att 

organisationer inom samma fält tenderar att likna varandra (DiMaggio & Powell 1983). 

Att detta gör att gruppen blir homogen kan bidra till att svaren tenderar att vara än mer 

lika varandra än vad de skulle varit annars. Att vi kan ha missat en del aspekter som inte 

har kommit upp under intervjuerna, än om färre av våra intervjuander hade studerat de 

nämnda utbildningarna. Något som i sin tur kan ha bidragit till att vi kände en mättnad 

tidigare än vi hade gjort annars, och utan den hade vi behövt intervjua fler personer. 

Men eftersom det kan påvisas en likhet även mellan svaren från de vi intervjuat som 

inte har gått någon av utbildningarna, så bör detta inte ha påverkat vår uppsats avsevärt. 

Att många av våra respondenter studerat vid någon av nämnda utbildningar skulle 

kunna vara ett resultat av flera faktorer. Rimligtvis bör många som är verksamma inom 

den svenska musikbranschen ha studerat vid någon av utbildningarna, samt att de flesta 

av våra intervjuer har vi fått tillgång till genom annonsen på alumniplattformen. 

Däremot fick vi tips tack vare det inlägget av alumnipersoner om personer som inte 

studerat samma utbildning. Vi har också märkt av en benägenhet att vilja tipsa oss om 

vänner och arbetskamrater som faller in under våra kriterier, ett sätt på vilket vi fått flera 



  
 

26 

intervjuer. Denna likhet bland intervjuanderna skulle också kunna bidra till en normativ 

isomorfism och att de utgörs av en mer homogen grupp. Men även snöbollseffekten bör 

tas i beaktning. Snöbollseffekten är en aspekt av bekvämlighetsurvalet och innebär att vi 

fått intervjuer tack vare andra intervjuander (Trost 2011), något som gjordes tills vi hade 

tillräckligt med personer att intervjua. 

Något som talar till vår fördel är att uppsatsens intervjuander verkar inom ett brett 

spektra av yrkeskategorier inom musikbranschen. De arbetar som och inom områden av 

rättighetsfrågor, management, turnéproduktion, skivbolag, event, musiker, artisteri, PR 

och marknadsföring. På så vis bör vi ha fått tillgång till resonemang som inte endast är 

representativa för en viss yrkeskategori inom musikbranschen. Alltså har vi fått en 

heterogen grupp intervjuander med en stor variation inom vår avgränsning frilansande 

kvinnor inom musikbranschen. Något som brukar ses som positivt för kvalitativa 

intervjuer (Trost 2011). Däremot har endast en av de vi intervjuat barn, vilket gör att vår 

empiri är bristfällig sett till vår analys av familjeaspekten. 

2.6 Tolkning 
Gällande hur vi använt oss av vår empiri för att belysa kvinnors frilansande har vi tolkat 

våra intervjuer med hjälp av studier och valda teorier vi anser relevanta och legitima att 

basera resonemangen på. Men först transkriberade vi samtliga intervjuer, utifrån 

ljudfilerna som spelats in vid intervjutillfället. En fördel med transkribering är att vi 

lärde känna materialet (Repstad 2007). Vid transkriberingen skrev vi ner allt som sas 

ordagrant, oavsett om vi vid det tillfället ansåg informationen relevant eller ej. Något 

som Pål Repstad (2007) rekommenderar. Efter en första transkribering lyssnade vi 

igenom samtliga intervjuer igen för att eliminera eventuella hör- och slarvfel som 

uppstod vid den första transkriberingen. 

Eftersom vi har gjort kvalitativa intervjuer är det irrelevant att sammanställa vår empiri 

på det sätt att vi skulle försöka utläsa mönster utifrån det antal intervjuander som sagt 

något (Trost 2011). Detta eftersom våra intervjuander inte kan representera vår 

urvalsgrupp i den mån att de är för få. Vi kan inte utifrån deras svar veta hur vanliga de 

svaren, tankarna och resonemangen är i vår urvalsgrupp. Det vi kan få reda på är att de 

tankarna existerar och således till någon utsträckning bör återkomma hos andra personer 

inom samma grupp. Då vi även har använt oss av ett bekvämlighetsurval blir 

intervjuanderna än mindre representativa (Trost 2011). Antal eller procentantal är 

främst intressant vid kvanitativa intervjuer (ibid.). 
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Författarnas förförståelse för ämnet medförde, förutom utformandet av frågemallen, att 

vi har haft vissa teoretiska förväntningar gällande vilka teman som skulle bli centrala i 

intervjuerna. Däremot har vi varit öppna för att hitta andra infallsvinklar och oväntade 

tankar vid vår tolkning av materialet. Något som är viktigt (Repstad 2007), speciellt vid 

en induktiv ansats. 

Meningskoncentrering är ett tillvägagångssätt som vi har använt oss av i analysen av 

våra intervjuer. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) omfattas analysen 

inom meningskoncentrering av fem steg. Dessa har vi följt. Det första steget är att läsa 

igenom intervjun och få en känsla av helheten - vad det faktiskt pratas om. I steg två 

fastställs naturliga meningsenheter där texter, ord och meningar med samma innebörd 

förenas. Som ett tredje steg formas teman som dominerar en naturlig meningsenhet och 

som är väsentliga för vad vi undersökt. Vi har skapat ett dokument för varje tema där vi 

sammanställt allt som sagts i intervjuerna inom det ämnet. I ett fjärde steg gäller det att 

skapa en subjektivitet där frågor ställs till meningsenheterna. Frågorna bör vara utifrån 

vårt syfte men samtidigt vill vi ställa oss kritiska till vad som faktiskt sägs och vara 

öppna för att ta in andra perspektiv. I det femte och sista steget knyts intervjuns centrala 

och väsentliga teman ihop i en beskrivande sammanfattning. 

Då vi analyserade och tolkade våra intervjuer var det viktigt att vi strävade mot att 

uppnå en variationsrikedom. Detta för att vi skulle kunna skapa en större förståelse för 

vad som faktiskt sagts - ur olika perspektiv - samt att våra tolkningar vidare ska kunna 

ses som legitima i sin mening. Då det är omöjligt att nå en objektivitet har vi varit 

subjektiva i vår tolkning. Däremot går det att skilja på tendentiös subjektivitet och 

perspektivistisk subjektivitet (Kvale & Brinkmann 2014). Perspektivistisk subjektivitet 

innebär att när vi analyserat materialet intog vi olika perspektiv och ställde frågor ur 

olika perspektiv till samma text (Kvale & Brinkmann 2014). På så vis kom vi fram till 

olika tolkningar av meningen - vad det var som faktiskt sas och vilka olika betydelser 

det kan ha. Detta är vad vi strävade efter i vårt tolkande, då det gör det möjligt att 

begripa olika tolkningar och få olika perspektiv på svaren. Subjektivitet skapar en 

mångperspektivistisk mening och blir på så vis en styrka i tolkningen. Med tendentiös 

subjektivitet å andra sidan menas att tolkaren endast lägger märke till saker som stödjer 

den egna uppfattningen (ibid.). I intervjun redovisas bara de yttranden som rättfärdigar 

den egna åsikten och slutsatsen och blundar då för den information som pekar åt ett 

annat håll (ibid.). Detta är något vi i högsta möjliga mån har försökt att undvika. 
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Vi har velat vara öppna i vårt tolkande och på så vis också öppna för de många olika 

riktningar som informationen har pekat mot. I de olika stegen av analysen har vi kopplat 

våra sammanfattade teman direkt till rådatan, då vi vill att glappet mellan våra 

respondentens svar och hur de beskrivs i de olika stegen ska spegla källan så väl som 

möjligt. Respondenterna ska kunna känna igen sina svar i våra sammanfattningar och då 

krävs det att inga nyanser går förlorade. Detta ökar analysens tillförlitlighet ännu mer 

(Lantz 2013). 

2.7 Forskningskvalitét 

I denna uppsats har vi haft ett genomgående kritiskt förhållningssätt till fenomenet vi 

undersökt då vi strävat mot att komma fram till ett så verklighetsförankrat svar som 

möjligt till våra frågeställningar, så att uppsatsen blir så tillförlitlig som möjligt. Vi har 

försökt göra uppsatsen autentisk i högsta möjliga mån, och med autenticitet menas 

”dataunderlagets äkthet, med pålitlighet att forskningsarbetet genomförs på ett 

konsekvent sätt och att utomstående kan bedöma de procedurer som använts, och med 

träffsäkerhet att underlaget faktiskt belyser de fenomen som undersökningen avser” 

(Lind 2014 s. 132). 

Då dataunderlaget till viss del består av egeninsamlad empiri och således är äkta 

kommer vi att kritisera hur pålitlig vår information är utifrån våra intervjuer, samt hur 

träffsäkra vi har varit på att samla in empiri i sammanhang till våra frågeställningar samt 

hur vi tolkat denna empiri, men även relevansen i den. 

Det skulle kunna vara så att intervjuerna med större trovärdighet kan besvara 

forskningsfrågan som rör varför kvinnor frilansar, eftersom den handlar om 

intervjuandernas subjektiva upplevelser. Den andra forskningsfrågan handlar om 

frilansandets betydelse för kvinnors position på arbetsmarknaden. Även om de 

intervjuade kvinnorna kan redogöra för sina tankar kring dessa aspekter, och det är av 

högsta relevans för vår uppsats, kan en behöva ställa sig mer kritisk till relevansen av 

deras svar för dessa aspekter av forskningsfrågorna. Detta eftersom uttalanden kring de 

ämnena bör rymma en högre grad av spekulationer då det ej handlar om subjektiva 

upplevelser. Inte heller bör dessa resonemang vara av lika stor relevans för den andra 

forskningsfrågan som för den första. Gällande varför kvinnor ur ett strukturellt 

perspektiv frilansar kan källor om statistik inom arbetslivet vara viktiga, medan frågan 

om hur kvinnors frilansande kan påverka deras situation på arbetsmarknaden till stor del 

handlar om omvärldsanalys. För att förankra respondenternas tankar gällande dessa 
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frågor har vi prövat respondenternas spekulationer och relevanta verbala resonemang 

med hjälp av studier och teorier. 

En nackdel med att använda musikbranschen som fält är att en bör ställa sig kritisk till 

att generalisera uppsatsens slutsatser till andra fall och därigenom andra branscher. 

Eftersom vårt syfte är att belysa frilansande ur ett genusperspektiv och inte specifikt 

inom musikbranschen, utan att vi endast använder den som ett analytiskt fält, skulle 

detta kunna minska relevansen för uppsatsen. Däremot skulle vårt resultat kunna prövas 

i vidare forskning i fler branscher, med hjälp av en kvantitativ metod (Lind 2014). 

Gällande vår geografiska avgränsning till Sverige bör en ha i åtanke att det kan 

föreligga kulturella skillnader om en vill se på ämnet ur ett internationellt perspektiv. 

Majoriteten av de personer vi intervjuat till denna uppsats har haft en ålder på mellan 20 

och 30 år, vilket gör dem till unga i arbetslivet. Vi har därigenom inte haft en heterogen 

grupp vad gäller åldersspann. Vi har heller inte haft en heterogen grupp vad gäller deras 

erfarenhet inom frilans. Alla utom en intervjuand har varit aktiva frilansare, antingen 

genomgående eller till och från, i under fem års tid. Då det kommer till våra 

intervjuanders möjlighet att representera en heterogen grupp av frilansande kvinnor 

anser inte vi att vi har uppnått den önskvärda nivån vi velat. På så vis kan våra argument 

ha ett ursprung i något homogena tankar, åsikter och värderingar istället för, troligtvis, 

mer heterogena sådana som istället skulle ha gett oss mer nyanserade och diversifierade 

tolkningar av intervjuandernas svar. 

I anskaffandet av personer att intervjua för denna uppsats har vi endast fått tillgång till 

en intervjuand som haft barn. Då ämnet frilans enligt tidigare forskning tydligt influerar 

kvinnors val av, samt möjlighet i att skaffa barn, har vi inte kunnat beröra detta område 

i den utsträckning vi från början velat. Denna kvinnas åsikter har vi fått tillgång till och 

i och med att hon tycker och tänker på det sättet hon är trots det ändå en indikation på 

att de åsikterna existerar och är därför legitima att ta i beaktande. Det hade dock varit 

intressant att intervjua fler kvinnor som haft barn, för att vi på så vis få fler perspektiv i 

empirin. 

Samtliga av oss författare är kvinnor och därmed lika ur en könsaspekt. Vi har alla även 

samma etniska bakgrund och är även inom den frågan homogena som grupp. Att vi är 

de personerna vi är och har de erfarenheterna vi har, går inte att råda för i någon större 

utsträckning. Normer, krav och förväntningar utifrån samhället har format oss som 
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personer och den ojämställdhet och diskriminering vi själva fått uppleva har lett till ett 

visst kritiskt tillstånd hos oss. En väsentlig del av detta formande har tagit den riktning 

det tagit på grund av vårt kön och vår etniska tillhörighet. Vi lämnar problematiken och 

begränsningarna angående etnicitet där, att beröra det vidare skulle innebära en helt 

enskild uppsats. Vidare inom könsrollerna leder troligtvis vår brist på heterogenitet till 

att vi även har brist på en del perspektiv och vinklar som vi hade haft om vi (eller 

åtminstone någon av oss) exempelvis varit män. 

Då samtliga författare till denna uppsats är kvinnor har vi tolkningsföreträde inom det 

genusvetenskapliga fältet. Tolkningsföreträde innebär i en juridisk mening att 

fackförbundens tolkning av ett kollektivavtal ska ha företräde (MBL 2013 §§38-40; 

Nationalencyclopedin 2015b), men mer allmänt menas att en individ eller grupp kan ha 

tolkningsföreträde i olika frågor. Till exempel har samer tolkningsföreträde i frågor som 

gäller området Sápmi medan kvinnor framför män har tolkningsföreträde i 

jämställdhetsfrågor. På ett annat sätt än män är vi påverkade av rådande 

samhällsstrukturer som påverkar kvinnor och rimligtvis bör vi ha mer verklighetstrogna 

erfarenheter och uppfattningar om hur dessa strukturer påverkar och påverkas av 

kvinnor. Däremot ska inte våra egna uppfattningar lysa igenom uppsatsen, något som 

gör att vårt kön kanske inte är så väsentligt. 

På samma sätt som vi har tolkningsföreträde, har andra kvinnliga författare inom detta 

ämne tolkningsföreträde och därför har vi använt oss av en stor andel kvinnliga 

författare. I källförteckningen har vi skrivit ut både för- och efternamnen på författarna 

för att det ska synas vilket kön författaren som skrivit källan har. Annars finns en risk 

att läsaren tolkar det som att alla är skrivna av män
5
 just eftersom mannen är norm 

(Wahl & Holgersson 2013). 

Vi har haft ett kritiskt tänkande till om källorna vi använt oss av inom frilans är skrivna 

av män eller kvinnor därför att mäns syn på eller upplevelse av frilans inte behöver vara 

detsamma som kvinnans. Vi har fortfarande valt att ha med källor om frilans skrivna av 

män därför att vi vill ha ett vidgat och objektivt perspektiv i uppsatsen, men vi har noga 

valt vilka teorier och antaganden som vi kan använda oss av. Det finns de teorier och 

texter som är mer legitima än andra inom våra områden om frilans och genus. Detta har 

vi också försökt vara medvetna om i vårt urval av de teorier vi valt att använda oss av. 

                                                 

 
5
 Mikael Lundgren. Linnéuniversitetet. Föreläsning den 26 oktober 2015. 
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Vi har exempelvis utgått mycket från Rosabeth Moss Kanters texter om genus. Många 

andra teoretiker tar upp hennes teorier i sina texter och använder dem som en grund. 

Hon anses även som något av en pionjär inom genusforskningen och har fått många 

utmärkelser inom organisationsområdet (Puffer & Kanter 2004). Det har därför varit 

självklart även för oss att inte bortse från hennes teorier i vårt skrivande utan snarare 

grunda även vårt arbete på dem. 

Uppsatsen genomsyras av ett feministiskt språkbruk. Genomgående under uppsatsen har 

vi valt bort att använda ordet “man” som generiskt pronomen, till förmån för ordet 

“en”.  Detta är ett aktivt val som grundar sig i att mannen inte är norm bara i samhället i 

stort och företagsekonomin i synnerhet, utan att han även är normen som språkbruket 

utgår från (Nordenstam 2003; Milles 2008). Eftersom denna uppsats ämnar att 

ifrågasätta dessa samhälleliga strukturer vill vi inte automatiskt reproducera dem i en 

högre grad än nödvändigt, utan i stället ge alternativ. Användningen av ordet “en” 

skulle kunna förvirra läsaren men vi utgår från att många som är intresserade av vår 

uppsats har stött på det valda språkbruket sedan tidigare. Om så inte skulle vara fallet 

bör många som läser uppsatsen vara intresserade av genusvetenskapliga frågor, något 

vederbörande språkbruk kan hamna inom ramen för (Nordenstam 2003). Vi bedömer att 

det inte är en stor risk att personer avstår från att läsa vår uppsats, eller inte förstår vad 

som menas, på grund av valda språkbruk. Eftersom ordet “en” används normativt i sin 

motsvarighet på engelska (Cameron 1998) så bör inte ordet vara särskilt 

uppseendeväckande. Ett annat feministiskt ord vi använder oss av är ordet “hen”. I de 

fall där det inte framgår eller ligger någon relevans i socialt kön, genus, om personen vi 

talar om, har vi använt oss av “hen” som könsneutralt personliga pronomenet. Men 

eftersom vår uppsats är genusvetenskaplig och till stor del centrerar kring kvinnor har 

det ofta varit relevant vilket kön personer har. Användande av ordet “hen” visar också 

på att det finns fler personer än bara “hon” och “han” (Milles 2008), men dessa personer 

är de vi exkluderar i vår uppsats. 

2.7.1 Källdiskussion 

Inom källkritiken finns det fyra klassiska kriterier som hjälp för hur en ska kunna 

bedömma sanningshalten i olika påståenden. De olika kriterierna är äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens (Esaiasson et al 2012).   

De grundantaganden vår uppsats vilar på är stödda på flera av varandra oberoende 

källor. Exempel på dessa grundantaganden är att frilansande som organisationsform blir 
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allt mer populärt (Watson 2013; Bögenhold & Klinglmair 2015; Meager 2015) och att 

arbetslivet är ojämställt (Kanter 1979/2007; Kanter 1977; Blomquist & Röding 2010; 

Bögenhold & Klinglmair 2015). Denna triangulering har vi försökt hålla oss till i en hög 

grad genomgående i uppsatsen.  

Denna triangulering ska vila på tillförlitliga källor och inte källor som kan nyanseras till 

fördel för specifika intressen (Esaiasson et al 2012). Trots att de besitter för oss relevant 

underlag har vi gjort ett aktivt val av att inte använda oss av källor som exempelvis 

Kommunal eller Sveriges Kvinnolobby, då de uppenbart färgas av egenintressen i det de 

publicerar. Vi strävar efter att använda oss av så neutrala källor som möjligt, alltså 

källor som varken är utvecklade utifrån eller för att främja specifika åsikter.  

Vad gäller publiceringsår har det varit en viktig fråga för oss i sökandet efter material 

vad gäller området för frilans därför att det är de tidsmässigt aktuella källorna, som är de 

som i en högre grad bidrar till vår uppsats tillförlitlighet (Esaiasson et al 2012). 

Anledningen till detta ligger i den förändring som skett inom området de senaste åren. 

Vidare ser vi inte inom genus som ämne ett lika stort behov av nyligen publicerade 

texter då genus som område berör samma problematik, möjligheter och teorier idag som 

på 1970-talet då Rosabeth Moss Kanter publicerade Man and Women of The 

Corporation (1977). Dock finns det en generell strävan efter att använda oss utav 

publiceringar som publicerats inom de senaste åren, när möjlighet till detta finns, då de i 

större grad berör dagens samhälle. Då vi skriver denna uppsats med fokus på hur 

situationen ser ut idag inom området genus och frilans, tillför detta mer legitimitet till 

vår text. 

Vissa effekter kan ha uppkommit utifrån vad för erfarenheter författaren av de texter vi 

använt oss av besitter (Dalen 2015). Exempelvis kan det faktum att många är kvinnor ha 

färgat texten som skrivits utifrån deras egna upplevelser av diskriminering och 

ojämställdhet. I kontrast till kvinnornas tolkningsföreträde i frågan om genus kan deras 

kön påverka dem till att beröra den problematik som de anser relevant utifrån deras egna 

upplevelser. Detta trots att det exempelvis kan finnas andra områden inom frågan som 

kan vara av större relevans. 

2.8 Forskningsetik 
Användandet av ordet “hen” till trots, har vi ett genomgående cisperspektiv. 

Cispersoner menas med personer med ett linjärt kön; biologiskt/juridisk kön, socialt 



  
 

33 

kön, könsidentitet och -uttryck som överensstämmer med varandra (RFSL 2015). Denna 

uppsats delar upp människor i kvinnor och män utifrån att det antagna, tillskrivna, könet 

stämmer överens med deras könsidentitet. Däremot identifierar samtliga intervjuander 

sig som kvinnor då vi har kommunicerat våra kriterier, däribland att intervjuanderna ska 

vara kvinnor, redan vid efterfrågan. I och med cisperspektivet exkluderar vi 

transpersoner och icke-binära personer, vars “samtliga” kön inte stämmer överens och 

därmed faller utanför tvåkönsnormen (RFSL Ungdom 2015). Detta är problematiskt 

eftersom vi osynliggör en grupp människor (personer med könsöverskridande identitet 

eller uttryck), som även exkluderas i stor utsträckning i samhället till den höga grad att 

det utgör en av sju diskrimineringsgrunder (Diskrimineringsombudsmannen 2015). 

