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i 

Sammanfattning 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i 

eventbranschen upplever sin yrkesroll i gigekonomi.  För att undersöka studiens 

syfte så har tre forskningsfrågor tagits fram Varför väljer projektledare att jobba 

som egenföretagare i eventbranschen? Vilka utmaningar finns i yrkesrollen? 

Vilka framgångsfaktorer identifierar frilansande projektledare i sin yrkesroll? 

För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer använts. Då ämnet gigekonomi är ett fortsatt 

outforskat ämne och studiens efterfrågar respondenternas upplevelse av sin 

yrkesroll har en induktiv ansats använts vilket menas att de slutsatser som 

genererats i studien har baserats på datainsamlingen som gjorts. Studiens 

respondenter jobbar alla som frilansande projektledare inom 

evenemangsbranschen. Totalt genomfördes åtta intervjuer med projektledare som 

jobbat allt från 1månad till 40år som egenföretagare i branschen.  

Resultatet visar på att huvudanledningarna till att jobba i evenemangsbranschen 

tycks vara glädje, att få känna det själv men också få ge det till andra. Friheten 

och flexibiliteten att kunna få bestämma själv visar sig vara drivkraften till att 

jobba som egenföretagare. Upplevelser angående de utmaningar som påvisats 

grundas i jobbet med olika människor, förståelsen hos andra för att yrkesrollen är 

viktigt och oron för att bli sjuk och frånvarande en period. Slutligen presenteras 

olika framgångsfaktorer som de frilansande projektledarna identifierat i sin 

yrkesroll. Resultatet av studien skapar en bild över hur dagens projektledare 

upplever sitt yrke och kan komma att spela roll för framtidens projektledare om 

gigekonomin fortsätter öka i samma takt som idag så kommer fler att arbeta som 

frilansande projektledare.  

 

Nyckelord:  Evenemang, Gigekonomi, Frilansande projektledare 
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Abstract 

The study aims to create an understanding of how freelance project managers in 

the event industry experience their professional role in the gig economics. To 

investigate the purpose of the study, three research questions have been developed 

Why do project managers choose to work as self-employed in the event industry? 

What are the challenges in the professional role? What factors of success do 

freelance project managers identify in their professional role? 

In order to answer the research questions, a qualitative method in the form of 

semi-structured interviews has been used. Since the subject of the gig economy is 

still an unexplored subject and the study's demand for respondents' experience of 

their professional role, an inductive approach has been used, which means that the 

conclusions generated in the study have been based on the data collection that has 

been done. All respondents in this study work as freelance project managers in the 

event industry. In total, eight interviews were conducted with project managers 

who worked from 1 month to 40 years as self-employed in the industry. 

The result shows that the main reasons for working in the event industry seem to 

be joy, to feel it yourself, but also to give it to others. The freedom and flexibility 

to be able to decide for yourself are proving to be the driving force for working as 

a self-employed person. Experiences regarding the challenges that have been 

demonstrated are based on the work with different people, the understanding of 

others that the professional role is important and concern about getting health 

problems and be absent for a period. Finally, various factors of success are 

presented in which the freelance project managers identified in their professional 

role. The result of the study creates a picture of how today's project managers 

experience their profession and may play a role for the future project manager if 

the gig economy continues to increase at the same rate as today, and more will 

work as a freelance project manager. 
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Förord 

Höstterminen 2018 ombads vi studenter på magisterprogrammet i projektledning 

att genomföra en intervju på ett företag som driver flera projekt parallellt. Mitt 

intresse för evenemangsprojekt har nog egentligen alltid funnits där så valet var 

självklart att göra intervjun på ett eventbolag. Under intervjun ställde jag frågan 

gällande personal och fick svaret:   

 

Du måste förklara att vi jobbar på en ny arbetsmarknad i 

evenemangsbranschen, vi har få fastanställda, det är gigekonomi! 

Googla och läs så lär du dig något nytt… 

 

Sagt och gjort, jag lärde mig massor- till och med så mycket att det slutade i en 

egen studie om ämnet. Tack Nicki för inspiration till ämne! 

Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Johan Netz, Tomas Jansson 

och Henrik Bergman för era kloka tips och råd längs vägen. Tack till mina 

studiekamrater som givit peppande samtal, feedback och delat otaligt många 

kaffekoppar med. Slutligen tack till alla er fantastiska projektledare som deltagit i 

studien, tack för att jag fått lånat er dyrbara tid och hur ni generöst delat med er 

med tips, råd och peppande ord.  

 

 

Karlstad 2019-05-15 

Emelie Fredriksson 
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1 INLEDNING 

1.1  BAKGRUND 
Evenemangsmarknaden har kommit att bli stark runt om i världen de senaste 

decennierna (Getz 2005). Evenemang är idag en del av upplevelseindustrin 

som uppmärksammades då forskare inom kultur, turism och företagsekonomi 

såg att konsumenten inte nöjer sig med enbart en produkt utan eftersöker ett 

mervärde, i detta fall en upplevelse i form av evenemang (Pine & Gilmore, 

1999; Strömberg 2007).  Något som karaktäriserar upplevelseindustrin är att 

det ställer höga krav på kreativitet och specialistkunskap för att skapa en 

konkurrenskraftig upplevelse. Enligt Getz (2005) har yrket projektledare inom 

evenemang växt fram och kommit att bli en vanligt förekommen yrkesroll.  

 

Evenemang är alltid temporära och de har en tydlig start och slut vilket gör det 

till samma karaktär som ett projekt. Det som gör evenemangprojekten unika är 

att de enbart sker vid ett tillfälle och genomförandet av projektet sker i 

samband med leveransen (Jansson & Ljung 2004). Evenemang blir tack vare 

sitt unika genomförande attraktiva att besöka (Getz 2005) men det sätter också 

en press på planeringen av evenemanget då det inte går att göra om eftersom 

leveranstiden är låst (Jansson & Ljung 2004). Evenemang innefattar idag flera 

olika typer av händelser så som exempel mässor, festivaler, möten och 

företagsevent inom olika branscher (Getz 2005). Vid genomförandet av ett 

evenemang jobbar projektledaren i en temporär organisationsgrupp och med 

olika leverantörer, Cserhati & Szabo (2014) menar att relationen mellan dessa 

är viktig och påverkar i slutändan projektresultatet.  Att arbeta i temporära 

organisationsformer har blivit vanligare och forskning inom ekonomi visar 

trender som tyder på att allt fler personer i framtiden kommer att gå från en fast 

anställning till att arbeta som frilansare eller egenföretagare (Abraham et al. 

