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Förord  
 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Ulf Linnman vid Jönköping University för det stöd och 

råd som getts under studiens gång. Denna resa har varit mycket intressant och lärorik för oss 

båda. Med tanke på att detta område är relativt nytt utforskat, har det varit tufft men oerhört 
lärorikt och spännande. Vi vill även tacka de opponenter som hjälpt oss med vägledning av olika 

perspektiv och utgångspunkter. Och slutligen rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit 

i studien. Utan er, ingen studie. Eran erfarenhet samt åsikter har varit otroligt värdefulla för oss 
och vi har blivit otroligt inspirerade.  
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Problemformulering: Behovet av att förklara vad som motiverar individer till att arbeta inom 
egenanställning i förhållande till den gig-ekonomiska arbetsmarknaden.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vad som motiverar individen till att arbeta som 

egenanställd inom den växande gig-ekonomiska arbetsmarknaden.  
  

Metod: Då denna studie inte är baserad på ett teoretiskt problem kommer den utgå från 

insamlade data från utförda semistrukturerade intervjuer som genomförts och därmed resultera i 
en induktiv ansats. För att besvara vad som motiverar individen i förhållande till 

egenanställningar inom gig-ekonomin, krävs det en intensiv uppläggning som genererar till en 

fallstudie. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts under studiens gång med 
människor involverade inom gig-ekonomi samt egenanställning.  

  

Empirisk insamling: Den insamlade empiri består av elva intervjuer med människor från olika 

företag och branscher inom gig-ekonomin.  
 

Slutsats: Utifrån studiens insamlade empiri har vi som forskare kunnat förklara vad det är som 

motiverar individer till att arbeta inom egenanställning utifrån ett gig-ekonomiskt perspektiv samt 
funnit en baksida av uppdragsbaserat arbete.  
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Question: The need to explain what motivates individuals to work within self-employment in 
relation to the gig-economic labour market. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explain what motivates the individual to work as self-

employed in the growing gig-economic labour market. 
 

Method: Since this study do not base on a theoretical problem, it will be based on collected data 

from performed semi-structured interviews that have been conducted and thus result in an 
inductive approach. In order to answer what motivates the individual in relation to self-

employment within the gig economy, an intensive design is required which generates a case 

study. Several qualitative semi-structured interviews have been conducted during the study with 
people involved within gig economics and self-employment.  

 

Empirical framework: The collected empirical data consists of eleven interviews with people 

from different companies and industries within the gig economy. 
 

Conclusion: Based on the study's collected empirical data, we as researchers have been able to 

explain what motivates individuals to work within self-employment from a gig-economic 
perspective and found a backside of assignment-based work. 
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I detta kapitel ges en beskrivning av anställningsformen egenanställning samt dess koppling till 

den gig-ekonomiska arbetsmarknaden. Här förklarar vi vad som menas med begreppen gig-

ekonomi, digitalisering samt egenanställning och varför dessa begrepp vuxit fram på senaste tid. 
Resonemang inom problemformulering presenteras även och därefter utgörs en redogörelse av 

studiens syfte.   

1.1 Gig-ekonomi: den digitaliserade arbetsmarknaden   

 

Begreppet gig-ekonomi började användas i USA som en konsekvens av den djupa ekonomiska 

krisen som startade omkring år 2008. Många olika organisationer i olika branscher gick i konkurs 

vilket resulterade i hög arbetslöshet runtom i världen. För att komma in i arbetsmarknaden igen 
började många arbetslösa arbeta med tillfälliga uppdrag, så kallade “gigs”, som symboliserar en 

självständig arbetares korta uppdrag i form av egenanställning (InsightLab, 2015; Utz, 2016). Ny 

avancerad teknik samt en fortsatt stark globalisering, har förändrat och fortsätter att förändra 
olika förutsättningar för organisationer världen över, oavsett små, stora, offentliga eller privata 

företag (InsightLab, 2015). Dagens teknik inom gig-ekonomin har haft och fortsätter ha en stor 

inverkan på olika områden; hur människor kommunicerar och arbetar, hur de finansierar 

verksamheter, utbildar sig och så vidare. Det är tack vare digitaliseringen som det är möjligt att 
arbeta utifrån gig-ekonomi, då användning av IT och e-kommunikation är basen till denna 

arbetsmarknad (Schiek & Gideon, 2018).  
  
Det begrepp som används när man beskriver utvecklingen av den digitaliserade arbetsmarknaden 

är “gig-ekonomi” eller “on-demand”. Det som menas med on-demand är att individer åtar sig ett 

uppdrag och ingår ett formellt avtal med så kallade on-demand företag. Fjällborg (2018) 
beskriver hur gig-arbetsmarknaden går ut på att ”en part vill ha något gjort, en annan part kan 

göra det och däremellan finns en IT-plattform”. Begreppen uppdrag och gig används vid talan 

om plattformsarbete (Linnå, 2018). Plattformsarbete används för att förklara ett arbete som sker 
genom olika digitala plattformar. Via appar samt webbplatser kan potentiella kunder ställa 

förfrågningar till de så kallade on-demand arbetarna. Via dessa plattformar sker kommunikation 

mellan kunder och arbetare. Det är även där annonsering görs samt betalningar för utförda 
tjänster. Man använder oftast appen Uber för att förklara hur platsformarbete inom gig-ekonomin 

fungerar. Uber är en app som erbjuder taxiresor till människor. Uber skapar gig-arbeten för 

egenanställda och on-demand arbetare så att de kan framföra de taxiresor som personer förfrågar 

om. Genom användningen av dess app erbjuds därför arbeten samt tjänster (InsightLab, 2015).  
  
Det finns stora utmaningar inom sociala, miljömässiga samt ekonomiska områden i dagens 
samhälle. Människor får chansen till att utveckla sina yrkesroller genom att ta del av större 

kontaktnät, aktuella forskningar, nationella arbeten och så vidare med hjälp av stora drivkrafter 

som digitalisering och globalisering (Schiek & Gideon, 2018). Den digitala revolutionens 

integration av teknologier har även påverkat att olika trender för on-demand arbeten expanderat 
samt framvuxit, speciellt inom begreppet egenanställning (Poon, 2018). Olika delar i specifika 

verksamheter genomsyras av det digitala, och påverkar olika branscher på olika sätt. Även om 

den digitaliserade gig-ekonomin beskrivs som en global megatrend, särskilt inom utvecklade 
länder, så betyder det inte att den bara har positiva utfall i omvärlden (Ramslöv, 2017). En 

bransch som påverkades tidigt i början av den nya arbetsmarknaden och även som påverkats fram 

tills idag, är mediabranschen, då kompetenser som behövdes för över 20 år sedan nu längre inte 

behövs (InsightLab, 2015). Banker är även en bransch som utvecklats och som har undergått 
radikala förändringar, då till exempel bankärenden, sparande, aktiehandel, lån och så vidare, har 
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ersatts via tjänster som nu drivs digitalt. Behov av medarbetare samt kompetenser har därför 
förändrats och minskats (InsightLab, 2015). Den konstant eskalerande digitaliseringen leder till 

ökad konkurrens och ökade kompetenskrav hos medarbetare vilket även minskar behov av 

medarbetare. Med detta leder det även till sämre anställningstrygghet hos människor samt färre 

möjligheter till arbete generellt eftersom arbetsgivare kontinuerligt måste anpassa verksamheten 
(InsightLab, 2015).  
  
Alla olika typer av verksamheter befinner sig i en dynamisk miljö som ständigt förändras. Detta 

tillstånd har blivit permanent utöver flera år, med successiva omställningar till ny konkurrens, ny 

teknik, nya kundbeteenden och så vidare (InsightLab, 2015). Med den revolutionära 

arbetsmarknaden och dess abrupta förändringar med bidrag från globaliseringen, har drivit på 
framåtskridandet av utvecklade affärsmodeller som resulterat i en förändring från att ha en 

traditionell anställningsform. Många övergår från att ha en fast anställning till att arbeta som 

egenanställd i anslutning till den gig-ekonomiska arbetsmarknaden. Genom studiens gång 
kommer det undersökas varför just detta är fallet och vad de inflytande faktorerna är.  

1.2 Egenanställning; självständigt och oberoende arbete  

 

En heltidsanställning hos en och samma arbetsgivare har sedan många år tillbaka varit normen 
inom arbetsmarknaden i Sverige. I takt med att ett digitalt samhälle utvecklats har detta påverkat 

arbetsmarknaden i form av att många arbetsuppgifter upphör, samtidigt som stora behov av nya 

roller formas och växer fram (InsightLab, 2015). Därmed på grund av samhällsförändringar har 
även nya anställningsformer utvecklats (Civilekonomer, 2017). Framväxten av ett digitalt 

samhälle har gjort det smidigare för många arbetare att ta sig an tillfälliga uppdrag (Poon, 2018). 

Det talas om att arbetstagaren har utökat kontroll över sina jobb, alltså att det är numera tack vare 
mer flexibla anställningsformer som man kan bestämma när en önskar att jobba (Civilekonomen, 

2017). Arbetsmarknaden är idag präglad av olika anställningsformer som till exempel 

projektanställning, ferie- och säsongsarbete, provisionsjobb, visstidsanställning, frilans, 

egenanställning med mera (Arbetsförmedlingen, 2019). Den sistnämnda anställningsformen, 
egenanställning, går ut på att individen arbetar utan att vara anställd och utan att vara 

egenföretagare, en så kallad oberoende arbetare.  
  
Enligt Arbetsförmedlingen (2019) arbetar en egenanställd med olika uppdrag, eller projekt, och 

har ingen fast arbetsgivare utan den egenanställda kan ha ett avtal med egenanställningsföretag.  
Ett egenanställningsföretag har arbetsgivaransvaret för den egenanställda, i form av att de 
redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag samt betalar ut lön till de egenanställda. Det finns 

olika terminologier och definitioner som man använder sig av för att kunna beskriva självständigt 

eller oberoende arbete. Det skiljer sig åt huruvida detta begrepp används för enskilda kunder samt 
företag. Många självständiga arbetare identifieras med deras jobbroller eller titlar snarare än en 

självständig klassificering (Poon, 2018). Tidigare anställningsformer har varit präglade av stadiga 

rutiner och specifika tidsram inom sina arbetsuppgifter. Att arbeta som egenanställd öppnar nya 
möjligheter, man behöver till exempel inte pendla till fysiska arbetsplatser om det inte behövs. 

Det finns även olika karriärval och branscher människor kan nischa sig inom (Poon, 2018). Allt 

från taxichaufför, byggarbetare, webbdesigner, till att bedriva ett Instagram konto och arbeta som 

influenser. Med oberoende arbete och möjligheten att arbeta precis vart som helst, är en stor 
tillfredsställelse när man arbetar inom den digitaliserade gig-ekonomin (Poon, 2018).  

  
Egenanställningstrenden är kontinuerlig stark samt växande och en bidragande faktor till detta 

sägs vara dagens tekniska samhälle. Detta skapar ett utrymme för ett fritt arbetsmarknadssystem 

där egenanställda har det lättare än tidigare att åta sig varierande arbetsuppdrag (Civilekonomen, 

2017). Det finns olika skäl till varför tillväxten av egenanställning skett på senaste tid, speciellt i 
utvecklade länder. Den svenska ekonomin har under de senaste decennierna utvecklats samt 

förändrats på varierande sätt, vilket är bidragande till tillväxten. Förändringar har fått drivkraft 
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från utvecklingar runtom i världen, inom ekonomin, förändrade livsmönster samt 
arbetsförhållanden (Bjerke & Pettersson, 2013). Arbetsmarknadens utveckling präglas 

kontinuerligt av den starka framväxten av tjänste-och kunskapssamhället vilket efterträder 

industrisektorn. Sysselsättning inom ekonomier i västvärlden expanderas stort i service-och 

tjänstesektorn, speciellt bland små företag. Bjerke och Pettersson (2013) beskriver att även 
produktionen i större företag inom tillverkningssektorn blir mer intensiv inom kapitalet, vilket 

därtill bidrar att industrisektorn minskats drastiskt inom arbetsmarknaden sedan tidigare. 

Servicesektorns tillväxt dedikeras till de stora förändringar som skett inom kunskapsintensiva 
företagstjänster. Denna sektor var en av faktorerna som lyckades bäst under utbrottet av 

finanskrisen 2008, som drabbade massiva delar av världens industrialiserade delar då och år 

framöver (Bjerke & Pettersson 2013).  
  
Det finns individuella drivkrafter som inspirerar och intresserar människor till att arbeta som 

egenanställda, men som inte har forskats ingående under de senaste åren. Olika faktorer som 
oftast associeras med gig-ekonomin och som genererar till en begäran att arbeta med flexibla 

anställningsformer, kan oftast även generera till negativa aspekter. Många personer attraheras till 

att arbeta som egenanställd då man vill vara oberoende från ledningsansvar och kunna fokusera 
på kunder samt förse dessa med den expertis man besitter. En annan aspek är att många vill 

kunna vara sin egen chef och besparas från att vara anställd hos en arbetsgivare samt inrättas i ett 

system, man vill arbeta mer autonomt. Motiven till varför individer väljer egenanställning 

gentemot en fastanställning kan skiljas från person till person. Sedan den nya digitaliserade 
arbetsmarknaden expanderat sägs fler arbeta som egenanställda. Genom att forska i vad som 

anses vara drivkraften till varför människor vill arbeta inom egenanställning i den gig-

ekonomiska arbetsmarknaden kommer studiens syfte därmed kunna besvaras.  

1.3 Behovet av att förklara vad som motiverar individer till att 
arbeta inom egenanställning i förhållande till den gig-
ekonomiska arbetsmarknaden.  

 

Då gig-ekonomin beskrivs som en global megatrend som kontinuerligt växer på arbetsmarknaden 

(InsightLab, 2015; Ramslöv, 2017; Schiek & Gideon, 2018), är det populära ämnet mycket 
intressant att studera. Egenanställningar har ökat under de senaste åren i takt med digitaliserade 

arbetsmarknaden och fortsätter att expandera runtom i världen. Det finns forskning som fokuserat 

på huruvida antalet egenanställningar ökat men det saknas forskning om egenanställning utifrån 

ett gig-ekonomiskt perspektiv. En studie gjord av Fjällborg (2018) beskriver att cirka 29% av 
befolkningen i Sverige är sysselsatta av “gig-arbete”. Potentialen för att detta ska expandera inom 

Sverige finns och tecknen är väldigt tydliga, att en ny arbetsmarknad växer fram som för med sig 

utveckling och förändringar inom olika branscher på marknaden. Eftersom gig-ekonomin är ett 
omfattande och brett begrepp som sträcker sig världen över, kommer denna studie fokusera 

mestadels inom den svenska arbetsmarknaden. Dock finns det allt för få undersökningar 

utformade i Sverige samt för lite forskning inom området gig-ekonomi relaterat till 
egenanställning. Vi har således funnit ett kunskapsgap till studien och för att detta gap ska fyllas 

är det väsentligt att erhålla perspektiv från människor som är verksamma inom det gig-ekonomin 

eller arbetar som egenanställda. Det saknas förståelse till vad som ger drivkraften till varför 

människor väljer att arbeta inom egenanställning. 
Vi ska utvidga den kunskap som finns om vad som motiverar till tillväxten av egenanställningar 

trots att denna anställningsform inte omfattas av sociala skyddsnät som en traditionell fast 

anställning kan göra. Med hjälp av genomförda intervjuer med samtliga respondenter kommer vi 
samla in data som tillslut kan generera ett resultat till vår studie.  
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1.5 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att förklara vad som motiverar individen till att arbeta som 

egenanställd inom den växande gig-ekonomiska arbetsmarknaden.  

1.6 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 
  

• Hur har gig-ekonomin utvecklats av den digitaliserade drivkraften? 
• Vilka positiva och negativa aspekter finns det av egenanställning inom gig-ekonomi? 
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2. Metodologi 

 
Efter studiens syfte har formulerats behövs det utformas ett tillvägagångssätt som framgår under 

arbetets gång. Utifrån det syfte som valts för vårt arbete är det optimalt att använda sig av ett 

förhållningssätt som kopplas till folks uppfattningar och kunskap. Vi utgår ifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt för att uppfatta egenanställdas förhållning till gig-ekonomi. Studiens design, 

bestående av en forskningsplan, kommer till sist diskuteras. Vi utgår ifrån en kvalitativ forskning, 

en induktiv ansats samt en fallstudiedesign.    

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Hermeneutik  

 

Ett hermeneutiskt synsätt handlar dels om någon slags uppfattning samt tolkning, man talar om 

fördomar eller förförståelse. Forskare som tillämpar detta vetenskapliga förhållningssätt använder 
tolkning som den huvudsakliga metoden. Tolkningen utav ett specifikt fenomen är de kunskaper 

som en respondent eller uttolkare har, vilket dessutom blir bakgrunden till tolkningen (Bryman, 

2018).  
Då studiens syfte är att förklara vad som motiverar individer, behövs det samlas in information 

samt material för att beakta hur respondenterna resonerar till detta genom deras personliga 

aspekter. Till skillnad från det positivistiska synsättet, där förhållningssättet utgår ifrån att söka 

efter säker kunskap för att göra uppenbarelser samt förutsägelser på nära håll, vill vi tolka samt 
beakta alla olika aspekter av respondenternas relation till fenomenet. Vetskapen som finns måste 

utgå från generaliserbara fakta som inordnas i olika lagsammanhang (Bryman, 2018).  
 
Vi utgår från respondenternas subjektiva tolkningar. Deras egna verkligheter. Det ger oss 

möjlighet att se alla respondenternas unika samt specifika fall, vilket medför en mycket mer 

detaljrik bild av hur de förhåller sig till egenanställning samt gig-ekonomin. För att forskare ska 
kunna tolka och uppfatta det omedvetna hos respondenterna ska man enligt Bryman (2018) 

använda sig utav det hermeneutiska förhållningssättet. Det är centrala i vår studie är att förklara 

vad som lockar med egenanställningar och därmed vill vi förstå hur personer som är involverade 
inom gig-ekonomin resonerar och förhåller sig till detta fenomen. Vår fokus ligger på de valda 

respondenter i vår studie, som har arbetat eller arbetar inom egenanställning eller gig-ekonomi. 

Eftersom valet av respondenter fokuserar på de som arbetat eller arbetar inom dessa områden, 

kan informationen som ges variera beroende på hur olika situationer kan vara samt hur deras 
arbetssätt är eller varit. Ett positivistiskt förhållningssätt skulle innebära att viktig information 

samt detaljer kan gå miste, om vi som forskare bortsåg från att respondenterna har varierande och 

olika arbetssätt (Blomkvist, et al., 2018).      