Ändå är det en uppdelning vi bedömer nödvändigt att göra, då statistik och tidigare 

forskning vi använt som grund endast tar upp kvinnor och män samt att vi ämnat att 

jämföra just kvinnor och män. Men alla som har ett kvinnligt personnummer är inte 

kvinnor, utan de kan ha en könsidentitet som inte överensstämmer med deras juridiska 

kön. Däremot är statistiken uppdelad efter en binär könsuppdelning utifrån det juridiska 

könet. På det sättet kan statistiken vara missvisande på det viset att vissa som juridiskt 

räknas inom ett visst kön, inte är det. Detta kan göra våra uppsats mindre tillförlitlig. 

Utifrån denna binära könsuppdelning utgår vi även från ett heteronormativt perspektiv. 

När vi tar upp barn, vård av familj och arbetsbörda i hemmet talar vi främst om den 

frilansande kvinnans position i förhållande till en manlig partner. Detta eftersom vi 

ställer kvinnans position i arbetslivet i jämförelse med och förhållande till mannens. 

Något som även gör att vi har ett kärnfamiljsperspektiv, där båda föräldrarna antas leva 

tillsammans. Detta exkluderar inte bara homo- eller bisexuella människor, men även 

personer med andra sexuella läggningar så som polyamori (RFSL 2015) samt 

familjesammansättningar som inte är lika kärnfamiljens. Alltså har vi ett normativt 

perspektiv genomgående i uppsatsen, för att enklare kunna generalisera till slutsatser 

samt sett till praktiska begränsningar som utrymme. 

Det finns många problem som kan uppstå vid kvalitativ intervjuforskning. En av dem är 

faran för stigmatisering - den bild som förmedlas via en forskningsrapport kan finnas 

kvar hos människor och stämpla dem under en lång period, även efter det att 

förhållandena för länge sedan ändrat sig (Goffman 2014; Dalen 2015). Risken att skada 

är ett metodproblem, eftersom risken för självcensur när det gället att diskutera 

eventuellt negativa eller upprörande fynd är uppenbar (Dalen 2015). Det har varit 
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viktigt för oss som intervjuar att tänka igenom möjligheten till de ogynsamma bieffekter 

som kan uppstå efter det att uppsatsen publicerats. Något det kan tänkas vara är att 

intervjuanderna kan få ett negativt förhållande till tidigare och kommande arbetsgivare 

och uppdragsgivare. Denna risk bedöms vara liten men ändå inte obetydlig. Därför har 

vi gjort dem alla till anonyma i texten. Men den största anledningen till att vi gjort 

samtliga intervjuander anonyma i texten är för att vi inte ser någon anledning till att 

nämna dem vid namn. Betoningen ska ligga vid intervjuandernas svar och egna tankar, 

inte vid dem som enskilda individer. 

Det finns andra viktiga etiska frågor att ta i beaktande; frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell 2013; Lind 2014; Dalen 2015). 

Samtliga områden är relevanta att ta häsnyn till i vår uppsats. Ett frivilligt samtycke 

innebär att, i detta fall de som intervjuats, valt att medverka utan yttre påtryckningar 

eller begränsningar (Dalen 2015). Den som blir intervjuad har även rätt till information 

om syftet och planen för forskningen, följder och risker som forskningen kan medföra, 

sin rätt att när som helst avbryta sin medverkan och vem/vilka som är 

forskningshuvudmän (Dalen 2015). I enlighet med detta har intervjuanderna fått 

information om vad undersökningen handlar om. I kvalitativa intervjuundersökningar är 

kravet på konfidentialitet särskilt viktigt eftersom det sker ett personligt möte mellan 

parterna (ibid.). Det är viktigt att den som intervjuar informerar intervjuanden om sin 

rätt till anonymitet och att de uppgifter som lämnas under intervjun blir 

sekretessbehandlade om så önskas (ibid.). Vi har gjort samtliga intervjuander anonyma, 

samt innan intervjun upplyst om att om det är en eller flera frågor de inte vill svara på 

behövde de inte det. Detta kan innebära ett dilemma för forskaren då resultaten i vissa 

fall kanske inte anses lika trovärdiga (Dalen 2015.). Då vårt ämne inte är särskilt 

kontroversiellt har ingen av våra intervjuander inte velat svara på någon fråga. Reglerna 

för krav om samtycke och information som vi redogjort för går under lagen och krav på 

konfidentialitet har sin källa i forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Dalen 2015). 

Sammanfattningsvis har vi strävat efter att de personer som medverkat ska känna sig 

trygga och fria i sitt medverkande och att vi författare visar respekt till de medverkande 

och vad de sagt i intervjuerna. Innan intervjuerna har vi varit tydliga med att 

intervjuanderna inte behöver medverka med namn, så att de inte skulle hämma sina svar 

utifrån en oro av att deras medverkande kan påverka dem negativt. Vi har även mailat 
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transkriberingerna till intervjuanderna, så att de ska känna sig säkra på att vi skrivit och 

tolkat utifrån vad det är de faktiskt sagt. Vi har även varit noga med att kommunicera 

vad uppsatsen har för syfte och var den kommer att publiceras, så att de har kunnat vara 

medvetna om vad för forskning medverkat i. 
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3 Disposition 
Uppsatsen kommer följa en disposition där teori, empiri och tolkning är uppdelad i fyra 

olika delar utifrån teman vi genom vår empiriska undersökning kunde utläsa var 

centrala för uppsatsens frågeställning. Rådande struktur kan ses som okonventionell, 

men detta till fördel för att komma ifrån en mer traditionell struktur med ett samlat 

teorikapitel efter metoddelen. I stället argumenterar vi för att vår disposition, 

innehållande fyra teman som inleds med varsitt teorikapitel, för att efterföljas av en 

sammanslagning av empiri och tolkning, medför att tankebanan kan följas på ett logiskt 

vis. Genom denna struktur kan våra teman separeras från varandra för att slås samman i 

den gemensamma slutsatsen. Samtliga teman består av olika aspekter som kan besvara 

våra frågeställningar om varför kvinnor frilansar samt hur det kan påverka deras 

position på arbetsmarknaden. 

Det första temat berör makt innan arbetet. Här tas faktorer upp som kan påverka 

kvinnan att få tillgång till arbete. Teorin om homosocial reproduktion kommer att vara 

central. Begrepp som rekrytering, outsourcing och kvotering kommer att vara 

behjälpliga i vår tolkning. Det andra temat handlar om maktaspekter när kvinnan väl har 

fått arbete. Kanters teori om glastaket, samt dess tre understrukturer (möjlighets-, makt- 

och frekvensstrukturen) kommer att ligga som en grund för temat. Därefter berör vi 

härskartekniker. Hierarki, specialisering och karriär är tre centrala begrepp. Uppsatsens 

tredje tema är frilansarens externa miljö. Work-life balance-teorin är här central, och 

den kommer att tolkas med hjälp av aspekter som trygghet, flexibilitet och relationer. 

Slutligen presenteras det fjärde temat, vilket centrerar kring den interna miljön och har 

en mer psykologisk utgångspunkt. Teorin om primadonnan, med underkategorierna 

kall, mening, kickar, flow, identitet och självförverkligande kommer att ligga till grund 

för vår tolkning i det slutgiltiga temat. 
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4 Makt innan arbetet 
I detta kapitel berörs makt innan arbetet. Med detta menar vi faktorer som påverkar 

kvinnors möjligheter att rekryteras och därmed få tillgång till arbete. Här syftar vi alltså 

på det stadie som kvinnan befinner sig i innan hon anlitats. 

4.1 Teori 
Homosocial reproduktion och kvotering är de två teorierna vi kommer att beröra inom 

detta tema. Dessa två är begrepp som båda berör gällande hur kvinnan får tillgång till 

arbete och blir därför centrala inom detta tema. 

4.1.1 Homosocial reproduktion 

Kanter utvecklade begreppet om homosocial reproduktion efter att det grundats av Jean 

Lipman-Blumen år 1976 (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008; Blomquist & 

Röding 2010). Med detta begrepp menas kortfattat att män tenderar att anställa män 

(Kanter 1977). Anledningen till att män väljer att rekrytera män är för att minimera 

osäkerhet som finns i relationen hos dem till kvinnor, då kvinnor är mer olika männen 

själva (Kanter 1977). Män strävar därigenom efter att skapa kontakter med liknande 

personer - homosociala relationer. I motsättning sorteras det som anses som annorlunda 

- kvinnor - bort (Blomquist & Röding 2010). På så vis tar sig inte kvinnor in i 

organisationen, eller det är åtminstone svårare för dem än vad det är för män. Då män 

sitter på de flesta toppositionerna - både i samhället (Blomquist & Röding 2010; Wahl 

& Holgersson 2013) och i musikbranschen (Musiksverige 2015) blir denna begränsning 

i att kvinnor väljs bort vid rekrytering en verklighet - både i musikbranschen och i 

övriga samhället. Detta på grund av att män är de som oftast väljer vilka som ska 

rekryteras till organisationen på grund av att de dominerar organisationerna (Blomquist 

& Röding 2010).  

På samma sätt som män strävar mot att skapa homosociala relationer och riktar sig mot 

andra män borde även kvinnor göra det, genom att rikta sig till kvinnor. Dock måste 

kvinnor orientera sig både mot kvinnor och män för att uppnå samma resultat som män, 

detta med anledning av att kvinnor som grupp inte har samma maktposition som män, 

utan har mindre makt. Detta leder till att de uppvisar heterosociala beteenden istället 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008). Denna effekt av att kvinnor måste rikta 

sig mot både män och kvinnor gör än mer att det blir svårare för kvinnor att ta sig in och 

framåt i arbetslivet. Oavsett hur mycket kvinnor anstränger sig kommer de inte befinna 
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sig i de homosociala relationerna på samma sätt som män gör. Detta med utgångspunkt i 

att mannen är norm. 

Som en konsekvens av homosocial reproduktion, ett naturligt beteende som sker 

omedvetet hos individer, påverkas rekryteringen - vilka som anställs till organisationer. 

En effekt av detta fenomen är att män anställs i högre grad än kvinnor (Kanter 1977; 

Blomquist & Röding 2010) och på så vis är fenomenet en bidragande faktor till att män 

dominerar organisationerna (Wahl & Holgersson 2013; Joseph 2015). 

4.1.2 Kvotering 

I boken Kvotering av Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall redogörs för att 

“kvotering kan definieras som en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätta till 

oönskade skevheter i samhället” (2008 s. 10). Organisationer formulerar kvantitativa 

mål (kvoter) som fungerar som bindande krav. Dahlerup och Freidenvall (2008) menar 

på att det är just därför som kvoteringsfrågan är så kontroversiell: det är lätt att 

undersöka om kvoten uppfyllts. Kvoteringsförespråkare har som utgångspunkt att 

jämställdhet inte kommer av sig själv, utan att det är något en aktivt bör främja (ibid.). 

Kvotering behöver inte nödvändigtvis gälla könskvotering, utan även till exempel 

kvotering mellan etniska grupper eller representanter för intresseorganisationer (ibid.). 

Om en anser att kvinnors underrepresentation i exempelvis styrelser beror på en 

systematisk diskriminering och sållas bort (medvetet eller omedvetet) i 

rekryteringsprocessen bör kvotering ses som en legitim lösning (Dahlerup & 

Freidenvall 2008). Bland annat UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) har kvotering som ett av de väsentliga medlen för att nå en större 

jämlikhet mellan könen i sin rapport om den kreativa sektorn, hur den ser ut och hur den 

kan förbättras i världen (Joseph 2015). Motståndare mot könskvotering menar däremot 

att kön inte spelar någon roll och att kvotering kan leda till kompetensbortfall (Dahlerup 

& Freidenvall 2008). Här är det även intressant att notera att fler kvinnor än män är 

högutbildade i Sverige (Statistiska Centralbyrån 2013b), och att trots detta dominerar 

ändå män organisationerna och dess toppositioner (Blomquist & Röding 2010; Wahl & 

Holgersson 2013). 

Könskvotering faller under en av tre typer av jämställdhetspolitiska åtgärder, som har 

tillkommit sedan 1960-talet (Dahlerup & Freidenvall 2008). Denna typ kallas för 

positiva åtgärder eller positiv särbehandling (Dahlerup & Freidenvall 2008). Ungefär 

hundra länder använde sig 2008 av könskvotering inom politiken för att skynda på 
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utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle (ibid.). Forskaren Pippa Norris har räknat ut 

att kvinnorepresentationen inte kommer bli jämställd förrän om 100 år, om vi fortsätter i 

nuvarande takt (ibid.). 

Eftersom könskvotering är till fördel för kvinnorna menas det ibland på att männen 

därför automatiskt diskrimineras, men jämställdhetslagen säger att förbud mot 

könsdiskriminering inte råder “om behandlingen är ett led i strävanden att främja 

jämställdheten i arbetslivet” (Dahlerup & Freidenvall 2008 s. 14). Alltså är inte 

kvotering diskriminering enligt lagen, men tvister har förekommit (Dahlerup & 

Freidenvall 2008). Detta bör vara ännu en anledning till kvoteringens status som 

kontroversiell. 

4.2 Empiri och analys 
4.2.1 Rekrytering 

Kanters teorier har utgått från “klassiska” organisationer (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2008), medan denna uppsats berör frilansande som organisationsform. En bör 

ha i beaktning att vid rekrytering av frilansare behöver det inte se ut på samma sätt som 

vid vanliga organisationer. Homosocial reproduktion påverkar kvinnans möjligheter att 

rekryteras (Kanter 1977; Blomquist & Röding 2010). Det grundas i en osäkerhet från 

männens håll, av relationen mellan dem och kvinnor (Kanter 1977). Men relationen 

mellan den anställda (rekryteraren) och frilansaren bör inte vara lika stark som den 

mellan två anställda på samma bolag. Eftersom frilansare anlitas på kortare basis bör det 

vara än mindre riskabelt för män att anlita kvinnor till frilansuppdrag jämfört med till 

fasta anställningar. Många av våra intervjuander menar på att de uppfattar det som att 

kvinnor har lättare för att anlitas till uppdrag än att anställas till fasta anställningar. 

Den mindre risken hos män i att anlita kvinnliga frilansare än att anställa dem borde 

ligga i att frilansaren fortfarande står utanför organisationen. De bör dela arbetsplats, 

organisationskultur och arbetsrelationer i en lägre grad. Därför bör osäkerheten i 

relationen mellan rekryteraren och den rekryterade (Kanter 1977; Blomquist & Röding 

2010) inte väga lika mycket som vid en anställning och vikten av homosociala 

relationer bör inte vara lika stor. Därigenom borde kvinnor generellt ha lättare för att 

rekryteras till arbete genom frilansuppdrag än fasta anställningar. Något våra 

intervjuander instämmer i angående aspekten av homosocial reproduktion. Eftersom 

frilansaren i och med uppdragen bör få erfarenhet och kontakter inom den branschen, 
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det yrke och den organisationen hen jobbar för bör hen ha lättare att få anställning där 

om företaget börjar anställa, om möjlighet och vilja skulle uppstå. 

4.2.2 Outsourcing 

Det blir vanligare för företag att outsourca arbete, det vill säga hyra in arbetskraft som 

ligger utanför företaget (Lister 2010). Burke (2012) instämmer och menar på att 

organisationer har uppvisat en benägenhet att anlita frilansare för uppdrag, istället för att 

anställa personer. Detta är en uppfattning som vår insamlade empiri stödjer. Orsaken till 

detta anser ett fåtal av våra intervjuander är att det är ekonomiskt sparsamt för 

organisationerna att ta in frilans, samt att det är enklare för dem. Något som även 

bekräftas av Burke (2012) samt av Burke och Cowling (2015). Alla typer av företag kan 

ge uppdrag åt frilansare. En naturlig typ bör vara företag som till någon del arbetar 

utifrån projekt; istället för att anställa någon kan de outsourca det arbetet och “hyra” en 

frilansare under projektperioden. Hela 90% av företag i USA outsourcar en del av deras 

arbete och den genomsnittliga andelen outsourcing för företag steg mellan år 1990 och 

2010 från 6 till 27% (Lister 2010). År 2010 planerade 30% av företagen i USA att anlita 

fler frilansare året därpå (Lister 2010). Det vittnas också om att outsourcing inte längre 

räknas som en kortsiktig lösning, utan nu är en mer naturlig del av 

organisationsmodellen (ibid.). Eftersom outsourcing ökar bör det kunna vara något som 

påverkar efterfrågan på frilans att bli ännu större. Så länge inte andelen frilansare ökar i 

samma takt som det outsourcade frilansarbetet bör detta kunna göra att frilansare kan 

vara mer selektiva i vilka uppdrag de vill ta och därmed får ett bättre arbete. Men om 

frilansandet skulle öka i samma takt kan de inte vara mer selektiva och andelen 

outsourcing påverkar inte utgången, om det inte skulle öka i en högre grad och det blir 

större konkurrens mellan uppdragen. 

Ur ett företagsperspektiv skulle frilansuppdrag däremot kunna användas som en ursäkt 

till att slippa anställa folk på längre basis. Att inte ha personer som anställda utan istället 

anlita personer på uppdrag gör att de inte har samma skyldigheter gentemot frilansaren, 

då anställningsskydd som kollektivavtal inte gäller dessa med bakgrund av att de inte är 

anställda (Göransson & Garpe 2013). Detta gör att de slipper ha större ansvar över 

frilansare, till exempel i frågor som avskedande. Sverige är känt för sin strikta 

arbetslagstiftning när det gäller uppsägning (Skedinger 2008). I frilansarens fall kan de 

beslutsfattande “bara” undvika att förlänga uppdraget. Detta medför en större flexibilitet 

för företaget (Svensson 2010). Något annat som talar för dessa positiva aspekter ur en 
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företagssynpunkt är att 3% av företag med många anställda i USA 2010 berättade att de 

planerade att ersätta frilansare med anställda när deras ekonomi går bättre (Lister 2010). 

Utifrån detta resonemang kan en utläsa att det ofta är billigare för företag att anlita 

frilansare istället för att anställa, samt att de slipper ansvar på samma sätt. Något som 

talar för att företagen kommer fortsätta att anlita frilansare, vilket också gör att 

frilansare lär få fler uppdrag i framtiden. Något som också talar för att frilansare 

kommer kunna vara mer selektiva i vilka uppdrag de tar. 

Under våra intervjuer uppdagades det att de intervjuade inte yrkade på att de har något 

problem med att inte bli anställd av företag istället för att bli anlitade på uppdragsbasis, 

då de är nöjda med sin arbetssituation. De visade en förståelse till och håller med om 

påståendet att företagen ofta väljer att hyra in en frilansare istället för att anställa en 

individ (Massey & Elmore 2011; Burke 2012). Ett fåtal av intervjuanderna diskuterade 

att det är dyrt för företagen att anställa och att de förmodligen vill slippa fasta kostnader 

som en anställning kräver. De verkar ha funnit sig i att företag tenderar att anlita 

frilansare, och att de inte har något problem med det. Detta förstärker bilden av att de är 

nöjda med att frilansa. 

I Sverige frilansar en tredjedel av personerna inom musikbranschen (Musiksverige 

2015), som är en väldigt föränderlig bransch (Passman 2012). Därför bör organisationer 

även outsourca i stor utsträckning. I kontrast till detta berättar Svensson (2010) att 

komplexa kontrakt och stor osäkerhet inom organisationer leder till högre sannolikhet 

för egen produktion i stället för outsourcing. Om detta skulle stämma betyder det att det 

är ännu mindre sannolikhet att organisationer, till exempel i den föränderliga 

musikbranschen, kommer börja anställa personer. En intervjuand menar att: 

“Men nu förstår jag det att det är naivt att tro att du kan ha en fast 

anställning i den här branschen. Du måste också ha någonting eget 

som du kan frilansa med, tror jag, för att känna dig trygg.” 

Burke och Cowling (2015) menar däremot på att även om det gynnar organisationen i 

många aspekter att ta in frilansare kommer organisationen att ersätta frilansare med fast 

anställda då de når en punkt där målen inom tillväxt och förväntad vinst anses hållbar. 

Frågan är om detta gäller flexibla branscher som musikbranschen då det i och med 

flexibiliteten i branschen tar oss bort från denna hållbarhet och stabilitet som Burke och 

Cowling (2015) menar på, och om våra intervjuander reflekterat över det. Kanske är 
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utsikterna just inom frilans därför dystra i musikbranschen när det kommer till att 

eventuellt bli anställd i stället, något som gör att runt hälften av våra intervjuander 

finner sig ännu mer i att frilansa och är glada över att ens få arbeta inom branschen. 

Men mindre stabila organisationer skulle även kunna vara hållbara inom föränderliga 

branscher. Då bör frilansare som anlitats av företaget tidigare rimligtvis i större 

usträckning bli tilltänkta att få anställning. Något som får en att tänka att kanske är 

populäriteten av frilansande ett uttryck för att organisationer tenderar att vara icke-

stabila. 

4.2.3 Kvotering 

Homosocial reproduktion gör att män tenderar att rekrytera män (Kanter 1977), något 

som gör att toppositionerna i företag till stor del innehas av män (Blomquist & Röding 

2010). Kvotering är en jämställdhetsåtgärd som kan påverka möjligheterna för kvinnor 

att rekryteras (Dahlerup & Freidenvall 2008), dels till vanliga organisationer men även 

till frilansuppdrag. Det råder brist på underlag gällande i vilken utsträckning kvotering 

förekommer inom organisationer när det gäller frilansuppdrag. Oavsett kan det 

argumenteras för att det skulle kunna vara enklare för företag att arbeta med kvotering 

när det kommer till frilansuppdrag. Eftersom de kanske anlitar fler personer då 

uppdragen inte sträcker sig under lika lång tid som de fasta anställningarna gör, har de 

även ett större “svängrum” att arbeta med, och kan därför lättare få en mer övergripande 

jämställd organisation. Jämför ett företag som ska anställa en person på heltid under en 

längre tid med fem personer som anlitas mer temporärt. På det viset skulle frilans kunna 

vara mer jämställt och bidra till att kvinnor får chansen att få arbete på mer lika 

premisser som män. Däremot anställs inte frilansarna till företaget, och därmed skulle 

de eventuellt inte ha lika höga krav på sig att behöva kvotera in kvinnor. Då kanske det 

skulle räcka med att anställa en kvinna på längre basis, samtidigt som de bara anlitar 

män till frilansuppdrag. I det fallet skulle kvoteringsstatistiken kunna ge en missvisande 

bild. 