2018). Denna arbetsform skapar fler temporära organisationer och är en del av 

fenomenet gigekonomi. 

 

Begreppet ”gigekonomi” kommer från musikbranschens ”gig” och avser 

kortare uppdrag av skilda slag (McGovern 2017). Gigekonomin bygger på att 

personer inte jobbar i fasta anställningar utan istället väljer att ta tillfälliga 
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befattningar. Den tillfälliga anställningen kan ske bland annat som frilansare, 

egenföretagare eller projektanställning i alla typer av branscher (McGovern 

2017). Robin Teigland, professor vid handelshögskolan i Stockholm, talar i en 

intervju i tidningen ”Chef” om att gigekonomin definierar hur den nya 

arbetsmarknaden kommer se ut och att de gigjobb som finns i Sverige idag är 

mest förknippade med snabba uppdrag men en förändring håller på att ske, 

även personer i chefspositioner och projektledare kommer att arbeta i gig (Chef 

2018). Oavsett vilken typ av anställning och vilken typ av bransch är 

gigekonomin starkt beroende och har ökat på grund av teknologi och 

digitalisering (Elton 2018). Enligt Insightlab’s rapport (2015) kommer 

gigekonomin att öka och år 2020 förväntas 43 procent av alla anställningar i 

USA att vara tillfälliga. Sverige ser ut att följa trenden då 49 procent av alla 

arbetsföra år 2012 skulle kunna tänka sig att vara egenföretagare, främst 

företag utan några anställda. Orsaken till det tros vara den starka trenden att 

individer vill skapa en större frihet i sitt yrkesliv men också för att fler företag 

väljer att gå från den klassiska linjeorganisationen till att bli mer 

projektbaserade organisationer och skapa fler tillfälliga anställningar i projekt 

(Abraham et al 2018). Många yrken kan tack vare digitaliseringen övergå till 

att vara ”gig”, Wood et al. (2019) lyfter projektledare som ett av de många 

yrken som påverkas.  

 

För projektledare påverkar gigekonomin anställningsformen och vilka val som 

tas i karriären. Enligt Jones & DeFillipi (1996) har projektledare en frihet att 

kunna utveckla en egen vision om deras karriär så länge de är medvetna om att 

det krävs viss kompetens och personligheten kan ha en betydande roll för 

vilken väg i karriären projektledaren väljer att gå. Personlighetsdrag som anses 

viktiga hos en projektledare är expertis inom sitt ämne, problemlösande, goda 

ledaregenskaper och social kompetens, utöver detta behöver personen ha en 

känsla för entreprenörskap (Hölzle 2010). Gällande yttre faktorer menar Hölzle 

(2010) att tillhörighet till en organisation och ha en specifik arbetsplats kan 

vara viktig för att projektledaren ska minska sin stress och leverera ett bra 

resultat. Att som projektledare ha en specifik arbetsplats och organisation blir 

motsägelsefullt mot de förutsättningar som gigekonomin skapar där 

projektledare istället har en tillfällig befattning.  
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1.2 PROBLEMBAKGRUND 
Om trenden kring gigekonomi fortsätter kommer fler projektledare att behöva 

arbeta som frilansare (Elton 2018). Projektledare som arbetar i temporära 

organisationer och enbart är med under projektets gång är ofta konsulter, 

frilansare eller egenföretagare, i denna studie kommer denna kategori att 

benämnas som frilansande projektledare. Frilansande projektledare arbetar 

tillfälligt i ett eller flera projekt. Fördelen för en organisation att ta in en 

frilansande projektledare är ofta att denne besitter spetskompetens inom sitt 

område och kan se objektivt på projektets helhet (Brown 2000; Berggren et al 

2001).  

 

Evenemangsprojekt genomförs i en temporär organisation för att upprätthålla 

kreativitet och rätt kompetens (Gustafsson 2008). Den temporära 

organisationen skapar redan idag tillfälliga anställningar vilket gör branschen 

intressant att studera ut ett perspektiv kopplat till gigekonomi. Kompetens är 

också en av de anledningarna till att organisationer väljer att ta in en 

frilansande projektledare (Brown 2000). Hötzel (2010) menar dock att en 

framgångsfaktor för projektledare i sin karriär är att ha en fast arbetsplats i en 

organisation, trots detta drivs allt fler projektledare till att starta eget företag 

och arbeta som konsulter.  Då gigekonomi är en växande trend och det tyder på 

att allt fler personer kommer jobba i tillfälliga anställningar (Insightlab 2015) 

som frilansande projektledare, syftar studien till att undersöka hur projektledare 

inom eventbranschen upplever sin yrkesroll.  Studien ämnar bidra med 

kunskap till att skapa förståelse för projektledares yrkesroll på en ny, växande 

arbetsmarknad.  

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i 

eventbranschen upplever sin yrkesroll i en gigekonomi.  

1.3.1 Forskningsfrågor 
Varför väljer projektledare att jobba som egenföretagare i eventbranschen? 

Vilka utmaningar finns i yrkesrollen? 

Vilka framgångsfaktorer identifierar frilansande projektledare i sin yrkesroll? 



 

 4 

2 METOD 

2.1 DESIGN & STRATEGI 
För att besvara studiens syfte att skapa förståelse för hur frilansande projektledare 

i evenemangsbranschen upplever sin yrkesroll i en gigekonomi har en kvalitativ 

metod valts. För att skapa en förståelse för respondenternas upplevelse och åsikter 

har insamlingen av data gjorts genom semistrukturerade intervjuer. Studien har en 

induktiv ansats vilket menas att teorier och slutsatser har genererats från den data 

som samlats in från intervjuerna. Samtliga respondenter innehar titeln 

projektledare, driver projekt inom eventbranschen och har eller har haft eget 

företag utan anställda. Kriterierna gjorde att området för att hitta respondenter var 

smalt och därför har vikten av att låta detta hanteras konfidentiellt och vara 

anonymt för läsaren varit viktigt då det annars är enkelt att veta vem respondenten 

är.  