2.2 Studiens design   

 

Val av metod som används i studien är baserad på önskan av att få ett detaljerat och nyanserat 

svar på syftet och definierade forskningsfrågor. Bryman (2018) beskriver hur författare behöver 
hitta en lämplig undersökningsform för studien efter problemställning har utformats. Det finns en 

brist på befintlig forskning inom egenanställning kopplat till gig-ekonomi. Av denna orsak, har vi 

som forskare bestämt oss att få fram en mer ingående samt personlig databaserad på vår 
empiriska insamling under arbetets gång. Den deduktiva ansatsen prövar en teori eller olika 

teorier för att nå fram en slutsats, men den induktiva ansatsen utgår från studiens empiriska data 

för att till sist utveckla en slutsats (Blomkvist, et al., 2018). Ett konstant fokus läggs på de valda 
respondenterna inom studien samt deras tolkningar. Eftersom studien har avsikt att förklara vad 

som får individer motiverade kan därför nya perspektiv dyka upp. Därför är vi som forskare 

öppna för nyfunnen information i den empiriska insamlingen.    
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Det hermeneutiska förhållningssättet har valts inom studien för att vi som forskare vill ta reda på 
vad respondenternas uppfattning kring fenomenen är samt hur de förhåller sig till dem. Även 

genom användningen av en kvalitativ forskningsmetod är det möjligt att samla in specifika data 

genom intervjuer som därefter behandlas och till sist presenteras. Respondenterna får chansen att 

beskriva deras erfarenheter och upplevelser genom de semistrukturerade intervjuerna genom den 
kvalitativa forskningsmetoden (Blomkvist, et al., 2018). De val som beslutats av studiens design 

presenteras grundligt nedan.   

2.2.1 Induktiv ansats  

 

Det finns olika angreppssätt som kan användas inom metodologi för att hjälpa forskare nå fram 

till logiska slutsatser. Till skillnad från den deduktiva ansatsen, där man utgår samt prövar en 
teori för att nå fram till en slutsats, utgår den induktiva ansatsen från empirisk data och därefter 

utvecklas en slutsats. Fokus ligger på det empiriska materialet innan man väljer teori, alltså att 

empirin framställer teori (Blomkvist, et al., 2018). Den induktiva ansatsen och dess synsätt 

mellan forskning och teori, lägger tonvikten på hur teorier genereras. Fokus läggs på hur olika 
individer uppfattar och sedan tolkar sin verklighet. Här förklaras inte olika hypoteser som sedan 

testas, utan genom ett induktivt angreppssätt iakttagas andra och utifrån dess data som samlat in, 

kan ett resultat slutligen nås (Blomkvist, et al., 2018). Fördelar med användning av induktiv 
ansats är att forskaren inte är begränsad till tidigare modeller, variabler eller forskningar. Den kan 

generera en bredare samt mer ingående kunskap kring ett ämne, och även identifiera nya 

förhållanden av samband (Blomkvist, et al., 2018). Eftersom studien försöker utforska samt svara 

på syftet av vad individer anser vara bidragande motivationsfaktorer till egenanställningen inom 
den digitaliserade arbetsmarknaden, läggs högt tryck på respondenternas svar på de frågor som 

ställs under intervjuerna. Genom att försöka förstå samt förmedla respondenternas egen 

upplevelse samt åsikter utgår vi ifrån att denna ansats passar denna studie.  

2.2.2 Fallstudie och val av fall  

 

En undersökningsdesign som syftar till att bidra till djupgående kunskaper inom det område man 
studerar, kallas för en fallstudiedesign (Bryman, 2018). Forskare som söker sig till att besvara 

frågorna hur och varför, kan genom implementeringen av fallstudier komma fram till relevanta 

svar. Om studiens problemställning kräver att forskare insamlar olika nyanser av problemet är det 

lämpligt att koncentrera på fåtal enheter samt fokusera mer ingående på enheternas kännedom 
samt kunskap om det specifika problem (Bryman, 2018). En problemställning som sådan kallas 

för explorativ och som oftast följs av en intensiv uppläggning. Genom att använda sig utav en 

uppläggning som denna fallstudie, fokuserar författarna bara på ett fall eller flera för att slutligen 
få detaljerad kunskap (Bryman, 2018). Detta möjliggjordes av den intensiva uppläggning som 

användes samt genom det hermeneutiska förhållningssättet som genererade ett så fullständig 

empiri, analys samt resultat i vår studie. För att vi som forskare ska försöka förklara samt få en 

mer ingående insikt av fallet, behövs det studeras från olika infallsvinklar. Respondenterna som 
valdes att intervjuas hade bakgrunder inom egenanställning eller gig-ekonomi, detta gjordes för 

att kunna försöka förstå olika perspektiv och på så sätt förklara fallet. Detta genererar inslag av 

en multipel fallstudie, även kallad flerfallsstudie, eftersom vi intervjuar respondenter ur olika 
kategorier och försöker få en ökad förståelse till vilka betingelser en teori motsvarar 

förväntningarna eller om teorin är otillräcklig.  
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2.2.3 Kvalitativ forskning 

 

För att uppnå arbetets syfte och att få en fullständig forskningsplan bör författare överväga vilken 

data som ska samlas in under arbetets gång (Blomkvist, et al., 2018). I denna studie läggs vikt på 

att genom användningen av en kvalitativ forskningsmetod, försöka få genomgripande 
information om egenanställdas underliggande tankegångar. Det behövs utvecklas en mer 

detaljerad förståelse kring de individuella perspektiv som finns. Verkligheten uppfattas på 

varierade sätt, därför krävs det att ta reda på samt tolka människors upplevelser och erfarenheter 
inom arbetsmarknaden. Inom kvalitativa studier använder man sig inte av tabeller eller siffror för 

att få fram det slutgiltiga resultatet, utan data man samlat in är via beskrivningar och ord 

(Blomkvist, et al., 2018). I denna studie kommer användningen av kvalitativa data medföra att vi 
som forskare kan samla in information som är detaljrik samt nyanserad från de respondenter som 

deltagit i studien. Den data som samlats in medför även att vi som forskare får fram väsentlig 

information inom varje unik situation som respondenterna tar upp under intervjuprocessen.  
 
Denna kvalitativa forskningsmetod tillämpas för att vi vill förstå hur människor tolkar och ser på 

ett fenomen eller en specifik situation (Bryman, 2018). Vi vill få förståelse för vad individer 

anser vara drivkraften av att vilja arbeta inom egenanställning ur ett gig-ekonomiska perspektiv, 
och detta kan uppnås genom att tolka olika människors involvering inom detta område. Den 

kvalitativa insamlingsmetoden leder till att även vi som forskare har en öppen jargong och en 

närhet till respondenterna, vilket på sitt sätt medför en mer bekvämligare atmosfär under 
intervjuprocessen. Detta påverkar även hur respondenterna känner sig gentemot oss som forskare, 

de medför att de kan delge deras åsikter samt hur de själva förhåller sig till egenanställning och 

gig-ekonomi. Valet av studiens insamlingsmetod gör det möjligt till en mer flexibilitet där vi som 
forskare kan ställa olika följdfrågor för att slutligen kunna få fram den efterfrågade detaljerade 

information som vi söker efter. Till sist kommer vi tillämpa en kvalitativ ansatsmetod som 

används bäst när forskare studerar ett fenomen individuellt, eftersom alla människor tolkar olika 

saker och situationer på olika sätt. Vi anser att det är väsentligt för oss som forskare att ta del av 
alla varierande svar respondenterna tagit upp i den insamlade kvalitativa data, vilket vi 

åstadkommer av att tillämpa denna ansatsmetod. Detta förhålls till studiens hermeneutiska 

förhållningssätt som resulterar i att vi forskare kan uttyda samt tolka varje unikt svar från 
respondenterna.   
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Då studien är baserad på en induktiv ansats används en skrivbordsundersökning som metod i 

början av studien som grund. Med en induktiv ansats och ett hermeneutiskt förhållningssätt som 

utgångspunkt är studiens valda metod kvalitativ. Med hjälp av en kvalitativ metod samlas data in 
i form av semistrukturerade intervjuer för att slutligen analyseras för att förklara vad individer 

anser vara motivationen till att arbeta som egenanställningar ur ett gig-ekonomiskt perspektiv. 

 

 

Vid studiens start var “gig-ekonomi” det begrepp som valdes att utgå ifrån. Gig-ekonomi är ett 

mycket brett begrepp som beskriver en flexibel arbetsmarknad. En skrivbordsundersökning 

fungerar likt en litteraturundersökning, det vill säga fenomenet gig-ekonomi studerades genom att 
läsa relevanta artiklar från tidigare forskning. Genom en litteraturundersökning upptäcktes nya 

begrepp relaterade till gig-ekonomi. Med hjälp av en skrivbordsundersökning upptäcktes även ett 

kunskapsgap. Det finns undersökningar som tyder på att allt fler människor väljer att arbeta som 

egenanställda men det saknas ingående statistik av vetenskapliga artiklar med vad som motiverar 
individer till att arbeta inom egenanställningar. En litteraturgenomgång genomfördes från början 

till slut eftersom nya begrepp och utgångspunkter tillkom ständigt under hela studiens gång.   

3.1.1 Process för att samla in material  

 

 
Figur 1. Process för att samla in material (Marchis & Jamatipour, 2019). 

 

Det första stadiet i studien består av insamling av material, en så kallad skrivbordsundersökning. 

En sådan undersökning lämpas bäst då författarna vill ta reda på hur personer tolkar specifika 
situationer och för att ta reda på om det finns studier som är relevanta för syftet (Bryman, 2018). 

En skrivbordsundersökning används för att erhålla grundförståelse samt inblick i tidigare 

forskning inom det utvalda ämnen, gig-ekonomi samt egenanställning. Det gäller att utföra en 

noggrann genomgång av rapporter men även böcker och tidskrifter är till stor hjälp för en utökad 
bredd och kunskap i ämnet. För att fånga in så relevant material som möjligt är det av stor vikt att 

finna nyckelord som genererar betydelsefullt material till studiens ändamål (Bryman, 2018). Vid 

första skedet av studien användes dessa sökord:  gig-ekonomi/gig economy, 
egenanställning/independent workers, on-demand work, frilans/freelance, gig-industry. För att 

öka mängden material var nyckelorden på både svenska och engelska. Sökorden var mycket 

breda till en början för att samla in så mycket information som möjligt. Ett problem med en för 
vidsträckt sökning är att mycket material som inte är relevant dyker upp. Det blir väldigt 

tidskrävande att läsa och sålla bort irrelevant material. Databaserna Google Scholar och Primo 

(Jönköping Universitys högskolebibliotek) användes för att samla in material. Utöver 

elektroniska databaser, samlades nyhetsartiklar och tidskrift från exempelvis jusektidningen 
Karriär.  I det andra stadiet har den mängd material som samlats in givit ny information och 

3. Metod  

3.1 Skrivbordsundersökning  
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genererat nya nyckelord. Eftersom studien består av en induktiv ansats har det även under 
intervjuerna tillkommit sökord som varit högst relevanta för studiens syfte. Vid den andra 

omgången av materialinsamling har nyckelorden begränsats till en smalare sökning, som 

genererat högre träffsäkerhet. De nya nyckelorden: subordination, gigs, free agent, contingent 

work, gig economy isolation, co-working spaces, anställningstrygghet/employment security, 
flexibilitet/flexibility.  Med tanke på att gig-ekonomi är ett begrepp från engelskans gig economy, 

var majoriteten av artiklarna utformade i USA av amerikaner. Det är viktigt att vara källkritisk 

och medveten om att undersökningar och resultat som framkommit i de amerikanska studierna 
inte alltid går att applicera på arbetsmarknaden och samhället i Sverige.  

3.1.2 Analys av insamlat material  

 
Med kunskap som erhållit i början av processen i en skrivbordsundersökning kunde vi avgöra 

studiens fokus, det vill säga syfte samt kunskapsgap. Eftersom studien består av induktiv ansats 

är det som framgår av intervjuerna den huvudsakliga källan, då det som framgår av 

respondenterna används för att analyseras och generaliseras inom en teoretisk referensram. 
Studiens teori är resultatet av en forskningsinsats (Bryman, 2018). Efter vissa intervjuer framkom 

nya infallsvinklar och en del material behövde samlas in på nytt för att analyseras. På exempelvis 

en av de första intervjuerna nämnde en respondent hur gig-ekonomi kan vara problematiskt för 
arbetsgivare att säkra behovet av kompetens. Kompetensutveckling var ett begrepp som nämndes 

av flera respondenter i relation till gig-ekonomi och egenanställning. Då börjades en 

litteraturundersökning på nytt (men inte i lika stor utsträckning). När och om relevanta artiklar 

identifierats använde vi oss av samma struktur (understryka med samma färger) för att analysera 
insamlat material och finna relevant material inom ramen av våra teman.     
 

 
Figur 2. Analys av insamlat material (Marchis & Jamatipour, 2019). 

 

3.2 Semistrukturerad intervju  
 

För att ta reda på varför så många lockas till att arbeta inom egenanställning, är en kvalitativ 
metod det tillvägagångssätt som valts för att hämta data. Med tanke på att studien består av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ metod, kan semistrukturerade intervjuer 

användas som redskap för att öka förståelse. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer går det att 

ställa frågor till människor verksamma inom gig-ekonomin. Denna form av intervju organiseras 
kring olika teman som valts ut på förhand och som sedan skrivs ner i intervjuguiden som skapats 

(Blomkvist et al., 2018). De frågeställningar som ställs under intervjuns gång ställs i den 

specifika ordning som intervjun utfaller i. Detta menas med att de som intervjuar strävar efter att 
skapa en följsamhet mot respondenterna (Blomkvist et al., 2018). Vi ställde de frågor i en 

ordning som vi tyckte kändes mest naturligt och självklar i förhållande till respondenternas svar. 
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Med hjälp av studiens hermeneutiska förhållningssätt, blev det möjligt för oss att tolka 
respondenternas samt deras svar på frågeställningarna. Detta betyder att utformningen av 

intervjuerna var till viss del öppna. Eftersom vår induktiva ansats strävar efter att samla in 

empirisk data för att sedan försöka generera teori, var de semistrukturerade intervjuerna bäst för 

vår studie. Detta avsnitt är uppdelat i olika kategorier som förklarar hur vi gick tillväga med de 
semistrukturerade intervjuerna, och detta görs för att frambringa tydligare förståelse samt struktur 

av processens gång.      

3.2.1 Urval av respondenter  

 

Stor vikt lades vid val av respondenter då vi valt en induktiv ansats där empiri är väsentligt för att 

få fram resultat. Information från respondenterna är en central källa till vår analys och slutligen 

vårt resultat. Vid val av respondenter lades fokus på att komma i kontakt med en skara arbetare 
som är egenanställda med erfarenhet av gig-uppdrag. Den andra gruppen av respondenter var 

experter, människor med kunskap inom området gig-ekonomi. För att få en sådan bred variation 

av källor och infallsvinklar valde vi att intervjua egenanställda av olika kön och åldrar, 
verksamma i olika branscher i olika städer i landet. Det behövdes väljas ut lämpliga personer som 

vi förmodade hade erfarenheter inom de båda områdena. Vi kom i kontakt med respondenterna 

via E-post samt Linkedin. Vi ville få tag på minst ett egenanställningsföretag och mejlade 

Sveriges absolut största egenanställningsföretag. De ställde upp på intervju och därav nöjde vi 
oss med ett egenanställningsföretag och fokuserade därefter på att intervjua egenanställda och 

gigare. Vi använde oss av Linkedin som sökväg och skickade iväg cirka tolv förfrågningar. Vi 

fick mycket bra respons från nästan alla tillfrågade. Tre valde att avböja då de inte hade tid och 
två andra besvarade inte våra förfrågningar på Linkedin. Det var mycket lätt att komma i kontakt 

med respondenter och fick en mycket positiv respons till val av ämne. Vid början av 

urvalsprocessen, valdes det att inte begränsa oss till respondenter som fanns i närheten. Men 
senare förstod vi, på grund av resursmässiga samt tidsbegränsade orsaker, att det krävdes mycket 

från oss intervjuare, och därför valdes det att inrikta oss på respondenter som befann sig i 

närheten av Jönköpingsregionen istället. Detta bekvämlighetsurval gynnade oss som författare då 

vi valde respondenter ur en geografisk närhet (Bryman, 2018). 

3.2.2 Presentation av respondenter 

 

I förhållande till tidsramen för denna studie valde vi att intervjua elva respondenter. För att 
bevara reliabilitet samt validitet valde vi att intervjua en så bred målgrupp därav valde vi 

respondenter från olika städer. Det mest väsentliga för oss studien är att respondenterna 

representerar olika branscher samt att få speciellt ta del av egenanställdas perspektiv. På grund av 

att vissa respondenter ville vara anonyma valde vi att anonymisera alla respondenter och anger 
varje respondent efter ett nummer, respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) och så vidare. En 

beskrivning av varje respondent redogörs nedanför. 
  
Respondent 1- Arbetar som egenanställd inom sälj och marknad. Coachar och föreläser i olika 

former. Driver parallellt ett franchisedistrikt där seniorer med arbetslivserfarenhet hyrs ut. 
Respondent 2- Kommunikationsstrateg och marknadsförare med fokus på digital 
kommunikation. Grundare av den digitala nätverksbyrån Fågelstedt Kommunikation och 

medgrundare av Svenska Nomader. Föreläsare och skribent inom digitalt, e-handel, sociala 

medier och framtidens arbetsmarknad. 
Respondent 3- Egenanställd konstnär, bloggare och influenser.  
Respondent 4- Föreläsare och författare. Utnämnd till en av världens 150 främsta kvinnliga 

futurister av Ross Dawson Institute samt utsedd till en av Sveriges tio främsta digitala experter år 

2017 av Dagens Analys och en av Sveriges 100 populäraste föreläsare år 2018 av Eventforum, 
mötesindustrins nyckelaktörer. 
Respondent 5- Egenanställd musiker. 
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Respondent 6- Marknadschef på Frilans Finans. Tidigare arbetat som konsult samt 
egenföretagare. 
Respondent 7- Sitter på klientstöd på Frilans Finans. Daglig kontakt med egenanställda. Sitter 

främst med sjuklöner och uppdragsavtal men även allt annat som förebyggande görande på 

klientstöd. 
Respondent 8- Grundare av företaget Gigstr. Tidigare arbetat som produktchef och säljchef.  
Respondent 9- Professor på Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm. Forskar inom 

informella nätverk, hur man skapar värde utanför företagets gränser. Har tidigare arbetat som 
konsult på McKinsey. En gigare och kallar sig för en digital nomad. 
Respondent 10- Grundare och VD för Frilans Finans, Sveriges största egenanställningsföretag. 

Bolaget gör det möjligt för människor att bedriva verksamhet och fakturera utan företag, som 
egenanställd.  
Respondent 11- Egenanställd fotograf.  