Eftersom frilansaren inte ska arbeta heltid på arbetsplatsen under en längre period och 

sociala faktorer som organisationskultur och kollegor därmed inte bör väga lika tunga, 

skulle frilansande kunna handla mer om kompetens än om personen i sig. Däremot ser 

vi på de svar vi har fått att intervjuanderna verkar vara medvetna om, eller uppfatta det 

som att de många gånger blir anlitade till uppdrag på grund av att de är just kvinnor. En 

kommentar angående detta från en av våra intervjuander var att:  
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”Numera är det ju någon slags fördel nästan att vara kvinna ibland. 

Så på det sättet kan det vara mer så här att ‘ja men okej, hitta en 

annan bra kvinnlig trummis som spelar hip hop - gör det, hör av 

er’!“ 

Detta menar på att de har blivit inkvoterade, då homosocial reproduktion inte kan 

fungera mot kvinnor då det är män som har den övergripande makten och att kvinnor 

därför uppvisar ett heterosocialt beteende (Kanter 1977). Detta kan vara en uppfattning 

som grundar sig i att musikbranschen är uttalad ojämställd (Musiksverige 2012; 

Musiksverige 2015) och att mycket fokus riktas på denna ojämställdhet och att 

frilansare därför tänker att, eller har en förhoppning om, att företag bör kvotera in 

kvinnor. Eller så kanske musikbranschens uttalade ojämställdhet faktiskt ställer högre 

krav på organisationerna inom branschen att arbeta för jämställdhet. Detta kan vara en 

faktisk kvotering eller så är det något som intervjuanderna endast antar. Även om 

kvinnor eventuellt skulle kunna få förtur till de fasta anställningarna, enligt ovanstående 

styckes argumentation, bör det hämmas på grund av olika begräsningar som exempelvis 

homosocial reproduktion. Gällande anställning kan dessa begränsningar vara så stora 

hinder att organisationen inte gör någonting alls rekryteringsmässigt för att skapa en 

mer jämställd organisation. De kan då fortfarande göra “något litet” för att förbättra 

denna problematik och ta in kvinnor som frilansare istället, då det är lättare. Det pekar 

på att det skulle kunna vara lättare att få frilansuppdrag än anställning som kvinna, och 

därmed skulle kunna vara en anledning till att andelen frilansande kvinnor stiger. 

Vidare kan vi fundera över om det verkligen gäller kvotering eller om det som vi 

tidigare nämnde handlar om att kvinnor får uppdrag tack vare sin kompetens. Även om 

kvinnor anlitas kan kvinnor självklart vara mer kvalificerade för uppdraget och väljas 

utifrån det. Det skulle dock kunna vara så att en inte ser deras kompetens på grund av att 

vi som samhälle har högre krav på kvinnor. Detta är någonting som vi kommer beröra 

vidare under rubriken om härskartekninker.  

Att många av de vi intervjuat menar på att de kan vara inkvoterade till vissa uppdrag 

skulle kunna betyda att de inte erkänner sin egen kompetens. Detta skulle kunna 

hänföras till stämplingsteorin, som menar på att om någon anses vara på ett visst sätt är 

det större sannolikhet att denne kommer bli så (Giddens & Sutton 2014). De får en 

stämpel. En följd av detta skulle kunna vara att uppdragsgivare inte ser kvinnornas 

kompetens, kanske för något som en av intervjuanderna vittnar om, att kvinnor inte står 
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på sig lika mycket. Att det handlar om ett “state of mind” för kvinnorna, som kan 

påverka hur de ser sig själva, på grund av tidigare stämpling.   
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5 Makt i arbetet 
Det andra temat berör maktaspekten efter att kvinnan väl anlitats och hon fått tillgång 

till arbete. Centrala begrepp som kommer beröras inom detta tema är hierarki, 

specialisering samt karriär. 

5.1 Teori 
De teorier som kommer att beröras inom detta tema är Kanters teori om glastaket, samt 

de tre strukturer glastaket omfattar. Vidare berörs härskartekniker och dess effekter. 

5.1.1 Glastaket 

En utgångspunkt för Kanter var att det är positionen som individen har i organisationen 

som gör personen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008). Detta medför att det är 

organisationen som ska förändras om en ska åstadkomma mer jämlika möjligheter för 

män och kvinnor inom organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008). 

Hon motsätter sig alltså det populära påståendet om att kvinnor och män är olika och att 

det skulle finnas biologiska orsaker till kvinnors och mäns olika värde och position 

inom företag (ibid.).  

Förutom hindret som homosocial reproduktion medför om att ta sig in organisationerna, 

finns det ett hinder som begränsar kvinnor att ta sig vidare till högre positioner när de 

väl befinner sig inom organisationen (Kanter 1977; Blomquist & Röding 2010). Detta 

kallas glastaket. Teorin om glastaket skapades av Kanter år 1977 och med detta uttryck 

menar hon på att det finns osynliga strukturer inom organisationer som missgynnar 

kvinnor (Kanter 1977). Dessa strukturer är av tre olika slag och kallas för 

möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen (ibid.). Genom homosocial 

reproduktion har kvinnor svårt för att ta sig in i organisationen, men lyckas kvinnan 

trots det ta sig in i organisationen finns det ett omedvetet glastak som skapar 

begränsningar för att hon ska kunna ta sig vidare till de betydande beslutsfattande 

positionerna. Att kvinnor kan ses som mindre ambitiösa då de befinner sig i de 

positionerna som de hamnar i och kan ha svårt att ta sig vidare från, samt att de kan ses 

som mer relationsorienterade, är snarare en effekt av att deras position innebär färre 

möjligheter att komma vidare i organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2008). 
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5.1.1.1 Maktstruktur 

Maktstrukturen handlar om vilken kapacitet en enskild individ har att samla ihop 

resurser för att skapa möjligheter att genomföra saker och uppnå mål (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2008; Blomquist & Röding 2010). Det här blir en fråga 

om inflytande och om att mobilisera makt. Det finns enligt Kanter (1977) 

könsskillnader som påverkar möjligheten att utöva makt och en effekt på kvinnan i detta 

blir att har hon auktoritet undanröjer det omgivningens uppfattningar om henne som 

kvinnlig könsvarelse. Hon ses inte som kvinna i sin roll i innehavande av makt, utan 

som en “person” med makt istället (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008; 

Blomquist & Röding 2010). Maktpositionen i sig blir här ingenting som förknippas med 

kvinnan. 

5.1.1.2 Möjlighetsstruktur 

Med möjlighetsstrukturen menas möjligheten att avancera i arbetet, klättra uppåt i en 

karriärsstege. Brist på den möjligheten gör att en inte kommer vidare, men kan även 

göra att en får en likgiltig inställning till sitt arbete eftersom en vet just att en inte 

kommer vidare (Blomquist & Röding 2010). Typiskt kvinnodominerade yrken har brist 

på möjlighet till avancering; till exempel lärare och vårdbiträden (Statistiska 

Centralbyrån 2013a). Här blir kvinnors ökade frilansande extra intressant då frilansare 

inte naturligt kan klättra i karriären på samma sätt som anställda hos företag. 

5.1.1.3 Frekvensstruktur 

Frekvensstrukturen, eller könssammansättningen, handlar om att ju fler kvinnor det 

finns i ett organisatoriskt sammanhang desto mindre diskriminering råder (Blomquist & 

Röding 2010). Då endast få kvinnor finns representerade i ett sammanhang, och 

därigenom går emot normen, blir de individer som ändå har tillträde till arenan 

förminskade till att endast vara en prototyp av dess minoritet. Om det sitter en kvinna i 

styrelsen får hon representera alla kvinnor, samtidigt som hon endast ses som en kvinna 

och inte som en individ. Därmed blir hon bedömd efter prototypen av sin grupp, 

kvinnor. Detta kallas “token woman-syndromet” (Blomquist & Röding 2010). Att hon 

inte ses som en individ förminskar hennes varande. 

5.1.2 Härskartekniker 

Det finns kvinnor som upplever att utrymmet på arbetsplatsen när det kommer till makt 

inte är särskilt stort (Bergqvist 2008). Män har tidigare uteslutande betraktats som de 

självklara utövarna av härskartekniker och begreppet härskarteknik konstruerades för att 

visa hur män behåller grepp om makten genom att förtrycka kvinnor (Bergqvist 2008). 
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På arbetsmarknaden idag är det numera vedertaget att det är betydligt fler som utövar 

härskartekniker, och att sanningen om att det bara är män som använder sig av 

härskartekniker har förändrats (Bergqvist 2008; Blomquist & Röding 2010). Berit Ås, 

professor i socialpsykologi har identifierat fem härksartekniker för maktövning 

(Ås,1978 i Blomquist & Röding 2010). Några av dessa härskartekniker har Bergqvist 

(2008) sedan exemplifierat tillsammans med egna exempel på maktutövning. Bergqvist 

(2008) har i sin bok redogjort för vilka härskartekniker som har tendenser till att vara 

typiska för män respektive kvinnor att använda sig av. Vi har valt att här endast ta upp 

några av de manliga tendenserna till härskarteknik på grund av att det är män som sitter 

på de flesta toppositionerna i näringslivet (Blomquist & Röding 2010; Wahl & 

Holgersson 2013) och därigenom de som utövar makt i större grad på kvinnor. 

Den manliga härskarteknik med biologisk grund kallar Bergqvist (2008) för 

röstmetoden, och den handlar helt enkelt om att män på grund av att de har en starkare 

röst än kvinnor, lättare kan överrösta kvinnor. De andra härskarteknikerna som män kan 

upplevas använda sig av är inte längre biologiska, utan det kan vara allt från uppenbara 

härskartekniker så som det nedvärderande “lilla gumman” till mer tysta och subtila 

tekniker som kan vara svåra att hantera (Bergqvist 2008). En härskarteknik som 

karaktäriseras som svår att hantera är härskartekniken uteslutningsmetoden. När det är 

män som använder sig av denna teknik kallas den även för osynliggörande (ibid.). Även 

om kvinnor kan använda sig av denna teknik, tenderar den till att vara manlig då det 

ofta är kvinnor som är i minoritet, på till exempel arbetsplatser, som utesluts (ibid.). 

Osynliggörande är en av de fem härskarteknikerna som Berit Ås identifierat (Blomquist 

& Röding 2010). Att osynliggöra innebär att en ignorerar någon i den utsträckning att 

denne känner sig oviktig och betydelselös (Blomquist & Röding 2010).  

Ett ytterligare exempel på en härskarteknik som männen ofta använder sig av är att de 

ofta tar och “roffar åt sig” mer plats än kvinnor. Män är genom sin kultur, uppfostran 

och respons av omgivningen vana att ta för sig, det är inte konstigt att de har lättare för 

att får tillgång till det allmänna utrymmet. Detta är något som Berit Ås (Blomquist & 

Röding 2010) beskriver som härskartekniken dubbelbestraffning. Anledningen till att 

männen tar åt sig mer är ofta harmlös men konsekvensen blir en omedveten 

härskarteknik, och det kan ibland vara bra att lämna det allmänna utrymmet fritt i 

strävan efter jämställdhet (Bergqvist 2008).  Dubbelbestraffning som härskarteknik 

innebär att oavsett hur en person gör så gör den alltid fel (Bergvist 2008). Ett exempel 
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på det kan vara om en person engagerar sig tar hen för mycket plats och om individen 

inte engagerar sig tar hen för lite plats och är passiv. 

5.2 Empiri och analys 
Under våra intervjuer dök det upp många olika svar på frågan om huruvida det är 

svårare för kvinnor än för män att få frilansuppdrag. Att dock påpeka att kvinnor borde 

ta för sig mer - då en överensstämmelse verkade finnas om att musikbranschen i Sverige 

idag faktiskt är ojämställd - har dykt upp under många av våra intervjuer. Anna Wahl 

och Charlotte Holgersson (2013 s. 56) skriver någonting intressant angående detta 

påstående om att ta för sig mer som kvinna. Hon menar på att just denna “den som ger 

sig in i leken får leken tåla”-mentalitet är ett vanligt fenomen inom organisationer. När 

kvinnor inte fått det jobbet de önskar eller tagit sig högre upp i organisationshierarkin 

blir det ett försvar till diskriminering att insinuera att det är fel på kvinnor och inte 

organisationsstrukturen (Wahl & Holgersson 2013). Påståendet blir ett försvar till 

begränsningarna för kvinnor såsom glastaket och homosocial reproduktion. Detta 

försvar skulle kunna grunda sig i att hon identifierar sig med stämplingen hon fått som 

“lite mindre lämpad för toppositioner” i och med att hon är kvinna (Giddens & Sutton 

2014), eftersom kvinnor har färre toppositioner. 

5.2.1 Glastaket 

En kritik till Kanters teorier om glastak och homosocial reproduktion är att hon inte tar 

kvinnors och mäns olika villkor i samhället i beaktande (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2008). Även i samhället har vi en struktur där män har mer inflytande än 

kvinnor (Wahl & Holgersson 2013), vilket är en annan faktor som spelar in och skapar 

olika villkor mellan könen i arbetslivet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2008). 

Denna sociala faktor är något vi tar i beaktande i vår uppsats och vi utgår ifrån att det 

finns en samhällsstruktur som skapar olika möjligheter och begränsningar för könen. 

Trots denna kritik om samhällsaspekten har ändå Kanter visat på tydliga och relevanta 

skillnader som finns och skapas mellan könen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2008). 

5.2.1.1 Möjlighetsstruktur 

Möjlighetsstrukturen innebär förutom brist på möjlighet att avancera, att kvinnor kan 

ställa sig likgiltiga till sitt arbete då de vet att möjligheten till avancering saknas 

(Blomquist & Röding 2010). Frilans innebär en brist på möjlighet att avancera, men 

ingen av våra intervjuander verkar lägga någon vikt vid det eller ställa sig likgiltiga till 
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sitt arbete. Tvärt om verkar de alla vara väldigt engagerade i arbetet. Att de inte verkar 

känna att de har en bristande möjlighet till avancering och kanske tänker att de i stället 

kan få bättre uppdrag i framtiden, skulle kunna göra att möjlighetsstrukturen försvagas. 

Att de inte känner sig likgiltiga skulle kunna medföra att de krossar glastaket i den 

bemärkelse att deras engagemang och sammanlänkande hopp över framtiden gör att de 

arbetar bättre och tar sig högre upp i karriären. 

5.2.1.2 Frekvensstruktur 

Inom frilans är andelen kvinnor större än inom många organisationer. I och med 

frekvensstrukturens förklaring i att ju fler kvinnor det finns i ett organisatoriskt 

sammanhang desto mindre diskriminering råder (Blomquist & Röding 2010), borde det 

rimligtvis mena på att det råder mer jämlikhet inom frilans än inom övriga 

organisatoriska sammanhang. Det kanske är så, men då denna jämställdhet och 

diskriminering i stort är beroende av hur situationen uppfattas av de involverade (Wahl 

& Holgersson 2013) borde detta inte påverka frilans som sammanhang till en väsentlig 

del. Argumentet bakom påståendet är att andelen kvinnor inom frilans inte är någonting 

som kan uppfattas av individen på samma sätt då frilans inte är ett visuellt sammanhang 

på samma sätt som exempelvis en organisation. De som frilansar är inte placerade på 

samma ställe samtidigt utan är istället utplacerade avskilda från varandra. Att de inte 

“syns” som grupp på samma sätt som en grupp anställda gör leder till att de frilansande 

som grupp inte blir uppenbara och tydliga. Eftersom de blir inhyrda på grund av deras 

kompetens borde just deras kompetens synas mer än deras kön, och att det är 

kompetensen som står i fokus - att de blir individer. Något som kan visa på att det är 

mer jämställt att arbeta som en frilansare, då det är mindre risk för token woman-

syndromet. 

Frilansare inom organisationen blir även till en minoritet genom detta argument om den 

otydliga gruppen de tillhör. På så vis kommer minoriteten (kvinnan) fortfarande att 

representera sin grupp (kvinnor). Den frilansande kvinnan kommer därför ses som 

“kvinnan” och inte den frilansande individen hon är. Den spetskompetens hon 

möjligtvis har kan på så vis ses förbi och hennes arbete och den roll hon har i 

organisationen ligger inte på henne som person utan på kollektivet. Men det kan också 

vara så att kvinnans kompetens inte blir märkbar i och med frekvensstrukturen. Att hon 

inte ses som den frilansaren med kompetens som hon är, utan som “kvinnan” på grund 

av den minoritet hon ofta tillhör, och därmed tvingas inta rollen som “token woman”.  
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Frilans handlar om kompetens och inte om personen som individ - åtminstonde borde 

det göra det på grund av krav på att nischa sig som frilansare, och att uppdragsgivare 

förhoppningsvis anlitar utifrån det. Detta skulle kunna leda till att fenomenet token 

woman inte gäller i samma utsträckning. Att kvinnan ses som individ istället för 

representant för sin minoritet (Kanter 1977). Detta blir något av en paradox då kvinnor 

som sagt måste anstränga sig mer och att de ännu mer ses som “kvinnan”, vilket gör att 

de måste ta sig förbi hinder i att ses som “den där kvinnan”. Det blir då svårare att tas på 

allvar just på grund av token woman och om en kvinna säger någonting är det inte för 

att hon är kompetent utan för att hon är kvinna. Som individer förminskas kvinnor 

genom detta. Kanske kan det vara så att även om frilans handlar om kompetens handlar 

det också om kontakter och nätverk - någonting som ungefär hälften av våra 

intervjuander vittnat om. Om de endast ses som “kvinnan” i deras potentiella 

uppdragsgivares ögon skulle det kunna medföra att de blir inkvoterade på grund av att 

de är just kvinnor - på gott och ont. Men det skulle också kunna leda till att de som 

individer kanske inte får de uppdrag som just de förtjänar på grund av deras unika 

spetskompetens. På det sättet kan token woman påverka dem att dels bli inkvoterade 

lättare, men även att de får en mindre chans att specialisera sig. 

5.2.1.3 Maktstruktur 

Maktstrukturen - frågan om inflytande och att kunna mobilisera makt (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2008; Blomquist & Röding 2010) förknippas inte med 

kvinnor. Makt förknippas inte med kvinnor. Frilansaren rekryteras in i organisationen 

för att hen ska kunna skapa någonting som organisationen i sig inte klarar (Burke 2012). 

De har spetskompetens. Med den tilldelade positionen blir det även väsentligt att kunna 

påverka den aktuella organisationen och styra över den - att skapa inflytande och 

mobilisera makt. Om detta inte ses som kvinnligt och det är väsentligt för frilans (i de 

flesta fall åtminstone), borde det leda till att frilans som position inte ses som kvinnligt 

utan snarare anses mer manligt. Detta leder återigen, likt effekten av frekvensstrukturen, 

till att den kvinnliga frilansaren inte ses som den individen och kvinnan hon är. Utan 

som någonting annat, en “person” med makt (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2008). 

5.2.2 Blinda för ojämställdhet 

En anledning som kan finnas till att det kan vara svårt både för män och kvinnor att 

märka av ojämställdhet i arbetslivet och i samhället är att vi lever i en föreställning om 

att allt är mer jämställt än vad det faktiskt är (Wahl & Holgersson 2013). Till och med 



  
 

51 

de som säger sig vara positiva till jämställdhet och jämställdhetsarbete kan ofta 

ifrågasätta om det verkligen finns några problem (Wahl & Holgersson 2013). Samtidigt 

nämner alla våra intervjuade dock att det finns problem med ojämställdhet i 

musikbranschen. Det kan troligtvis vara så att de problem som finns inom området 

jämställdhet inom musikbranschen är starkare inom andra områden på grund av den 

uppmärksamhet det får. Att det faktiskt uppmärksammas och sticker ut från den 

“normala” och “förväntade” nivån av ojämställdhet i samhället. Även dessa personer 

som stödjer jämställdhetsarbeten rör sig och verkar inom organisationer där det är en del 

av strukturen att diskriminera kvinnor (Wahl & Holgersson s. 44). Detta leder oss vidare 

till frågan om huruvida våra intervjuander verkligen uppfattar hur det ser ut i 

verkligheten angående dessa frågor eller om det är så att de inte ifrågasätter vissa 

strukturer och normer, samt om de kan vara vana vid att det ska vara som det är och 

därför inte ifrågasätter ojämställdheten i högre grad. Ett av svaren vi fick från en 

intervjuand var att hon aldrig egentligen upplevt någon yrkesmässig typ av orättvisa på 

grund av hennes kön. Hon berättar vidare att det är klart att en som kvinna blir utsatt för 

sexism men att hon sällan ser de problemen. Detta kan tolkas som att hon vet att sexism 

förekommer men att hon själv inte anser sig drabbas av den, att hon inte påverkas av 

problemen. Eller också kan det tyda på att hon inte lägger någon vikt vid att ifrågasätta 

dessa diskrimineringar då de är en del av normen. Reaktionen skulle kunna förklaras 

som att det är för att hålla ut och hantera den rådande situationen.  

Alla organisationsförändringar, även om de inte i grunden handlar om kön och genus, 

skapar konsekvenser för könsordningen inom organisationer (Wahl & Holgersson 

2013). Denna förändring med fler som frilansar och mer fokus på att ta in frilansare 

kommer på något sätt att påverka könsordningen inom organisationer. Bögenhold och 

Klinglmair (2015) menar på att en effekt av mer frilans är att ojämställdheten 

åtminstonde minskar jämfört med inom andra arbetsformer. 

5.2.3 Hierarki 

En av tre byråkratiska huvudkomponenter är den hierarkiska organisationen (Bendix 

1956 i Styhre 2013). Frilansare klättrar inte i denna hierarki och står därmed utanför 

den. Nämnda hierarki gör också att beslut kan vara svårare att tas, något som inte 

frilansaren påverkas av i lika hög grad. Detta betonar ungefär hälften av våra 

intervjuander och menar på att det är positivt och effektivt i den bemärkelsen att 

frilansande medför att lättare kunna ta snabbare beslut. Däremot är ju frilansaren 
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beroende av de beslut som tas på de organisationer de anlitas av och kanske är det mest 

att hen inte “ser” lika direkt hur den beslutkedjan går då hen till högre grad står utanför 

den. 