Valet av bransch baseras dels på eget intresse dels att evenemangsbranschen är 

helt projektbaserad då allt som genomförs görs i projektform. Eventbranschen är 

även en plats där korta anställningsformer är en naturlig del av projektet, fördelen 

med den snabbt ökade gigekonomin i branschen är att det skapar enklare 

förhållanden för projektledare att finna både leverantörer och personal till sina 

projekt (visitdallas 2017). Ytterligare en faktor som påverkat valet av bransch är 

det unika med evenemangsprojekt, att leveransen och genomförandet sker 

samtidigt.  

2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
Då syftet med studien grundas i att skapa förståelse har insamlingen av data skett 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är 

till fördel då studien ämnar undersöka hur respondenternas upplevelse eller åsikter 

av något (Bryman 2011) och kan skapa nya infallsvinklar och teman inom ämnet 

vilket kan bli ett viktigt bidrag till studiens resultat. Därför har respondenten fått 

utrymme och möjlighet att utrycka sig fritt om olika förbestämda ämnen. Innan 

insamlingen av data skedde utformades en intervjuguide (Se bilaga 1). Då studien 

har ett induktivt angreppssätt har intervjuguiden strukturerats med några tydliga 

teman men lämnade öppet för följdfrågor. Beardsworth och Kiel (1992) menar att 

ställa öppna frågor och lämna utrymme för följdfrågor skapar en öppenhet för nya 
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frågor och teman som kan påverka studiens resultat. Det induktiva angreppsättet 

blir då applicerbart eftersom insamlingen av data genererar information för att 

skapa teori och slutsatser (Bryman 2011).  Intervjuguiden har utformats för att 

besvara studiens syfte och startar med frågor kopplade till respondentens 

bakgrund för att skapa en helhetsbild. Vidare ställs frågor om vilka projekt som 

hen driver idag och hur detta är uppbyggt. För att vinkla in aspekten kring 

gigekonomi har respondenten tillfrågats sitt val om att vara egenföretagare inom 

evenemangsbranschen. Avslutningsvis, för att ringa in personens upplevelse 

tillfrågades respondenten hur hen upplever sitt yrke idag, exempelvis vad som ses 

positivt och vilka svårigheter de stött på. Genom att kategorisera frågorna på detta 

vis skapades teman i de berättelser som respondenterna gav som ringar in studiens 

syfte. I intervjuguiden utelämnas helt begreppet ”gigekonomi”, detta för att 

undvika förvirring för respondenterna då uttrycket inte är väl känt. Istället 

efterfrågades upplevelser utifrån deras år som egenföretagare då det infattar en del 

av gigekonomin. Utifrån kategorier som bakgrund, dagens projekt inom 

evenemangsbranschen, valet att vara egenföretagare och upplevelse kring det, 

lämnade intervjun öppet för flexibla följdfrågor anpassade efter respondenten 

svar.  Samtliga intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Inspelningarna 

har gett möjlighet till att kunna skapa citat och förenklat arbetet inför 

bearbetningen av den data som samlats in.  

2.3 DELTAGARE 
Respondenterna i studien arbetar idag som projektledare, antingen som 

egenföretagare, konsulter eller frilansare inom evenemangsbranschen eftersom det 

här finns tydliga kopplingar till projekt. Urvalet av respondenter har gjorts genom 

en snöbollsmetod. Snöbollsmetod är en typ av bekvämlighetsurval där 

respondenter hänvisar vidare till nya kontakter som kan delta i studien (Bryman 

2011). Ett bekvämlighetsurval är möjligt i denna studie eftersom resultatet inte 

ska kunna speglas på en hel population och är därför inte tydliga stickprov.  För 

att skapa ett relevant urval har de redan tillfrågade respondenterna rekommenderat 

vidare till andra personer med samma yrkestitel som dem själva. Genom denna 

metod har åtta respondenter intervjuats.  

Totalt kontaktades 13 potentiella respondenter, åtta av dem blev intervjuer, två 

stycken återkopplade inte alls, tre stycken återkopplade men valde att inte delta på 
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grund av tidsbrist. Två av de som valde att inte delta angav personer som kunde 

kontaktas istället vilket blev en del av snöbollsmetoden.  

2.4 GENOMFÖRANDE 
Studien har genomförts i totalt tio veckor, tiden för insamlingen av data har varit 

fördelat på tre veckor. Första steget inför insamlingen av data var att kontakta 

potentiella respondenter. Samtliga personer som kontaktades för studien har gått 

via personliga meddelanden på webbtjänsten LinkedIn med undantag för en 

respondent som kontaktades via mejl. LinkedIn har varit ett effektivt sätt att 

kontakta personer som har uppfyllt de kriterier som studien ställer eftersom de 

allra flesta publicerar sin karriärsbakgrund i sin profil på webbplattformen. När 

respondenterna väl kontaktats och informerats om studien skickades ett 

informationsbrev ut. För att undvika bortfall under insamlingen av data har 

respondenterna informerats flertal gånger och själva varit delaktiga i valet av plats 

och tid för mötet. Vid första kontakten angavs enkel information om studien och 

tidsåtgång för vårt samtal. Respondenten fick sedan själv ge förslag på plats och 

tid som hen ville träffas för att på så sätt förenkla men också för att flera 

respondenter inte har en fast arbetsplats och därför fanns ingen självklar plats att 

föreslå. Efter godkännande utbytte vi, jag och respondenten, telefonnummer för 

att förenkla kontakt om något förhinder skulle uppkommit. Det var även här som 

respondenten fick ta del av det introduktionsbrev (se bilaga 2) som förberetts. 

Dagen innan intervjun skickades ett meddelande med plats och tid till 

respondenten för att undvika missförstånd och för att påminna.  Innan första 

intervjun genomfördes gjorde en testintervju för att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden var enkla att förstå.  

Samtliga intervjuer har genomförts på respondentens arbetsplats, i hotellobby eller 

på café som respondenten ansett som lämpligt. Samtalen pågick i allt från 35-

75min där respondenten fick tala öppet och fick utrymme att berätta kring sina 

upplevelser och erfarenheter från sitt yrkesliv. Samtliga intervjuer har spelats in 

med olika kvalité på grund av bakgrundsljud på de intervjuer som skedde på 

offentliga platser. Alla inspelningar har ändå kunnat användas och transkriberats.  
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2.5 DATABEARBETNING 
Bearbetning av den data som samlats in har utgått från Braun & Clark´s (2006) 

tematiska analys. Analysen sker i sex olika steg som alla sker i syfte att finna fram 

bakomliggande teman (Braun & Clark 2006). Analysmetoden är till fördel vid en 

induktiv ansats eftersom det finns stor flexibilitet att analysera data som sedan ska 

generera studiens resultat.  