3.2.3 Utformning av intervju  

 
Kanaler  
Den önskvärda kanalen för att utföra intervjuer till studien var en direkt intervju, det vill säga 

ansikte mot ansikte. Men eftersom alla respondenter inte hade möjlighet till direkt intervjuer 
genomfördes även några intervjuer via telefon, Skype samt via mejl. Fyra intervjuer bestod av 

personliga möten. De intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte möjliggjorde att vi som 

forskare kunde tolka samt observera respondenterna. Detta gjorde att vi som författare kunde 

iaktta respondenternas omedvetna handlingar samt svar, vilket överensstämmer med det 
hermeneutiska förhållningssättet som användes i studien. Detta tillvägagångssätt gav även 

möjlighet till att skapa en mer intim och öppen stämning mellan oss intervjuare samt 

respondenterna. Direkt intervjuer är att föredra då det underlättar att ta in alla intryck, lättare att 
höra vad respondenten svarar samt möjlighet att lära känna varandra och därmed ge ifrån 

förtroende till respondenten. Däremot kan en direkt intervju leda till en så kallad intervjuareffekt 

då intervjuarens närvaro kan påverka respondenterna att besvara på en fråga så som respondenten 
förväntar sig att intervjuaren vill höra (Bryman, 2018).  
 
På grund av tidsbrist och för långt avstånd genomfördes fyra intervjuer via telefon och Skype. De 
intervjuer som hölls via telefon hade inte liknande effekt med öppenhet och tillit som de fysiska 

intervjuerna. Med telefonintervjuer går det inte att ta in respondenternas ansiktsuttryck, vilket i 

vissa fall säger mer utöver svaren. Det var ibland svårare att höra vad den andra parten svarade 
vilket försämrar intervjuns kvalité. Fördelarna med telefonintervjuer är att det är mycket mer 

ekonomiskt och kräver mindre tid och resurser. Dessutom kan respondenterna inte uppfatta 

intervjuarens personliga egenskaper och i och med att respondenten inte kan se intervjuaren 

tillåts respondenten sig inte att bli påverkad av intervjuaren (Bryman, 2018). Det resterande tre 
respondenterna som intervjuades ville besvara frågorna via skrift. Detta resulterade därefter att vi 

fick ställa följdfrågor tillbaka i skrift. Tyvärr blev svaren från dessa respondenter mycket kortare 

till skillnad från direkt- och telefonintervjuerna och resulterade inte till ingående information om 
fokusämnena.  
 
Struktur av intervju  
För att öka förståelse kring studiens syfte och forskningsfrågor i denna kvalitativa 

forskningsstudie är en semistrukturerad intervju en optimal teknik att samla in data på samt få 

lämpligast resultat för studiens syfte. De finns olika typer av data som man kan samla in. 
Studiens fokus ligger på primärdata, alltså insamling från intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

används oftast inom kvalitativa forskningsmetoder. Här innefattas det specifika frågeområden 

snarare än att man utgår från mer detaljerade frågor (Bryman, 2018). Genom detta alternativ, kan 

samtalet som utförs vara mer naturligt vilket kan resultera till att forskarna får en mer personlig 
syn av respondenterna verklighet kring fenomenet. Denna insamlingsmetod av data utgör en bra 
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bild av hur respondenterna uppfattar verklighetsbaserade situationer inom fenomenen gig-
ekonomi samt egenanställning. Frågornas uppbyggnad var inriktade till olika teman som vi följde 

under intervjuernas gång. Respondenterna fick då möjligheten att reflektera över olika skeenden 

och händelser kopplat till dessa teman. Frågeställningarna som ställdes till respondenterna var 

relativt öppna för att skapa möjligheter till följdfrågor som skulle kunna ställas. Ett exempel på 
en öppen frågeställning som ställdes under intervjun är följande; 
 

“Hur tror du utvecklingen av gig-ekonomi kommer se ut globalt i framtiden?” (Bilaga 2) 

3.2.4 Genomförande av intervjuerna  

 

Tabell 1. Genomförande av intervjuer (Jamatipour & Marchis, 2019). 

Respondenter Tid Plats Inspelning Anteckningar Ordningsföljd på 

huvudfrågor 

Respondent 1 

(R1) 
 

- 
 
- 

NEJ Använde dator för 
att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

Respondent 2 
(R2) 

49 minuter Högskolan i 
Jönköping 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 
9, 8. 

Respondent 3 
(R3) 

28 minuter Högskolan i 
Jönköping 

NEJ Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

Respondent 4 
(R4) 

 
- 

- NEJ Använde dator 
för att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

Respondent 5 
(R5) 

-  -  NEJ Aktivt med dator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

Respondent 6 
(R6) 

47 minuter Huvudkontor i 
Uppsala 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 
8, 9. 

Respondent 7 
(R7) 

45 minuter Huvudkontor i 
Uppsala 

JA Använde dator för 
att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 

Respondent 8 
(R8) 

31 minuter Högskolan i 
Jönköping 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 
8, 9 

Respondent 9 
(R9) 

44 minuter Café GOTO 10, 
Stockholm 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9. 

Respondent 10 
(R10) 

43 minuter Huvudkontor i 
Uppsala 

JA Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. 

Respondent 11 
(R11) 

30 minuter Högskolan i 
Jönköping 

NEJ Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

 
Tabell 1 illustrerar hur intervjuerna genomfördes under studiens gång. Det framgår vilka 

respondenter som deltagit i intervjuerna, tid, plats, inspelning, anteckningsform samt vilken 

intervjustruktur som genomförts för samtliga intervjuer. Valet av de specifika metoder som 
används kommer att presenteras i efterföljande avsnitt samt förklaras på ett mer genomgripande 

sätt.   
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Plats för intervju 
Till en början var målet att anpassa oss efter respondenternas preferenser samt göra det så 

bekvämt för dem. De tre första intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på deras 
arbetsplats. Den fjärde intervjun hölls på en co-working space. Dessa fyra intervjuer var ett 

bekvämlighetsurval från respondenternas sida, men även en möjlighet för respondenterna att 

besvara frågorna i en miljö där de känner sig trygga. Fysiska intervjuer är att föredra då det 
underlättar att ta in alla intryck, lättare att höra vad respondenten svarar samt möjlighet att lära 

känna varandra vilket därmed ger ifrån förtroende till respondenten (Bryman & Bell, 2015). På 

grund av tidsbrist var vi inte lika flexibla att transportera oss till respondenternas arbetsplats eller 

stad och därmed utfördes resterande intervjuer via antingen Skype, telefon samt mail. Före varje 
intervju skickade vi intervjufrågor i förväg för att förbereda respondenterna. När vi skickade in 

intervjufrågorna i förväg så besvarade två respondenter våra frågor direkt i skrift, därav valde vi 

då att ställa följdfrågor tillbaka i skrift. Vi bestämde oss för att de svaren vi fick i skrift var så 
utförliga att de två tänkta telefonintervjuer upphävdes. 

 

Tid 
För att studiens syfte skulle kunna uppfyllas samt för att vi som forskare skulle få en bättre 

förståelse för hur respondenternas synsätt och uppfattning om vad som motiverar individer till 

egenanställning utifrån ett gig-ekonomiskt perspektiv, var tidsspannet omkring 30–40 minuter 
långt. Bryman & Bell (2015) nämner att det inte finns något konkret tidsspann som en intervju 

borde vara eftersom det beror på utformningen av intervjun. Eftersom den semistrukturerade 

intervjun som användes i vår studie var bestod av olika öppna frågor, kunde den förutbestämda 
tiden överskridas väldigt enkelt. Efter de tre första intervjuerna var genomförda märkte vi snabbt 

att den förutbestämda tiden kunde överskridas, vilket gjorde att extra tid tillsattes.  
 
De tre första intervjuerna genomfördes av personer som arbetade inom samma företag. När 

planerandet av tid och plats för intervju genomfördes, programmerades alla tre intervjuerna direkt 

efter varandra. Detta resulterade till att respondenterna svarade ganska korta och koncisa svar på 
de frågor som ställdes eftersom tillräcklig tid inte fanns till. Efter dessa intervjuer bestämdes det 

att vi inte skulle genomföra intervjuer direkt efter varandra. Detta resulterade till att varje 

respondent gav detaljerade och ingående svar.  
 
Relation med respondent 
I början på varje intervju presenterade vi oss själva till respondenterna samt studiens syfte och 

vad vi försöker komma fram till. Detta gjordes eftersom varje respondent skulle bli mer bekväma 
samt att det skulle kännas mer som ett öppet samtal. Hur intervjuarens uppträdande är under 

intervjun är avgörande till hur bekväm en respondent känner sig. Detta påverkar samt avgör även 

vilka svar som varje respondent kommer ge till intervjuaren (Blomkvist, et al., 2018). Hur 
intervjumaterialet skulle användas i studien förmedlade vi vid första kontakten med alla 

respondenterna via Linkedin eller e-post, vilket gjordes eftersom vi ville att alla respondenter 

skulle vara självmedvetna om vad deras deltagande innebar. Under intervjuernas gång 
förklarades hur intervjumaterialet skulle användas inom studien, samt frågade respondenterna om 

vi kunde använda oss utav deras kontaktuppgifter i studien. Detta gjordes för att reducera möjliga 

missförstånd eller oklarheter som kunde uppkomma.  
 
Vi som intervjuade var väldigt tillmötesgående samt uppmärksammade på alla respondenter för 

att få deras tillit att ge detaljerade svar. Detta resulterade även i att respondenterna blev mer 
bekväma och litade mer på oss. Ett exempel av detta var när vi intervjuade R9. Vi var måna om 

att ställa frågor om hennes/hans bakgrund och om de aktuella projekt som respondenten arbetade 

med genom att hålla ett mer informellt samtal före intervjun påbörjades. På så sätt upplevdes 

situationen mer bekväm som skapade förtroende till oss.  
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Ljudinspelning 
Vid början av intervjuerna blev alla respondenter tillfrågade om det var okej att använda oss utav 

inspelning under intervjuerna, detta gjordes för att respondenterna skulle vara medvetna om det 

samt för att se om de godkände det. Det är viktigt att som forskare ta hänsyn till etiska principer 

som att få ett samtycke om ljudinspelning, så att de är medvetna om vad de säger på intervjun 
kan användas för att citeras i analysen. Som forskare måste man informera berörda personer i 

studien om undersökningens syfte (Bryman, 2018). Det ska inte finnas några frågetecken. Åtta av 

elva respondenter godkände ljudinspelning. Resterande respondenter som inte spelades in 
berodde inte på att de avböjde ljudinspelning utan det var för att de valde att besvara frågorna vi 

skickade ut i förväg, direkt i skrift över mejl och på Linkedin. Genom att vi spelat in vissa utförda 

intervjuer, minskades potentiella risker att glömma eller missa väsentlig information som sägs 
under genomförandet av intervjuerna.  
 
Med hjälp av ljudinspelning kunde vi som intervjuare fokusera på att ställa följdfrågor samt 
lyssna på vad respondenterna sade. En nackdel med att använda sig utav ljudinspelning, som 

Bryman (2018) nämner, är att respondenter oftast kan känna ett obehag samt bli mer obekväm 

vilket kan resultera i att den blir mindre frispråkig samt blir mer begränsad. Eftersom detta kan 
förekomma bestämde vi oss att försöka bilda en bra relation med alla respondenter, för att på så 

vis minimera känsla av obehag och besvär. 
 
Anteckningar  
Vi antecknade under alla intervjuer för att inte gå miste om väsentlig information som kan 

resultera i att underlätta i studiens dataanalys. Respondentens ansiktsuttryck samt kroppsspråk 
kan antecknas och även när respondentens intresse väcks av något och ger signaler om detta var 

vi måna om att anteckna då det tyder på att det är av intresse Bryman och Bell (2015). Genom att 

anteckna respondenternas svar samt kroppsspråk, kunde vi tolka detta, vilket stämmer överens 

med studiens hermeneutiska vetenskapliga förhållningssätt.  

3.2.5 Efter intervjuerna 

Reflektion kring intervjun 
Efter varje intervju var genomförd, reflekterade vi över allt som tagits upp och sagts under 
intervjuernas gång. Reflektioner kring hur respondenterna uppfattat en situation samt vad 

respondenterna svarat till utvalda intervjufrågor övervägdes också. Vi ville inte att eventuella 

detaljer samt tolkningar som förekom under intervjuerna skulle gå miste om. Detta var 

anledningen till varför vi reflekterade direkt efter varje intervju. När varenda intervju var 
fulländad hade vi dessa färskt i minnet vilket hjälpte oss att skriva ner nödvändiga detaljer som 

kunde vara ett hjälpmedel senare i analysen. Ett exempel på en tolkning som skedde under en 

intervju, var när vi ställde frågan om arbetslivsbalans (work-life balance) till en av 
respondenterna. Det kroppsspråk som användes, då respondenten korsade sina armar och lutade 

sig tillbaka under tiden den suckade, gav ett intryck på att respondenten inte fann frågan 

intressant eller betydelsefull just inom egenanställningsområdet. Detta gjorde oss som intervjuare 
osäkra på om vi skulle forska vidare samt ställa den frågan till resterande respondenter.  
 
Transkribering 
Transkriberingen är ett bra alternativ att använda sig utav för att utnyttja det material och ny 

information som samlats in. Författarna kan underlätta när material ska analyseras eftersom de 

själva kan tillägga egna kommentarer samt stryka under specifika ord samt uttryck (Bryman & 
Bell, 2015). Vi som forskare tog hänsyn till de anteckningar som tidigare gjorts under samt efter 

intervjuerna. Att transkribera varje intervju är mycket tidskrävande, därför valde vi att börja 

transkriberingen så fort varje intervju var genomförd. Efter vissa intervjutillfällen valde vi att 

dela upp arbetet i två delar. Det underlättade processen och var inte var lika påfrestande samt 
tidskrävande än om vi skulle transkriberat allt var för sig. Eventuella tolkningar samt viktiga 
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iakttagelser som framkommit under intervjuerna lades även till som kommentarer i 
transkriberingen vilket sammanhålls med det hermeneutiska förhållningssättet.  

 

 

 
 

För att kunna särskilja kopplingar till vad respondenterna beskriver utgöra motivation till att 

arbeta som egenanställd inom gig-ekonomin, har vi som forskare valt att utföra en tematisk 
analys. Denna typ av analys genomförs av att forskarna besvarar de frågeställningar som skapats 

genom specifika teman som valts ut. Blomkvist m.fl. (2018) menar att en sådan analys 

frambringar olika mönster. Det empiriska material har analyserats utifrån tre olika steg som 
används inom kvalitativa datainsamlingar, nämligen beskrivning, kategorisering, och 

kombination av insamlad data.   
 
Vi som forskare påbörjade vår analys genom att renskriva, kommentera samt sammanfatta den 

data som samlats in. Efter varje intervju, när information som samlats in fortfarande var färskt i 

minnet, transkriberade vi det inspelade och antecknade materialet. Detta förenklade 
transkriberingen då intervjutillfället var så tätt inpå, vilket underlättade då vi kunde skriva ner 

olika teoretiska kopplingar som vi senare hade användning av. Vi delade upp all insamlad 

material mellan oss två för att göra processen mer effektiv, då renskrivning samt transkribering är 

mycket tidskrävande. Efter vi transkriberat materialet, gick vi individuellt igenom varje intervju 
samt kommenterade dem. I slutändan diskuterade vi det kommenterade materialet tillsammans 

för att se om idéer eller funderingar kan lyckas åstadkomma lösningar. Eftersom det fanns 

omfattande material behövde vi sortera ut olika de svar som respondenterna sagt under 
intervjuerna som kändes relevanta för att besvara forskningsfrågorna samt syftet av studien.  
 
För att utföra en empirisk analys utifrån en kvalitativ datainsamling behövs det upprättas olika 
kategorier som baseras på specifikt valda ämnen (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). I enighet 

med vår studies induktiva ansats etablerades fem olika kategorier som baserades på den data som 

samlats in. De två teman som ska hjälpa oss forskare svara på den första frågeställningen och 
därefter tre kategorier som ska besvara den andra frågeställningen. Dessa kategorier och teman 

blev följaktligen:  
 
Frågeställning 1  

1. Gig-ekonomin 

2. Digitalisering 

 
Frågeställning 2 

1. Arbetslivsbalans och flexibilitet 
2. Självförverkligande och fri från administrativt arbete 

3. Isolation och otrygghet 

 
Efter de transkriberade materialet sammanfattats och de ovanstående kategorier och teman blivit 

definierade kunde vissa teoretiska kopplingar utföras. Under processens gång jämfördes alltid 

idéer samt åsikter för att lyckas dra gemensamma tolkningar om hur den insamlade empirin var 
sammanhängande till olika teorier. Vi reflekterade över hur olika faktorer kopplades till vad 

individer ser på att arbeta som egenanställning och vilken inverkan dessa har på motivation som 

drivkraft. Detta resulterade i att vi kunde ta del utav unika svar samt bakomliggande faktorer.  
 
Det sista steget i vår kvalitativa analysdel var att igenkänna likheter och olikheter, vad det är som 

avviker samt se det övergripande i varje vald kategori. Varje utvald kategori studerades noggrant 
och utförligt som sedan kopplades till teori utifrån de igenkända likheter och olikheter. Det 

hermeneutiska förhållningssätt som användes i studien möjliggjorde att vi som forskare kunde 

tolka varje respondents individuella svar förknippat till de identifierade kategorier/teman. 

3.3 Empirisk dataanalys  
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Slutligen, avrundades studiens samlade analys där vi samlat ihop alla teoretiska kopplingar som 
resulterade i en generell helhet vilket kopplas till vad individer anser vara belysande drivkrafter 

för att arbeta inom egenanställning utifrån den digitaliserade arbetsmarknadens perspektiv.    

3.4 Undersökningskvalitet  

 

En mycket viktig del i en undersökningsprocess är att insamlad empiri bör fullfölja specifika 
krav. Enligt Bryman (2018) är dessa krav att den insamlade empirin ska vara relevant och 

gällande, ett annat ord för validitet. Bryman (2018) menar att det finns både extern samt intern 

validitet. Men det finns även en annan aspekt i en undersökningsprocess och detta är att empirin 
måste även vara trovärdig samt pålitlig, vilket också kallas för reliabilitet. Utifrån dessa aspekter 

kommer undersökningskvaliteten diskuteras nedan.   