En av våra intervjuander svarade att hon anser att en måste kunna vara flexibel därför 

att musikbranschen idag är så pass föränderlig. Ett uttalande som kan understrykas av 

vad Donald S Passman skriver i sin bok (2012) om musikbranschen som i ständig 

utveckling. En måste kunna anpassa sig snabbt för att hänga med i en föränderlig 

bransch. Intervjuanden menar vidare på att det är mycket enklare att vara flexibel inom 

frilans än till exempel inom ett skivbolag då det kan jämföras med ett maskineri som är 

"fast" där inga beslut kan tas då det finns många hierarkiska nivåer. Detta maskineri 

skulle kunna hämma innovation, då innovativa organisationer kännetecknas av att 

kunna anpassa sig till omgivningen (Burke 2012). Burke (2012) hävdar att frilans därför 

kan ligga steget före när det kommer till innovation. Om frilans är mer flexibelt i 

jämförelse med vanliga organisationer, kanske på grund av hierarkiaspekten, och kan 

ligga steget före när det kommer till innovation, borde det ses som positivt. Enligt 

Herbert Spencer, grundaren till teorin om  The Survival of the Fittest, som senare även 

Charles Darwin kom att använda (Hylland Eriksen 1999; Ruse 2008) så kan vi här 

uttrycka det som “De som har enklast att anpassa sig till förändring är de som 

överlever”. Vilket då hypotetiskt skulle leda till att frilans och frilansaren "överlever". 

En av anledningarna till att frilansare kan ha en större möjlighet att satsa på innovation 

är att de inte har någon anställning att förlora vid ett eventuellt misslyckande, vilket kan 

resultera i att de är orädda i sitt agerande i jämförelse med de individer som innehar en 

anställning. Å andra sidan kan frilansaren förlora pengar vid satsning på innovation 

eftersom de inte har någon trygghet i fast inkomst (Göransson & Garpe 2013). En som 

är anställd på ett företag med en kultur som har en accepterande inställning till 

misslyckande behåller både sin lön och sin anställning även vid ett misslyckat 

innovationsförsök, vilket då bör bli det alternativ som har störst möjlighet till satsning 

på innovation eftersom att en inte löper någon personlig risk. 

Hierarkiska organisationer är på vissa sätt mindre mottagliga för förändring (Styhre 

2013). Organisationer som har svårare att begå större eller mer övergripande 

omstruktureringar bör i jämförelse vara mer benägna att temporärt anlita extern 

arbetskraft, det vill säga frilansare, som en “enklare lösning”. Kanske kan de därför ge 

mer frilanstillfällen än organisationer som är bättre på att anpassa sig till sin omgivning. 



  
 

53 

Däremot måste organisationerna kunna vara tillräckligt flexibla för att kunna anlita 

utomstående arbetskraft (Burke 2012). Om organisationer tenderar att bli mer 

hierarkiska bör de anlita fler frilansare. Trots att organisationer idag kanske är 

hierarkiska (Styhre 2013), skulle det ändå kunna argumenteras för att organisationer 

idag tenderar att vara mottagliga för förändringar i alla fall i den bemärkelsen att det blir 

allt vanligare att anlita frilansare och att outsourcingen lär öka ännu mer. 

5.2.4 Specialisering 

Frilans kan kännetecknas av en hög grad av specialisering. Detta i och med att frilansare 

anlitas utifrån kompetens, ofta en spetskompetens (Burke 2012). Spetskompetens (inom 

byråkratier) införskaffas genom att individer inom organisationen tilldelas ett område 

inom vilket de ska utbildas och nischa in sig som experter (Styhre 2013). Något som 

inte frilansare gör på samma sätt, utan de behöver anskaffa sin spetskompetens innan de 

anlitas. Men de kan aldrig heller vara säkra på att just den spetskompetensen de 

anskaffar kommer att användas, då de inte har en garanti till vilka uppgifter de kommer 

arbeta med i fortsättningen. 

Om vanliga organisationer specialiserar sina medarbetare, till exempel genom 

arbetsdesign eller internutbildning i hög grad, har frilansare än högre konkurrens på 

“specialistsidan”. Specialiseringen blir intressant för oss även ur aspekten att kvinnor 

kanske inte når toppositioner. Detta på grund av att de inte är specialiserade i den 

bemärkelsen att de inte befinner sig i positioner inom organisationerna där de blir 

aktuella för denna utbildning som specifika individer tilldelas. Men samtidigt kan 

kvinnor dock bli specialiserade på grund av att de måste anstränga sig mer än män för 

att få uppdragen och har högre krav på sig, något som ett fåtal av våra intervjuander 

betonar, de måste nischa sig för att sticka ut och bli valda. Även här sker 

specialiseringen utanför organisationerna. En uppfattning vi har fått av ett fåtal av våra 

intervjuer är att dessa intervjuander är medvetna om denna “den som tar sig in i leken 

får leken tåla”-mentalitet och att de på så vis är villiga att kämpa mer, samt behöver 

kämpa mer i förhållande till män för att få de uppdrag de vill ha. Deras medvetenhet 

skulle kunna göra att de känner att de inte har något annat val än att skaffa sig en 

spetskompetens inom områden för att sticka ut. 

En effekt av specialiseringen som sker inom organisationer är att organisationer kan 

komma att sluta sig gentemot allmänheten (Styhre 2013). Men i frilansarens fall 

behöver de vara öppna med sin spetskompetens och exploatera den för olika 
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organisationer, och därmed dela med sig av den och “riskera” att sprida och därmed 

urvattna sin kunskap. I en “vanlig” organisations fall skulle de inte behöva det, utan 

snarare kanske arbeta hårt för att sådana kunskaper inte skulle spridas utanför företaget. 

Detta gör att frilansare har det svårare. 

Spetskompetensen som behövs inom specifika områden kan redan finnas inom 

“vanliga” organisationer. Detta är någonting som går emot tanken om att genom att 

anlita individer för frilans inom organisationer ger det den specifika organisationen 

fördelar inom flexibilitet, innovation och spetskompetens (Burke 2012). Även att 

organisationer avskärmar sig själva från omvärlden (Styhre 2013) överensstämmer inte 

med frilansandets ökande. Vid olika projekt måste organisationer öppna upp sig själva 

genom att dels ta in frilansare. Men också kanske för att hen ska få en inblick i 

organisationen, dess värderingar och dess kultur för att på så vis möta projektet på ett 

effektivt sätt utifrån den givna organisationen. 

Ett fåtal intervjuander tog även upp att en bransch som musikbranschen kräver 

spetskompetens eftersom att branschen är så pass bred. Det skulle kunna vara enklare att 

hyra in en “expert” för varje projekt istället för att anställa någon som kanske inte har 

dessa spetskompetenser inom alla de olika projekt som företagen vill genomföra. 

Företagen tjänar då både tid och pengar på att ta in en frilansare istället för att anställa 

fast personal (Burke 2012). Roger Svensson (2010) menar på att drivkraften till 

outsourcing, och därmed anlitande av frilans, trots osäkerhet ligger i den ökade grad av 

specialisering som möjliggör en effektivare arbetsfördelning inom vissa yrken. Alltså 

anlitar företag, även i osäkra miljöer, frilansare för att det är effektivare och därmed 

billigare. Detta skulle kunna vara speciellt i breda branscher som musikbranschen, där 

krav på specialisering (enligt ovan) kan vara hög då det finns många olika yrken och 

arbetsuppgifter. Om detta stämmer tjänar frilansare på att vara specialiserade, något som 

säger emot våra intervjuander som snarare lägger vikt vid att frilansare behöver vara 

mångsidiga. 

Frilansarens valfrihet i att ta sig an uppdrag av intresse kan skapa ännu större 

möjligheter för kvinnor att utveckla spetskompetens. Utifrån vilken typ av uppdrag som 

eftertraktas av kan individen skaffa kompetens inom det specifika området. Utifrån ens 

kompetens blir det lättare att välja uppdrag (eller få uppdrag) som passar för 

kompetensen. Detta ger vidare än mer kompetens och erfarenhet inom området. Men det 

bör påverka de frilansare som inte har en stor erfarenhet. Då de inte har samma 
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spetskompetens kommer de troligtvis inte kunna välja vilka uppdrag de vill i en högre 

grad - då det som tidigare nämnt är så hög konkurrens om uppdragen inom 

musikbranschen. På så vis blir det svårare för frilansaren att ta sig in på 

arbetsmarknaden. 

För att kvinnans position på arbetsmarknaden ska öka på grund av hennes frilansande 

bör hon specialisera sig, samtidigt som branscher kan vara svåra att ta sig in i och inte 

tillräckligt med uppdrag nödvändigtvis finns tillgängliga, bör de diversifiera sig för att 

få en ökad chans till uppdrag. Speciellt i en bransch med hög konkurrens, som 

musikbranschen. En paradox som gör att det kan vara svårt för frilansare att få arbete, 

vare sig de specialiserar eller diversifierar sig. Därför skulle det kunna argumenteras för 

att frilansare behöver vara specialiserade inom flera områden, att det ställs högre krav 

på deras kompetens. Något som rimmar väl med att kvinnor måste arbeta dubbelt så hårt 

för att nå hälften så långt (Blomquist & Röding 2010). Frilansande kvinnor har alltså 

höga krav på sig från många håll. Detta borde vara en stressfaktor och bidra till ett 

sämre välmående för frilansaren. Men det bör också vara något som gör att de kanske 

inte vill gå över från frilansande till att arbeta som anställd, då det skulle kunna göra att 

vissa av deras kompetenser kan gå till spillo. En av våra intervjuander uttryckte det som 

att hon avslutade sin fasta anställning delvis på grund av att hon inte ville att flera av 

hennes andra kompetenser, som hon inte fick utlopp för i arbetet, skulle vissna:  

“Nej men vadå, ska jag sitta på den här stolen, i dom här lokalerna, 

med dom här människorna och den här rollen och göra dom här 

uppgifterna, liksom. [...] och då skulle ju flera av mina kompetenser 

typ vissna känns det som. Att jag inte skulle få liksom, få utvecklas på 

alla fronter och variera mig på det sättet.” 

5.2.5 Karriär 

Eftersom frilansaren står utanför hierarkin i vanliga organisationer innebär det att 

frilansandet som organisationsform förhindrar avancering inom den. De har knappt 

några chanser till den typiska karriärsklättringen som byråkratin kännetecknar. Därför 

bör hierarkin vara till motstånd för frilansandet, göra frilansandet mindre attraktivt och 

att de som frilansar inte kan få chans till samma makt. Kanske kommer frilansande 

ställa sig i ledet som ett av de kvinnodominerade yrken som inte direkt har möjlighet till 

en karriärsstege och förstärker möjlighetsstrukturen, och fungerar som ett glastak i sig. 
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Att frilansare behöver vara diversifierade och specialiserade samtidigt skulle rimligtvis 

kunna hämma deras specialistkunskaper, än om de endast skulle behöva specialisera sig 

inom något område. Något som skulle kunna hindra individen från att nå högre 

positioner, dels mer specialiserade frilansuppdrag men även om hen skulle anställas till 

ett företag. Om kvinnor får färre högt uppsatta positioner får de mindre makt att påverka 

jämställdheten. Detta medför också mindre makt i att anställa och anlita folk. Med 

teorin om homosocial reproduktion skulle detta medföra att färre kvinnor anlitas och 

anställs och att de därför får än mindre makt och kanske tvingas diversifiera sig ännu 

mer. 

5.2.6 Härskartekniker 

En av de vi intervjuade beskriver hennes erfarenhet av att män på möten jäspar och 

kollar ner i telefonen medan kvinnor antecknar och är med i diskussionerna. För att, 

som hon uttrycker det: “Men det är ingen som reagerar på att killarna har det här 

beteendet liksom. För dom förväntar sig att dom har kontrollen, och dom har 

erfarenheten ändå.“ Beskrivna beteende kan härledas till olika härskartekniker. 

Situationen är ett exempel på röstmetoden som härskarteknik. Det kan vara så att 

kvinnor anstränger sig mer under möten och män inte gör det, eftersom att män ständigt 

kan överrösta kvinnor utan problem (Bergqvist 2008). Kvinnor måste därför “passa på” 

när det finns rum för dem att höras. De måste anpassa platsen de tar under möten utifrån 

när män pratar och inte. Att frilansare inte “behöver” passa in i organisationen på 

samma sätt skulle kunna göra att de kan “kosta” på sig att höja rösten mer, men då både 

frilansare och kvinnor inte är normen kanske de måste anstränga sig ännu mer för att 

ändå komma till tals. Även token woman-syndromet kan ses i ovanstående situation. 

Kvinnor i en organisation är en minoritet och de ses som kvinnor snarare än som 

individer (Kanter 1977) och om de inte ses som individer bör det vara lättare att utöva 

härskartekniker mot dem. 

Vi kan även dra en parallell till osynliggörande, där männens ignorans förminskar 

kvinnorna, även om det är subtilt (Berqvist 2008; Blomquist & Röding 2010). Eftersom 

de osynliggjorda kan känna sig oviktiga och betydelselösa (Blomquist & Röding 2010), 

är det något som kan skapa en självuppfattning om att de inte har rätt till att vara där och 

ta plats. Något som kan härledas till härskartekniken dubbelbestraffning. Kvinnor får 

mindre utrymme i organisationen, så män tar mer plats, vilket lämnar ännu mindre 
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utrymme kvar åt kvinnorna. Något som kan skapa en känsla att de kvinnorna inte har 

rätt att vara på arenan och ta plats. 

Wahl och Holgersson menar på att “hur kvinnor än gör på arbetsplatsen så gör de fel” 

(2013 s. 32), något som kan jämföras med dubbelbestraffning och även med att kvinnor 

i förhållande till män måste vara dubbelt så duktiga för att nå hälften så långt inom 

företaget som männen (Blomquist & Röding 2010). Vid sidan av de högre krav som 

finns på kvinnor kan de inte heller göra rätt då det finns motsättningar om vad som 

förväntas av dem. Detta är vidare någonting som skapar begränsningar för kvinnor inom 

organisationer och hindrar dem från att ta sig till beslutsfattande positioner. Om det då 

endast är män i toppen av organisationerna påverkar det inte jämställdheten till det 

bättre. Angående detta uttryckte sig en av våra intervjuander som följande: “Problemet 

är ju lite där att, nästan för att det ska bli mer jämställt så behöver man ju fler tjejer på 

toppen också, och då blir det ju lite problem om alla tjejer frilansar.” Detta kan också 

kopplas till token woman-syndromet. Ju färre kvinnorna är desto mer blir individerna 

förminskade för att i stället representera kvinnan som grupp, och det är större risk för 

osynliggörande. 

Att kvinnor eventuellt tenderar att vara mer närvarande och skräpta på möten, kan vara 

svårt att märka av innan uppdraget har skett och bör således inte påverka rekryteringen, 

men i längden borde det skapa ett gott rykte som ger chans till nya uppdrag. Om 

kvinnor tenderar att vara mer ambitiösa, vore det rimligt om den bilden sprids. En 

intervjuand menar på att det skulle ge “ringar på vattnet”. Men om hennes ambition 

inte tillåts synas på grund av härskartekniker är detta svårt. 

Dubbelbestraffningen skulle även kunna medföra att de ambitiösa kvinnorna blir 

bestraffade för sin ambition, och eftersom de i lägre grad (om en utgår från att det är i 

ett topprum) anses vara individer på grund av token woman-syndromet skulle detta 

kunna göra att de är lättare att utöva härskartekniker mot. Härskartekniker skulle kunna 

tänkas vara starkare gentemot frilansare som arbetar för organisationen temporärt då 

frilansaren bör ha svagare relation med de som arbetar på organisationen, däribland 

männen, men även anses vara udda. Något som ger frilansande kvinnor en svagare 

position och gör dem till rimliga offer för dubbelbestraffning som härskarteknik.  
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6 Extern miljö 
Det tredje temat fokuserar på frilansarens externa miljö. Yttre påverkningar och 

influenser på kvinnan blir därför centrala, hon som individ ligger inte i främsta fokus. 

6.1 Teori 

Work-life balance är den teori som ligger till grund för detta tema om extern miljö. 

Teorin kommer att tolkas med hjälp av de relevanta aspekterna trygghet, flexibilitet och 

relationer. 

6.1.1 Work-life balance 

Work-life Balance (WLB), eller “livskvalité” som det också kan kallas (Greenhaus, 

Collins & Shaw 2003), definieras som i den utsträckning i vilken en individ är lika nöjd 

med sin position inom arbete som inom familjen (Greenhaus, Collins & Shaw 2003). 

WLB delas in i tre områden (ibid.) och det första området berör tid och menar på att det 

ska vara en jämn fördelning i tid mellan arbete och familj. Det andra området lägger 

vikt vid engagemang och menar på att det ska vara en jämn fördelning av engagemang 

mellan arbete och familj. Det tredje och sista området lägger vikt vid tillfredställelse och 

även här ska det vara en jämn fördelning av tillfredställelse som individen känner 

mellan arbete och familj (ibid.). WLB handlar också om att acceptera att med balans 

mellan olika uppgifter menar det inte på en statisk lösning där alla uppgifter ska få lika 

stor volym av tid, engagemang och tillfredställelse. Det gäller snarare att acceptera 

balansen mellan dessa faktorer som en ebb och flod där rimligt mycket tid ska läggas på 

arbete och familj i förhållande till varandra (Burg-Brown 2013). 

WLB baseras på individens uppfattning av att arbete och fritid kombinerar varandra och 

skapar tillväxt i förhållande till individens aktuella livssituation (Kalliath & Brough 

2008 i Chimote & Srivastava 2013). Frågan är hur detta passar in i frilansarens vardag. 

Framförallt är det intressant att se på denna balans i och med att vi idag lever i ett 

samhälle där det är svårt att balansera arbete och fritid. Detta på grund av att vi inte kan 

“stänga av” vårt jobb på samma sätt som tidigare (Burg-Brown 2013). Denna 

uppkoppling gör arbetet lättillgängligt överallt och hela tiden. Detta kan underlätta 

möjligheten för frilansare att få uppdrag då de "alltid är redo". Frågan blir hur detta 

påverkar denna balans mellan arbete och familj. Framförallt för kvinnor, då de är mer 

benägna att prioritera familj framför arbete (Annink 2012; Foreman-Peck & Zhou 

2014). Att alltid ha möjlighet att vara uppkopplad är en problematik som återkom under 

intervjuerna. 
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6.2 Empiri och analys 
6.2.1 Work-life balance 

Enligt WLB är det viktigt att acceptera balansen mellan de tre faktorerna tid, 

engagemang och tillfredsställelse, och att dessa går i ebb och flod (Burg-Brown 2013). 

Mycket av denna ebb och flod ser vi inom frilans hos våra intervjuander i och med det 

ständiga sökandet efter uppdrag och den ojämna balansen mellan dem. Vid vissa 

tillfällen sker en tillströmmning av uppdrag, medan vid andra tillfällen kan det vara 

svårt att ens få tillräckligt med uppdrag. Detta är något som runt hälften av våra 

intervjuander nämner. Kanske behöver frilansare acceptera detta för att känna en stark 

WLB. Denna obalans är något som en av våra intervjuander betonar som en stor 

problematik för frilansaren:  

“Det är det som jag tror är alla frilansares piska - det är mailen och 

det är telefonen. Kan du inte stänga av den så kan du inte koppla av. 

Och kan du inte stänga av den så måste du faktiskt rannsaka dig själv 

och säga att du kanske är lite för uppjagad helt enkelt. Att du måste, 

du bara måste göra vissa saker. Så egentligen handlar det om att du 

bara måste bestämma dig för att ‘hur ska jag ha min fria tid’?” 

Att vi inte kan “stänga av” jobbet på samma sätt som tidigare (Burg-Brown 2013) håller 

våra intervjuander med om, och menar på att de ständigt måste vara tillgängliga. Något 

som gör att de har svårare att dela upp tiden i arbets- och fritid. Detta understryks av att 

de flesta av våra intervjuander även hade svårt att uppskatta hur många timmar i veckan 

de faktiskt arbetar. Bristen på tydlig avgränsning mellan arbete och fritid bör kunna göra 

att de i större mån identifierar sig med sitt arbete, men även att de bör uppleva en större 

stress. 

Bögenhold och Klinglmair (2015) hänvisar till tidigare studier som menar på att 

egenföretagande, något frilans går inom ramen som, kan ses som en strategi för kvinnor 

att uppnå en work-life balance (Kirkwood & Tootel 2008, Wellington 2006 i Bögenhold 

& Klinglmair 2015). Dessa organisationsförändringar menar de kan leda till en 

förbättrad livskvalité hos dessa kvinnor och att de därför väljer att frilansa. Då vi själva 

frågar de frilansande kvinnorna som vi intervjuat instämmer många av dem angående att 

de känner sig nöjdare med sitt liv nu som frilansare. Något som även understryks av 

Brian Massey och Cindy Elmore (2011) i sin artikel. Enligt samtliga intervjuander beror 

denna tillfredställelse på flexibilitet och meningsfullhet. Flexibiliteten kan vidare ses 
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som en bidragande faktor till den högre kontroll över arbetet som frilansare har som 

leder till tillfredställelse (Van den Born & Van Witteloostuijn 2013). Att arbeta utifrån 

uppdrag istället för utifrån en anställning skulle också kunna ge utrymme åt att 

uppdragen kan vara mer på frilansarens egna villkor, då de inte är bundna till att tacka ja 

till en arbetsuppgift, som annars kan ingå i en befattningsbeskrivning. 

6.2.2 Flexibilitet 

En annan bidragande faktor till att kvinnor frilansar kan ha att göra med flexibiliteten 

som upplevs inom frilans. Trots att en generellt sätt får lägre lön som frilansare än som 

fast anställd väger denna flexibilitet tyngre och leder till att många frilansar. 