Första steget är att bekanta sig med texten, tack vare transkriberingen av alla 

intervjuer fanns redan viss förståelse för materialet redan innan det lästes genom 

första gången. Andra gången materialet lästes genom noterades små ord och 

påståenden som var återkommande i samtliga intervjuer ner på lappar. Vidare i 

steg två kunde det tydas att orden som hade noterats kunde placeras i olika koder 

under saker som respondenterna upplevde som positiva, negativa och tips/råd. Vid 

tredje steget tematiserades de positiva upplevelser till vad som lockade med 

branschen, de negativa till vad som ansågs som utmaningar och svårigheter, 

slutligen sista temat - råd för hur en framgångsrik projektledare, i deras mening, 

skulle agera. Väl framme vid steg fyra lästes allt material igen och markerades ut i 

texten efter olika färger, därefter klipptes samtliga färger ut och sorterades efter 

teman. Vid detta stadie framgick det tydligt att vissa saker kunde tolkas in under 

samma teman och bildade där efter steg fem och namngav de olika teman som 

studien nu baserat sitt resultat på. Sjätte steget gjordes genom att sammanställa 

tolkningen av den data som bearbetats i studiens resultatdel.  

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Etiska överväganden för studien utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002), det vill säga informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet uppfylls i det brev 

som respondenterna fått ta del av innan datainsamling skedde. Här angavs 

information om hur lång tid intervjun förväntades ta och kort information om vad 

som efterfrågades av respondenten. Här beskrevs också studiens syfte och vad 

som efterfrågades av respondenten vilket leder in på samtyckeskrav. 

Samtyckeskravet innebär att respondenten ska frivilligt ta beslut om hen vill delta 

i studien, genom att skicka ut brevet innan gavs respondenten utrymme och 

möjlighet att kunna fatta beslut huruvida hen ville delta eller inte i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att det material som samlats in ska lagras så att 
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obehöriga inte har tillträde till det. Materialet så som insamla data och framförallt 

personuppgifter för studien har behandlas enligt GDPR. Nyttjandekravet menar att 

uppgifter från studien endast ska användas i forskningsändamål.  

Studiens respondenter, organisationer och projekt presenteras anonymt för 

läsaren, detta för att studien efterfrågar personligaåsikter och upplevelser. 

Respondenternas titel är nischad och personen skulle där av kunna avslöjas även 

om namn inte anges. För att undvika detta har respondenter från olika platser i 

landet valts ut. Även de projekt som respondenten jobbar med just nu kan vara 

avslöjande och kommer därför inte att presenteras. Genom att i största möjliga 

mån låta respondenterna vara anonyma skapas ett större utrymme för dem att 

uttrycka sina åsikter och upplevelser, såväl positiva som negativa utan att ha i 

åtanke att behöva skada sitt eget varumärke som egenföretagare.  

2.7 METODDISKUSSION 
För att illustrera studiens trovärdighet har tidigare forskning inom ämnet lyfts 

fram för att kunna definiera begrepp och skapa en tydlig bild över var denna 

studie tar avstamp i med de olika nyckelbegreppen. Studiens nyckelbegrepp som 

till exempel gigekonomi är ett än så länge relativt outforskat ämne vilket gör att 

validiteten i tidigare forskning svårtolkad. Det gör däremot att studiens relevans 

ökar eftersom ämnesområdet är outforskat. Med tanke på att studiens huvudämne 

är outforskat valdes en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Valet av metod var självklart då en kvantitativ studie hade 

haft svårigheter att fånga de berättelser om upplevelser som nu framkommit. Att 

använda en deduktiv ansats och lyfta fram en hypotes hade inte heller varit 

möjligt då upplevelser baseras på personers egna tyckande och kan inte klargöra 

för vad som är rätt eller fel.  

För mig som forskare har det varit relativt enkelt att förhålla mig objektiv 

eftersom det finns lite forskning om ämnet så inga förutfattade meningar hade 

byggts upp. Att hålla en objektiv syn var svårare ju fler intervjuer som hade 

genomförts eftersom det redan då gick att dra kopplingar mellan vad de olika 

respondenterna sagt. Intervjuguiden blev då ett viktigt verktyg, genom att följa 

den lyckades insamlingen utan att styra respondenten.  
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Att använda snöbollsmetoden kan ha varit en begränsning för studiens resultat, 

hade respondenter valts mer slumpmässigt så kan resultatet ha påverkats och 

utfallet hade sett annorlunda ut. Nu valdes istället personer efter kompetens, 

erfarenhet och på rekommendation. Det gjorde att deltagarna är handplockade till 

studien men har också genererat i resultat från respondenter med allt från 1 

månads erfarenhet som egenföretagare i branschen till respondenter med 40års 

erfarenhet som aldrig varit anställda. Det visar att studien, trots sitt handplockade 

urval, visar på en bredd i yrkesrollen.  
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3 RESULTAT AV INSAMLAD DATA 

Analysen av den data som samlats in har genererat fram sex teman kring hur 

respondenterna upplever sitt yrkesliv. De teman som tagits fram är: 

 Kick, ”knark”, kreativitet och kunskap  

 Frihet att få bestämma själv 

 Egen utan att vara ensam 

 Hävda yrkesrollens betydelse 

 Balansen mellan privat- och yrkesliv 

 Struktur, nätverk & att ha ”det” – nycklarna till framgång 

Tillsammans bildar dessa teman en överblick gällande alla de upplevelser som 

berättats och utryckts under samtalen. Teman utger en grund för studiens syfte, att 

skapa förståelse för hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin 

yrkesroll i en gigekonomi.  

3.1 KICK, ”KNARK”, KREATIVITET OCH KUNSKAP  
Temat innefattar respondenternas egna ordval för att beskriva alla de bra delar de 

upplever i sin yrkesroll. Nedan beskrivs hur de ser glädjen att glädja andra som 

kick och ”knark”, få utlopp för kreativitet, lösa problem och ständigt lära sig nya 

saker och ta in ny kunskap.  