3.4.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om huruvida en studie är tillförlitlig, det vill säga om vår studie skulle 

genomföras på nytt vid ett annat tillfälle och resultatet förblir detsamma, då är studien tillförlitlig 

(Bryman, 2018). Vi har använt oss utav en kvalitativ forskningsmetod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Reliabiliteten i vår studie kan ur vissa hänseenden vara svag då med 

anonyma respondenter kan det förhindra att en repetering av studien kan göras åter igen och 

generera samma resultat. Om de semistrukturerade intervjuerna ställs till en annan grupp 
respondenter och vänder sig till andra organisationer lär resultatet inte bli detsamma. Men i och 

med att vi angivit namn på arbetsplatser samt vilken bransch respondenterna arbetar inom så är 

det tydligt att urvalet är brett, därmed ökar studiens möjligheter att replikeras, att kunna upprepa 

studien (Bryman, 2018). Skulle frågorna ställas till respondenter inom liknande bransch eller 
organisation så skulle resultatet inte bli oförändrad. Bryman (2018) nämner hur det finns kritik 

mot reliabiliteten av semistrukturerade intervjuer då det kan göras en subjektiv tolkning av denna 

form av kvalitativ metod.  

3.4.2 Validitet  

 

Enligt Bryman (2018) nämns det att validering genomförs inom den data som författarna har 
lyckats samla in, vilket prövar den interna giltigheten först. Vi använde oss utav olika databaser 

och sökord under litteraturundersökningen samt valde att studera respondenter i diverse miljöer 

av ett fall. Detta genererade till många olika infallsvinklar vilket därmed frambringa nyanserade 

data, och på så sätt höjer detta den interna giltigheten enlig Bryman (2018). Vi tog inte hänsyn till 
de branscher respondenterna arbetade inom, detta kan ha haft en inverkan på deras syn av vad de 

själva anser vara drivkrafter för att arbeta som egenanställning. De olika uppfattningar som 

respondenterna hade kan på de sättet ha påverkat resultatet av vår studie och därtill påverkat 
validiteten negativt. Ett exempel är att R10 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) som 

representerade ett egenanställningsföretag där fokus ligger administrera egenanställdas uppdrag 

och provision och inte på individen själv, ansåg att arbetslivsbalans (work-life balance) inte är så 

betydande inom gig-ekonomi för egenanställda. R5 (personlig kommunikation, 24 april, 2019) 
däremot som representerar och arbetar som egenanställd själv, ansåg att arbetslivsbalans är 

mycket viktigt inom gig-ekonomin för oberoende anställda. Respondenternas förutsättningar kan 

haft inverkan inom specifika teman, vilket på sitt sätt kan höja validitet.  
 
Studiens insamlingsmetod som var kvalitativ, förde med sig en stor flexibilitet vid 

intervjutillfällena. Detta möjliggjorde att respondenterna kunde förtydliga samt utveckla deras 
svar på frågor som ställdes, och även ändrade ordningen på vissa intervjufrågor. Bryman (2018) 

kan respondenterna och författarna upprätta en slags relation vilket i sin del kan generera mer 
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korrekta samt uppriktiga svar. Detta inträffade när vi intervjuade respondenterna ansikte mot 
ansikte, då närheten till utvalda respondenter medförde att de pratade öppet och uppriktigt till oss, 

vilket på sitt sätt förstärker validitet i studien.   

3.5 Forskningsetik 

 
Det är viktigt att ta hänsyn till etiska principer i en studie. Frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet är de grundläggande principer som ska tas hänsyn till när man har kontakt med 

människor som är direkt inblandade i en studie (Bryman, 2018). Det ska vara frivilligt för alla 
människor som deltar i en studie. Ett samtyckeskrav är nödvändigt, det vill säga alla som deltar i 

en undersökning har rätt att bestämma över sin medverkan. När vi skickade förfrågan om att delta 

i vår studie förklarade vi vad syftet var med arbetet och om respondenterna skulle vara 
intresserade av att ställa upp på intervju. Väl på plats för intervju informerade vi respondenterna 

ytterligare en gång om studien och vad som skall undersökas. Bryman (2018) beskriver hur det är 

forskarens plikt att informera de som deltar i en studie om den aktuella undersökningens syfte. 

Till en början var vi osäkra på syftet och då var vi noga med att informera om att syftet var 
preliminärt och kunde ändras framöver. Vi var måna om att inte inskränka på respondenternas 

privatliv. Då vi använde oss av ljudinspelning tillfrågades respondenterna alltid i förväg om lov 

att spela in samtalet. I enlighet med etik är det krav på deltagarna ska få vara anonyma om så 
önskas. Det viktigaste med de semistrukturerade intervjuerna var att med det hermeneutistiska 

förhållningssättet ta reda på vad respondenterna har för syn och erfarenhet gällande 

egenanställningar och dess framväxt. Att några önskade att få vara anonyma har respekterats och 

påverkar inte studiens slutgiltiga innehåll.    
 
  
 

  



 

 18 

 
 

 

 

I detta kapitel kommer studiens två frågeställningar presenteras, tolkas samt analyseras utifrån 
vår insamlade data. Detta kommer därefter utveckla till en slutanalys där vi som forskare 

beskriver varför studiens respondenter anser vara motivationen till att arbeta som 

egenanställning i den gig-ekonomiska arbetsmarknaden. Avsnitten i detta kapitel är indelade 
efter utvalda teman och kategorier. Vi har valt att kombinera analys från intervjuer tillsammans 

med underlag av forskning. Olika teorier ställs mot varandra för att slutligen försöka redogöra 

vad som motiverar individer att arbeta som egenanställda. 

4.1 “Hur har gig-ekonomin utvecklats av den digitaliserade 
drivkraften?” 

 

I detta avsnitt kommer vi som forskare presentera hur den “nya” arbetsmarknaden, gig-ekonomin, 

drivs av digitaliseringen i dagens samhälle som kopplas till egenanställning. Den empirin som vi 
samlat in under studiens gång kommer att presenteras och framföras nedanför som kopplas till 

teori, tolkningar samt vad som sagts under de semistrukturerade intervjuerna. 

4.1.1 Den gig-ekonomiska arbetsmarknaden   

 

“Gig-ekonomin skapar förutsättning på en uppdragsbaserad arbetsmarknaden”, 

(Respondent 7, personlig kommunikation, 26 mars 2019). 
 

Utz (2016) beskriver hur gig-ekonomi används som ett samlingsnamn för en marknad som 

matchar leverantörer med konsumenter på så kallade “gigs” (jobbuppdrag). Till skillnad från 
bemanningsbranschen där den anställde också arbetar uppdragsbaserat så ligger ansvaret på 

individen, det vill säga det är den egenanställda som själv avgör och har kontroll över om 

han/hon vill åta sig ett uppdrag eller inte. Gig-ekonomin fungerar på så sätt att en individ åtar sig 
ett gig (uppdrag) och ingår därmed ett formellt avtal med så kallade ”on demand” företag. On-

demand menas “på begäran” och innebär ett kontraktsarbete utfört av en individ för en kund 

under en period. Det kan vara ett uppdrag på ett par timmar eller flera månader, det är beroende 
på uppgift. Ett on-demand företag är till för att underlätta matchning av kunden med den 

efterfrågade arbetstagaren (Rockmann & Ballinger, 2017). Uber och TaskRunner är exempel på 

företag där kunder kan begära tjänster on-demand. Framtida kunder begär tjänster via 
internetbaserade tekniska plattformar där de enkelt kan söka leverantörer eller ange vad för tjänst 

de behöver hjälp med. Leverantören kallas för en gigare. När tjänsten slutligen är utförd 

kompenseras gigaren (Utz, 2016). Gig-ekonomi är ett begrepp som används i media och av 
politiker i USA (Kuhn, 2016). Men i Sverige är det än inte en självklarhet för alla som inte 

nischat sig och är en del av gig-ekonomin. Under intervjuerna framkom det att två av elva 

respondenter inte var bekanta med begreppet förens de började arbeta med deras nuvarande 
befattning och två av elva hade inte hört talas om begreppet. Respondenterna hade olika synsätt 

och definitioner gällande begreppet gig-ekonomi. 

 
“Gig-ekonomin organiserar och kapitaliserar aktiviter som kan betraktas som jobb till 

skillnad från fritid och välgörenhet. Gig-ekonomin är en del av samhällsekonomin i 

betydelsen att den omfattar två skattesubjekt - uppdragsgivare och uppdragstagare” , 
(Respondent 4, personlig kommunikation, 19 april, 2019).  

 

Respondent 2 (personlig kommunikation, 17 april, 2019) definierar den digitaliserade 
arbetsmarknaden som:  

4. Resultat och analys av insamlad data 
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“Gig-ekonomin handlar om just fenomenet att många människor idag väljer att frilansa 

istället för-eller på sidan av en traditionell tillsvidareanställning. Så om normen för 

delar på arbetsmarknaden att man valde att söka ett fast jobb och sånt så fick man en 
fast tjänst på ett och samma ställe, så är det många människor idag som väljer att ta sig 

an ett antal mindre uppdrag istället och just de uppdragen brukar kallas för gig”.  

 
R7 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) påtalar följande:  

 

“Jag skulle vilja kalla det för uppdragsbaserad arbetsmarknad, det är tillfälliga 
uppdrag. Och för mig är det ingenting nytt, det har alltid funnits där inom vissa 

produktioner så har man alltid enbart jobbat inom gig-ekonomi eller uppdragsbaserad 

arbetsmarknaden. Ta till exempel musiker eller skådespelare, det är ganska få som kan 
hitta fasta anställningar inom dem typerna av yrken”. 

 

Gig-ekonomi är en term som börjar användas mer flitigt för att beskriva människor som utför 
uppdrag, via digitala plattformar, som självständiga entreprenörer (Adams, Freedman & Prassl, 

2018). Den beskrivs som en “ny arbetsmarknad” och en trend då begreppet börjat användas mer 

flitigt i arbetsmarknadssammanhang i Sverige. Wiklund (2018) förklarar att det beror på att det är 
vanligare att människor frilansar eller åtar sig tillfälliga korttidsanställningar istället för den mer 

traditionella fastanställningen. Precis som Wiklund (2018) beskriver hur gig-ekonomi länge 

diskuterats i arbetslivet, förklarar R9 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019), R6 (personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019) och R10 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) att dessa så 

kallade gigs alltid existerat men att en växande del av hur människor sysselsätter och försörjer sig 

själva har vuxit fram. När R2 (personlig kommunikation, 17 april, 2019) började som anställd 
fanns det inte någon egenanställning men i och med hur R2 arbetat klassas det som en gigare.  

 

“Jag började frilansa under sista året jag pluggade på universitetet och valde egentligen 
att fortsätta med det istället för att söka en traditionell anställning, så jag kallar mig 

själv en så kallad gigare just eftersom jag jobbat på det sättet att jag har kombinerat 

flera kortare eller mindre uppdrag än och kört flera kunder parallellt under de senaste 9 
åren.” (R2, personlig kommunikation, 17 april, 2019). 

 

R10 förklarar att gig-ekonomi inte nödvändigtvis behöver associeras med enbart digitala 
plattformar. Enligt R10 kännetecknas gig-ekonomi av människor som arbetar uppdragsbaserat 

från början mot slut. R1 (personlig kommunikation, 12 april, 2019) tolkar gig-ekonomi som en 
flexibel lösning i en förändrad arbetsmarknad med korta projekt och specialkompetens. 

Mestadels är tidslängden som en person åtar sig ett gig-uppdrag kortare än andra 

anställningsformer.  
 

”Jag brukar kalla det för kontraktuella tider, där kanske då egenanställning har i 

genomsnitt den kortaste kontraktuella tiden, bemanning ligger någonstans i mitten och 
sen kommer anställning och företagande.” (R10, personlig kommunikation, 26 mars 

2019). 

 
En person som arbetar som gigare kan vara konsult som arbetar med samma uppdrag i flera år. 

R10 förklarar att det finns egenanställda på deras egenanställningsföretag som arbetat hos dem i 

20 år. Det beror på att många egenanställda arbetar som kombinatörer, det vill säga har ordinarie 
jobb och kombinerar med egenanställning. På Frilans Finans är cirka 80% kombinatörer. Enligt 

en undersökning gjord av Tillväxtverket (2012) kan 15% av befolkningen tänka sig arbeta som 

kombinatörer. R1 arbetar som kombinatör, har eget företag och är egenanställd, och förutspår att 
antalet kombinatörer kommer växa i framtiden.   

 

R9, R6 och R10 beskriver hur dessa så kallade gigs alltid existerat men att en växande del av hur 
människor sysselsätter och försörjer sig själva har vuxit fram. R10 (personlig kommunikation, 26 



 

 20 

mars, 2019) förklarar hur det skett en förändring av arbetstagarbegreppet på en ganska stor del av 
arbetsmarknaden. R2 (personlig kommunikation, 17 april, 2019) bekräftar även detta med och 

förklarar att: 

 
”Det som är mer nytt nu det är ju stött på digitaliseringen som delvis har öppnat upp för 

alla de här jobbplattformerna, så att man digitalt kan söka jobb och utföra jobb och man 

behöver inte ta direktkontakt med människor så, utan allting sker på de här 
plattformarna och sen har det även växt fram som exempelvis egenanställningsavtalen 

som gör det lättare för den som inte har ett eget företag att frilansa.” 

  
R9 menar att det finns två kategorier av gigare, beroende och oberoende gigare. Till exempel 

Uber i England har definierat en egen kategori ‘beroende frilansare’, vilket innebär att en är 

beroende av en arbetsgivare. Tidigare har det funnits gigare, frilansare och anställd. Numera finns 
det något mittemellan, där en arbetar som gigare men är beroende av en uppdragsgivare. Det är 

nästan som en anställning fast istället arbetar en för sig själv. Gig-ekonomi handlar inte om 

frilansare utan allt som är runtomkring tjänsterna som växer fram, som man inte haft lika stort 
behov av förr. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute (2016) delas verksamma inom 

gig-ekonomin in i fyra kategorier: 

 
1. Den fria agenten. Människor 

som aktivt väljer att arbeta självständigt och har egenanställning som sin 

primära inkomstkälla. Detta kan exempelvis vara fristående konsulter som är 
intresserad av att arbeta uppdragsbaserat. 

2. Den tillfälliga arbetaren. Individer som använder självständigt arbete som 

en tilläggsinkomst och gör det av egen vilja. Det kan vara exempelvis en 
student som vill arbeta uppdragsbaserat på enbart helger och vissa kvällar med 

en hobby och även ta betalt för det. 

3. Den ovilliga arbetaren. Egenanställning utgör dessa individers primära inkomstkälla men 
dessa individer skulle föredra traditionella arbetsformer. Detta är individer som arbetar 

uppdragsbaserat för att de inte har något annat val. 

4. Den finansiellt fångade arbetaren. 
Dessa individer arbetar med egenanställning på grund av nödvändighet. Det är individer som på 

grund av deras finansiella situation måste arbeta extra med gigs för att överleva. 

  
Det existerar en grupp egenanställda som vänder sig till uppdragsbaserat arbete för att de inte får 

jobb (McKinsey, 2016; Tillväxtverket, 2012). Forskare som Mirsch (2018) beskriver hur fler 
väljer att arbeta som egenanställda men det är inte enbart ett behov som kommer från arbetaren, 

utan det finns ett behov av organisationer att anställa personal uppdragsbaserat, det vill säga 

tillfällig arbetskraft. Till exempel inom många branscher där det är säsongsarbete eller tillfälliga 
föreställningar är tidsramen för vissa projekt redan bestämda. R7 (personlig kommunikation, 26 

mars, 2019) beskriver att:  

 
”...inom många branscher så får du inte fast anställning eller tillsvidareanställning, utan 

det är att jobba uppdragsbaserat som gäller.” 

 
Detta är något som R8 (personlig kommunikation, 23 april, 2019) även utvecklar:  

 

“I en värld där allting blir alltmer automatiserad så blir det så att det kommer mer och 
mer temporära behov som man har, man behöver hjälp med att bygga en hemsida, man 

behöver hjälp med någon som tar hand om dina sociala medier, du kanske behöver 

någon som levererar din mat om man är ett cyckelföretag etc.” 
 

Tillväxtverket (2012) beskriver att många arbetsgivare föredrar att anlita framför att anställa. I en 

undersökning gjord av nationella företagare framgår det att företagare upplever faktura som en 
enklare form av kontrakt, jämfört med en anställning då det krävs mindre arbete och ansvar från 
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företagarens sida. “Den är tidsmässigt avgränsad och den har inga efterverkningar i form av 
kontrolluppgift, sjuklön eller återanställningsskydd” (Tillväxtverket, 2012). 

 

Gig-ekonomi kan vara en väg in till en ny bransch eller bryta mönster för människor som 
upplever en form av inlåsning. Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) beskriver hur det finns 

individer som upplever sig “arbetsplatsinlåsta” (befinner sig på en arbetsplats de inte vill arbeta 

på) eller “yrkesinlåsta” (verksamma inom ett yrke de egentligen inte vill arbeta med). Furåker 
(2010) hänvisar till undersökningar som beskriver hur en fjärdedel av anställda önskade arbeta 

inom ett annat yrke. Därmed används termen inlåsta som metafor för att beskriva anställdas 

arbetssituation. Wirkkala (2002) beskriver hur dessa anställda inte tror sig kunna byta arbetsplats 
eller yrke. R5, R6, R7 och R11 beskriver hur egenanställning kan vara som ett första steg att våga 

prova på något nytt. R3 (personlig kommunikation, 16 april, 2019) beskriver hur han påbörjade 

med enstaka gigs vid sidan av studierna till en början och på så sätt upptäcktes det att det var 
möjligt att fokusera på sin konst fullt ut efter studierna. R3 och R7 nämner hur många inte vågar 

chansa och bli egenföretagare. Att arbeta som egenanställd för ett egenanställningsföretag gör det 

möjligt för människor som känner sig inlåsta att våga ta steget men kanske inte fullt ut.  
 

“Alla är kanske inte beredda på att starta egna företag och då blir 

egenanställningsföretagen verkligen ett sätt att kunna testa på sina entreprenörtankar 
och idéer. Att testa frilansa utan att behöva tänka på all den administrativa situationen.” 

(R7, personlig kommunikation, 26 april 2019). 

 
Att prova på olika gigs ger individen en chans att känna efter vad han/hon vill arbeta med utan att 

behöva ta steget att säga upp sig. Eklund (2002) beskriver hur en särskilt utsatt målgrupp är 

individer som är 50 år eller äldre. I en studie framgår det att sju av tio arbetsgivare sällan eller 
aldrig anställer individer över 50. Det beror på att det finns en inställning av arbetsgivare att äldre 

har svårare att ta till sig förändringar. R6 och R7 beskriver hur den största målgruppen inom 

egenanställningsföretagen är människor med specialkompetens. Utöver det arbetar många unga 
med gigs samt seniorer. Gig-ekonomin är en arbetsmarknad som skapar jobbmöjligheter och ger 

människor som annars har det svårare att få jobb en chans att arbeta.  

 
Gig-ekonomin skulle inte öka om det inte vore för digitaliseringen. R2 (personlig 

kommunikation, 17 april, 2019) förklarar att det skett en förändring av arbetstagarbegreppet på 

grund av digitaliseringen.  
 