Genom frilansandets flexibilitet och autonomi skapas en möjlighet att balansera arbetet 

med familjen (Parasuraman & Simmers 2001, Benz & Frey 2003, Prottas & Thompson 

2006 i Annink 2012). Däremot har endast en av våra intervjuander barn, medan vikten 

av flexibilitet betonades i nästan alla intervjuer. Därför kan det argumenteras för att 

flexibiliteten inte endast kan vara positiv i förhållande till familjen. Snarare kan det vara 

att balansera arbete med livet i stort. 

Eftersom våra intervjuander värdesätter flexibiliteten bör de lägga stor vikt vid WLB, 

eftersom WLB baseras på uppfattningen hos individen att arbete och fritid kombinerar 

varandra (Greenhaus, Collins & Shaw 2003). Kanske tänker de också att balansen 

skapar en bättre livssituation för dem, just eftersom det är något de vill. Eftersom de 

upplever flexibilitet i en så hög grad bör de därför också känna en stark WLB i den 

aspekten. Men de betalar ett pris för flexibiliteten, i form av trygghet. Kanske gör 

flexibiliteten att de känner en starkare WLB men om något skulle hända 

trygghetsmässigt, till exempel att de skulle gå utan arbete en längre period, kanske deras 

livskvalitet skulle försämras avsevärt. 

6.2.3 Autonomi 

Autonomi definieras som en frihet i att bestämma var, när och hur ett arbete ska utföras 

(Hackman & Oldham 1976 i Annink 2012). Något som borde vara aktuellt inom frilans 

och framförallt för frilansande kvinnor då det enligt studier visar att kvinnor ofta 

frilansar på grund av denna frihet att bestämma över arbetet (Massey & Elmore 2011; 

Annink 2012; Armstrong 2013; Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Något våra 

intervjuander stämmer in i. Här kan en fundera över varför autonomin är viktig för just 

kvinnliga frilansare. En anledning till kan vara för att det är något de saknar antingen i 

vanliga organisationer eller i livet i övrigt. Dessutom att frilansande tillåter dem att 
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bestämma själva, något som borde vara självklart. Men enligt studier har det visat sig att 

autonomins roll inom arbetet inte nödvändigtvis leder till bättre WLB (Annink 2012). 

Detta skulle kunna ha att göra med det ständiga behovet av att vara uppkopplad, men 

andra bidragande faktorer kan finnas så som en ökad upplevelse av ansvar över det egna 

arbetet. 

En annan anledning till varför autonomin är viktigare för just kvinnliga frilansare och 

det därmed kan ställas högre krav på kvinnor att ha WLB, är eftersom hon kanske 

fortfarande har högre krav på sig än män att prioritera familjen i minst lika stor 

utsträckning som arbetet (Foreman-Peck & Zhou 2014).  Detta eftersom kvinnan 

traditionellt setts som ansvarig över hemmet medan mannen varit ansvarig för arbetet 

(Hakim 2000). Autonomin som frilansandet medför skulle kunna hjälpa henne att 

prioritera familjen framför jobb när det behövs. Men återigen har endast en av våra 

intervjuander barn, men många lägger ändå vikt vid autonomin. Däremot skulle det 

ändå kunna vara något som förväntas från samhället, att kvinnan ska vara flexibel ändå 

när det kommer till förhållande mellan arbete och privatliv. 

6.2.4 Trygghet 

Uttrycket “den som tar sig in i leken får leken tåla” (Wahl & Holgersson 2013) kan ha 

en annan innebörd här än den som rättfärdigar diskriminering. Musikbranschen 

upplever runt hälften av våra intervjuander som en svår bransch att ta sig in i. Det är 

enligt dem en attraktiv bransch och många personer konkurrerar om samma jobb. Detta 

kan leda till att frilansaren blir mindre kräsen vad gäller uppdragen de får tillgång till 

och villkoren kring dem som till exempel lön. De blir tacksamma för det de får. Detta 

kan leda till orättvisa villkor och ojämställdhet som frilansaren ser förbi. Frågan är om 

detta dock endast är någonting för just vårt fält - musikbranschen, eller om det är ett 

område som kan appliceras på andra branscher där konkurrensen inte är lika hård. Att 

det vidare skulle vara än mer en fråga om “tacksamhet” hos kvinnor än män i relationen 

till vilka uppdrag de får, kan vi argumentera för med anledning av att kvinnor inte har 

lika mycket inflytande i den företagsekonomiska sfären (Blomquist & Röding 2010; 

Wahl & Holgersson 2013) och har därför svårare än män att få jobb. 

Då frilansare inte är anställda på företag går de inte under lagen om anställningsskydd 

(Göransson & Garpe 2013). Alltså har de inte samma skyddsnät som anställda och står 

på så vis utanför lagen. De är aldrig garanterade att få jobba eller kontinuerligt få nya 

uppdrag. De täcks inte heller av kollektivavtal. Svaret vi fick av en intervjuand 
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angående varför hon frilansar var: “Det var egentligen inget aktivt val från början, utan 

det var snarare så att det var det enda alternativet.”. Det vittnas om att individer näst 

intill tvingas till frilansande (Helander & Truedson 2012), eftersom företag inte vill 

anställa folk. Om en person varit anställd på ett företag i vissa kortare 

anställningsformer i över fem år ska hen vara garanterad till fast anställning (Göransson 

& Garpe 2013). Att, som företag, i stället anlita medarbetare till frilansuppdrag befriar 

dem från förpliktelser som att garantera arbete men även andra anställningsförmåner 

(något som ett fåtal av de vi intervjuat uppger att de saknar). Som en reaktion på detta 

kom ordet “fastlans” med i Språkrådets nyordslista för 2011 (Helander & Truedson 

2012). Ordet definieras som “frilans knuten till en viss arbetsplats”. Allt som allt kan 

det konstateras att frilansande är en otrygg arbetsform. Något även våra intervjuander 

understryker, ofta genomgående under intervjun. En av intervjuanderna tog även upp en 

nackdelen som företagen kan få genom att anlita någon som de kanske inte har 

användning för i andra projekt - de anställda kan alltid vända sig till kollektivavtal eller 

en arbetsdomstol (Göransson & Garpe 2013). Det blir enklare för företag att utnyttja en 

frilansares kompetens i och med att de inte har några förpliktelser gentemot denne, om 

det inte något specifikt avtalats mellan parterna. 

Eftersom en allt större andel kvinnor frilansar
6
 (Bögenhold & Klinglmair 2015) skulle 

det kunna betyda att kvinnan i stort får en otryggare arbetssituation. Det finns många 

otryggheter för kvinnor inom andra områden, förutom arbetet. Detta skulle kunna 

medföra att kvinnor eftersträvar och känner behov av en större trygghet i arbetslivet i 

stället, för att på något vis kompensera för denna otrygghet på andra plan. Men kanske 

betyder detta att trygghet inte är av samma vikt för kvinnor som för män inom arbetet 

då otrygghet existerar i högre grad i andra aspekter av livet. Alltså att kvinnor skulle ha 

en lägre trygghetsstandard. Då skulle aspekter som flexibilitet kunna väga tungt, så att 

de åtminstone kan åtnjuta fördelarna av antingen flexibilitet eller trygghet.  

Fackförbund är föreningar som representerar arbetarens sida i frågor om arbetsrätt 

(Göransson & Garpe 2013) och fungerar därmed som en trygghet och skyddsnät. I USA 

finns Freelancers Union, som fungerar som ett fackförbund eller intresseorganisation för 

frilansare inom alla branscher (Freelancers Union 2015). I Sverige verkar inte frilansare 

i stort ha något fackförbund (Fackförbund.nu 2015), medan frilansare inom vissa 

                                                 

 
6
 Göran Grabo. Statistiska Centralbyrån. Mailkonversation den 19 november 2015. 
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branscher har egna fackförbund (Frilanshandboken 2015). Frilansare inom 

musikbranschen skulle rimligtvis kunna bli medlemmar i DIK, det kreativa facket 

(Frilanshandboken 2015; Regnell 2015). Vi frågade inte om intervjuanderna är 

medlemmar i något fackförbund men utifrån de svar vi fick om trygghet verkade det 

som att så inte var fallet. Det kan vara så att vetskapen inte är särskilt stor om att dessa 

fackförbund finns, och då blir det svårt att vända sig till dem. 

Ingen av våra intervjuander menade på att de funderar över trygghetsaspekten eller 

lägger stor vikt vid den. Alla intervjuander menar på att frilans är otryggt, och runt 

hälften menar på att otryggheten vägs upp av möjligheten till flexibilitet - som även gör 

frilans värt att arbeta som. Kanske lägger inte frilansare en sådan stor vikt vid denna 

aspekt, utan lyfter snarare fram fördelar som just flexibilitet. I takt med att frilansande 

blir allt vanligare, men att det inte finns något eget fackförbund som företräder dessa 

arbetare, skulle det kunna göra att frilansande som stort inte ser någon vidare ljus, snar, 

framtid på den fronten. Kvinnors ökande frilansande skulle därmed kunna göra att 

kvinnor får otryggare arbeten med ett svagt socialt skyddsnät, och i längden att de 

därmed måste förlita sig på sig själva i en större utsträckning för att ha ett drägligt liv. 

Något som sätter ännu högre krav på dem som individer. Avsaknaden av fackförbund i 

kombination med bortprioritering eller dåliga arbetschanser på grund av eventuellt 

barnafödande, kan göra att de på ett vis måste välja att prioritera antingen arbets- och 

familjeliv högre. Alltså att de får både en mindre trygghet och frihet över sitt eget liv, 

förutom att det blir mer flexibelt. 

Det lär finnas många i musikbranschen som inte är frilansare men som har dåliga 

trygghetsvillkor. Till exempel vittnar en intervjuand om att hon vet många inom 

skivbolag som i stället för att ha fasta anställningar, vilket en kan tro, i stället har 

kortare visstidsanställningar. Om musikbranschen är otryggare än andra branscher i sig 

skulle det kunna medföra att de inte har särskilt höga krav gällande trygghetsaspekten, 

och att frilansandets arbetsvillkor ändå inte ligger långt bort från dessa 

visstidsanställningar. Något som kan göra att de har en bättre inställning till frilansande 

som arbetsform. Att det antingen är att frilansa eller att inte arbeta inom branschen alls 

som är aktuellt. Detta vittnar en intervjuand om i sitt svar till varför hon frilansar: “För 

att branschen ser ut som den gör. Det är ont om fasta anställningar och många uppdrag 

görs på projektbasis. Jag tänker att jag fortsätter frilansa tills det dyker upp en 

anställning som är så pass rätt [...].” Vikten av att ha roligt, meningsfullheten och 
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identiteten som branschen medför väger tyngre än vilken typ av anställning det än är, är 

tydligt. 

Av de som frilansar är andelen som frilansar på heltid högre bland kvinnor än bland 

män (Bögenhold & Klinglmair 2015). Sett till att kvinnor annars i större utsträckning än 

män arbetar deltid (Foreman-Peck & Zhou 2014), kan det vara ett tecken på att frilans är 

mer jämställt och att kvinnor vill arbeta fler timmar än vad de tillåts i den konventionellt 

organisatoriska arbetsmarknaden. Att frilansande tillåter kvinnor att arbeta så mycket de 

vill, i en högre utsträckning. Här har de möjlighet att få arbete av inte en arbetsgivare 

utan flera uppdragsgivare. Emellertid medför frilans inga ramar eller trygghet i att 

arbeta en visst procentandel av den traditionella 40-timmarsveckan, likväl skulle 

kvinnors frilansande kunna medföra att de “riskerar” att arbeta deltid mot sin vilja. 

Om det är så att fler efterfrågar frilansarbete generellt, men att andelen uppdrag inte 

ökar i samma takt, skulle det kunna leda till att samma mängd arbete fördelas mellan 

flera personer. Något som även skulle kunna gälla musikbranschen i en hög grad, då 

den ses som attraktiv. Det skulle kunna göra att konkurrensen blir högre och att det 

krävs större kunskap, samt att färre personer har tillgång till frilansuppdrag som 

motsvarar en hundraprocentig 40-timmars arbetsvecka. Att arbeta deltid medför även 

mer tid att disponera utanför arbetet, tid som rimligtvis skulle kunna gå åt 

hushållsarbete (i jämförelse med en eventuell partner med heltidsarbete). Eftersom 

kvinnor i en högre grad än män förväntas ägna sig åt hushållsarbete, på grund av 

könsnormer (Foreman-Peck & Zhou 2014) så skulle detta kunna missgynna 

jämställdheten, och att kvinnan tvingas tillbaka till hemmet. Men eftersom frilansande 

kan medföra att kvinnor kan söka sig till flera olika arbetsgivare samtidigt kanske hon 

har större möjligheter till heltidsarbete och därmed självbestämmande. 

6.2.4.1 Lön 

Lön är en trygghet i att ha råd att leva. När vi pratar ojämställdhet inom 

löneförhållanden tjänar kvinnor normalt 86,6% av mäns lön (Statistiska Centralbyrån 

2014). Inom frilans tjänar kvinnor visserligen upp till runt 97% av männens lön (Money 

2015). Det här behöver nödvändigtvis inte betyda att lönerna är högre för kvinnor inom 

frilans, utan det indikerar snarare på att kvinnors och mäns lön är mer lika i förhållande 

till varandra. Alltså är frilansande mer jämställt ur en löneaspekt. En fundering blir om 

detta är ett medvetet val av kvinnorna som frilansar. Ingen av de vi intervjuat menar på 

att de frilansar på grund av lönen, utan lyfter upp andra aspekter. De flesta av de vi 
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intervjuat upplever att lönerna är låga och att de skulle vilja tjäna mer än vad de gör, 

som en intervjuand uttryckt sig: “Jag förstår att jag inte tjänar mer, men jag tycker att 

jag borde ändå ha högre och mer stabilare månadsinkomst... tycker jag ändå att jag 

skulle vara värd.”. En tanke här blir att det kanske är så att lönerna generellt sett är 

lägre inom frilans än i övrigt, både för män och kvinnor. Detta understryks i en artikel 

av Scott Shane (2010). 

I en studie av James Foreman-Peck och Peng Zhou (2014) diskuteras skillnaden mellan 

de kulturella kraven som kvinnor och män har i samhället. De menar på att olika typer 

av socialisering av de olika könen skapar skilda förhållanden i vikten som läggs vid 

hem och familj - kvinnor lägger större vikt vid detta område (Foreman-Peck & Zhou 

2014). Detta leder vidare till att kvinnor i högre grad än män accepterar att arbeta gratis, 

då arbetet som görs kring hem och familj är arbete som inte genererar inkomst (ibid.). 

Enligt samma studie framkommer det även att kvinnor i England år 2001 ägnade sig åt 

cirka dubbelt så mycket gratisarbete som män i England gjorde under samma tid. En 

konsekvens av detta blir att kvinnor ägnar mindre tid än män åt det arbete som genererar 

inkomst (Verheul, Van stel & Thurik 2009 i Foreman-Peck & Zhou 2014). Detta kan 

ligga till grund för vad Bögenhold och Klinglmair (2015) framhäver i sin artikel där de 

pekar på att kvinnor själva påstår att de inom frilans arbetar 20 till 40 timmar i veckan, 

medan de manliga frilansarna enligt dem själva arbetar över 40 timmar i veckan. Det 

finns en underförstådd acceptans hos kvinnor att det är okej att arbeta gratis (Foreman-

Peck & Zhou 2014). Detta kan vara en anledning som finns till att det verkar som att 

runt hälften av våra intervjuander känner att de får för lite betalt för sitt frilansande samt 

att det kan vara en anledning till att det är svårt att höja sin lön. Ett fåtal av 

intervjuanderna betonar ändå att de inte längre gratisarbetar, åtminstonde inte inom 

frilansandet. 

Ett fåtal av våra intervjuander som inte varit frilansare under en längre period menar på 

att deras lön inte är skälig, medan ett fåtal av intervjuanderna som jobbat längre inom 

branschen menar på att lönen är skälig för dem. Detta kan kanske vara ett resultat av att 

de mer erfarna frilansarna kan vara mer selektiva i de uppdrag de tar och kan välja 

uppdrag med bättre betalt. Det ligger även någonting i att med erfarenhet kommer större 

kunskap om att förhandla upp sin lön för uppdrag, menar ett fåtal intervjuander. En 

intervjuand uttryckte sig så här vid frågan om de anser sin lön vara skälig i förhållande 

till det arbete de lägger ner: “Nu upplever jag det. De första uppdragen jag tog, absolut 
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inte. Men det tror jag har mycket att göra med dålig förhandlingskraft från mitt håll 

då.”  

Ett resultat av en större valmöjlighet mellan uppdrag kan bli att de uppdrag som 

genererar mindre inkomst går till de mer oerfarna frilansarna. En intressant aspekt här är 

vilka effekterna blir om de mer oerfarna frilansarna vägrar acceptera låga löner, 

troligtvis pressas lönerna upp då. Dock existerar mycket gratisarbete inom 

musikbranschen (Passman 2012) vilket gör att dessa låga löner kan bli svåra att komma 

ifrån. Tar individen inte uppdraget, då kan det gå till någon som gör uppdraget så billigt 

istället. Detta leder återigen till att lönerna blir svåra att förhandla upp. Men allmänt, 

inte bara i musikbranschen, skulle det kunna vara svårare för oerfarna frilansare att 

förhandla upp lönerna då de inte har någon förening bakom sig, eller att uppdragen 

kanske är så olika att det inte finns någon tydlig normativ standard. 

6.2.5 Relationer 

Även om intervjuanderna talade för att det till största delen är positivt att kunna vara 

flexibel i sitt arbete var det vissa av intervjuanderna som tog upp att det även finns en 

negativ aspekt kring detta. De diskuterade att det är väldigt svårt att kunna boka in 

aktiviteter med till exempel vänner och familj när en måste vara flexibel inom arbetet. 

De blir "låsta" till sitt arbete och det är arbetet som styr hur en ska disponera sin fritid. 

Detta resulterar i att de får ett oflexibelt privatliv istället, enligt teorin om WLB 

defineras livskvalité i den utsträckning i vilken en individ är lika nöjd med sin position 

inom arbetslivet som inom familjen (Greenhaus, Collins & Shaw 2003). Utifrån våra 

respondenters svar ser vi att alla prioriterar flexibiliteten inom arbetet högt. För att nå en 

WLB bör en försöka hålla en jämn balans mellan arbetsliv och privatliv när det kommer 

till tid, engagemang och tillfredställelse (Greenhaus, Collins & Shaw 2003). 

Att ha en partner var inte någonting som var vanligt hos de vi intervjuade - endast ett 

fåtal intervjuande hade en partner. Med friheten i att kunna arbeta hur en vill och under 

vilka tider en vill kan leda till att de som frilansar har andra rutiner och scheman än 

många av deras vänner och bekanta. Relationer verkar ha blivit mer komplicerade i 

någon grad, bland ett fåtal av dem vi intervjuat, som frilansare. En intervjuand menar: 

“Men det kan vara svårt för vissa i familjen och vissa vänner att 

förstå att man inte kan, att det inte finns några naturliga luckor. Då 

försöker vi boka in någonting jättelänge. Dom kan bara på helgerna 
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och jag kan knappt på helgerna och så [...] håller vi tummarna för 

att inget dyker upp.“ 

Vi kan utifrån det tolka det som att många av våra intervjuander inte har work-life 

balance (WLB), då de inte verkar ha en jämn fördelning av engagemang mellan arbete 

och privatliv (när det kommer till relationer). En av anledningarna till detta kan vara att 

de inte lägger ner en jämn fördelning av tid mellan sitt arbete och privatliv. En av våra 

intervjuander, som har en partner, menar på att denna relation skapar självvalda 

“begränsningar” för henne i hennes karriär som frilansare: 

“Jag har fortfarande i och för sig på min checklista att jag vill göra 

en världsturné med någon. Men, det är en så här bucket-list som man 

får ta när det tajmar liksom. Det är inte helt fullständigt läge nu, när 

man är inne i en relation just nu att bara ‘hej, jag drar på 

världsturné ett år’. Det funkar inte riktigt så.” 

Det verkar dock här finnas en medvetenhet om att möjligheten finns till att vid ett annat 

tillfälle genomföra dessa projekt - när rätt tillfälle uppstår. Detta är någonting som flera 

gånger återkommer i våra intervjuer. Det verkar vara viktigt för våra intervjuander att 

kunna genomföra de projekt som de faktiskt vill genomföra och känner ett värde i att 

göra, istället för att ta sig an projekt som inte bidrar med någonting för dem som 

individer. 

Ungefär hälften av intervjuanderna har förklarat att någonting som de saknar mest med 

att arbeta som frilansare i jämförelse med i en vanlig organisation är tillgången till 

kollegor. En person förklarade att de vill ha kollegor för att de saknar någon att “bolla 

idéer med”. Att inte ha kollegor omkring sig när en egentligen vill ha det skulle kunna 

leda till att frilansaren lättare kan sakna motivation till att genomföra vissa idéer till 

olika projekt, i och med att de inte får något stöd, feedback eller kritik från någon på 

samma sätt (Hedegaard Hein 2012). Detta skulle i sin tur kunna leda till att frilansaren 

missar att ta chanser och möjligheter som kan tänkas uppkomma inom liknande projekt. 

6.2.5.1 Barn 

Utifrån svaret från den enda intervjuanden med barn, kan vi tolka det som att hon lägger 

stor vikt vid att kunna balansera privat- och arbetsliv inom WLB, då hon har som mål 

att arbeta 40 timmar i veckan, alltså en normal arbetsvecka, vilket hon uppskattade att 

hon också gjorde. Om en har en tillfredställandenivå av WLB liknar hennes livssituation 
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när det kommer till flexibilitet mer den som hon skulle ha om hon arbetade på en vanlig 

organisation, och i så fall antas det att det även ligger andra orsaker bakom att individen 

valt frilans som yrke än just flexibiliteten. 