En av de huvudanledningar som framkommer vid samtliga samtal varför studiens 

respondenter valt att jobba med event är glädjen i att kunna göra andra människor 

glada. Det beskrivs glädjen i att se hur andra människor har roligt med varandra 

för något som de har varit med och skapat från grunden. Skillnaden mellan att 

jobba med projekt som berör människor och inte tycks vara en stor drivkraft hos 

projektledare inom branschen. För att uppnå detta läggs mycket tid på att 

överträffa både kunder och besökares förväntan genom att skapa något 

spektakulärt och alltid göra lite extra.  

Jag gör det för att jag älskar när folk har roligt eller mår bra, eller 

ger respons genom en jätteapplåd! Det ger en otrolig kick och det 

känns fantastiskt, inte bara för min skull men för jag blir så glad av 

att folk runt omkring mig är glada! 

Att jobbet i sig ger en kick instämmer samtliga respondenter med ordval som 

bland annat att bli hög på situationen och det är ”knarket” i det hela Glädjen hos 
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människor och att det är live gör att man blir lite hög på situationen och Jag går 

ju igång på det! Det är det som är knarket i det hela, när det är igång så är det 

igång! Att driva projekt där genomförandet och leverans sker samtidigt gör 

evenemangsprojekt unika, det skulle kunna upplevas som en stress, men för 

personer med lång erfarenhet i branschen är det en av de stora anledningarna till 

att jobba med denna projektform. Just ”kicken” av att det är live, det händer precis 

nu och allt hänger på att prestera i stunden. 

Projektleda ett evenemang ställer också krav på problemlösande och parerande av 

saker som inte följer planen. Flera respondenter talar om att de gillar utmaningen 

kring det och att flera års erfarenhet skapar en trygghet när svårigheterna kommer, 

Ju krångligare desto roligare tycker jag saker och ting är, det går jag igång på 

och får massa energi!  Den problemlösande sidan tolkas som en del av den 

kreativitet som alla projektledare i studien uttrycker på olika sätt. 

Evenemangsprojekten är en del i att få utlopp för sin kreativitet. Respondenterna 

beskriver själva hur de ständigt har nya idéer, att rastlöshet har lett till olika 

egenstartade projekt så som musikfestivaler, nattklubbar, barnevenemang och 

teaterproduktioner. Jag fick göra väldigt mycket administrativt så det slutade med 

att jag var med och startade upp en teater vid sidan av för att all min positiva 

energi att få skapa den rann ut den vägen. Längtan efter att ständigt få skapa och 

få utlopp för kreativitet finns där i kombination med att ha roligt. Att få jobba med 

bra människor som går att lita på, göra bra projekt och ha kul är större än att tjäna 

pengar Det är inte pengarna som driver mig, det handlar om att ha kul!  

Även kunskap kom att bli ett omdiskuterat ämne, att ständigt få möjlighet att 

jobba med olika uppdrag i olika branscher gör att projektledarna är tvingade att 

ständigt lära sig nya saker vilket är en uppskattad del i yrket Både socialt och 

kunskapsmässigt får jag ju lära mig något nytt. Det är konsultens ynnest, att man 

får försöka bli expert på en ny sak varje vecka.  Att jobba med olika saker varje 

vecka och skapa en flexibilitet i livet är den stora anledningen till att 

projektledarna har valt att starta egna företag och driva projekten i egen regi med 

sig själva som chef.  
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3.2 FRIHET ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV 
”Friheten att få bestämma själv” omfattar saker som projektledarna upplever som 

en frihet att få styra själva över. Här lyfts arbetstider, arbetsplats, uppdrag, 

människor i teamet som en del av de positiva delarna att kunna ha frihet att få 

bestämma över dessa saker helt själv.  

Alla studiens respondenter driver idag eller har under länge tid i sin karriär haft 

eget företag. Vid samtal framkommer flexibiliteten och möjligheten att få styra 

och bestämma själv som den starkaste drivkraften. Flera av projektledarna berättar 

öppenhjärtigt om hur de testat att vara anställda kortare perioder alternativt aldrig 

varit det alls Jag har inte jobbat som anställd en enda dag i mitt liv, jag trivs med 

att vara med mig själv för att de en gång har vant sig vid livsstilen att få 

bestämma själv och att det då är näst intill omöjligt att gå tillbaka till en fast 

anställning. Möjligheten att få välja vilka uppdrag, arbetsplatser, att få bestämma 

och kunna fokusera på sig själv är en stor del av den flexibilitet och frihet som 

beskrivs. Framförallt framställs friheten kring tid och flexibiliteten att ständigt ha 

nya uppdrag som en del av det bästa med att vara egenföretagare.  

Att få styra när och hur mycket personen i fråga vill jobba ses som en enorm 

frihet. Flera av projektledarna förklarar hur de periodvis vill jobba mer timmar än 

vad som hade varit möjligt vid en anställning och att driva eget ger dem den 

möjligheten. Också att kunna styra sin tid att det finns möjlighet att jobba en helg 

för att vara ledig mitt i veckan. Även fast ledigheten innebär att personerna fysiskt 

inte är på en arbetsplats eller sitter och jobbar vid sin dator finns en ständig 

uppkoppling och möjlighet att hålla kontakt med kunder för att vara professionell 

i sin yrkesroll.  

Jag jobbar lite jämt…Jag var på semester nyss, då unnade jag mig 

ledig på lördagen sen jobbade jag söndagen på platsen vi var. För 

mig är det inte konstigt, jag vill vara tillgänglig och jag mår bra av 

det. Det är lite nyckeln tror jag.  

I friheten och flexibiliteten framhävs också fördelen med att ständigt ta nya 

uppdrag, att jobba i korta perioder med ett projekt som sedan avslutas för att 

direkt hoppa på något nytt i en ny bransch. Det förklaras som ett sätt att ständigt 

ha nya arbetsuppgifter i ny bransch ” det är som att ta ett nytt jobb hela tiden” 

och hur det blir en motivation, att inte riktigt veta vad som finns runt nästa hörn 
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och vad som ska göras nästa vecka eller månad Jag mår bäst av att inte riktigt 

veta vad som händer nästa vecka utan snarare det får bli vad det blir. Att få välja 

vilka människor som ska ingå i teamet anses även det som en del av drivkraften 

att få skapa något i egen regi friheten att kunna välja vilka jag vill jobba med, det 

är en bonus att få jobba med bra och roliga människor. Däremot lyfts det flertal 

gånger fram under samtalen att det också är en av de stora svårigheter som stötts 

på, att hitta bra personer att jobba med. 