”Det som är mer nytt nu det är ju stött på digitaliseringen som delvis har öppnat upp för 
alla de här jobbplattformerna, så att man digitalt kan söka jobb och utföra jobb och man 

behöver inte ta direktkontakt med människor så, utan allting sker på de här 

plattformarna och sen har det även växt fram som exempelvis egenanställningsavtalen 

som gör det lättare för den som inte har ett eget företag att frilansa” R2 (personlig 
kommunikation, 17 april, 2019). 
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4.1.2 Digitalisering  

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att den digitaliserade gig-ekonomin kommer 

förändra arbetslivet. Det är digitala plattformar i form av appar som är en av de underliggande 

faktorerna till att gig-ekonomin växt fram då denna on-demand i form av tjänster och leverantörer 
görs via IT-plattformar (Utz, 2016).  
 
Många respondenter beskriver hur lätt det är att komma in i gig-ekonomin och att arbeta som 

egenanställd. Det blir lättare då allt arbete inte måste ske på en fysisk plats. Alla respondenter är 

eniga om att gig-ekonomin kommer öka. R4 (personlig kommunikation, 19 april, 2019) beskriver 

hur den digitala marknadsplatsen är en bidragande faktor. 
 

“Nu kommer de digitala marknadsplatserna som nästa stora förstärkare av trenden. Inte 
bara Uber, Foodora, Dashl, Nannyakuten, bemanningsföretag inom allt från sjukvård, 

städning, träning med flera. Det kommer mängder matchningsföretag som gör det 

möjligt för fler som vill att gigga. Många fler gymnasieungdomar kommer att knäcka 

extra. Inte bara på ICA eller McDonalds utan som allt möjligt. För en del blir det 
inkörsporten till en karriär utan allt för mycket krav på studier.” R4 (personlig 

kommunikation, 19 april, 2019).  
 
R2 förklarar hur digitaliseringen kommer förändra arbetsmarknaden helt och hållet. När vi pratar 

om hur samhället måste anpassa sig för digitaliseringen tar R2 (som är medgrundare för Svenska 

Nomader) upp att hon är inblandad i ett projekt tillsammans med en sektion på 
Arbetsförmedlingen. Projektet heter Jobtech (job technology) och beskrivs av Wiklund (2018) 

som ett samlingsbegrepp för teknisk innovation på arbetsmarknaden. R2 (personlig 

kommunikation, 17 april, 2019) som är med och bedriver projektet förklarar att: 
 

“ansvaret arbetsförmedlingen börjar alltmer titta på just fenomenet gig-ekonomi, vad det 

egentligen innebär för arbetsmarknaden och där de vill vara på neutral plats vid alla 
aktörer inom gig-ekonomin kan vända sig till för att föra dialog för att säkerställa att 

hela detta området på arbetsmarknaden ska växa fram och bli mer hållbart framåt...// 

JobTech kollar på mötet mellan arbetsmarknad och teknik som då blir digital teknik där 
man öppnar upp på ett helt annat sätt för att  CV data eller jobb data från olika 

människor ska matchas på ett mer effektivt sätt med olika uppdrag. Att man ska använda 

sig utav olika algoritmer för att hitta rätt kompetenser till rätt företag”.  
 
Flera respondenter tar upp artificial intelligence (AI) vid talan om den digitaliserade framtiden ur 

ett gig-ekonomiskt perspektiv. AI plattformar består av maskiner som har förmågan att utföra 
kognitiva arbetsuppgifter som människor är kapabla till att utföra. Till exempel problemlösning, 

lärande, resonemang (Patresearch, 2018; Tecuci, 2011). R2, R4 och R9 nämner hur 

arbetsmarknaden i framtiden kommer använda sig av olika former av AI.  
 

“Det är många som pratar om hur vi kommer att använda oss utav olika form av AI och 

annat för att folk ska kunna hitta rätt och genomföra intervjuer och likadant såklart, 
digitaliseringen möjliggör distansarbeten som ju är ett område jag tittar på väldigt 

mycket”, (R2, personlig kommunikation, 17 april 2019). 
 
R4 (personlig kommunikation, 19 april, 2019) poängterar även hur framtiden kommer utvecklas 

på grund av AI:  
 

“Dessutom kommer mjukvara/robotar att ta över allt fler arbetsmoment. Då blir 

människans konkurrenskraft att erbjuda EXAKT det som kunden behöver när, var, hur 

som passar bäst. Sedan dra vidare till nästa gigg”.  
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R9 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) tar upp problematiken som tillkommer med 

digitaliseringen och AI. Hur digitaliseringen alstrar konkurrens och en så kallad “hollowing out”. 

Det som menas med hollowing out är när tillverkningssektor förflyttar sin produktion till 
lågkostnadsanläggningar utomlands (Kenton, 2018). R9 förklarar att många arbetare kommer bli 

av med sina jobb då de blir ersatta av maskiner.   
 

 “Is it right what the robots are doing, telling robots, tell other people what to do, när 

man pratar om dessa  plattformarna. Man ser det, det blir en mer hollowing out. För ju 

mer automation och ju mer priserna faller ju mer man pressar ner den här timlönen folk 
har tillslut kan de inte och måste göra någonting. What kind of society are we creating?” 

(R9, personlig kommunikation, 27 mars, 2019).  
 
R9 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) vidareutvecklar med detta påstående:  
 

“Vi ser denna digitalisering redan idag med alla digitala nomader och frilansen den 

ökar. Jag tror det kommer bli fler som blir tvungna till att arbeta med gigs trots att de 

inte vill göra det för de blir plötsligt utan sina jobb, tror jag, på grund av 

automatiseringen, digitaliseringen”. 
 
R9 pratar om hur digitaliseringen kan leda till en digital divide. Det vill säga digitaliseringen gör 
så att det uppstår en klyfta bland människor som nyttjar teknik och har råd att ta till sig av ny 

teknik och de människor som inte har den möjligheten. Detta kan tolkas som att gig-ekonomin 

skapar en klyfta i samhället. Med det menas att människor som tjänar gott och inte har tid att 

utföra vissa ärenden kan med hjälp av plattformar inom gig-ekonomiska plattformar outsourca 
det till någon annan som åtar sig uppdrag för att överleva. 
 

“Vi ser denna digitalisering redan idag med alla digitala nomader och frilansen den 

ökar. Jag tror det kommer bli fler som blir tvungna till att arbeta med gigs trots att de 

inte vill göra det för de blir plötsligt utan sina jobb, tror jag, på grund av 

automatiseringen, digitaliseringen.” (R9, personlig kommunikation, 27 april 2019). 
  
R6 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) tar upp att digitaliseringen har skapat nya 
yrkesområden och förklarar hur digitaliseringen medfört positiva utfall för gig-ekonomin och att 

arbeten som tidigare varit svarta numera är vita.  
 

“Cykelbudsfenomenet med de intimenenta anställda har strukturerats och detta hade inte 

skett utan digitaliseringen. Det har skapats ordning och reda i den verksamheten. Mycket 

av det som innan varit svartjobb har gått över till vitt, där skatteverket, staten och 
individen blivit stärkta av. Utan digitaliseringen hade nya yrkesområden inte funnits och 

dykt upp.” (R6, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  
 
Medan vissa respondenter ser ett digitalt samhälle framför sig med olika digitala plattformar för 

matchningar så hävdar R10 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) att gig-ekonomin inte är 

så beroende av det digitala. R10 menar i den bemärkelsen att inom gig-ekonomin kan det 
refereras till konsulter, frilansare, visstidsanställda med mera.  
 

”Det mesta av matchningen arbetsmarknaden idag sker förmodligen analogt. Någon som 
känner någon, tips och sådär...// Det enda det digitala fört med sig är hastigheten, saker 

och ting går fortare än vad det gjorde för 5, 10, 15 år sedan.”  R10 (personlig 

kommunikation, 26 mars, 2019).  
 
Enligt en rapport av McKinsey (2016) utfördes en undersökning i USA och Europa där data 

angav att egenanställda har använt sig av en digital plattform. Detta bekräftar på så vis att många 
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som arbetar uppdragsbaserat inte är helt beroende av de digitala plattformarna, mycket görs 
fortfarande analogt. 

 

På fråga om vilka positiva samt negativa aspekter det finns av egenanställning inom gig-
ekonomin framkom det olika komponenter. Dessa komponenter har ett starkt samband till 

varandra och är därför indelade i olika rubriker. Nedanstående rubriker ger en mer ingående samt 

detaljerad information kring olika aspekter som utvalda respondenter nämnt ha positiv samt 
negativ påverkan av motivationen kopplat till egenanställningar inom den gig-ekonomiska 

arbetsmarknaden.  

4.2.1 Arbetslivsbalans och flexibilitet  

 

“Do you work to live or live to work?” (R9, personlig kommunikation, 27 april 2019). 
 
Arbetslivsbalans är integrationen mellan arbete och och privatliv. Det finns olika aspekter av hur 
ens personliga liv, såsom familj, fritid samt hälsa, kan korsas med arbete. Denna eftersträvan att 

hitta en balans kan vara mycket komplex och kan upplevas vara påfrestande då det ställs krav på 

individen både utanför och på arbetet (Kumer & Janakiram, 2017).  
 

“Arbetslivsbalans handlar om samspelet mellan sitt privatliv och det arbete man utför. 

Det egna ansvar som människor som arbetar inom egenanställning har, gör att man har 
mer kontroll över sitt liv och arbete.” (R3, personlig kommunikation, 16 april 2019).  

 
Genom att ha eget ansvar över sin arbetssituation kan detta generera en slags flexibilitet för den 
egenanställda, detta på sitt sätt påverkar människors arbetslivsbalans (R3, personlig 

kommunikation, 16 april, 2019). Med hjälp av de moderna framsteg inom olika IT-plattformar i 

dagens samhälle, gör det mycket enklare för människor att kunna ta del av olika arbeten var och 
när som helst (Poon, 2018). Även med hjälp av tillväxten inom datorkraft, lagring samt snabbhet 

utgör så att människor runt om i världen kan arbeta tillsammans. Poon (2018) beskriver att på 

grund av dessa gig-ekonomiska faktorer blir det självständiga arbetet enklare att åstadkomma 

vilket i sin tur medför i större utsträckning flexibilitet och frihet än vad en fast anställning brukar 
göra.  
 

“Med hjälp av digitaliseringen blir jobben mycket enklare att hitta och identifiera 

världen över. Flexibiliteten som digitaliseringen bidrar med skapar möjligheter till att 

kunna arbeta hemifrån om man vill det. Den egenanställde styr sitt arbete och på så sätt 

kan balansera det med sin frihet.” (R11, personlig kommunikation, 10 april 2019).  
 
R11 (personlig kommunikation, 10 april, 2019) fortsätter att hävda följande: 
 

“...mer flexibilitet tillför att individen själv får bestämma var, när och hur man ska 

arbeta. Den största bidragande faktorn är trots allt digitaliseringen inom den gig-
ekonomiska arbetsmarknaden. De digitala verktyg som existerar just nu är en hjälpande 

hand när man utför arbeten på distans vilket bidrar till flexibilitet.” 
 
Även R8 (personlig kommunikation, 23 april, 2019) styrker R3 samt R11 resonemang då han/hon 

anser att majoriteten att gig-ekonomin bidrar till mer arbetslivsbalans eftersom egenanställda kan 

4.2 Vilka positiva och negativa aspekter finns 
det av egenanställning inom gig-ekonomi?”  
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själva välja vilka uppdrag de vill arbeta med. R8 nämner att egenanställda får friheten att skapa 
en balans som passar deras livsstil i slutändan. 
  

“Utan att vara partisk, det är nästan lättare att skapa balans om du arbetar inom gig-
ekonomin för då kan du vara med och välja lite mer. Du kan välja att gå vidare till ett 

annat jobb om man märker att sin chef eller uppdragsgivare är inte är så bra, vilket du 

kanske inte kan göra när du till exempel arbetar som jurist. Du kan alltså inte helt 
plötsligt säga upp dig.” (R8, personlig kommunikation, 23 april, 2019).  

 
Kvinnor och/eller föräldrar antar oftast att arbeta som egenanställd kommer underlätta 
påfrestningar som oftast förekommer mellan kombinationen av arbete och familj (Annink, Den 

Dulk & Steijn, 2016). Forskning visar att autonomi inom arbetet kan reducera stress, vilket 

resulterar till bättre arbetslivsbalans samt minskar konflikt mellan familj och arbete, så kallad 
work-to-family conflict (Annink, Den Dulk & Steijn, 2016). Vi tolkar den digitaliserade 

arbetsmarknaden som ett avgörande verktyg att öppna nya dörrar till en bredare flexibilitet som 

frambringar fördelar för egenanställda genom minskade arbetsintensitet, arbetstider samt 

arbetskrav i dagens samhälle. I linje av vad de ovanstående respondenterna nämner, kan 
arbetslivsbalansen relateras till enrichment theory, som kopplas till om människor har bra livs 

resultat kommer detta leda till bra arbetsresultat och vise versa (Annink, Den Dulk & Steijn, 

2016).   
 

“...människor motiveras till att arbeta som egenanställd eftersom de har mer autonomi 

och flexibilitet. Om du mår bra på arbetet mår du bra i livet.” (R3, personlig 
kommunikation, 16 april 2019). 

 
Under intervjuns gång så kom även kompetenser på tals när R9, R3 och R11, pratade om 

flexibilitet samt arbetslivsbalans. En rapport gjord utav Tillväxtverket (2012) tyder på att det 

krävs egenskaper samt kompetenser för att klara av egenanställningsbranschen. Personer som är 

mer självgående samt som inte är i behov av någon handledning i detalj är bra egenskaper för en 
egenanställd. Det krävs även att vara slutkoordinerad samt kunna ta ett stort eget ansvar, vilket är 

väsentligt inom denna flexibla bransch. Det kan oftast förekomma att oregelbundna arbetstider i 

stor utsträckning bestäms av ens kunder, till exempel på grund av de olika tidzoner. Om 
egenanställda inte har disciplin och är självmedvetenhet när man är självgående, kan detta 

påverka en oregelbundenhet mellan arbetsliv samt privatliv (Wood, et al., 2018). Personer som 

har en egen drivkraft att kunna söka samt hantera sina kunder, är något R2 tar upp under 

intervjun som kopplas till kompetens. 
 

“...man måste konstant bygga en kundrelation hela tiden, om en egenanställd verkar 
otillgänglig eller inte riktigt kan svara på sina kunder så kanske de på sikt förlorar den 

kunden. Så jag tror att många nästan känner sig stressade över att dem alltid måste vara 

på och måste vara flexibla och tillgängliga. Man måste alltid ha denna drivkraften, på så 

sätt kan man lyckas.” (R2, personlig kommunikation, 17 april, 2019).  
 
Vi anser att olika kompetenser behövs för egenanställning vilka är bland annat att vara 
självständig, ha relationskompetens, vara driven och flexibel. Att ha kompetenser inom att till 

exempel kunna bygga olika nätverk samt att lära sig de olika digitaliserade arbetsverktyg som 

uppkommer inom den gig-ekonomiska arbetsmarknaden är också väsentligt för en egenanställd. 

En annan forskningsrapport som även nämnt likvärdiga punkter och genererat liknande resultat 
inom dessa områden, är Leighton (2013) forskningsrapport. Här understryks vikten av att förstå 

hur man marknadsför sig själv, att lösa problem samt kunna anpassa sig för att upprätthålla en 

karriär inom egenanställning. Detta relateras till Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) Planned 
Happenstance kärriarsteori. Enligt denna teori existerar det fem olika färdigheter som människor 

borde utveckla för att de ska lyckas hantera nyfikenhet, flexibilitet, ihärdighet, optimism samt 

risktagande inom arbetslivets kontinuerliga förändringar. Denna teori styrker R2 (personlig 
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kommunikation, 17 april, 2019) åsikt som framkom under intervjun, om att det är väsentligt med 
att skapa ett bra kontaktnät och att vara med i farten, att kunna hantera förändringar inom detta 

område. Karriärteorin handlar om att kunna utforska de färdigheter som behövs samt att även 

utveckla dessa för att slutligen kunna arbeta som egenanställd. R10 nämner att det finns ett 

samband mellan ansvar och det självständiga arbetet som medför även en form av flexibilitet i 
arbetslivet.  
 

“Idag med en högre grads förväntas arbetare att ta ansvar för det arbete man utför. Man 

får allt högre grad av autonomi, man vill ha frihet och mer flexibilitet. Man lever i ett 

överflödigt samhälle då friheten kan driva på det autonoma arbetet.” (R10, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2019).  
 
Detta stämmer överens med rapporten får Tillväxtverket (2012) som beskriver att de 
egenanställda är de som har vikten av att vara självgående, vara slutkordinerad samt att ha ett 

eget stort ansvar. Även en rapport skriven av Insightlab (2015) lyfter upp liknande, då personer 

själva måste ta fullt ansvar för att även uppdatera ens egna kompetenser. Ett problem som R9 

beskrev var att i vissa tjänster och anställningsformer är det svårt eller nästan omöjligt att 
utveckla sina kompetenser, en svårighet som även egenanställda också kan ha. R9 (personlig 

kommunikation, 27 mars, 2019) fortsätter dock därefter med att hävda följande:  
 

“...arbetar du som egenanställd, frilansare eller gigare av något slag får du bestämma 

mycket mer vad du vill utveckla dig inom. Du får mer erfarenheter och kanske nischar 

dig inom ett område som höjer dina kompetenser i slutändan.”  
 
I en värld där människor världen över väljer att arbeta inom gig-ekonomin som egenföretagare, 
blir det allt svårare för dem att bevara en bra harmoni mellan ett sunt arbete och livsbalansen 

(Baral & Bhargava, 2011). Det kan ske att bli utbränd när man arbetar som egenanställd, vilket är 

ett problem som kan förekomma inom den gig-ekonomiska marknaden. Egenanställda, frilansare 

samt olika entreprenörer, ivriga efter att tjäna pengar, utlovar oftast sin arbetskraft till kunder 
samt arbetsgivare och därmed är överengagerade i arbetet (Baral & Bhargava, 2011). Eftersom 

det inte finns lagar som hindrar egenanställda från att överarbeta samt att det inte finns direkta 

riktlinjer för vad som uppgår till acceptabla arbetsveckor, är det mycket viktigt att bevara 
arbetlivsbalans eller en så kallad ”work-life balance”.  
 

“...väldigt många som är egenanställda eller som driver eget har nästan alltid “always 
on” närvaron, de måste alltså alltid vara på och beredda att svara på mejl och vara 

tillgängliga. Det är mycket väsentlig att ha bra kontakt med uppdragsgivare eller kunder. 