Att flexibiliteten inom frilans är en bidragande faktor till varför kvinnor frilansar och att 

detta skapar möjligheter till att på ett bättre sätt styra över sin familjesituation är 

bekräftat sedan tidigare (Massey & Elmore 2011; Armstrong 2013). Men endast en av 

de vi intervjuat har haft barn eller, vad som framkommer, haft några seriösare tankar på 

att skaffa barn. Ändå är vikten av flexibilitet väldigt dominerande. En kommentar vi 

fick på frågan om hon hade barn var till och med: “Åh nej, jag har inga barn. [...] No 

kids, thank you!” Dock har vi intervjuat personer som är unga i förhållande till 

genomsnittsåldern då kvinnor skaffar barn. Deras ålder ligger mellan 21 och 44 år, och 

åldrarna hos interjuanderna har till stor del legat på under 30 år. Åldern för när kvinnor 

väljer att skaffa barn stiger enligt en studie gjord 2012 (Lamminpää & Vehviläinen-

Julkunen) och enligt en annan studie var medelåldern för att skaffa sitt första barn 29,4 

års ålder hos kvinnor år 2006 (Tromp, Ravelli, Reitsma, Bonsel & Mol 2011). Vi har 

endast intervjuat tre personer som är över 29 år. Går vi djupare in på frågan om 

flexibilitet och möjligheten till att bestämma var, när och hur arbetet ska genomföras 

verkar det som att det finns något mer bakom denna frihet än en större frihet i att skaffa 

och vårda barn som gör att många börjar frilansa. 

Förutom att de kvinnor vi intervjuat är relativt unga i jämförelse med de som skaffar 

barns genomsnittliga ålder ligger på, skulle en tanke på flera av våra intervjuanders 

negativa uttlåtanden om att skaffa barn vara att några av dem inte ser hur de skulle ha 

lust eller tid till en sådan förändring som ett barn skulle kräva. En av intervjuandernas 

uttalanden om hur hennes livssituation hade förändrats genom att ta beslutet att skaffa 

barn var:  

“Jag har valt att inte skaffa barn. Kanske i framtiden, men som det 

ser ut nu så skulle jag känna att barn för mig skulle bli en 

begränsning. Faktiskt. Och det är också en aspekt i jämställdheten. 

För då upplever jag att jag har inte samma möjligheter om jag blir 

med barn.” 

Trots att det ger individen en större flexibilitet att frilansa verkar detta inte vara 

tillräckligt. Vår intervjuand som har barn menar dock på att hennes frilansande är en 
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positiv aspekt när en har barn, då hon kan disponera fritt över sin fritid. Vilket resulterar 

i att hon kan spendera mer tid med sina barn på egna villkor. “Jag ville prioritera att 

kunna gå och hämta barnen utan att behöva känna såhär ‘nu går jag igen klockan fyra 

[…]’.” Hon berättar även att hennes livssituation och synen på sig själv har förändrats 

efter att hon fått barn. Kanske motiveras personer med barn att frilansa i en högre grad 

på grund av flexibiliteten. 

[Jämställdhet kring barn] Kvinnans möjlighet till att bli gravid och skaffa barn har länge 

påverkat henne som individ, samt hennes roll i förhållande till mannens och samhället. 

Anna Magnani i Blomquist och Röding (2010 s. 236) menar att “Mannen har uppnått 

sin ledande ställning endast för att de inte hindrats av någon graviditet”. Kvinnor tar 

generellt hand om barn och hushåll i en större utsträckning än vad männen gör 

(Foreman-Peck & Zhou 2014). I jämförelse med männen utför kvinnorna i en större 

utsträckning ett dubbelarbete eftersom de tar ett större praktiskt ansvar över både hem 

och barn samtidigt som de arbetar (Foreman-Peck & Zhou 2014). Detta kan tänkas vara 

ännu vanligare bland frilansande kvinnor än kvinnor i vanliga organisationer eftersom 

de har större möjlighet att påverka flexibiliteten kring arbete och privatliv. De har större 

möjlighet att vara hemma, samt att möta de krav som barn innebär (ibid.). Om en ser på 

hur situationen mellan kvinnor och män ser ut när de får barn behöver kvinnan uppoffra 

mycket mer (Wahl & Holgersson 2013; Foreman-Peck & Zhou 2014) än vad mannen 

behöver göra då kvinnan är den som för det första bär och föder barnet, och för det 

andra är hon barnets viktigaste näring under de första månaderna under barnets liv. En 

av intervjuanderna instämmer angående detta: ”I början var det ju att hon var tvungen 

att amma den. Första året så är det ju väldigt viktigt med mammarollen 

överhuvudtaget. Så någonstans så är ju kvinnan låst i sitt barnafödande.”  

Det är tydligt att det råder en ojämställdhet kring att få barn på grund av biologiska 

skillnader, men det är inte biologiska skillnader som gör att det är ett faktum att kvinnor 

i större utsträckning är hemma med sina barn under hela det första året, eller hemma för 

vård av sjuka barn (Försäkringskassan 2015). Mannen tjänar ofta bättre än vad kvinnan 

gör (Blomquist & Röding 2010; Joseph 2015), något som skulle kunna vara en av de 

största anledningarna till att mannen inte i lika hög grad som kvinnan tar ut 

föräldrapenning för att vara hemma med sitt barn, eller för vård av sjuka barn. Familjen 

får en högre inkomst ifall kvinnan är den som är hemma med barnet istället för mannen, 

med förutsättning att det är mannen som tjänar mest. Vilket är ett påstående som 
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understryks av ett flertal källor (Blomquist & Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013; 

Foreman-Peck & Zhou 2014; Joseph 2015). Wahl och Holgersson (2013) menar på att 

det finns en skillnad i synen på kvinnan jämfört med mannen då vi berör ämnet 

föräldraledighet. För kvinnor är föräldraledigheten en skyldighet medan den hos 

männen snarare ses som en möjlighet. För en familj blir det då logiskt att låta den som 

har lägst inkomst vara den som är hemma mest med barnet. En av intervjuanderna sa 

att: “[...] alltså så här för att argumentet för att ge kvinnor lägre lön är ju oftast för att 

vi liksom eventuellt ska bli mammor.”  

Begränsningen för kvinnor i aspekten av barn kan möjligtvis vara något som kanske inte 

gäller frilansandet i lika stor utsträckning, eftersom de anlitas på kortare basis och 

arbetsgivarna inte är “tvungna” att ha kvar personen om hon skulle bli gravid. I 

aspekten av att ta in frilansare kan det också, från uppdragsgivarens sida, genom att göra 

ett medvetet val i att välja att ta in personer som inom den aktuella tiden för projektet 

inte kommer att påverkas av en graviditet, kan uppdragsgivaren undvika problematiken 

med att hon kan komma att påverkas av det. Bara genom möjligheten att välja vem hen 

anlitar. På detta sätt kan friheten och flexibiliteten i frilans gynna kvinnor, samtidigt får 

vi inte glömma bort att detta även leder till att kvinnor som då är gravida och kommer 

att påverkas av den graviditeten under ett uppdrag kan komma att bortprioriteras inför 

det aktuella uppdraget, samt att tryggheten minskar.  

Om det är så att flexibiliteten som frilans ger lockar kvinnor till att frilansa, genom 

större acceptans till att skaffa barn, stöter de ändå senare på en begränsning i och med 

möjligheten att bli bortvald till projekt då de väl är gravida. Eftersom de inte är anställda 

och täcks av kollektivavtal har de inte heller rätt till lön eller föräldrapenning under 

graviditeten och föräldraledigheten. Detta gör att de ändå inte kan skaffa barn på samma 

premisser som andra arbetare. Sedan vill vi understryka att bara för att det är norm för 

kvinnor att skaffa barn behöver det självklart inte vara något som ens är på kartan för 

många individer. 

Som vi konstaterat tidigare är löneskillnaderna mellan män och kvinnor som frilansar 

inte lika ojämställda som inom vanliga organisationer (Money 2015), men kvinnor 

tjänar fortfarande mindre (Blomquist & Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013; 

Bögenhold & Klinglmair 2015; Joseph 2015). Detta kan bidra i en ännu högre 

utsträckning till att en frilansande kvinna stannar hemma med barnet längre än vad 

pappan skulle göra, därför att familjen i stort skulle spara pengar genom detta alternativ. 
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Frilansare har inte samma skyddsnät som en anställd har (Göransson & Garpe 2013). 

De som har fast anställning - vilket är män i större utsträckning (Wahl & Holgersson 

2013), borde då rimligtvis utnyttja sin trygghet som ingår i anställningen. En av våra 

intervjuander berör detta område och drar en parallell till att skaffa barn. Hon menar att: 

“Men då måste vi kunna göra någon slags jag vet inte, ekonomisk 

ersättning, inte vet jag. Men för att du inte kan, faktiskt, jobba till 

hundra procent som du vet. På grund av att du faktiskt vill också 

skaffa barn. [...] För då upplever jag att jag har inte samma 

möjligheter om jag får, blir med barn. Som att jag skulle vara om jag 

inte hade barn. Därför att jag blir ju låst i min frilansaspekt då. Jag 

kan inte. Jag får ingen ersättning ordentligt för att jag ska kunna 

kompensera den tiden som försvinner.” 

Den av intervjuanderna som har barn drar också en parallell till detta område och menar 

att det är hon, och inte hennes man, som oftast har möjlighet att stanna hemma med 

barnen när dom exempelvis är sjuka. Hon berättade att: “Det är jättesvårt när man har 

en man som är VD som aldrig, eller oftast, i min värld i alla fall, så är det väldigt sällan 

som mannen säger såhär ‘jag vabbar, jag är hemma nu’.” Den skyldighet  som finns 

hos kvinnor att vara hemma med barnen (Wahl & Holgersson 2013) underlättas av 

denna “flexibilitet” och “möjlighet” som uppstår inom frilans att befinna sig mer 

hemma. Då kvinnor frilansar allt mer har de i större utsträckning möjlighet att ta vara på 

den frilansande “möjligheten” att leva upp till skyldigheten att ta hand om barnen. 

Medan det redan ses som en möjlighet för män att vara föräldraledig, kan frilansande 

för kvinnorna vara en möjlighet till vara mer hemma. Föräldraledigheten blir återigen 

ett krav och därigenom även en förväntning på kvinnor och inte på män i samma 

utsträckning.  
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7 Intern miljö 
Genom det fjärde och sista temat lägger vi ett fokus på den interna miljön hos den 

frilansande kvinnan. Här utgår vi ur ett mer individuellt perspektiv, där psykologiska 

faktorer spelar en viktig roll. 

7.1 Teori 
Inom detta tema ligger teorin om primadonnan samt the final freelance career model 

som grund för analysen. Primadonnans underkategorier - kall, mening, kickar, flow, 

identitet och självförverkligande, kommer alla att beröras. 

7.1.1 Primadonna 

Helle Hedegaard Hein (2012) har myntat begreppet primadonna, en motivationsteori 

som betecknar en högspecialiserad medarbetare. Högspecialiserade medarbetare är 

specialicerade inom sina yrken och arbetar på något vis kreativt (Hedegaard Hein 2012). 

Högspecialiceringen syftar till att arbetet endast kan utföras av en person med hög grad 

av kunskap eller erfarenhet (ibid.). Motivationsprofilen för primadonnan utgår från att 

motivation inte bara är en drivkraft utan även ett tillstånd, och det är önskan om detta 

tillstånd som blir drivkraften och det som styr primadonnans beteende (ibid.). Det som 

speciellt karaktäriserar primadonnan är att hen har starka värderingar och ideal 

samtidigt som hen styrs av vissa existentiella motivationsfaktorer som fungerar som en 

grundläggande drivkraft (Hedegaard Hein 2012). De existentiella faktorerna gäller inte 

bara i arbetet utan även i primadonnans hela liv (Hedegaard Hein 2012). 

7.1.1.1 Kall och mening 

Kallet är den mest grundläggande drivkraften för primadonnan (Hedegaard Hein 2012). 

Kallet är förknippat med introvert arbete eftersom det utförs för arbetets egen skull och 

inte som ett medel för att uppnå fördelar som lön, prestige och andra förmåner 

(Hedegaard Hein 2012).  

En annan motivationsfaktor för primadonnan är sökandet efter mening (Hedegaard Hein 

2012).  Hedegaard Hein (2012) menar att både existenspsykologin och de filosofiska 

existentialisterna betonar att sökandet efter mening är ett grunddrag hos människan. 

Irvin Yalom (1999 se Hein 2012) anser att engagemang är ett medel för att skapa 

mening, och att det är via engagemang som en kan hitta meningen med livet. Det kräver 

mod, vilja och uppoffringar att engagera sig, och det är inte alla som har den styrkan 

eller kapaciteten som krävs för att göra detta (ibid.). Gemensamt för kallet och sökandet 
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efter mening som existentiell motivationsfaktor hos primadonnan är att det inte är 

någonting som kan genereras av andra (ibid.). 

7.1.1.2 Kickar och flow 

En av faktorerna för motivation som tillstånd är kickar (Hedegaard Hein 2012), vilka är 

psykologiska tillstånd. Dessa är förknippade med primadonnans sökande efter mening 

(Hedegaard Hein 2012). Kick som tillstånd hör ofta ihop med att en får en speciell 

kontakt med den en arbetar för, därför att det egna arbete är meningsfullt för andra 

(ibid.). Enligt Hedegaard Hein (2012) är det under de lyckliga stunderna som en känner 

att det en kämpar för är meningsfullt och det är då en kommer till insikt att: "Det är 

därför jag gör det här". Det är alltså här som kicken som tillstånd uppstår, och detta är 

någonting som primadonnan eftersträvar (ibid.). Kickar förekommer nästan bara i 

arbetslivet, men de är ovanligt förekommande även där. Just därför måste det vara 

någonting annat som driver primadonnan på mer vardaglig basis i arbetslivet 

(Hedegaard Hein 2012). 

En motivationsfaktor som är mer vanligt förekommande än kickar i arbetslivet än flow, 

eller flyt (Hedegaard Hein 2012). Flow är primadonnans primära glädje i arbetslivet och 

vi upplever sällan flow på fritiden (Hedegaard Hein 2012). Mihaly Csíkszentmihályi 

(2006) är grundaren till begreppet flow och han beskriver det som ett tillstånd av 

absolut koncentration där sinnet för tiden försvinner och en uppfylls av en sällsam 

eufori. När en är som mest engagerad glömmer en tid och rum för att enbart koncentrera 

sig på uppgiften som uppstår vid det unika tillståndet flow (Csíkszentmihályi 2006; 

Hedegaard Hein 2012). Flow karaktäriserar den goda processen och tillståndet av djup 

inre motivation (Hedegaard Hein 2012). I processen analyseras problem och en försöker 

hitta lösningar som kan vara avgörande för yrket, och detta förutsätter ett djupt 

engagemang där en använder hela sin potential (ibid.). Det som karaktäriserar flow är 

att arbetet kräver uppoffringar i form av till exempel smärta, risker och osäkerhet. 

Upplevelsen av flow är förknippat med det utmanade arbetet (ibid.). Arbetet bör dock 

inte vara för svårt och utmanande, för då kan ångest uppstå. Arbetet ska heller inte vara 

för enkelt, då apati uppstår istället. Flow uppstår alltså ofta när svårighetsgraden på 

arbetet och kompetensen överensstämmer (Csíkszentmiháyli 2006; Hedegaard Hein 

2012). Det händer ofta att en upplever frustration innan en uppnår flow då det är vanligt 

att en upplever hinder och tvivlar på sin förmåga att hitta lösningen. Då uppstår något 

som kallas flowfrustration (Hedegaard Hein 2012). Det är genom dessa ansträngingar 
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som en känner att en presterar maximalt och engagerar sig på allvar, vilket gör att en 

känner störst tillfredsställelse (Hedegaard Hein 2012). 

7.1.1.3 Identitet 

För primadonnan sammansmälter arbetslivet med privatlivet och blir en primär källa till 

identitetsbildning (Hedegaard Hein 2012). Primadonnan trivs med att ha en stark 

identitet som definierar vem hen är, och arbetet blir då en viktig del av primadonnans 

identitet (Hedegaard Hein 2012). Primadonnor blir lätt missnöjda om identiteten av 

olika skäl inte är tydlig (ibid.). En primadonna som skulle bli arbetslös skulle få känslan 

av att en del av identiteten gått förlorad då den identifierar sig såpass mycket med sitt 

arbete (ibid.). För en primadonna skulle detta göra att identiteten lätt blir otydlig, vilket 

skulle resultera i att en känner missnöje (Hedegaard Hein 2012).  

7.1.1.4 Självförverkligande 

En stark känsla av identitet och motivation och att på något vis nå en högre nivå på 

Maslows behovstrappa genom sitt arbete är viktigt för en person som ses som 

primadonna. Maslow har i sin behovspyramid satt en motivationsfaktor högst upp i sin 

pyramid (Hedegaard Hein 2012) som liknar detta hos primadonnan, nämligen 

självförverkligande. Vi ska inte gå in på djupet på Maslows behovspyramid här då den, 

mer än dess översta steg, inte anses relevant för oss samt att teorin har fått ta del av en 

stor mängd kritik. Det hävdas exempelvis att pyramidens olika behov inte prioriteras i 

samma ordning hos olika individer samt att andra motivationsfaktorer kan vara av 

betydelse för vissa (Harrigan & Commons 2015). Det skrevs även, redan 1984, att det 

fanns smalt med empirisk data som kunde understryka Maslows teori (Berl, Williamson 

& Powell 1984). 

Kortfattat dock består pyramiden av olika behov som individen strävar efter att uppnå 

och individen kan inte ta sig till nästa steg om hen inte uppnått det tidigare steget först 

(Berl, Williamson & Powell 1984; Harrigan & Commons 2015). De olika stegen står 

alltid i samma ordning hos alla individer och självförverkligande är det steget som 

placerats högst upp (Berl, Williamson & Powell 1984; Harrigan & Commons 2015). 

Det är alltså detta högsta tillstånd som intresserar oss. Självförverkligande motiveras 

och blir tillfredställt av att en har ett utmanande arbete och av möjligheten till att kunna 

prestera i arbetet (Williamson & Powell 1984; Harrigan & Commons 2015). Detta blir 

av relevans för oss då det vid genomförandet av våra intervjuer blev tydligt att det var 
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ett högre tillstånd inom arbetet som gjorde att de flesta valde att frilansa samt 

motiverade dem till att fortsätta med det. 

7.1.2 Final freelance career model 

Final freelance career model-teorin har utvecklats ur tankar, av Arjan Van Den Born 

och Arjen Van Witteloostuijn (2013), om att den “traditionella karriären” - där 

individen är en anställd och tar sig fram i karriären som en anställd, börjar förändras och 

ersättas av en annan modell och en annan struktur inom och mellan organisationer. De 

hävdar att anledningen till förändringen kan ha influerats av att en ny typ av arbetare har 

blivit vanligare (Van Den born & Van Witteloostuijn 2013). De kallar denna typ av 

arbetare för “the skilled independent worker”, och menar då på en individ som med 

andra ord kan kallas för frilansare. Van Den Born och Van Witteloostuijn (ibid.) menar 

att den viktigaste faktorn är den externa miljön inom vilken frilansaren är aktiv, som 

avgör frilansarens framgång. 

Denna teori ser vi som av stor betydelse för vårt arbete då denna förändring som Van 

Den Born och Van Witteloostuijn (2013) har uppmärksammat och lägger sin grund på 

är en av de grunderna som även vi haft till detta arbete. Nämligen att 

organisationsstrukturer förändras och att fler frilansar idag (Van Den Born & Van 

Witteloostuijn 2013; Watson 2013; Bögenholt & Klinglmair 2015; Meager 2015). 

Vidare i sin artikel, med utgångspunkt ur denna förändring, tar Van Den Born och Van 

Witteloostuijn (2013) fram en modell för vilka externa faktorer som påverkar den 

framgång som en individ skapar som frilansare. Eftersom framgång och karriär hör 

ihop, och dessa med kvinnans position i arbetslivet. Dessa faktorer kan hjälpa oss att 

förstå vår intervjuempiri både ur ett individuellt perspektiv där existerande eller 

avsaknad av faktorer kan få individerna att sträva mot vissa mål och/eller hur nöjda de 

är med sin position, samt ur ett strukturellt perspektiv. 

Modellen som Van Den Born och Van Witteloostuijn (2013) tar fram i sin artikel mäter 

som sagt framgång för den frilansande individen. Denna framgång definieras genom två 

sammanlänkade mått, nämligen “objective career success” som menar på monetär 

tillfredställelse (intäkter) och “subjective career success” som menar på personlig 

tillfredställelse (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Att skilja på dessa två blir 

viktigt inom frilans på grund av frilansarens eget val i att bli självanställd och att detta 

val kan bero på många olika faktorer (ibid.). Olika perspektiv till varför kvinnor 

frilansar är även viktigt för oss i vårt arbete. Dock vill vi lägga vikt vid att vi inte vill 
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använda oss av ordvalet att de “väljer” frilans som karriärväg, vilket Van Den Born och 

Van Witteloostuijn (ibid.) har gjort i sin text. Vi vill istället ha en öppenhet till att 

individer kan vara frilansare av andra anledningar än att de väljer den vägen aktivt. De 

kan möjligtvis tvingas in i den rollen på grund av olika faktorer, som brist på 

möjligheter till anställning eller som den enda möjliga vägen att gå som kvinna på 

grund av varierande begränsningar. 

De fem externa faktorerna som påverkar framgång inom frilansande - både den 

objektiva och den subjektiva - är marknaden, socialt kapital, humant kapital, personligt 

kapital och motivation samt affärsstrategi (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). 

Då dessa fem faktorer finns tillgängliga och individen känner tillfredställelse med dem 

kommer den subjektiva och den objektiva framgången att uppnås, enligt teorin. 

Frilansaren kommer alltså vara nöjd med sin position och motiveras till att jobba vidare. 

Framgången skapar lycka och tillfredställelse. Lyckan och tillfredställelsen kommer 

vidare att skapa ännu mer framgång (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Detta 

är intressant att vidare studera utifrån våra intervjuer och i ett sammanhang med de 

andra teorierna vi valt att använda oss av. 