3.3 EGEN UTAN ATT VARA ENSAM 
Projektledarna beskriver jobbet med människor som något av det bästa med sitt 

jobb men det framkommer även vissa svårigheter med det. Temat ”Egen utan att 

vara ensam” belyser problematiken med företagskulturer och våga ta tuffa beslut.  

Att jobba med människor visar sig ha både för- och nackdelar. Det beskrivs i 

många fall som en av nyckelfaktorerna till att jobbet är roligt men det lyfts också 

fram som en av de svårigheter som yrket innefattar. Jobbet i projekt är tillfälliga 

och personer från olika bakgrunder sätts samman för att tillsammans skapa, i detta 

fallet, ett event. Det framställs under samtalen att det finns svårigheter i att få 

gruppdynamik att fungera i en temporär grupp av människor men också 

problematiken hur projektledaren som inte kan företagskulturen ska komma in 

och leda  

Det svåraste är att man inte kan kulturen på platsen man ska in 

och jobba på, eller att man inte har en relation till personerna. 

Man får ofta väldigt kort tid att jobba upp ett förtroende för 

människor och då är det viktigt att vara rak och ärlig. 

Att vara rak, ärlig och inte heller för snäll i alla lägen anses kunna vara en 

framgångsfaktor och det kan spara både tid och pengar. Det framställs däremot 

svårt att hålla en fasad att vara hård och köra sitt eget race om det inte speglar ens 

personlighet  

Jag är godtrogen och jag tror på folk. Hade jag varit en tuffing 

hade jag säkert varit miljonär men jag kan inte köra över folk, det 

går bara inte, vilket i sin tur gör att folk tycker om och vill jobba 

med mig.  

Förutom sina kunder och temporära projektgrupp jobbar ofta projektledarna 

själva, de förklarar att arbetsplatserna ofta varierar, några har hemmakontor, vissa 
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hyr in sig på olika kontorshotell medan andra jobbar på caféer. Det som 

framkommer som en gemensam känsla hos respondenterna är att de saknar 

tillhörigheten till ett större sammanhang  

Nej men ensamheten kan vara lite sådär, att inte kunna känna att 

man är med i det stora sammanhanget som du är om du tillhör en 

grupp” och ”Det är väl egentligen det man saknar som egen, 

samhörigheten. 

De positiva sidorna så som friheten och flexibiliteten tar överhand men 

projektledarna kan i många fall sakna att gå till en arbetsplats med kollegor för att 

få vara en del av något.   

Att jobba med event har inte för någon av respondenterna varit en stor ekonomisk 

framgång vilket också försvaras med att det aldrig heller varit syftet Det är klart 

att det inte varit någon ekonomisk succé men det har varit bra levebröd för mig 

och min familj. För att skapa en ekonomisk trygghet i rollen som egenföretagare 

inom eventbranschen krävs ofta stående eller flera fasta och långsiktiga event. Det 

kan annars upplevas som en stress att hitta balansen att få ”lagom” mycket att 

göra Det kan vara svårt att hitta en balans och få ett jämt flöde, sen är det är ju 

lite stressigt också ekonomiskt för har jag inte uppdrag så kan jag inte betala min 

hyra. Hitta uppdrag har framkommit som svårare för de respondenter som startat 

upp nyss jämfört med de som drivit eget en längre tid av sin karriär. 

3.4 HÄVDA YRKESROLLENS BETYDELSE 
Att jobba som frilansande projektledare inom eventbranschen upplevs som en 

svårighet då kunder och beställare i vissa fall har svårt att förstå innebörden av 

yrket. ”Hävda yrkesrollens betydelse” skildrar hur projektledare behöver hävda 

och argumentera för att deras yrkesroll är viktig.  

Flera av samtalen lett in på yrkesrollen betydelse. Många av kunderna eller 

beställarna tycks ha svårt att inse projektledarnas spetskompetens och värdet av 

att ta in någon som kan skapa event på bästa sätt  

Jag försöker verkligen markera att det här är min grej att kunden 

själv inte ska vara med och pilla i detaljer för jag kan min sak. De 

är ju inte bäst på det och därför anlitar de mig. Klart att de kan 

skapa något själv men det tar dubbelt så lång tid…  
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Det framkommer ett tydligt mönster i att projektledarna upplever det jobbigt att 

ständigt behöva argumentera för sin sak och försvara sin yrkesroll i branschen. 

Det är svårt att få människor att förstå att det jag gör är viktigt. Ett företagsevent 

är inget man kastar på stackars ”Bettan” i receptionen utan att se till att det blir 

meningsfullt.  

3.5 BALANSEN MELLAN PRIVAT- OCH YRKESLIV 
”Balansen mellan privat-och yrkesliv” lyfter utmaningar i att kunna kombinera 

och hitta balansen att jobba så kallat ”lagom” mycket. De svårigheter som uppstår 

kring prioriteringar av tid, arbetsuppgifter och rädslan för att bli frånvarande på 

grund av sjukdom.  

Vissa utmaningar som framkommit under de olika samtalen är mer kopplade till 

att vara egenföretagare och har inte lika stark koppling till eventbranschen. En av 

de saker som lyfts är sjukdom vad händer om jag blir sjuk en helg? Bara en sådan 

enkel sak som magsjuka. Då blir man ganska sårbar när man är själv… Det talas 

även om hur familj fått kliva in för att hjälpa till då det inte finns samma 

skyddsnät och trygghet som egen mot om personen i fråga hade varit anställd. 

Familjen och det sociala livet är något som ibland har prioriterats i andra hand hos 

flera av respondenterna för att jobbet är sådan stor passion i livet Ibland är det 

svårt att hinna med träning och socialt liv. Jag älskar att jobba, jag skulle kunna 

jobba jämt. Men ibland måste man nog inse att det bara är ett jobb. Ytterligare en 

sak som studiens respondenter har sett olika på är huruvida det pappersarbete som 

följer med att driva eget företag ska skötas. För de som valt att göra det jobbet 

själva ses det som ett hinder och utmaning i att det är mer jobb än förväntat. 

Majoriteten av projektledarna har valt att leja bort arbetet till någon annan i syfte 

att kunna fokusera på rätt saker. 