Så det kanske är svårare om du är egenanställd för att det blir lite huruvida din kontakt 
ser ut med dina kunder. Då är det kanske svårare för någon att tänka “efter klockan 

17.00 så ska inte jag svara på några mejl alls, eller att nu ska jag vara på semester i två 

veckor och vara helt otillgänglig och så vidare.” (R2, personlig kommunikation, 17 

april, 2019). 
 
Här menar R2 att det är mycket viktigt att den egenanställda alltid måste bevara en bra 
kundrelation för att lyckas arbeta inom specifik arbetsmarknad. Detta kan dock leda till att man 

har svårt att koppla bort arbete från privatliv. Detta är något som även R3 (personlig 

kommunikation, 16 april, 2019)  utvidgar i sitt svar:  
 

“...även om man är fast anställd så kan man överarbeta, men det kan förekomma även 

inom egenanställningen. Flexibiliteten är en stor fördel inom gig-ekonomi, det är en utav 
orsakerna till varför folk väljer denna anställningen framför andra. Dock kan det ha 

negativa effekter om någon inte “vet hur man ska sluta” ta på sig olika uppdrag. Det kan 

gå överstyr och sluta med att man kan bli utbränd tillslut.”  
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R11 (personlig kommunikation, 10 april, 2019) styrker både respondent R2 samt R3 svar, då 
han/hon upplever att även egenanställda kan ha svårigheter att stanna till när det gäller att ta på 

sig för mycket uppdrag från kunder samt arbetsgivare. Detta relateras till studien genomförd av 

Wood, et al., (2018), där långa arbetstider samt högre arbetsintensitet förknippas till den 

digitaliserade faktorn inom gig-ekonomin. Ny teknik möjliggör att man enklare har tillgång till 
olika arbeten samt att arbeta med kunder och arbetsgivare runtom i världen blir mindre komplext. 

Detta kan orsaka till att individer arbetar längre arbetstimmar än vanligt (Wood, et al., 2018).    
 

“För många är det mycket svårt att veta när de ska sakta ner. Om man är egenanställd 

förekommer det ofta att man tar med sig jobbet hem. Detta gör att man inte får en jämn 

balans mellan arbetsliv och privatliv, som har negativa effekter hos både den 
egenanställdes hälsa men även i deras privatliv. Man måste veta när man ska varva ner 

och minska uppkomsten av stress.” (R3, personlig kommunikation, 16 april 2019).  
 
Vad alla dessa tre respondenterna säger om arbetslivsbalans relaterar till Spillover Theory. Denna 

teori utgår ifrån att en arbetare bär med sig känslor, attityder och beteenden som etableras på 

arbetet, in till sitt privatliv och vice versa (Kumer & Janakiram, 2017). Att vara tillfredsställd 
inom en domän man utför kan medföra tillfredsställelse i en annan domän därefter. Således, om 

man till exempel överarbetar och skapar stress inom det arbete man utför, kommer detta i sin tur 

medföra liknande känslor inom sitt privatliv.  

 

En mycket väsentlig faktor till respondenternas val av att gå från en tillsvidareanställning till en 
egenanställning, utöver flexibilitet, motiveras (som nämnt i föregående avsnitt) vara det 

autonoma. Det vill säga arbeta för sig själv, självständigt arbete och utan att arbeta under en chef 

som bestämmer när och vad man ska arbeta med. R6 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) 
har tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult samt egenföretagare. R6 var trött på att arbeta i 

stora organisationer och ville äga sin egen tid och vara sin egen chef. Det var en av de 

underliggande faktorerna till att R6 startade sin egen verksamhet ett tag. R6 förklarar från eget 
perspektiv att om man hade haft kännedom om egenanställning tidigare, före man startade eget 

hade en egenanställning varit den optimala anställningsformen att börja med.  
 

“Hade jag vetat om att egenanställningen fanns hade jag nog börjat i den änden för att 

testa på och se om det lyfter.” (R6, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  
 
Egenanställning beskrivs av många respondenter som ett bra första steg att prova på att arbeta för 

sig själv, före man går vidare till att satsa och starta eget.  
 

“Jag har aldrig trivts med att någon talar om för mig vad jag ska göra. Vill vara min 

egen chef och det har jag alltid vetat. Är företagare men började som gigare ett tag vid 

sidan om mitt deltidsjobb. Som gigare kunde jag hålla på med min hobby och samtidigt 
få betalt, vilket var otroligt bra. Sen har det gått bra för mitt Instagram konto och så har 

jag skaffat eget nu för det var mer gynnsamt.” (R3, personlig kommunikation, 16 april 

2019). 
 
Majoriteten av egenanställda vi intervjuat förklarar att de trivs bättre med att vara sin egna chef 

på grund av att de vill vara fria. R3 och R11 beskriver hur de föredrar att vara egenanställda för 
de vill vara i kontroll över hur deras arbetsuppgifter ska utföras samt kunna arbeta när de känner 

för det. Fördelen och det som motiverar många av de egenanställda vi intervjuade var friheten att 

kunna arbeta som man vill och när man vill utan att en chef bestämmer. Men även på ett 

4.2.2 Självförverkligande och fri från 
administrativt arbete 
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personligt plan kunna förverkliga sina mål och drömmar. Egenanställning och respondenternas 
motivation till att förverkliga sina drömmar knyter an till Maslows behovstrappa. 

 
Figur 3, Maslows behovshierarki (Marchis & Jamatipour, 2019)  

 

Maslows behovshierarki är en modell som beskriver människans basala behov. Människans 
behov är kategoriserade i fem delar, i olika nivåer. Pardee (1990) beskriver att de kroppsliga 

behoven (exempelvis näring, vätska, sömn, värme) är de fundamentala behoven och är längst ner 

i hierarkin. Ett steg upp i trappan är trygghet (skydd mot fara, hot och förlust). Därefter kommer 

gemenskap (kärlek, närhet, vänner med mera). Näst sista steg är uppskattning (det vill säga vara 
uppskattad för den man är). Slutligen, högst upp i hierarkin är självförverkligande (består av 

bland annat upplevelser och personlig utveckling). Kakwani (1993) beskriver hur människors 

levnadsstandard är individuellt. En person med hög utbildning och god ekonomi befinner sig inte 
på samma stadie som en person som exempelvis saknar bostad och mat. Utifrån respondenternas 

svar går det att tyda att människor med en spetskompetens och höga ambitioner blir motiverade 

till att arbeta för sig själva som bland annat egenanställd för att lyckas uppfylla ett 

självförverkligande. Människor som är försedda med kroppsliga behov, trygghet, gemenskap och 
uppskattning har enligt Maslow benägenhet att kunna uppfylla självförverkligande. Uppfylla sina 

drömmar och fokusera på kompetensutveckling och självutveckling. Däremot är det inte alla som 

har den möjligheten.  
 

“...som egenanställd fotograf är det inte alltid en självklarhet att lyckas ta sig upp till 

toppen. Jag har frilansande kollegor som till en början när de försökte livnära sig på 
enbart konsten fick kämpa för att överleva. Fick ta ströjobb för att ha råd med hyra och 

räkningar. Det är en tuff bransch med en konkurrens utan dess like.” (R11, personlig 

kommunikation, 10 april, 2019). 
 
Det finns två sidor av samma mynt. För vissa människor är egenanställning ett sätt att arbeta på 

som hjälper vissa arbetare att nå självförverkligande men för vissa individer är gigs det enda 
sättet att nå sina fundamentala behov. Kopplat till Maslows behovshierarki befinner sig en andel 

gigare i ett stadie där de kroppsliga behoven måste uppfyllas. R7 (personlig kommunikation, 26 

mars, 2019) tar upp att egenanställning är ett bra sätt för i synnerhet unga samt nyanlända att 
komma in på arbetsmarknaden.  
 
Det må finnas en grupp som gigar på grund av att tvång, men det är inget respondenterna 
upplevde. De respondenter vi intervjuade som är verksamma inom gig-ekonomin arbetar med 

egenanställning självmant. Respondenterna motiveras av att arbeta självständigt. Pardee (1990) 

beskriver att arbetare behöver motivation för att höja produktiviteten i arbetet. Respondenterna 
beskriver hur det råder konkurrens inom vissa yrken och därför är det viktigt med motivation. 
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Många av respondenterna har varit verksamma inom gig-ekonomin i många år. Delvis har det att 
göra med att inom vissa yrken är det baserat på att arbeta med korta projekt/uppdrag. 
 

“Alla musiker har antingen enskild firma eller AB. Så har det nästan alltid varit skulle 
jag tro.” (R5, personlig kommunikation, 24 april 2019).  

 
För att egenanställda ska upprätthålla motivation kan det knyta an till McClelland’s theories of 
needs, som består av tre behov. Det första behovet är individens behov av prestation (need for 

achievement). Individens vilja att åstadkomma något svårt, till exempel ett utmanande uppdrag. 

Det andra är behov av makt (need for power), önskan att påverka och kontrollera andra. Det sista 
är behov av tillhörighet (need for affiliation), skapa nära personliga och vänskapliga relationer 

och undvika konflikter (Pardee, 1990). Precis som Maslows behovshierarki så är denna teori 

kopplad till individens behov. Egenanställda vänder sig till egenanställningar och gig-ekonomin 
som en möjlighet och arbetssätt för att uppnå dessa behov. På grund av friheten och flexibiliteten 

som tillkommer med egenanställningar. Individer motiveras till att arbeta av olika anledningar. 

Vissa arbetar för att tjäna pengar och andra för att ha någon mening, göra skillnad. Enligt 

Rockmann och Ballinger (2017) utvecklade Deci och Ryan den så kallade self-determination 
theory som handlar om att motivation kan bli kontrollerad när individer är drivna av yttre 

(extrinsic) belöningar eller får vara mer autonoma, det vill säga agera ur sin egen vilja. En form 

av autonom motivation är inre (intrinsic) vilket indikeras av individer som dras naturligt till 
arbetsuppgifter och ser på arbetets slutförande som ett mål i sig. Detta stämmer med vad 

respondenterna delar med sig. Den inre belöningen kommer ifrån att arbeta med sin 

spetskompetens och göra ett bra jobb som respondenterna verkligen trivs med. Det är det som 
motiverar gigarna. Vissa respondenter tar upp yttre belöningar som exempelvis pengar. 
 

“Jag tjänar mycket mer som gigare än min tidigare tillsvidareanställning. Ja, pengar är 
en drivkraft men att få arbeta med något jag är grym på är betydligt mer väsentligt.”  
(R11, personlig kommunikation, 10 april 2019). 

 
De digitala plattformar och gig-ekonomin har enligt respondenterna uppmärksammat fler att 

arbeta uppdragsbaserat. Det har alltid varit möjligt att arbeta uppdragsbaserat i form av frilans 

och konsultarbete eller visstidsanställning men på grund av digitaliseringen underlättar det för 
människor att arbeta med gigs. På grund av egenanställningsavtalen är det enklare för människor 

som inte har eget företag att frilansa (R2, personlig kommunikation, 17 april, 2019). R3, R5 och 

R11 arbetar uppdragsbaserat och berättar att de gjort det i många år, men att det bestått av frilans 

och konsultuppdrag. R11 (personlig kommunikation, 10 april, 2019) är anställd hos ett 
egenanställningsföretag och beskriver hur enkelt det är att koppla upp till IT-plattform och 

ansöka. R11 och R9 tar upp matchningstjänster likt flera andra respondenter. R7 (personlig 

kommunikation, 26 mars, 2019) nämner att man jobbar med att utöka matchningstjänster som ska 
fungera ungefär som blocket fast för arbeten.    
 

“Tror att det kommer bli så framöver här att man kopplar ihop egenanställda med 
uppdragstagare och uppdragsgivare.” (R7, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  

 
Även R4 (personlig kommunikation, 19 april, 2019) nämner om de olika matchningstjänster som 

kommer utvecklas inom gig-ekonomin i den närmaste framtiden.   
 

“Nu kommer de digitala marknadsplatserna som nästa stora förstärkare av trenden. Inte 

bara Uber, Foodora, Dashl, Nannyakuten, bemanningsföretag inom allt från sjukvård, 

städning, träning med flera. Det kommer mängder matchningsföretag som gör det 
möjligt för fler som vill att gigga.” (R4, personlig kommunikation, 19 april, 2019).   

 
Många respondenter som själva gigar samt respondenter från egenanställningsföretag svarade att 
anledningen till att många egenanställda inte går över till att starta eget och arbeta som 
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egenföretagare är för att de vill slippa allt administrativt arbete. R5 (personlig kommunikation, 24 
april, 2019) förklarar att många egenanställda inte orkar starta eget för att de inte har energin till 

att göra det och därför är egenanställning så mycket tryggare och enklare sätt att fokusera på sitt 

arbete utan att behöva oroa sig för allt pappersarbete som tillkommer som egenföretagare. R7 

(personlig kommunikation, 26 mars, 2019) förklarar att egenanställning är ett jättebra 
komplement för de som vill arbeta för sig själva men inte är intresserade av den administrativa 

biten.  
 

“Du är inte bunden till Frilans Finans så vill du starta eget så är det inte något du 

behöver meddela utan du använder oss när du har behov av att fakturera sen så antingen 

har du kontot vilad eller så ber du oss att avsluta kontot. De har aldrig något åtagande 
gentemot oss, så på så sätt är det väldigt smidigt.” (R7, personlig kommunikation, 26 

mars, 2019).   

4.2.4 Isolation och otrygghet  

 

“Anställningar har sina för- och nackdelar.” (R11, personlig kommunikation, 10 april 

2019). 

 
Inom gig-ekonomin är arbetare inte bundna till en arbetsplats i samma utsträckning likt en 

traditionell tillsvidareanställning, vilket kan anses som både positivt och negativt. Möjlighet till 

ett socialt samspel med kollegor, som man träffar dagligen, är inte alltid en självklarhet (Tran & 
Sokas, 2017). Många respondenter beskriver hur egenanställda kan uppleva en sorts isolation. 

Enligt Wood, Graham, Lehdonvirta och Hjort (2019) beskrivs egenanställdas autonoma arbete 

som en fördel men att det kan frambringa konsekvenser av att arbeta hemifrån. Egenanställda 
som arbetar hemifrån kan oftast uppleva social isolation. När respondenter fick frågan om 

isolation så svarade vissa att de är medvetna om att en del egenanställda kan känna sig ensamma 
och att man som individ vill känna identifikation till en grupp.  

 

“Som gigare vill man gärna tillhöra någonting och ta del av community delen för att inte 
känna sig ensam. Det är intressant hur det växer fram mer third spaces som man kallar 

det.” (R9, personlig kommunikation, 27 april, 2019). 

 
Även om somliga respondenterna som intervjuats är egenanställda och inte känner någon form av 

isolation själva, är de medvetna om att det finns individer inom gig-ekonomin som kan uppleva 

detta. Många nämnde oftast om det så kallade “gig-economy community” samt om “co-working 
spaces”. R9 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) talade om personer som arbetar inom 

gig-ekonomin oftast är en del av ett community, en gemenskaphet med andra individer.  

 
“Du kan vara gigare med ett nätverk och folk runtomkring dig. Så man hjälper varandra, 

man jobbar med olika projekt ihop. Jag tänker på filmbranschen till exempel, många är 

engagerade där och är tillsammans indelade i ett nätverk, flera som jobbar på liknande 
saker. Hur man är som person, hur du nätverkar och så vidare, kan föra personer 

tillsammans och på detta sätt skapar man en projekttrygghet istället för att isolera sig 

från omgivningen.” (R9, personlig kommunikation, 27 mars, 2019).   
 

Här menar R9 att individer inte ska vara rädda över att involvera sig inom gig-ekonomin, på 

grund av osäkerhet, otrygghet, isolation och så vidare. Om individen befinner sig i ett tillstånd 
där den känner sig isolerad är det ganska ofta att individen söker sig ut till omgivningen för att 

försöka minimera eller eliminera utanförskap och ensamhet. R10 (personlig kommunikation, 26 

mars, 2019) stärker resonemanget om att individer vill känna sig del av något.  
 

“...människor är ju sociala varelser och att arbeta uppdragsbaserat eller att vara 

egenanställd, innebär ganska mycket ensamt arbete. Man sett tidigare att det finns 
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utmaningar, där till exempel co-working spaces kan vara en lösning.”  (R10, personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019).  

 

Nästan alla respondenter nämner att co-working spaces kan vara en en lösning för isolations 
utmaningen. Enligt Mariotti, Pacchi och Di Vita (2017) är en så kallad co-working space en 

mötesplats för kreativa människor och entreprenörer som strävar efter att bryta isolering och 

finna en trivsam miljö. En co-working space fungerar som ett alternativ för egenföretagare och 
frilansare som inte trivs med den traditionella kontorsmiljön. Enligt Moriset (2014) gynnas 

egenföretagare och frilansare av att träffas på dessa co-working spaces då det öppnar upp 

möjligheter för informationsutbyte samt affärsmöjligheter och framtida samarbeten. Mariotti et 
al. (2017) beskriver även hur det finns andra alternativ utöver co-working spaces för 

egenanställda och frilansare att mötas upp, umgås och arbeta tillsammans. Vissa föredrar att sitta 

på bibliotek andra på hotell och restauranger. Sedan finns det de som reser mycket och arbetar 
bäst på till exempel flygplatslounger. På grund av digitaliseringen inom gig-ekonomin är det 

väldigt enkelt för personer att involvera sig samt vara medlem i olika nätverk, vilket relateras till 

R2 påstående.   
 

“...det finns otroligt många andra typer av nätverk idag som man kan tillhöra. Delvis 

finns det aktiva forum online, inte minst Facebookgrupper där man kan hitta likasinnade 
som jobbar på liknande sätt, ha diskussioner med dem och så vidare. Det dyker även upp 

alltmer mötesplatser, co-working spaces, så man får kollegor på ett annat sätt än på en 

vanlig arbetsplats. Det är inte lika svårt längre att hitta ett sammanhang att tillhöra 
inom”. (R2, personlig kommunikation, 17 april, 2019).  

 

Enligt Mariotti et al. (2017) är det nödvändigt för egenanställda att ta sig ut till mötesplatser och 
umgås, interagera med andra verksamma inom gig-ekonomin för att reducera risken att bli 

isolerad. Det finns forskning som tyder på att människor som upplever social isolation kan 

utveckla hälsorisker, som även relateras till arbetlsivsbalans (Cole et al., 2015). R11 (personlig 
kommunikation, 10 april, 2019) nämner att en mötesplats för egenanställda att umgås med andra 

med liknande anställningsformer är mycket värdefullt för att kunna upprätthålla en god psykisk 

hälsa.    
 

“Det gäller att engagera dig i olika grupper. Hitta grupper som också arbetar hemifrån, 

alternativt kan du också hitta en slags partner som du ansluter dig till på daglig basis. 
Samarbeta med folk kan hjälpa dig skilja ditt privatliv och arbetsliv. Ta vara och lev 

utifrån värderingarna av autonomi och frihet som du har. Din psykiska hälsa bidrar till 
hur du generellt mår som människa. Vi alla är sociala varelser som behöver närhet för 

att må bra.” (R11, personlig kommunikation, 10 april, 2019).  