7.2 Empiri och analys 
7.2.1 Kall och mening 

Primadonnans kall centrerar kring introvert arbete, eftersom det inte handlar om att 

försöka uppnå höga monetära medel eller prestige (Hedegaard Hein 2012). Introvert 

arbete är någonting som vi ser inom frilansandet, eftersom den typiska frilansaren 

arbetar för att uppnå tillfredställelse, livsglädje och identitetskänsla framför förmåner 

och fördelar som hög lön (Shane 2010; Massey & Elmore 2011; Bögenhold & 

Klinglmair 2015). Detta instämmer våra intervjuander i då de menar att de arbetar med 

det de gör för andra värden än lön eller prestige. 

Primadonnan strävar efter att nå mening (Hedegaard Hein 2012) och det anses att via 

engagemang kan en hitta en högre mening med tillvaron, och att det krävs mod, vilja 

och uppoffringar för att engagera sig (Yalom 1999 i Hein 2012). För att börja frilansa 

krävs det ett visst engagemang då en måste finna modet och viljan till att börja göra det, 

samt uppoffringar som säkerhet och trygghet när det kommer till en fastare tillvaro 

gällande exempelvis inkomst (Shane 2010). I detta avseende är frilansaren lik 

primadonnan. 
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Primadonnan ser motivation som ett tillstånd och inte bara en drivkraft (Hedegaard 

Hein 2012). Detta tillstånd leder henom till specifika handlingar för att uppnå denna 

motivation - att söka efter någon typ av mening. Detta i att finna en mening i sitt arbete, 

att identifiera sig med det en gör samt vikten av motivation är någonting som samtliga 

av våra intervjuander berör på ett eller annat sätt, mer eller mindre. De motiveras av de 

stunder då de känner att det de gör är meningsfullt, och känslan av att “det är därför jag 

gör det här” som berörs inom primadonnan (Hedegaard Hein 2012) faller även in hos ett 

fåtal av våra intervjuander. På detta vis kanske frilansande anses som något attraktivt för 

primadonnan. 

Inom teorin om primadonnan kan inte andra individer runt om personen bidra till 

möjligheten att uppnå kall och sökande efter mening - två existentiella 

motivationsfaktorer för primadonnan (Hedegaard Hein 2012). Inom kallet utförs arbetet 

för arbetets egen skull (ibid.). Vikten av kollegor kanske i detta avseende väger mindre 

än arbetet i sig. Även om inte alla intervjuander uttryckligen sagt att de saknar kollegor 

var det vanligt att nämna att en av deras drivkrafter är att arbeta med människor. Ett 

citat från en intervjuand angående detta är: “Jag är ju sjukt mycket en lagperson. Det är 

en ganska stor kick för mig att du vet så här ‘vi fick till det’, ‘de gillade det’, eller ‘vi 

gjorde det hela vägen ut och vi gjorde det tillsammans’ .” 

Utifrån intervjuandernas svar är det ofta i hög grad relationen till andra personer som 

spelar in, det handlar inte bara om den egna individen. Eftersom våra intervjuander 

förklarat att de saknar antingen kollegor eller drivs av att känna gemenskap kan en anta 

att lusten av att arbeta på helt egen hand inte heller är en av de stora anledningarna till 

att en frilansar. Ett svar på att frilansare som har behov av att jobba tillsammans med 

andra människor ändå valt just frilans som yrke kan vara att de får kontakt med 

människor i en annan utsräckning samt att det är arbetet i sig och inte personerna runt 

om arbetet som skapar hög motivation hos individen. Detta med tanke på att frilansare 

inte stannar på ett företag under en särskilt lång tid, utan de går ofta vidare till nästa 

projekt inom vanligtvis en annan organisation - med andra möten, vilket resulterar i att 

de får möjlighet till en bredare kontaktbas. Något som bör kunna öka känslan av 

tillfredställelse när det kommer till den sociala aspekten. Då uppstår frågan om de kan 

känna gemenskap inom de olika organisationerna där de har uppdrag i och med att de 

kanske inte lär känna personerna lika bra som jämfört med om de skulle vara anställda, 

samt de olika organisationernas egna företagskulturer. 
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Behovet av värde och mening tar oss vidare till svaren vi fick på frågan om varför dessa 

individer faktiskt frilansar, samt drivkrafterna i deras arbete. För samtliga intervjuander 

var ett behov att göra någonting meningsfullt av stor vikt och vad som drev dem. Med 

meningsfullt menade våra intervjuander som någonting av värde för en själv, men också 

någonting av värde för någon annan och/eller för samhället i stort. Det fanns ett behov 

av att finnas till för någon annan. En av våra intervjuander menar att: “Jag har en 

betydelse för någon. För en uppdragsgivare eller för en person eller för ett samhälle 

eller för en uppgift.” Frilansandet kan alltså ses som ett val hos många att arbeta med 

för att på så vis nå en meningsfullhet i sitt arbete. Detta trots att runt hälften av våra 

intervjuander kände att de inte hade mycket val annat än att börja frilansa då det inte 

fanns någonting annat som de kände sig bekväma med eller ville göra, eller som gav 

tillräckligt mycket flexibilitet och frihet. Därför skulle det kunna argumentera för att 

branschen de arbetar inom, eller arbetsuppgifterna väger tyngre än meningsfullheten för 

dessa personer. 

7.2.2 Kickar och flow 

Kickar är sällsynta i arbetslivet, och just därför måste det vara någonting annat som 

driver primadonnan i vardagen (Hedegaard Hein 2012). Eftersom musikbranschen är en 

attraktiv bransch att arbeta inom bör många inom den ha ett genuint musikintresse. 

Kanske är detta musikintresse något som ger våra intervjuander (och andra individer i 

musikbranschen) kickar, då de får arbeta nära musiken. En genomgående uppfattning 

för våra intervjuander var att musikbranschen är väldigt rolig att arbeta inom, och att de 

får vara med om roliga saker. En intervjuand uttryckte sig som att “once you go 

backstage you never go back,” just för att det är så roligt. Alltså kanske personer som 

arbetar inom musikbranschen är starkt benägna till att få kickar på jobbet, något som 

gör att deras arbete kan bli mer meningsfullt ur ett primadonna-perspektiv, samtidigt 

som de blir mer motiverade. Dessa kickar skulle kunna göra att de till en högre grad står 

ut med mer negativa aspekter i arbetet som handlar om otrygghet och dåliga 

anställningsförhållanden. Om vi lyfter upp analysen om varför kvinnor frilansar även 

till andra branscher bör det ju vara samma otrygghet inom andra branscher, och att 

kvinnor därför inte frilansar på grund av kickarna. Men kanske kan vi märka av en 

större vilja att frilansa inom just musikbranschen på grund av kickarna. 

Någonting som är en mer vardaglig motivationsfaktor är flow, vilket är primadonnans 

primära glädje i arbetslivet (Hedegaard Hein 2012). Flowfrustration inom frilansandet 
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kan tänkas uppstå relativt ofta då frilansaren vanligtvis arbetar med flera olika uppdrag 

och med olika arbetsuppgifter. I efterhand kan då primadonnan (frilansaren) blicka 

tillbaka och omtolka sin reaktion och istället se det som en lyckosam process där en haft 

turen att bli utmanad maximalt (ibid.), om hen till exempel fått använda sig av flera 

specialistkunskaper. 

7.2.3 Identitet 

Primadonnan identifierar sig i en hög grad med sitt arbete (Hedegaard Hein 2012). Om 

arbetsidentiten är otydlig för primadonnan kan hen lätt bli missnöjd (ibid.). Frilansare 

kan arbeta med dels olika uppdrag men även för olika uppdragsgivare och därmed olika 

organisationer. Detta bör kunna medföra att identititen blir otydlig och i vissa val 

motsägande. Sett till denna aspekt bör frilansaren inte arbeta med den hen gör på grund 

av att hen är primadonna, eller att de trivs mindre. 

Då frilansare temporärt arbetar inom eller för organisationer blir det tydligt att de inte är 

lika stor del av organisationen som en anställd. Organisationskultur gör att de anställda 

starkare kan identifiera sig med arbetet (Bang 1999). Då frilansare inte tillhör kulturen 

på samma sätt som en anställd, något som en av våra intervjuander understryker, bör de 

inte kunna identifiera sig med arbetet i lika stor utsträckning. Bristen på 

organisationskultur skulle kunna medföra att motivationen att jobba för sin grupp och 

företag minskar (Hedegaard Hein 2012). Frilansaren skulle också kunna ta uppdrag från 

flera olika organisationer med motsägande kulturer, något som gör att identifieringen 

överlag med sitt arbete kan minska. Något som gör att motivationen brister och att 

förutom att känna en mindre tillfredsställelse skulle frilansaren kunna utföra ett sämre 

arbete. Något som i längden kan påverka möjligheten att få nya uppdrag. Däremot 

menar många av våra intervjuander att de identifierar sig starkt med sitt arbete. Men då 

skulle det snarare kunna vara vilken yrkeskategori de tillhör eller vilken bransch de 

jobbar i som de identifierar sig med snarare än företaget de tar uppdrag ifrån. Om de 

skulle jobba i branscher där identiten inte är lika starkt skulle frilansaren således kunna 

känna en bristande identitet med även sitt arbete i stort. 

En annan tanke är att företagskulturer till stor utsträckning bör vara utformad utifrån en 

mansnorm, då det ser ut så i samhället och männen innehar toppositionerna (Blomquist 

& Röding 2010; Wahl & Holgersson 2013). Logiskt bör det göra att mannen är norm 

även i kulturerna. Genom att kvinnor frilansar kan de ta sig bort från den manliga 

företagskulturen. Däremot medför detta att kvinnor inte påverkar företagskulturerna alls 



  
 

80 

och att företagskulturer skulle kunna bli än mer mansnormativa vid en ökad andel 

kvinnliga frilansare. Samt bör kvinnor utifrån en mansnorm ha det svårare att identifiera 

sig med dem, men som frilansare behöver en inte göra det utan kan skapa sin helt egna 

identitet. Däremot kanske de ändå behöver kompromissa med de företag en anlitas av. 

Hedegaard Hein (2012) menar vidare på att en arbetslös primadonna skulle uppleva en 

känsla av att hens identitet gått förlorad. Sett till frilansandets natur kan 

arbetsbeslastningen ha väldigt olika nivåer vid olika tidpunkter och det vore inte 

uppseendeväckande om frilansaren under vissa perioder kanske inte har något arbete 

alls. Detta är ytterligare något som skulle kunna försämra tillvaron för den frilansande 

primadonnan och pekar på att frilansare inte frilansar primärt för att de är primadonnor. 

Intervjuanden som har barn menade på att hon tog sitt frilansande på alldeles för stort 

allvar innan hon fick barn, något hon inte hade insett tidigare. Efter att hennes första 

barn föddes förklarar hon att:  

“Jag lämnade allt, och stängde av mig till 100%. Och det är fan det 

bästa jag gjort. Jag fick en sådan distans till mig själv. Jag bara 

‘HERREGUD vad har jag gjort i alla dessa år?! Vem tror jag att jag 

är?’ liksom.” 

Vidare menar hon på att hon identifierade sig väldigt mycket mer med sitt arbete och sin 

arbetsroll innan hennes barn kom in i bilden och att den förändrades då hon fick distans 

till arbetet i och med mammaledigheten “[...] jag fick en enorm insikt - jag ÄR inte mitt 

jobb.” Primadonnan som teori menar på att de individer som faller in under kategorin 

primadonnor identifierar sig med sitt arbete och är sitt arbete. Om vi sätter detta i 

förhållande till vår intervjuands svar angående hur hon identifierar sig med arbete efter 

att hon skaffat barn kan det antas att hennes roll som primadonna och vad det för med 

sig minskade när barn kommer in i bilden. Innan barn fanns med i hennes liv så var hon 

till större del en primadonna och enligt henne själv är det tydligt att det var just barnet 

som ledde till den minskade identifieringen med arbetet. Något att lägga i beaktande här 

är att vi endast intervjuat en frilansande kvinna som har barn. Andra individer kan ha 

andra åsikter om ämnet, men vi kan inte bortse ifrån dessa tankar här då hon trots allt 

uttryckt sin åsikt på detta vis, vilket innebär att åsikter som dessa existerar i någon 

utsträckning hos frilansande kvinnor. I hur stor utsträckning detta är aktuellt kan vi dock 



  
 

81 

inte svara på i detta arbete då vi inte har tillräckligt mycket underlag för att göra en 

sådan bedömning. 

7.2.4 Entreprenörskap 

Även om frilansare inte är entreprenörer då de är arbetare snarare än chefer (Burke & 

Cowling 2015), ligger begreppen inte långt ifrån varandra. Bilden av entreprenörskap 

som media speglar är väldigt positiv och ofta målas entreprenören upp som en hjälte 

(Nielsen, Klyver, Rostgaard Evald & Baget 2012). Därför skulle den bilden även kunna 

påverka synen på frilansandet och identiteten hos de frilansande. Något som kan 

påverka individer att börja frilansa. Möjligtvis kan en självbild som entreprenör bidra 

till en starkare självkänsla för frilansaren. Entreprenörskapets populäritet kanske tyder 

på något som frilans också tyder på, med skillnad i att alla inte behöver vara chefer. 

Bilden som skildras i media skulle kunna tolkas som att det är just självanställningen 

som är attraktivt. Alternativt öppna upp för en bild att ta steget bort från att vara anställd 

till förmån för att starta eget företag. 

Vid frågan om våra intervjuander ser sig som entreprenörer såg sig många som 

entreprenörer på något sätt. Det var dock en fråga de tvekade på till att börja med, men 

när de funderade insåg de att de på något vis såg sig som entreprenörer. Två 

intervjuander satte till och med detta uttryck i procent. “Ja men säg 70% entreprenör” 

och “Men… kanske lite, kanske… 50% entreprenör kanske?” Emellertid höll inte alla 

med och det menades på att et kan finnas en negativ klang i ordet “entreprenör” i sig. 

Denna negativa innebörd kan vara en orsak till att många inte förknippar sig själva med 

en entreprenör till en början, men vid närmare eftertanke gjorde de det. 

Entreprenören är en person som ser något som saknas på marknaden och genom en 

innovation gör något åt saken (Nielsen et al 2012). Frilansaren är ingen innovatör, hen 

är en arbetare med kompetens (Burke & Cowling 2015). Vid frågan om varför de 

frilansar verkar ingen av våra intervjuander mena på att de har gjort det för att de har 

märkt ett glapp på marknaden, något som entreprenörer brukar göra. Entreprenören ser 

ett glapp på marknaden, kanske avsaknaden av en produkt eller tjänst, och introducerar 

detta för marknaden (Nielsen et al 2012). Eftersom frilansare säljer sin arbetskraft skulle 

det kunna tänkas att de kanske ser ett glapp i arbetsmarknaden (vad för arbete som 

efterfrågas och vilket utbud det finns) och utefter det arbetar med något som kan fylla 

glappet, men detta verkar inte, åtminstone medvetet, gälla intervjuanderna. I stället 

arbetar de med just det de gör för att det är roligt eller givande. Något som gör att de 
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inte är lika entreprenörer i den bemärkelsen heller. Men några av våra intervjuander 

menar att de tar de uppdrag de får. Kanske skulle frilansare vara mer framgångsrika, och 

därmed få en starkare position på arbetsmarknaden (inkluderat den ökade mängd 

kvinnor som frilansar), om de i stället aktivt letade efter glappet i arbetsmarknaden och 

arbetade för att fylla det. 

7.2.5 Självförverkligande 

Primadonnan trivs med att ha en stark identitet, något som arbetet blir en viktig del av 

(Hedegaard Hein 2012). Kanske kan vi i högre grad idag matcha vår identitet med vårt 

arbete då vi i större utsträckning har möjlighet att välja vad vi vill göra, speciellt kanske 

i Sverige idag där vi har gratis utbildning. En kan i större utsträckning välja vad en vill 

utbildas inom och arbeta med. Självförverkligande - det högsta trappsteget i Maslows 

behovstrappa (Berl, Williamson & Powell 1984; Harrigan & Commons 2015) samt en 

viktig aspekt av primadonnans drivkraft, blir centralt. Det kanske är mer av en norm 

idag att sträva efter detta självförverkligande - att arbeta med det vi vill göra och 

någonting som vi anser meningsfullt. Detta kan vara en anledning till att fler frilansar då 

frilans i stor utsträckning stämmer överens med detta antagande.  

7.2.6 Tillfredställelse 

Alla de kvinnor vi intervjuat känner att de har frihet i sitt arbete och har möjlighet att 

välja vad de vill ta för uppdrag. Detta leder till att de då även har möjlighet att påverka 

sin tillfredställelse inom arbetet. Van Den Born och Van Witteloostuijn (2013) skriver 

att frilansaren som är nöjd med sin position kommer att motiveras till att jobba vidare. 

Denna framgång skapar tillfredställelse och denna tillfredställelse kommer vidare att 

skapa ännu mer framgång. För dem att fortsätta med frilansandet blir då ett val som kan 

ses som lätt. Varför sluta med ett arbete som en trivs och känner meningsfullhet med? 

Uppnår inte individerna en tillfredställandenivå kan de just som frilansare ha möjlighet 

att i ett senare skede välja uppdrag som tar dem till den nivån. Om nu kvinnor inom 

frilans har lättare för att känna sig tillfredställda med sitt arbete än vad de kände inom 

en heltidstjänst (Massey & Elmore 2011), samt att fler kvinnor frilansar (Bögenhold & 

Klinglmair 2015) borde det leda till att kvinnor i större grad trivs med sitt arbete. Något 

som i sig är önskvärt och mycket positivt. Men hur kan detta påverka kvinnors 

benägenhet att ta sig uppåt till beslutsfattande positioner? Om de trivs med den 

positionen de befinner sig i kommer de troligtvis inte kämpa lika mycket för att ta sig 

uppåt - åtminstone så länge de inte känner missnöje eller stöter på begränsningar för att 

kunna fortsätta. Att det skulle göra att de har en bristande ambition att ta sig vidare, 



  
 

83 

något som i sig skulle hindra dem från att få högre positioner. Men i motsats till detta 

resonemang menar Final Freelance Career Model av Van Den Born & Van 

Witteloostuijn (2013) på att arbetstillfredsställelse automatiskt skapar ännu mer 

tillfredsställelse och framgång. Och eftersom många av våra intervjuander verkar vara 

tillfreds med sitt arbete, skulle det enligt denna teori göra att de skulle skapa ännu mer 

framgång. 

En intressant aspekt är att trots de sämre villkoren som finns inom frilans då vi pratar 

sjukvård, semester, lön och andra skyddsnät, verkar flexibilitet väga mer för dem. Vi 

kan här göra en jämförelse med vad Van Den Born och Van Witteloostuijn (2013) kom 

fram till i sin undersökning om vad som driver frilansare och skapar deras framgång. 

OCS och SCS är de två variabler som skapar tillfredställelse hos frilansaren och avgör 

framgång (Van Den Born & Van Witteloostuijn 2013). Vad de kom fram till i sin studie 

var bland annat att de variablerna som är viktiga för SCS inte är samma variabler som 

väger tyngst för OCS (ibid.). Det finns alltså en skillnad i vad som skapar personlig 

tillfredställelse och vad som skapar monetär tillfredställelse. De menar bland annat att 

motivation är viktigt för SCS och att individer som frilansar på grund av flexibilitet och 

work-life balance är mer nöjda med sitt arbete (ibid.). Utifrån de svar vi har fått om att 

flexibilitet och frihet är anledningen till att de frilansar och att lön inte är en betydande 

faktor verkar det som att denna OCS och SCS inte har samma betydelse för individen 

och påverkar hen i olika hög grad. Vid tillfället då individen beslutar sig för att frilansa 

verkar SCS väga tyngre än OCS. Hos dessa individer kan en parallell dras till 

primadonnan. Primadonnan kan ha någon typ av anknytning till teorin om individer som 

motiveras i sitt arbete på olika. Vi ser ett samband mellan dessa individer som drivs mer 

av SCS än av OSC med de individer som faller in under kategorin primadonnor. Att 

dessa individer då, beroende av sin personlighet och drivkraft, tilltalas av frilans som 

yrke i större utsträckning. 
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8 Slutsats 
Uppsatsens två forskningsfrågor lyder som följer: 

 Varför, ur både ett individuellt och ett strukturellt perspektiv, frilansar kvinnor? 

 Vilken betydelse har frilansande för kvinnors position i arbetslivet? 

I detta kapitel sammanställer vi vår analys för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Först besvarar vi den första frågeställningen, för att sedan besvara den 

andra. För att besvara dessa fungerar analysens fyra olika teman; makt innan arbetet, 

makt i arbetet, extern miljö och intern miljö som utgångspunkter. I kapitlet kommer vi 

även att knyta ihop resonemang från de olika analyskapitlen med varandra för att nå en 

så verklighetsförankrad slutsats som möjligt. Därefter diskuterar vi uppsatsens relevans 

för andra branscher och presenterar förslag till vidare forskning. 

8.1 Bakomliggande faktorer 

Då mannen är norm i samhället bör de förändringar som görs, även inom den 

organisatoriska sektorn, vara utifrån denna mansnorm. Detta skulle kunna leda till att 

nya organisatoriska strukturer är utformade utifrån mansnormen, där nya hinder 

omedvetet utformas för att hindra kvinnor i olika aspekter. Det skapas automatiskt ett 

underläge för kvinnan som hon måste kämpa för att ta sig upp ur för att bryta dessa 

normer. Detta skulle även kunna gälla frilansande som en allt mer populär 

organisationsform, men frilans kan även vara en motsättning till denna mansnorm som 

dominerar inom “vanliga” organisationer. Därför skulle en strukturell orsak till varför 

kvinnor frilansar kunna vara ett uttryck för en organisatorisk frigörelse - en strävan mot 

ett nytt paradigm. Det skulle kunna vara att fler kvinnor tänker utanför den strukturella 

och institutionella boxen och bryter dess vedertagna normer samt ger uttryck för att de 

fått nog av ojämställdheten. Eller att de fått nog av att som kvinna kämpa om att få ta 

sig in i “vanliga” organisationer under samma premisser som män. Men även om våra 

intervjuander frilansar delvis som ett uttryck för jämställdhet, kan anledningen till att 

somliga kvinnor frilansar vara något som inte alls grundar sig i rådande 

samhällsstrukturer, utan beror på andra mer individuella faktorer. 