3.6 STRUKTUR, NÄTVERK & ATT HA ”DET”– NYCKLARNA TILL FRAMGÅNG 
För att bli en framgångsrik projektledare inom eventbranschen menar studiens 

respondenter att det krävs vissa saker som grundas i hur ska man jobba, vem man 

ska jobba med och vem är den frilansande projektledaren som person. Dessa 

frågor sammanfattas i temat ”struktur, nätverk & att ha ”det” – nycklarna till 

framgång”.  
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3.6.1 Hur ska man jobba? 
Hur den frilansande projektledaren bör jobba grundas i struktur i olika former. 

Precis som nämnt tidigare att kunna leja bort saker exempelvis bokföring och 

hemsidor, ses som ett sätt att upprätta struktur och enbart göra det de är bra på Det 

är inte folks bokföring jag ska hålla på med och då ska jag inte hålla på med min 

egen heller! Det har under samtalen lyfts att våga delegera ut uppgifter under 

projekten och inse att rollen som projektledare inte innefattar att gör allt. Utan att 

rollen snarare handlar om att få rätt person på rätt plats och lita på att uppgiften 

blir gjord, om allt ska hänga på projektledaren själv finns en risk att stressade 

situationer och beslut uppstår. Lika viktigt som det är att leda andra framkommer 

vikten av att kunna leda sig själv disciplinerat Det krävs att man är disciplinerad, 

speciellt om man jobbar som egen! Även vikten att skapa en struktur för 

arbetsveckorna och ha en långsiktig plan  

Att ha en tydlig roadmap över exakt vad du ska hålla på med och 

ha tydliga mål! Det är väldigt lätt när man är kreativ att flumma 

runt och göra det som är roligt och tänka resten fixar jag sen.  

3.6.2 Vem ska man jobba med? 
För att jobba som egenföretagare i branschen talar samtliga respondenter om hur 

viktigt det är med deras nätverk av människor att ha ett stort nätverk är en nyckel 

framåt. Då alla jobbar själva krävs ett stort nätverk av andra kompetenta 

människor inom olika branscher för att kunna skapa ett event  

Jag är ju bara en person men om jag har ett bra nätverk så kan jag 

lösa väldigt mycket. Det ger mig möjlighet att hålla god service, 

kan inte jag lösa det så har jag alltid någon som känner någon… 

 Det krävs dock ett jobb att ständigt underhålla sitt nätverk, detta kan göras genom 

att röra sig på olika nätverksträffar för att skapa nya kontakter men också genom 

att konstant ställa upp, vara ”bjussig” med råd och betala lite extra för att det 

kommer att generera något tillbaka i framtiden. Samtliga projektledarna har vid 

samtalen pratat om vikten av, trots att de är egna, agera med samma 

professionalism och tillit som ett stort företag ska man vara i nätverksekonomin så 

kan man inte se varandra som enskilda företagare utan vi måste agera som 

kollegor. Det är viktigt att få med alla på samma spår för att leverera bästa 

tänkbara resultatet till kunden. 
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3.6.3 Vem är den frilansande projektledaren som person? 
Vid alla möten tillfrågades samtliga respondenter hur de anser att en framgångsrik 

projektledare inom branschen bör vara. De personlighetsdrag som lyfts fram är 

lugn, ödmjukhet, ärlig, nyfiken och närvarande. Flera av studiens respondenter 

lägger även stor vikt vid att göra det som är kul och lita på magkänslan Man måste 

följa sitt hjärta och magkänsla från början och skapa en plattform där man 

brinner för det man gör, för då gör man ett bra jobb! En stark tro på att det mesta 

går att lösa och inte stressa upp sig utan ha en plan A-B-C är en framgångsnyckel 

som flera nämnt Det handlar ofta inte om hur man hanterar saker utan att man 

hanterar saker, det är ingen idé att sticka huvudet i sanden. Flera av de som 

jobbat i branschen länge talar också om att ha ”det”, som inte riktigt går att sätta 

fingret på vad det är utan snarare hur en person är och agerar i sociala 

sammanhang  

Jag hävdar att inom event så sitter det i människorna antingen så 

har man det eller så han man det inte. Jag har sett många av båda 

sorter och det är något speciellt med människor som bara har det.  

3.7 SAMMANFATTNING AV STUDIENS RESULTAT 
Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i 

eventbranschen upplever sin yrkesroll i en gigekonomi. Resultatet presenterar och 

formulerar olika upplevelser som respondenterna uttryckt i sitt yrkesliv. För att 

besvara studiens syfte har tre frågeställningar formulerats och besvaras i de teman 

som tagits fram.  

Varför väljer projektledare att jobba som egenföretagare i eventbranschen? 

”Kick,”knark”, kreativitet och kunskap” och ”friheten att få bestämma själv” visar 

på att anledningen till att respondenterna valt att jobba med event är för att göra 

andra människor glada, kicken av att leveransen sker samtidigt som 

genomförandet, få utlopp för sin kreativitet och samla inspiration och kunskap 

genom att jobba i olika branschen. Huvudfaktorerna till varför projektledare väljer 

att jobba som egenföretagare grundas i friheten och flexibiliteten att få styra över 

tid, uppdrag, människor och arbetsplats.  

Vilka utmaningar finns i yrkesrollen? 
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” Egen utan att vara ensam”, ”Hävda yrkesrollens betydelse” och ”balansen 

mellan privat- och yrkesliv” visar de utmaningar och svårigheter som 

respondenterna uttryckt under samtalen. Här lyfts band annat utmaningen att 

jobba med människor, hitta rätt personer att jobba med, gruppdynamiken och 

företagskulturen. Svårigheterna i att vara ensam och inte känna en tillhörighet i ett 

större sammanhang och att yrkesrollen som projektledare inom event inte alltid 

tas seriöst för personer som inte är i branschen. Utmaningar kopplade till just 

egenföretagandet är rädslan för att bli sjuk och svårigheten att hitta balans mellan 

privat- och yrkesliv. 

Vilka framgångsfaktorer identifierar frilansande projektledare i sin yrkesroll? 

”Struktur, nätverk & att ha ”det” – nycklarna till framgång” lyfter projektledarna 

vikten av att jobba strukturerat, ha ett stort nätverk för att kunna ha möjlighet att 

välja vem de vill jobba med. Slutligen presenteras olika personlighetsdrag som 

karaktäriserar den frilansande projektledaren men även att lita på magkänslan och 

att ha ”det”.   
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4 DISKUSSION & SLUTSATS 

4.1 DISKUSSION  
Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i 

eventbranschen upplever sin yrkesroll i en gigekonomi. För att undersöka detta 

har tre frågeställningar tagits fram gällande varför projektledare väljer att jobba 

som egenföretagare, vilka utmaningar som de upplever i sin yrkesroll och vilka 

faktorer som påverkar karriären i en gigekonomi. Studiens resultat visar på olika 

drivkrafter och utmaningar som uppstår att jobba med event och som 

egenföretagare, men också olika framgångsfaktorer för att lyckas som frilansande 

projektledare.  