 
Även R3 poängterar liknande:  

 

“Många avskräcks från att arbeta som egenanställd för det inte anses vara lika tryggt 
som en vanlig anställning. Detta är dock fel i vissa aspekter. Du som egenanställd måste 

själv vara redo och villig att uppleva osäkerhet eller kanske genomleva isolation för att 

kunna få de positiva delarna, såsom flexibilitet och självständigt arbete som folk 
eftersträvar.” (R3, personlig kommunikation, 16 april, 2019).  

 

Ett annat stort hinder som anses bidra till otrygghet med egenanställningar är det faktum att 
egenanställning som anställningsform är inte reglerat. Majoriteten av respondenterna uttrycker 

hur baksidan av gig-ekonomin är, att personer som arbetar inom gig-ekonomin såsom 

egenanställda har oftast svårt att få A-kassa, svårt att ta banklån och så vidare. Många 
respondenter uttrycker hur detta försvårar för många egenanställda i dess vardag och att 

otryggheten kan vara en orsak till varför människor som egentligen vill arbeta som egenanställda 

inte vågar ta det steget att lämna en fast anställning och dess förmåner.     
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“En annan nackdel egenanställning har är det finns arbetsrättsliga fallgropar, som till 
exempel rätt till a-kassa. Det varierar mellan de olika a-kassorna och man gör 

bedömningar från fall till fall.“ (R9, personlig kommunikation, 27 mars, 2019). 

 
Olika stödformer, framförallt a-kassa, har varit ett problem som uppdragstagare oftast har att göra 

med. Det förekommer att handläggare inom a-kassan tillämpar och varierar reglerna för vem som 

får och inte får stödet från dem (R7, personlig kommunikation, 26 mars, 2019). Olika 
egenanställningsföretag och plattformar inom gig-ekonomin erbjuder deras anställda a-kassa, 

medan hos andra erbjuds man det bara ibland eller hela tiden (Tillväxtverket, 2012). En IT-

plattform som erbjuder a-kassa till deras anställda är den internationella app-baserade 
bemanningsföretaget, Gigstr.  

 

“...idag är det inte alla som har koll på det, men om du är till exempel egenanställd så 
kan du vara med i a-kassan, det är inga konstigheter. Och är det så att du går via oss går 

du automatiskt med i a-kassan.” (R8, personlig kommunikation, 23 april, 2019).  

 
När vi intervjuade R6, R7 och R10 som arbetar på egenanställningsföretaget Frilans finans, 

nämnde dessa om att individer som arbetar via deras företag får ta del av a-kassan bara i vissa 

skeden. Detta förekommer dessutom när egenanställda inte är involverade i ett 
egenanställningsföretag (Tillväxtverket, 2012).   

 

“Problematiken är att a-kassan handlägger ärendena så som arbetsmarknaden har sett 
ut genom tidigare år, att man har jobbat för en och samma arbetsgivare. Det är nästan 

så att själva begreppet uppdragstagare eller egenanställning inte finns i den 

arbetsbaserade försäkringen. Det finns inte definierat så då måste du placeras som att 
vara arbetstagare eller egenföretagare. I och med att de inte har några direkta riktlinjer 

blir varje fall unikt, så det beror på vilken handläggare du får.” (R7, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2019).  
 

R2 (personlig kommunikation, 17 april, 2019) förstärker resonemanget om att begreppet 

egenanställning eller uppdragsbaserat är en oklarhet inom a-kassans regelverk.  
 

“Egenanställning är egentligen ingen juridisk term. När man pratar med handläggare på 

a-kassan eller fackförbunden så menar de mer eller mindre att egenanställning kanske 
inte ens existerar, utan det är mer som en marknadsföringsterm man använder istället för 

att beskriva någonting som har funnits ganska länge inom arbetsmarknaden.” (R2, 
personlig kommunikation, 17 april, 2019). 

 

R7 och R2 beskrev detta problem som en förekommande svårighet. Autonoma arbetare har sitt 
ursprung ifrån traditionella arbetare samt företagare. Från dessa företagare har det framvuxit en 

grupp som inte anses uppfylla specifika kriterier inom Skatteverkets regler. Det pratas om att ett 

nytt begrepp behövs för att klargöra autonoma arbetares status, något som även Stephen Schad 
nämner (Egenanställningsföretagens Branschorganisation, 2019). Parasubordination är 

begreppet Schad använder sig av då han pratar om de autonoma arbetarna.  

 
Man som egenanställd har rätt till att få ersättning av a-kassan enligt den svenska lagen om 

arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att specifika krav uppfyller arbetslöshetsförsäkringens villkor 

(R6, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  
 

“Ett nätverktyg som givit sociala förmåner, såsom a-kassan, har alltid funnits inom ett  

anställningsavtal från en arbetsgivare. Ens anställningstyp och arbetets omfattning 
styrks då av arbetsgivaren och det i sin tur sätter sin grund till a-kassa. Men nu när man 

hoppar runt till olika arbetsgivare och gör uppdrag här och där så fungerar inte den 

modellen längre.” (R10, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  
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Vad vi tolkar av R2, R6, R7 och R10 resonemang, kvarstår a-kassan som en väldigt stor 
utmaning när det kommer till egenanställda eller de som arbetar uppdragsbaserat även om de inte 

går via ett egenanställningsföretag. Konsekvenser som formas av a-kassans regelverk och 

handlingar är att människor oftast stängs ute eller stoppas att engagera sig inom den gig-
ekonomiska arbetsmarknaden. Människor ger upp på sina yrkesdrömmar och det påverkar även 

den svenska arbetsmarknaden negativt i längden (Tillväxtverket, 2012).  

 
“Man kan aldrig garanteras att man får bidrag från a-kassan. Detta resulterar tyvärr till 

att många tänker om och kanske väljer istället att harva på med deras tidigare jobb 

fastän man egentligen vill göra annat. Det blir alltså en begränsning.” (R7, personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019).  

 

Det skulle underlätta om regler samt lagar skulle vara gemensamma så att det blir mer tydliga 
gränsdragningar. Eftersom denna verksamhetsform grundar sig på en marknad som består utav 

gamla regler, är en av orsakerna till varför det är svårare för en egenanställd att ta del av olika 

stödformer och stödsystem (Tillväxtverket, 2012). Det stöd som fastanställda oftast får via 
fackföreningar är även något egenanställda har bakslag med. En traditionell anställning förhåller 

sig till lagar och regler, såsom arbetsskydd, föräldraledighet, semesterledighet och så vidare. Att 

arbeta inom gig-ekonomin genererar dock risker eftersom det inte finns garantier om att 
egenanställda har tillgång till kollektivavtal och försäkringar.  

 

“Vissa egenanställda som arbetar inom den gig-ekonomiska arbetsmarknaden har oftast 
inte ens något kontrakt, alltså är de inte automatiskt försäkrade eller ingår i 

kollektivavtal.” (R11, personlig kommunikation, 10 april, 2019).  

 
Även R8 (personlig kommunikation, 23 april, 2019) hävdar att egenanställningen är otryggt i 

förhållande till lagar, försäkringar och regelverk. Egenanställda limiteras till olika förutsättningar 

eftersom de oftast inte betraktas som vanliga anställda och därmed inte omfattas rätten till 
kollektivavtal. Huvudsakligen beror detta på att de arbetar via olika plattformar (Mirsch, 2018). 

Många aktörer inom arbetsmarknaden som bidrar till befintligheten av kollektivavtal förväntar att 

egenanställda uppfyller önskvärda kvalitetsnivåer för att kunna anlita en egenanställd. Att ha 
arbetare som inte är fysiskt insamlade på ett och samma ställe gör det mycket komplicerat för 

fackföreningar ska försvara dem i slutändan (R7, personlig kommunikation, 26 mars, 2019).  

 
“...stödsystemet runtomkring en är mycket viktigt, om du är fastanställd till exempel så 

har du tillgång till kollektivavtal och vissa försäkringar. Du är inne i systemet på ett 
annat sätt än om du är gigare eller egenanställd. Så om du blir sjuk eller behöver ta 

ledigt på grund av vård av barn eller liknande, är du mycket mer utsatt som egenanställd 

vilket är en stor nackdel.” (R9, personlig kommunikation, 27 mars, 2019).  
 

Stora förändringar måste ske i samhället för att det ska bli en lika bedömning för alla arbetare, det 

bör bli mer tydligare och mer reglerat (Mirsch, 2018). Alla ska få samma förutsättningar till att 
kunna arbeta säkert och ha trygghetssystem runtom sig, även om man är gigare, egenanställd, 

visstidsanställd eller liknande. Vi anser att det finns en gråzon inom juridiska gränser när det 

kommer till egenanställningar vilket skapar otydlighet och otrygghet. Genom åren har politiker 
samt fackföreningar lyckats förbättra villkoren för olika arbetare, och detta bör ske nu också för 

de som arbetar inom den gig-ekonomiska arbetsmarknaden.  

 
“Jag tror vi kommer verkligen behöva se förändringar framåt för att som det är idag, 

särskilt om gig-ekonomin är ett område som växer, så ska det inte ska vara en sån stor 

del av Sveriges befolkning som hamnar mellan stolarna av tryggheten som vi ändå är så 

stolta över.” (R2, personlig kommunikation, 17 april, 2019). 
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4.3 Samlad analys av insamlad material  

 

Det tycks finnas många olika anledningar till varför respondenterna är verksamma inom gig-

ekonomin. Under studiens gång var målet att fokusera på bara de positiva aspekter samt faktorer 

som kan motivera individer till att arbeta inom gig-ekonomin som egenanställd. Dock märkte vi 
snabbt att med dessa positiva aspekter och faktorer kan även negativa inträffa samt förekomma. 

Genom den insamlade data samt analys som genomförts, är det uppenbart att specifika kategorier 

genererar olika aspekter på de positiva samt negativa. Det intressanta är hur respondenterna 
svarat under datainsamlingens gång eftersom alla hade olika perspektiv samt input på vad de 

tyckte motiverade individer till att arbeta inom egenanställning och uppdragsbaserat.     
 
Det vi uppmärksammat utifrån de teman som valts ut i denna studie, är att flexibilitet samt 

arbetslivsbalans är två bärande faktorer som bidrar som drivkraft till att individer vill arbeta som 

egenanställda. Flexibilitet skapas genom den digitaliserade gig-ekonomin då man har eget ansvar 
över sin egen arbetssituation. R3 (personlig kommunikation, 16 april, 2019) nämnde att dagens 

olika IT-plattformar i dagens samhälle förenklar hur människor tar del av olika uppdrag. Detta 

överensstämmer även med tidigare forskning av Poon (2018) då IT-plattformar anses generera 

framsteg till självständiga arbetare med hjälp av olika verktyg, som till exempel datorkraft vilket 
bidrar till en snabbare åtkomst till kunder samt arbete världen över. Många respondenter 

beskriver även hur denna flexibilitet bidrar med arbetslivsbalans, integrationen mellan arbete och 

privatliv. Gig-ekonomin och digitaliseringen är väsentliga faktorer som gör det möjligt för många 
egenanställda att uppnå en balans i vardagen, då de till exempel inte behöver befinna sig fysiskt 

på en arbetsplats och begränsa sig till vissa timmar på dagen. Den uppfattning vi får är att arbeta 

som egenanställd förenklar för individer att uppnå arbetslivsbalans, då gigarna samt 
egenanställda är i kontroll över sina egna uppgifter. R6, R10 och R11 styrker detta antagandet då 

de inte anser att arbetslivsbalans är en utmaning inom gig-ekonomin och det uppdragsbaserade 

arbetet. Många respondenter antyder att gig-ekonomin en självklarhet för att uppnå en god 

arbetslivsbalans och detta anses vara på grund av den påverkan digitaliseringen har på flexibilitet.  
 
Det finns dock forskning som säger att egenanställda kan uppleva obalans mellan arbetslivet och 
det privata, vilket även vi upptäckt av respondenterna. Denna obalans kan påverka egenanställdas 

motivation, moral och produktivitet (Lockwood, 2003). I och med att man jobbar självständigt 

finns det exempelvis ingen HR-avdelning som kan se tecken på obalans och införa ändringar 

inom verksamheten. Detta blir en omständighet som den oberoende arbetaren får ta tag i på egen 
hand. Vad vi vet är att egenanställda måste oftast vara tillgängliga till sitt arbete vilket leder 

oftast till överpresterande inom arbetet. Detta formar mestadels till en ond cirkel som på senare 

tid skapar en obalans mellan arbete och privatliv vilket oftast leder till stress. Detta är något även 
R2 (personlig kommunikation, 17 april, 2019) nämner då det talas om teknikens baksida till 

egenanställda. Det kan vara svårt för somliga som är verksamma inom gig-ekonomin att veta när 

man ska sakta ned och hålla reda på gränserna av arbete, hem och fritid. Därav är det som alla 
andra arbetare viktigt att veta när man ska åtskilja sig så man inte tar på sig för mycket arbete och 

därmed blir överbelastad. R3 (personlig kommunikation, 16 april, 2019) förklarar att det kan vara 

svårt att vara medveten om när man ska sakta ner med arbetet då arbetsuppgifterna oftast anses 

vara en slags hobby vilket inte påverkar arbetslivsbalansen negativt eftersom man trivs med det 
arbete som utförs. R11(personlig kommunikation, 10 april, 2019) instämmer med detta påstående 

och menar att upprätta en arbetslivsbalans fungerar likadant för en egenanställd som när man har 

en traditionell anställning, att om personer arbetar med något de trivs med så tillkommer balans. 
En ytterligare aspekt som vi uppmärksammat och som vi även finner en koppling till 

egenanställdas arbetslivsbalans, relaterades till egenföretagare. Varför många väljer att inte arbeta 

som egenföretagare istället för egenanställning beror oftast på att de vill undgå det administrativa 

arbete som oftast förekommer. Det är för mycket ansvarsområden och pappersarbete som 
tillkommer och detta kan upplevas som krångligt samt svårt för vissa. Som egenanställd kan man 

betala ett egenanställningsföretag som blir ansvarig för bokföring och inbetalning av skatter och 

sociala avgifter och på sådana sätt underlätta den egenanställda. Detta anser vi har en intressant 
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koppling till huruvida påfrestning av ansvar samt stress och krångel kan ge som effekt på 
arbetslivsbalansen. Något som även framkommer av R6 (personlig kommunikation, 26 mars, 

2019) och R7 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) är att vissa människor har planer på att 

starta eget framöver men vågar inte ta det steget då det kan vara riskfyllt. Därför kan en 

egenanställning vara ett steg åt den riktningen fast inte fullt ut. På grund av detta kan många 
prova på att arbeta för sig själva samt arbeta med sitt intresse och se om det är något att satsa på 

fullt ut. Det finns många som vill bli egenföretagare och detta sätt att prova på sin hobby och ta 

reda på om det är lönsamt eller inte som något mycket smart.  
 
Gigarna är en del av communities världen över. Människor som utför sitt arbete online och 

samtidigt som de befinner sig i olika platser går under benämningen digital nomad. R2 (personlig 
kommunikation, 17 april, 2019) och R9 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) tar upp 

digitala nomader och uttrycker att de finns världen över. En intressant uppfattning vi får utifrån 

respondenternas svar är att orsaken till att många gigare drivs till att arbeta som digitala nomader 
är friheten att arbeta precis vart de vill (med internetuppkoppling) och med arbete som gigarna är 

intresserade av. R9 nämner att i och med det gränslösa arbetet kan företag anställa någon från ett 

annat land för ett billigare timpris. Detta kan orsaka problem för många egenanställda på lång 
sikt. R7 (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) förklarar att det kan bli hårdare konkurrens 

om dessa tillfälliga uppdragen vilket i sin tur kan pressa lönebilden nedåt.   
 
Autonomi är en annan aspekt som nämns ha en positiv inverkan till egenanställning. Begreppet 

innebär att anställda inte har en chef som bestämmer över dem och de får kontrollera sitt eget 

arbete och sitt liv. Egenanställda som vi intervjuat beskriver sig gynnas av att arbeta självständigt 
på grund av de besitter spetskunskap och har därav möjlighet att uppnå självförverkligande vilket 

relateras till Maslows behovshierarki. Dessa egenanställda arbetar av egen vilja och inte arbeta 

bara för att livnära sig utan de arbetar med något meningsfullt samt vill utveckla sig själv för att 

bli sitt bästa jag. Respondenterna förklarade att det är en essentiell faktor och att självkänslan, 
självförtroendet och måendet höjs när de åstadkommer en svår uppgift men även när de får arbeta 

med uppdrag de verkligen gillar. Vi påstår att respondenternas motivation till att arbeta 

uppdragsbaserat relateras till Deci och Ryans self-determination theory som nämnt i avsnitt 4.2.2 
och har att göra med autonomi. De respondenter vi intervjuade har självmant valt att arbeta inom 

gig-ekonomin och därav tolkar vi det som att de trivs med att arbeta självständigt. Vilket vi även 

betraktar vara anledningen till varför ingen av respondenterna upplevde isolation som gigare. 

Deras drivkraft är styrd av en inre och yttre belöning i form av vad de beskriver vara som en 
kreativ stimulans, en extra inkomstkälla och utveckling av både sitt arbete och sig själva. 