Individuella faktorer till att allt fler kvinnor frilansar skulle kunna vara att frilansare i 

stor utsträckning är primadonnor, något som understryks av det vi skrivit om att lön inte 

väger tungt för frilansare. Primadonnan passar även in i dagens ideal; vi har ett samhälle 
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idag där fler och fler kan ses som primadonnor i och med den ökande betydelsen av 

identitet och kall i arbetslivet. Detta leder till att fler personer frilansar. En annan 

anledning kan vara att i ett samhälle där det blir vanligare att en byter arbete och 

inriktning ofta, blir det mer “naturligt” att frilansa eftersom frilansandet som 

organisationsform i sig blir en ytterlighet av detta behov av variation, i jämförelse med 

anställning. Denna makt i att kunna ägna sig åt olika saker och kunskapsområden väger 

tungt och många vänder sig därför till frilans som organisationsform. 

Vidare kan vi konstatera att frilansare kan behöva inneha specialistkunskaper inom flera 

områden. Detta, tillsammans med att kvinnor måste arbeta dubbelt så hårt för att nå 

hälften så långt gör att frilansande kvinnor har mycket höga krav på sig från olika håll. 

Om och när de har anskaffat sig specialistkunskaper inom flera områden kanske de inte 

vill bortse från vissa av dessa, något som skulle kunna ske inom en anställning där 

befattningen är mer tydlig och arbetsområdena inte är lika diversifierade som inom 

frilansandet. Därför kan de trivas extra bra som frilansare när de väl uppnåt dessa 

diversifierade specialistkunskaper. 

Denna diversifierade specialisering skulle även kunna kopplas samman med 

primadonnans behov av att ge utlopp för sitt kall. Om frilansare är högspecialiserade 

inom flera områden bör de känna att de måste få utlopp för sitt kall och inte vill att deras 

kompetenser ska vissna - liksom primadonnan känner. Att de som primadonnor ska få 

utlopp för sitt kall skulle kunna vara något som premieras av frilans som 

organisationsform och att det därför är ännu en individuell anledning till att de frilansar. 

Eftersom homosocial reproduktion bör ha en mindre påverkan vid anlitande av 

frilansare jämfört med anställande, och därmed innebära ett mindre hinder vid 

rekrytering, bör det vara en anledning till att kvinnor börjar söka sig till frilansande i en 

högre grad än män. Det skulle också kunna vara enklare att få in en fot i en bransch en 

vill arbeta inom, genom frilansande. 

Det verkar råda en uppfattning från frilansaren att deras arbete är ett uttryck för makt, i 

och med att få tillgång till fler arbetstillfällen, att vara sin egen chef och få 

självbestämma. Denna uppfattning skulle kunna bidra till att de frilansar. Det framgår 

även att frilansandets natur som flexibelt verkar vara något som är centralt gällande 

varför kvinnor frilansar och att det väger tyngre än trygghet. Frilansande medför en 

mindre möjlighet att ta sig till de beslutsfattande positionerna, då karriärsklättring inte 
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sker inom en organisation på ett naturligt vis. Däremot verkar frilansaren värdesätta 

andra aspekter över toppositions-ambitioner, till exempel work-life balance. Något som 

frilansande bör kunna bidra till. 

Ur ett mer strukturellt perspektiv verkar kvinnor frilansa för att de vill ha makt på olika 

vis, något som män idag besitter i en större utsträckning. Frilansande bör även medföra 

färre strukturella hinder för att få arbete och bör därmed vara ett alternativ som inte ses 

som omöjligt, utan snarare bidrar med en större möjlighet att arbeta med det en vill. 

Med det individuella perspektivet som utgångspunkt är till exempel viljan över att ha 

flexibilitet över sina egna liv centralt, tillsammans med att karaktärsdrag för frilansande 

personer verkar stämma överens med primadonnans. De frilansande kvinnorna verkar 

också ha exceptionellt höga krav på sig från omgivningen, krav som de inte vill kasta 

bort när de väl uppnåt. 

8.2 Framtida effekter 
Trots uppfattningen om att frilansande automatiskt medför makt, finns det en del 

aspekter som frilansandet medför som kan hämma deras maktposition. En aspekt är att 

frilansande kan medföra att risken för att bli utsatt för härskartekniker ökar. Något som i 

sig förutom att medföra ett sämre arbetsklimat (och välmående) för den frilansande 

kvinnan även gör att att hon måste kämpa mer för att få samma utrymme på arenan som 

anställda personer i allmänhet och anställda män i synnerhet. Det kan därför kan hämma 

hennes position på arbetsmarknaden. En större aspekt är att trots att kvinnliga frilansare 

verkar värdesätta flexibilitet högre än trygghet är vår uppfattning att flexibiliteten är ett 

kortsiktigt uttryck för makt, makten att kontrollera sin egen situation - här och nu. Men 

den djupare makten, att ha kontroll och kunna styra över friheten över sitt eget liv i ett 

längre perspektiv är, sett till trygghetsaspekten, bristande hos frilansaren. Detta bidrar 

till frilansande kvinnors mindre makt och därmed svagare position på arbetsmarknaden. 

Homosocial reproduktion bör inte påverka lika mycket vid anlitande av frilansare och 

kvinnor bör därför ha färre hinder för att få frilansuppdrag jämfört med fasta 

anställningar. Då kvinnor lättare bör kunna få frilansuppdrag än fasta anställningar kan 

det med kvinnors ökande frilansande skapas en segregation där organisationer i högre 

grad styrs och består av män. Något som i sin tur skulle kunna leda till att kvinnor i en 

högre grad kommer att arbeta för män och vara beroende av dem för att få både uppdrag 

och jobb. En skrämmande tanke som gör att kvinnors ökande frilansande kan leda till att 
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de försätts i en beroendeposition på arbetsmarknaden. Detta är ytterligare en aspekt av 

kvinnors frilansande som kan hämma deras position. 

Kvinnor som frilansar lyckas genom sitt frilansande undanröja en del hinder som de 

annars skulle ha stött på i andra anställningsformer. Genom frilans har hon lättare för att 

ta sig in i organisationen än om hon inte skulle frilansa. Dock stöter hon på nya 

begränsningar genom frilansandet och organisationsformen blir till ett glastak i sig. 

Detta genom att hon inte har möjlighet till avancering inom organisationerna på samma 

sätt som anställda har. Möjlighetsstrukturen blir då stark. Möjligheten att ta sig till de 

beslutsfattande positionerna - där makten befinner sig, begränsas. I de fall kvinnor har 

mindre makt som ett resultat av att de inte befinner sig i de beslutsfattande 

toppositionerna leder det till att de även har mindre makt att påverka vilka som anställs. 

Något som gör att homosocial reproduktion kan ske i högre utsträckning, och män kan 

fortsätta att anställas i en högre grad. Detta gör att kvinnors frilansande kan upprätthålla 

en ond cirkel. 

Det lägre inflytandet i och med den mindre makten kvinnor har i arbetslivet får som 

effekt att kvinnor har mindre makt i övriga delar av sitt liv. Världen är fortfarande 

dominerad och styrd av män, där kvinnor sitter i en beroendeposition till männen. 

Fördelningen av makten inom organisationer mellan könen jämnas alltså inte ut då 

kvinnor frilansar i en högre grad. För att få ett jämställt samhälle behövs en jämn 

fördelning av makten. Något som inte sker i och med fler kvinnor som frilansar. 

Trots denna dystopi som målas upp finns det fördelar med kvinnors ökade frilansande. 

Främst är det viktigt att betona att kvinnor ser många fördelar med att frilansa och att 

deras arbete kan vara fullt ut självvalt. Denna tillfredsställelse gör ju att deras direkta 

livskvalitet förbättras och även om frilansandet som organisationsform inte påverkar 

samhällsstrukturen i ett lika stort perspektiv, är kanske individuell lycka det viktigaste. 

Och icke att förglömma att självklart kan även frilansande kvinnor ha högt uppsatta 

positioner som medför makt, men då mindre centralt i organisationerna. Något som gör 

att frilansarna kan ha svårare att påverka organisationerna. 

Vi ser också att kvinnors ökade frilansande medför vissa möjligheter till ett mer 

jämställt arbetsliv. Med utgångspunkt i att frilansare trivs med flexibiliteten det medför, 

samt deras betoning på autonomi och självbestämmande, menar vi på att frilans ligger 

närmare att starta eget företag jämfört med att vara anställd. De organisationer som har 
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grundats och utvecklats med ojämställdhet som norm bör ha en kultur där 

diskriminering råder och genomsyrar dem i en högre grad. Ojämställdheten kan därför 

vara svår att göra någonting åt. Men om fler kvinnor är med i grunden, uppstarten och 

ledningen av allt fler företag bör fler organisationer vila på värderingar om jämställdhet, 

och därmed sträva efter jämställdhet i en högre grad. På detta vis kan kvinnors 

frilansande på sikt påverka att fler organisationer där jämställdhetsarbete och oacceptans 

av diskriminering råder utvecklas. Fler av samhällets byggstenar, organisationer, kan då 

verka för att få jämställdhet till en betydande och väsentlig utgångspunkt. 

Om kvinnan i förlängningen antingen av att organisationer blir mer jämställda, men 

även om samhället i stort skulle bli mer jämställt, skulle kvinnor inte påverkas negativt 

av homosocial reproduktion i aspekten att de har sämre chanser till att bli rekryterade, 

samt behöva uppvisa de heterosociala beteenden i rekryteringen de tvingas till nu. 

Därför skulle kvinnor i framtiden även ha lättare att rekryteras på samma villkor som 

män, om kvinnor även sitter på högre poster med makt i rekryteringen. Därmed tillåts 

samma förutsättningar till att få arbete. Men för detta behöver kvinnor röra sig ifrån att 

endast frilansa till att sitta i toppositioner i bolag, där de även kan påverka 

rekryteringen. För att de ska kunna göra detta behöver de antingen starta egna bolag 

eller bli insläppta av männen till de redan existerande organisationerna. För att 

påskynda deras möjligheter att bli insläppta kan en använda sig av kvotering. 

8.3 Andra branscher 
Uppsatsen utgår från musikbranschen som fält och frågan om uppsatsen är överförbar 

på andra branscher uppstår. Under våra intervjuer blev det tydligt att musikbranschen 

ses som attraktiv. Inom branschen finns ett stort utbud av individer som gärna arbetar, 

både via anställningar och uppdrag. Gällande varför de frilansar blev det tydligt att det 

råder är en stor konkurrens mellan arbeten inom branschen. Eftersom musikbranschen 

är eftertraktad att arbeta inom skulle det kunna leda till att våra intervjuander är mindre 

kräsna, sett till vilka uppdrag de tar och dess arbetsvillkor. Detta skulle kunna medföra 

att vi fått en förskjutning i våra svar och att frilansare i andra branscher ser på sitt arbete 

på ett annat sätt och är mer kräsna. Det kanske inte är lika hög konkurrens om platserna, 

anställningarna och uppdragen om vi ser till andra branscher. 

Frilansare inom musikbranschen har spetskompetenser liknande dem inom 

mediabranschen, då de båda är breda branscher som berör snarlika arbetsområden. 

Mediabranschen och musikbranschen kan därför i detta hänseende jämföras med 
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varandra, vilket även gör att denna uppsats kan vara speciellt aktuell även för 

mediabranschen. 

8.4 Vidare forskning 
I utformandet av denna uppsats har vissa metodologiska utgångspunkter valts till 

förmån för andra, för att på bästa sätt kunna besvara våra frågeställningar. Däremot har 

vi valt dem till förmån för andra metoder, som kan vara av betydelse för fortsatt 

forskning. Ett tidigt val i vår genomförandeprocess har varit att endast intervjua 

kvinnor. Detta med utgångspunkt i att skapa en förståelse för vad de specifika 

individerna, kvinnorna, tänker angående vårt ämne. En potentiell utveckling av detta är 

att reflektera över skillnaden angående dessa tankar hos kvinnor respektive män, för att 

på så vis skapa en jämförelse mellan könen och hur frilans som område ur ett 

genusperspektiv ses av de båda i förhållande till varandra. Detta kan inte bara belysa 

skillnaderna mellan män och kvinnor utan även skapa en större förståelse för vad det är 

som särskiljer de kvinnliga frilansarna i frågan om varför de börjar frilansa i en högre 

takt än män. 

Vidare råder det en brist på underlag som visar på hur könsfördelningen ser ut för 

frilansuppdrag, vilka uppdrag frilansande kvinnor respektive frilansande män får. Det 

hade varit intressant att undersöka om det skiljer sig åt och om det i så fall skulle 

påverka möjligheterna till att nå toppositioner med större möjlighet att kunna påverka.  

En av våra intervjuander nämnde under sin intervju att ett intresse skulle finnas i att ta 

fram statistik över hur många av de individer som befinner sig i beslutsfattande 

positioner som varit frilansare tidigare. Som vi nämnt anser vi att det inte ligger så nära 

till hands av olika anledningar för frilansare att ta sig in och upp i de “vanliga” 

organisationerna. Utan att det istället är en större sannolikhet att frilansare tar riktningen 

mot att starta eget företag om de skulle vara intresserade av att ta sig från det frilansande 

arbetet. Detta är dock endast någonting vi har kommit fram till genom den 

undersökning vi genomfört samt med underlag av den sekundärdata vi använt oss av. 

Det finns en möjlighet i att belysa detta fenomen vidare genom att ta fram kvantitiv data 

på hur många egenföretagare samt individer i toppositioner inom organisationer som 

tidigare varit frilansare. Det har inte funnits möjlighet för oss att genomföra detta inom 

ramen för denna uppsats, men det är ett område som det med fördel kan studeras vidare 

på. 
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I denna uppsats frågar vi oss varför vissa individer frilansar, men denna förståelse skulle 

kunna fördjupas genom att i kontrast studera varför andra individer inte frilansar. 

Förslagsvis skulle detta kunna göras genom att samla in kvalitativ empiri genom 

intervjuer. Detta kan göras för att vidare undersöka om de som frilansar faktiskt faller in 

under kategorin primadonnor i större utsträckning än vad de som inte frilansar gör. Det 

vore även intressant ur aspekten att vidare studera frilansandets nackdelar. Då vi endast 

intervjuat individer som på något vis gjort ett aktivt val eller påverkats till att frilansa på 

grund av olika anledningar, befinner de sig inom frilanssfären. Något som gör att de har 

svårare att se frilansandet som fenomen genom ett annat perspektiv än från just 

frilansarens sida. Detta leder till att viktiga aspekter som troligtvis syns tydligare om en 

inte frilansar, går förlorade. 

Ciskvinnor, både som individ och grupp, stöter på begränsningar av olika slag, både i 

arbetslivet och i vardagen. En annan aspekt att lägga i beaktande här är att etniska 

grupper i minoritet (ett ämne vi inte alls berört - delvis då vi är i brist på 

tolkningsföreträde i frågan) kan diskrimineras i än högre grad, genomgående i 

samhället. Hur de som minoritet kan påverka och påverkas av ojämställdhet i 

arbetslivet, samt om det är av samma eller av olika anledningar än kvinnor som de 

väljer att frilansa blir intressanta frågeställningar som är möjliga att utveckla vidare. 

Denna uppsats utgår ifrån en binär könsuppdelning med kvinnor och män som de enda 

könen. Personer med en binärt könsöverskridande identitet, trans- eller icke-binära 

personer, faller inte nödvändigtvis inom dessa kategorier och är diskriminerade i stort. 

Av samma anledning som det är viktigt att belysa diskriminering av etniska grupper i 

arbetslivet är det viktigt att belysa diskrimineringen även av dessa individer.  
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I 
 

 

Bilagor 

Bilaga A: Mailkonversation med Göran Grabo, Statistiska 

Centralbyrån 

Från: <goran.grabo@scb.se> 

Datum: 19 nov 2015 10:27 

Ämne: SV: Fråga oss 

Till: <johanna.anemalm@gmail.com> 

 

Hej Johanna! 

Så här ser det ut: 

Enskilda firmor utan anställda 

 

 

2015-11-12 2 010 2 005 

Kvinnor 209 270 174 392 155 487 

Män 378 797 351 725 328 664 

 

588 067 526 117 484 151 

 

Med vänlig hälsning 

Göran Grabö  



  
 

II 

Bilaga B: Intervjumall 

Bakgrundsinfo: 

 Hur gammal är du? 

 Civilstånd och om du har barn eller ej? 

 Vad arbetar du med? 

 Hur länge har du frilansat? 

 Hur många timmar i veckan frilansar du? Har du en annan sysselsättning vid 

sidan om? 

Varför frilansar personen: 

 Har du arbetat på en “vanlig” organisation tidigare?  

o Om ja: Vad upplever du är den största skillnaden för dig mellan att 

arbeta på en vanlig organisation och att frilansa? 

o Om ja: På vilka sätt upplever du att du har mer eller mindre makt nu än 

när du jobbade på “en vanlig” organisation? 

o Om nej: Varför inte? 

 Hur upplever du maktförhållandet mellan dig och uppdragsgivare jämfört med 

till en chef? 

 Hur upplever du maktförhållandet när du gör uppdrag mellan dig och övriga 

anställda på företaget? 

 Upplever du i ditt arbete att du kan sakna något speciellt från “vanliga 

organisationer” och/eller uppskatta något speciellt som “vanliga organisationer” 

saknar? 

 Varför började du frilansa? I vilken situation var du då? 

 Varför frilansar du nu? 

 Vilken är den viktigaste inre drivkraften för dig i ditt yrke? 

 Vilken är den viktigaste yttre drivkraften för dig i ditt yrke? 

 Hur trivs du med ditt arbete? Vad skulle göra att du skulle trivas mer? Vad är det 

som gör att du trivs? 

 Känns ditt liv mer eller mindre flexibelt av att du frilansar? Är det viktigt för 

dig, varför/inte? 



  
 

III 

 Hur upplever du att dina arbetsvillkor som frilansare är? T.ex gällande trygghet 

eller sjukdom. 

 Hur identifierar du dig med ditt arbete? Hur påverkar ditt yrke som frilansare din 

självbild? 

 Ser du dig som en entreprenör? På vilket sätt, eller varför inte? 

 Upplever du att hur mycket du tjänar är rimligt i förhållande till det arbete du 

lägger ner? 

o Av vilka andra skäl än lön arbetar du? 

 Vad är mest meningsfullt för dig med ditt arbete? 

Frågor angående genus och jämställdhet: 

 Tror du att det är lättare eller svårare att få frilansuppdrag jämfört med fasta jobb 

som kvinna? Hur påverkas det av branschen du befinner dig i? 

 Uppfattar du att dina möjligheter att få uppdrag påverkas av att du är kvinna? I 

så fall, hur? 

 Tror du att du kan ha eller undivikts att ha anlitats till något/några uppdrag på 

grund av ditt kön? Varför/varför inte? 

 Tror du att ditt frilansande som kvinna påverkar andra kvinnors möjligheter att 

få frilansuppdrag och/eller arbete på “vanliga organisationer”? I så fall, hur? 

 Har du märkt någon skillnad eller reflekterat över företags benägenhet att ge 

uppdrag åt frilansare jämfört med att anställa personal på heltid? Om ja, hur har 

det påverkat dig? 

 Tror du att kvinnors frilansande kan påverka arbetsmarknaden till att bli mer 

eller mindre jämställd på lång sikt? Varför/varför inte? 

  



  
 

IV 

Bilaga C: Annons på Facebook 

Hej! 

Vi är tre personer som studerar Music and Event Management och skriver på vår 

kandidatuppsats nu. Vårt ämne är frilansande som organisationsform ur ett 

genusperspektiv, med musikbranschen som fält. Vi kommer att basera vår uppsats på 

intervjuer och letar därför efter kvinnliga frilansare inom musikbranschen att prata med 

angående detta. 

Vi vill gärna få till intervjutillfällen ansikte mot ansikte och är därför något 

stadsberoende i detta. De städer vi kommer att ha möjlighet att befinna oss i är 

Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Malmö, Lund och Kalmar och är därför främst 

intresserade av personer i de städerna. Personer som befinner sig på andra platser får 

också jättegärna höra av sig! Vi bjuder på fika   

 

Tagga gärna om du vet någon! 

 

Vid intresse, skriv PM till mig, Josefine Fredriksson eller Josefine Ramsvik eller maila 

till johanna.anemalm@gmail.com 

  

https://www.facebook.com/josefine.fredriksson1
https://www.facebook.com/josefine.ramsvik


  
 

V 

Bilaga D: Presentation av intervjuander 

Intervjuand 1 - Ålder 25, har frilansat i drygt 1 år, jobbar med olika stödtjänster 

(främst inom skrivande och kommunikation). 

Intervjuand 2 - Ålder 36, har frilansat till och från sedan 2011, jobbar med att 

projektleda, samordna och kvalitetssäkra evenemang. 

Intervjuand 3 - Ålder 21, har frilansat sedan augusti 2015, jobbar med stödtjänster 

inom public relations. 

Intervjuand 4 - Ålder 28, har frilansat sedan 2010, jobbar med skiv- och 

produktionsbolag samt är projektledarassistent och är även styrelseledamot i ett antal 

olika föreningar och förbund. 

Intervjuand 5 - Ålder 28, har frilansat sedan februari 2015, jobbar med management 

och turnéproduktion. 

Intervjuand 6 - Ålder 34, har frilansat sedan mars 2015, jobbar som projektledare. 

Intervjuand 7 - Ålder 26, har frilansat till och från sedan 2013, jobbar som trummis. 

Intervjuand 8 - Ålder 28, har frilansat sedan mars 2015, jobbar med evenemang, 

bokning och projektledning. 

Intervjuand 9 - Ålder 44, har frilansat sedan 1998 eller 1999, jobbar som konsult inom 

public relations. 

 

 