Tidigare studie (McKinsey, 2016) har dock påpekat om att det finns självständiga arbetare som 

arbetar med gigs av en nödvändighet och inte för att de vill det. Den gruppen gigare vill ta sig 
längre upp i behovshierarkin, men är inte riktigt i samma stadie att de kan uppfylla 

självförverkligande. Vissa individer beskrivs bara intvingade på grund av olika faktorer och kan 

bero på att de inte får någon annan anställningsform tillgänglig. En annan orsak som R9 
(personlig kommunikation, 27 mars, 2019) påpekade på var att det kan bero på att arbetsuppgifter 

som är utförda av människan blir ersatta av artificial intelligence. I relation till ovanstående anser 

vi att det finns en förskönad bild av en lycklig gigare eller egenanställd som arbetar med något 

uppfyllande. Vissa befinner sig längst ner i Maslows behovshierarki, där arbetarna kämpar med 
att uppnå de kroppsliga behoven. Ur ett positiv aspekt har nyanlända lättare att komma in på 

arbetsmarknaden tack vare gig-ekonomin. Många unga arbetar som egenanställda för att tjäna 

extra pengar och utökad erfarenhet. R4 (personlig kommunikation, 19 april, 2019) förutspår att 
många fler unga, speciellt gymnasieungdomar kommer arbeta extra med allt möjligt och inte bara 

i exempelvis butiker eller snabbmatsrestauranger. R4 beskriver att gig-ekonomin kommer bli en 

inkörsport till en karriär utan allt för mycket krav på studier. Vi anser detta vara positivt då 
många ungdomar utan utbildning har svårare att ta sig in i arbetsmarknaden 
 
I relation till ovanstående förknippas autonomiskt arbete samt arbetslivsbalans med en negativ 
aspekt som kan förekomma, isolation. Att inte befinna sig på en fysisk arbetsplats och ta del av 
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den sociala interaktionen man har på en arbetsplats beskriver många respondenter vara en större 
utmaning med egenanställning. Eftersom egenanställda oftast arbetar självständigt kan det leda 

till en känsla av ensamhet och vissa kan bli isolerade (R11, personlig kommunikation, 10 april, 

2019). En lösning vi fann vara intressant, som samtliga respondenter nämner kan hjälpa mot att 

genomleva former av isolation, var co-working spaces. Tack vare gemensamma utrymmen för 
oberoende arbetare kan de träffas på till exempel olika arbetslokaler och utföra sina 

arbetsuppgifter men även ta fikapauser och samtala med andra självständiga arbetare. En positiv 

aspekt inom gig-ekonomin för egenanställda är att personer har väldigt enkelt att involvera sig i 
olika nätverk. Något som R11 (personlig kommunikation, 10 april, 2019) nämner vara en 

koppling till att upprätthålla en god psykisk hälsa, vilket kopplas till arbetslivsbalans. Tidigare 

forskning (Mariotti et al., 2017; Cole et al., 2015) har nämnt att människor har som behov att 
finna mötesplatser för att involvera sig, interagera med andra som verksamma inom liknande 

arbetsområden. På sådana vis resultera detta i reducerad risk för isolation.  
 
En mycket viktig beståndsdel som nästintill alla respondenter lyfte under datainsamlingen var det 

svenska regelverket och dess substantiella roll för egenanställda inom gig-ekonomin. 

Arbetsmarknaden kontinuerligt påverkas av gig-ekonomin och en följd till detta är att den 
svenska regleringen inte hänger med i utvecklingen. Egenanställning är en anställningsform som 

tycks falla mellan stolarna, då samhället är uppbyggt kring hur arbetsmarknaden varit präglad av 

sedan en tid tillbaka, det vill säga anpassad efter de mer ”traditionella” anställningsformer som 

exempelvis fast anställning. Många egenanställda har därför oftast ingen försäkring då 
regelverket ännu inte är fullt anpassad efter gig-ekonomin. R4 (personlig kommunikation, 19 

april, 2019) förklarar att det inte råder någon anställningstrygghet inom gig-ekonomin. Det 

påtalas inte vara en lika trygg anställning som en fast anställning eftersom med en fast anställning 
tillkommer olika förmåner, som till exempel ingå i kollektivavtal där den anställde har vissa 

rättigheter, enklare att ansöka om banklån, rätt till a-kassa med mera. För vissa arbetare kan 

frågor som sjukersättning eller ersättning för vård av barn vara avgörande till val av 
anställningsform. Denna otrygghet uppfattar vi kan avskräcka människor till att våga alternera 

arbete och därmed kan denna inlåsning som nämns i avsnitt 4.1.1. uppstå som konsekvens.  
 
Respondenterna hade lite olika att säga gällande egenanställning och trygghet. Många 

respondenter håller med och tar upp vikten av att regelverket måste anpassa sig efter gig-

ekonomin och alla arbetare som ingår i denna arbetsmarknad. Den påstådda kritik som oftast 

relateras till gig-ekonomin och egenanställdas otrygghet av att verksamheter läggs ner samt att 
ingen kan få garanterat ett jobb. Olika tjänster behöver inte liknande behov som innan vilket 

resulterar till att anställda sägs upp. Tran och Sokas (2017) hävdar att det finns människor som 

arbetar som provanställda “at will”. Det innebär att anställda kan bli uppsagda utan anledning, 
såvida det inte bryter mot någon diskrimineringslag. Gigare beskrivs dock av Tran och Sokas 

(2017) kunna bli avskedade ännu lättare än traditionella anställningar på grund av att vissa som 

utför uppdrag via IT-plattformar inte har något kontrakt och kan bli avaktiverade från 
plattformarna. Ingen anställd kan vara helt försäkrad om anställningstrygghet men dock de lagar 

och regler som är åtkomliga för traditionella anställningar resulterar till en mer stabil position än 

vissa gigare och egenanställningar. 
 

“Uncertainty and insecurity are the price for extreme flexibility.” (Aloisi, 2015). 
 
Respondenterna tar även upp att det gjorts undersökningar som tyder på att många egenanställda 

samt gigare har lätt till att bli utnyttjade. I undersökningar framkommer det även att gigare 

tjänade mindre än arbetare med fast anställning och att de har färre fördelar än vissa (Aloisi, 
2015; Tran & Sokas, 2017). Detta går att koppla med nyheterna angående anställda på UberEats. 

Inom gig-ekonomin består det av allt från frilansare med spetskompetenser till nyanlända som 

arbetar som leverantörer på UberEats med låga löner. Det är en arbetsmarknad utan full reglering. 
R2, R7, R8 och R10 tar upp detta hinder som egenanställda står för och hur det bör stiftas nya 

lagar anpassade efter den förändrade arbetsmarknaden. R10 (personlig kommunikation, 26 mars, 
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2019) nämner att en faktor som påverkar många anställdas val av att gå från en traditionell 
anställningsform till en subordination är det faktum att egenanställda inte ingår i de sociala 

skyddsnäten som resterande arbetare ingår i. Vid talan om åtgärder gällande egenanställdas 

trygghet tar R10 tog upp behovet av en tredje arbetsrättslig stat. R10 menar att i Sverige är 

egenanställning som en typ av subordinationsform. I och med att de egenanställda oftast är 
anställda av ett egenanställningsföretag som har det fulla arbetsgivaransvaret, borde 

egenanställda ha tillgång till landets välfärdssystem på samma premisser som resterande 

arbetstagare med mer traditionella anställningar (R10, personlig kommunikation, 26 mars 2019).  
 
Gällande gig-ekonomins framtid förutspår alla respondenter i denna studie att människor 

verksamma inom gig-ekonomin kommer öka. Fler individer kommer arbeta för sig själva, 
uppdragsbaserat. Möjligtvis inte på heltid men som kombinatörer, vid sidan av annat arbete eller 

studier. Denna uttryckta trend kommer öka i takt med digitaliseringen. R2 (personlig 

kommunikation 17 april, 2019) och R7 (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) talar om att en 
stor andel av individer som arbetar med gigs ser det som en hobby som går att ta betalt för. Det vi 

finner intressant är att många respondenter hoppas på en ökning av gig-ekonomin och att en 

normalisering kommer ske inom detta. Den gig-ekonomiska arbetsmarknaden bidrar till en stor 
samhällsnytta genom att genererar skatter och avgifter till välfärden. Eftersom gig-ekonomi 

sannerligen kommer fortsätta att expandera runtom i världen är det viktigt att vi anpassar oss till 

den istället för att undvika den. Människor bör utveckla sina färdigheter i att vara mer flexibla, 

nyfikna, optimistiska, ihärdiga samt risktagande för att lyckas i den framtida digitaliserade 
arbetsmarknaden, vilket även relateras till Planned Happenstance teorin i avsnitt 4.2.1. Att 

anpassas till nya förändringar och ta större ansvar för de karriärer man eftersträvar, är 

grundläggande i arbetsmarknaden. Att erhålla olika färdigheter är ett måste för att ha framgång 
inom egenanställning, men då behövs även stöd från regelverk och så vidare för att utveckla 

dessa. Man ska inte bara se egenanställning inom gig-ekonomin som ett hot, men utan även som 

en stor möjlighet till en framstående makt över sitt egna yrkesliv.  
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Studiens identifierade kunskapsgap har uppfyllts, då den empiriska insamlingen identifierat olika 
motivationsfaktorer i förhållande till egenanställning som är grundläggande inom den gig-

ekonomiska arbetsmarknaden. Vi inleder studiens avslutande kapitel med att diskutera om de 

grundläggande faktorer som våra respondenter associerar med motivation till egenanställning 
inom gig-ekonomin. Det redogörs även bidrag på förslag till vidare forskning i nedanstående 

kapitel.    

5.1 Grundläggande faktorer till ökad motivation för 
egenanställning inom gig-ekonomin.  

 

För att vi som forskare skulle få en inblick till huruvida respondenterna uppfattade den 
digitaliserade arbetsmarknaden som relateras till egenanställning, ställdes frågor inom detta 

område. Utifrån detta perspektiv kunde vi som forskare lyfta olika synvinklar för att på bästa sätt 

koppla de gig-ekonomiska aspekterna till egenanställning. Studiens syfte var att förklara vad som 
motiverar individen till att arbeta med egenanställning utifrån ett gig-ekonomiskt perspektiv. För 

att få respondenternas indikationer på vilka motivationsfaktorer som de ansåg vara mest 

grundläggande till att arbeta inom egenanställning lyftes fokus utifrån ett gig-ekonomiskt 

perspektiv. Utifrån de utformade forskningsfrågorna i studien, kunde vi kategorisera de olika 
teman som valts ut och på sådana sätt bidra med att besvara studiens syfte.  
 
Med utgångspunkt från den första forskningsfrågan “hur har gig-ekonomin utvecklats av den 
digitaliserade drivkraften?” kunde vi utifrån insamlad data, tyda respondenternas påståenden och 

därtill besvara frågeställningen. Analysen tyder på att den uppdragsbaserade arbetsmarknaden 

genererar fler arbetsmöjligheter med hjälp av digitala plattformar. Det framgår att antalet 
uppdragsbaserade tjänster har utökats på grund av utökad efterfrågan samt plattformar och 

matchningstjänster. Det är numera en mycket förenklad process att åta sig tillfälliga 

arbetsuppdrag. Det är lättillgängligt för individer att arbeta uppdragsbaserat och individen är inte 
bunden till en arbetsgivare. Det är valfriheten att arbeta när individen känner för som lockar. 

Arbete behöver inte ske på fysiska platser och därav är det enklare för individer att ta sig an mer 

flexibla anställningsformer.  
 
Baserad på den andra forskningsfrågan “vilka positiva samt negativa aspekter det finns av 

egenanställning inom gig-ekonomin” tyder den empiriska datainsamlingen på att det finns olika 
faktorer till respondenternas val av arbetsform. Den första motivationsfaktorn är flexibilitet. På 

grund av digitaliseringen är egenanställda inte bundna till en fysisk arbetsplats och kan arbeta 

självständigt efter egna preferenser. Studien påvisar att egenanställda har större frihet att åta 

uppdrag utifrån deras spetskompetenser samt projekt de finner av intresse. Detta leder till att 
egenanställda löper större chans till jobbtillfredsställelse och arbetslivsbalans. Egenanställdas 

flexibla anställningsform visade sig utifrån respondenternas svar generera positiv inverkan på 

egenanställdas arbetslivsbalans. Detta beror på egenanställdas utökade kontroll av arbetsuppgifter 
och autonoma arbete, det vill säga ingen chef som begränsar och bestämmer över individen. De 

egenanställda avgör disponering av arbetstid och val av arbetsmiljö. Analysen av egenanställda 

säger även att uppdragsbaserat arbete ökar individens chans att trappa upp för Maslows 
behovshierarki till självförverkligande. Kunna förverkliga sina drömmar och mål och utvecklas är 

drivkrafter till egenanställning.  
 
Det som framkommer under studiens gång är att det finns hinder med egenanställningsformen 

inom gig-ekonomin vilket kan påverka individer till att avstå från att arbeta uppdragsbaserat. Det 

har nämligen att göra med bristen på anställningstrygghet. Som egenanställd ingår inte individen 

5. Slutsats och vidare forskning 
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i samma trygghetssystem som en fast anställning där kollektivavtal ingår och rätt till olika former 
av förmåner som exempelvis a-kassa. Detta uttrycks framför allt av egenanställningsföretag vara 

ett stort hinder. Isolation och konkurrens är något som visar sig vara problematiskt för individer 

som arbetar uppdragsbaserat. Även digitaliseringens framväxt i form av AI tros påverka 

arbetsmarknaden genom att ersätta arbetsuppgifter med maskiner.  
 
Resultatet av undersökningen visar att respondenterna anger en samstämmig bild av vilka de 
drivande motivationsfaktorerna är till att arbeta inom egenanställning, relaterat till den gig-

ekonomiska arbetsmarknaden. Samtidigt som alla respondenter särskiljer sig från varandra, är de 

övergripande påståendena liknande till varandra. Studien indikerar att egenanställning är en 

anställningsform som inte passar varje individ, då det på grund av dess självständiga form kräver 
mycket eget ansvar. Frihet och flexibilitet är det som lockar men det är fortfarande individen som 

har ansvar att hitta uppdragen. Som lösning på detta framkommer det i studien att det i framtiden 

kommer finnas fler matchningstjänster som ska förenkla processen att hitta uppdrag ytterligare.   

5.2 Ett utökat kunskapsgap och bidrag  

 

Studiens kunskapsgap har uppfyllts då en förståelse för individens drivkraft till egenanställning 

har utökats. I analysen framkommer det bakomliggande orsaker till varför människor väljer att 
arbeta uppdragsbaserat. Det går att tolka som att fler människor börjar arbeta som 

egenanställning av liknande orsaker. Den gemensamma faktorn tyder på att en spetskompetens är 

nödvändigt för att uppnå självförverkligande och lyckas som egenanställd. Det framkommer i 
studien att det finns grupper inom gig-ekonomin som inte har en inre drivkraft till den specifika 

egenanställningsformen och saknar specifik spetskompetens. Den gruppen egenanställda drivs 

enbart till att arbeta uppdragsbaserat på grund av att de inte lyckas ta sig in i arbetsmarknaden på 
annat håll. Utifrån insamlad empiri går det att konstatera att fler än tidigare arbetar som 

egenanställda. Detta grundas i att antalet egenanställda ökat inom egenanställningsföretag. 

Dessutom har uppkomsten av företag som tillhandahåller matchningstjänster vuxit fram på grund 

av en ökad efterfrågan samt på grund av att det finns individer som är villiga att förse behoven i 
form av uppdragsbaserat arbete. Men den villigheten är baserad på olika anledningar. Gig-

ekonomin växer men regelverket hänger inte med i utvecklingen. Det måste bli tryggare att 

arbeta som egenanställd.   
 

5.3 Förslag på vidare forskning 
 

För vidare forskning med fokus inom ämnet egenanställning relaterat till gig-ekonomin föreslår 

vi följande: 
 

• Utökad forskning av de problem som uppkommer med det svenska regelverket. Nya 

lagar måste utformas och egenanställning måste “erkännas” på samma sätt som andra 
anställningsformer. På detta sätt hamnar inte egenanställda mellan stolarna och uteblir 

exempelvis a-kassa eller kollektivavtal.  

 
• Kvantitativ istället för kvalitativ studie i form av antal verkställda inom gig-ekonomi och 

antal egenanställda i Sverige. Eftersom det inte finns tidigare statistik och forskning 

säger att det inte går att tyda hur många som är verksamma inom gig-ekonomin.  

 
• Vilken utsträckning individer valt att arbeta med egenanställning framför traditionell 

anställning. Tidigare studier påpekar olika resultat inom detta ämne, och en intressant 
aspekt är att få ingående analys angående detta. Även att utforska om detta skiljer sig 

mellan olika yrkesgrupper eller branscher.  
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• Vilket stöd som behövs under perioden att arbeta som egenanställd. Vad skulle kunna 
styrka samt öka de chanser som finns att lyckas inom egenanställning. Vilka färdigheter 

som behövs när det gäller att nätverka, bygga kundrelationer, kompetensförsörjning, sälja 

produkter samt tjänster inom arbetsmarknaden.  
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Tabell 1. Genomförande av intervjuer (Jamatipour & Marchis, 2019). 

Respondenter Tid Plats Inspelning Anteckningar Ordningsföljd på 

huvudfrågor 

Respondent 1 

(R1) 
 

- 
 
- 

NEJ Använde dator för 
att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

Respondent 2 
(R2) 

49 minuter Högskolan i 
Jönköping 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 
9, 8. 

Respondent 3 
(R3) 

28 minuter Högskolan i 
Jönköping 

NEJ Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

Respondent 4 
(R4) 

 
- 

- NEJ Använde dator 
för att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

Respondent 5 
(R5) 

-  -  NEJ Aktivt med dator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

Respondent 6 

(R6) 

47 minuter Huvudkontor i 

Uppsala 

JA Användes som 

stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 

8, 9. 

Respondent 7 
(R7) 

45 minuter Huvudkontor i 
Uppsala 

JA Använde dator för 
att anteckna 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 

Respondent 8 
(R8) 

31 minuter Högskolan i 
Jönköping 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 
8, 9 

Respondent 9 
(R9) 

44 minuter Café GOTO 10, 
Stockholm 

JA Användes som 
stöd under 
intervjun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9. 

Respondent 10 
(R10) 

43  minuter Huvudkontor i 
Uppsala 

JA Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. 

Respondent 11 
(R11) 

30 minuter Högskolan i 
Jönköping 

NEJ Antecknade för 
hand 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

 

  

Bilaga 1 – Genomförande av intervjuer  
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Tabell 2. Intervjuguide (Marchis & Jamatipour, 2019)  

 

Huvudfrågor Övriga frågor/följdfrågor   

1. Skulle du kunna presentera samt 

berätta lite om din bakgrund? 

 

- Har du arbetat inom 
egenanställning?  

2. Hur skulle du beskriva gig-
ekonomi? 
 

- Hur är din egna uppfattning? 

3. Vad är fördelarna respektive 

nackdelarna med gig-ekonomi och 

egenanställning? 

 

- Upplever du någon form av 
isolation?  

4. Upplever du en trygghet som 

gigare/egenanställd/frilansare? 

 

- Om ja, utveckla  

5. Varför tror du antalet 

egenanställda ökat och att det blivit 

en trend? 

 

- Vad anser du vara drivkraften till 
egenanställning?  

 

6. Upplever du att det finns någon 
tydlig målgrupp som är 
överrepresenterad i gig-ekonomin?  

 

7. Upplever du en arbetslivsbalans 

(work-life balance) när du arbetar 

med olika ’gigs’? 

 

 

8. Hur tror du utvecklingen av gig-

ekonomi kommer se ut globalt i 

framtiden? 

 

- Tror du den kommer expandera i 
Sverige som den gjort i andra 
länder?  

- Hur ser du på tillväxt? 

9. Hur mycket kommer den 
digitaliserade gig-ekonomin 
förändra arbetslivet? 
 

- Hur tror gig-ekonomin kommer 
påverka den svenska 
arbetsmarknaden?  

10. Är det någonting mer som du vill 

tillägga? 

 

 

 
 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide  