4.1.1 Drivkraften som frilansande projektledare 
Första forskningsfråga efterfrågar ”varför väljer projektledare att jobba som 

egenföretagare i eventbranschen?”. I studiens resultat presenteras teman ”kick, 

”knark”, kreativitet och kunskap” och ”frihet att få bestämma själv” vilket lyfter 

fram olika faktorer som påverkat att projektledare valt eventbranschen men också 

varför de valt att göra det i egen regi som frilansare.  

Lusten efter att ha kul, att andra människor har kul, jobba med roliga människor, 

att kunna påverka hur andra människor roar sig, se hur publik och gäster i en enda 

stor gemenskap tar med sig ett minne eller en upplevelse från eventet tycks vara 

den frilansande projektledarens lycka – glädjas och sprida glädje. Det som gör 

evenemangsprojekten unika är att leveransen sker i samband med genomförandet 

vilket enligt Jansson och Ljung (2004) gör planeringen extra viktigt. Denna unika 

projektform skulle kunna anses som en faktor som stressade projektledare men 

istället beskrivs den som kicken, ”knarket” eller något som man blir ”hög” på. Att 

ständigt känna lite press, göra lite extra och lösa problemen när de kommer tolkas 

som en del av att få utlopp för personernas kreativa sida. Pine & Gilmore (1999) 

menar att branschen efterfrågar människor som är kreativa och innehar 

spetskompetens för att skapa en konkurrenskraftig upplevelse. Att kreativiteten 

finns hos frilansande projektledare råder inga tvivel om, sitt konstanta 

problemlösande tänk, hela tiden utveckla nytt, hitta nya uppdrag och samla 

inspiration. Ytterligare ett sätt att yttra kreativiteten hos projektledarna är då 

tristess och uttråkning leder till att starta upp egna projekt, ofta vid sidan av sitt 

vanliga jobb, i egen regi för att just – få utlopp för sin kreativitet. Något som 
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saknas från tidigare forskning och sticker ut som en av de anledningarna till att 

projekt inom eventbranschen valts är den ständiga jakten efter kunskap. 

Evenemang skapas idag i olika former, några av dessa är företagsevenemang inom 

alla olika branscher (Getz 2005). Det ställer då krav på projektledarna att lära sig 

något om den bransch som de ska jobba i och är enligt frilansande projektledare 

en del av charmen med jobbet, att ständigt ta in ny kunskap. Avsaknaden av 

tidigare forskning kring ämnet skulle kunna förklaras med att detta är en unik 

drivkraft för projektledare som är frilansande då de på ett helt annat sätt kan välja 

vilka branscher de kan jobba i och de själva kan välja att inspireras och utvecklas 

på det sättet.  

Motivationen till att jobba som just frilansare grundas i många aspekter på 

friheten. Friheten och flexibiliteten att få styra fritt över vilka uppdrag, tider, 

platser och personer som ska ingå i teamet anses som en drivkraft. Just friheten att 

kunna styra sin tid lyfter Insightlab i sin rapport (2015) som en del av varför 

många svenskar idag väljer att starta upp som egenföretagare. Att kunna jobba 

under ständig frihet och valmöjligheter gör att många frilansande projektledare 

har svårt att koppla bort sitt jobb men att det inte anses vara en nackdel. Att ha en 

yrkesroll där de ständigt är uppkopplade, ständigt håller en hög service och är 

beredda med en plan A-B-C gör yrket snarare till en livsstil. Studien visar på att 

det är en hårfin gräns mellan vad som är privat och jobb, hur privata möten bokas 

in som vilket jobbmöte som helst och jobba en dag under semestern inte är några 

som helst konstigheter. De frilansande projektledarna upplever sådan stark 

passion och glädje för sitt yrke att antalet jobbade timmar och ”uppoffringar” av 

privat tid inte spelar någon roll så länge friheten om att styra sitt eget liv utan att 

vara fast i en anställning finns.  

4.1.2 Utmaningar som frilansande projektledare 
Andra forskningsfrågan syftar till att identifiera de utmaningar som de frilansande 

projektledarna upplever i sin yrkesroll. Studiens teman ” Egen utan att vara 

ensam”, Hävda yrkesrollens betydelse” och ”Balansen mellan privat- och 

yrkesliv” knyter an till detta.  

Att jobba med människor tycks vara en av den frilansande projektledarens i 

eventbranschens drivkrafter men också en av de stora utmaningarna i yrket. 

Genom att inte tillhöra en specifik organisation skapas ständigt temporära 
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organisationsformer till varje projekt. Att skapa ett stort nätverk och ha personer 

att lita på är viktigt för frilansande projektledare. Cserhati och Szabo (2014) 

poängterar att bygga relationer till leverantörer och projektgruppen för att skapa 

ett framgångsrikt projekt som möjligt. Den tidigare forskningen av Cserhati och 

Szabo (2014) pekar på evenemang i allmänhet och lyfter inte specifikt 

evenemangsprojekt där de flesta i projektgruppen kommer från olika företag. 

Gigekonomins framfart gör idag att allt fler kommer att arbeta i i tillfälliga 

anställningar (McGovern 2017), både projektledare men också de personer som 

kommer in och jobbar under själva eventet och gör ett ”gigjobb”. Det framställs 

då ännu tydligare vikten av, precis som projektledarna uttrycker sig, att jobba med 

bra människor. Den förändring som sker i arbetsmarknaden skapar då både 

förutsättningar men också utmaningar för frilansande projektledare. 

Förutsättningar att den starka företagskultur som upplevs svår att komma in i idag 

kan komma att suddas ut om de flesta inte har en företagstillhörighet utan arbetar 

som egna ”giggare”. Utmaningar kan komma i att hitta rätt person till rätt plats. 

Det kan även uppstå en utmaning kring att många av de frilansande projektledarna 

idag upplever en saknad av samhörighet till en grupp och en gemensam 

arbetsplats. Om gigekonomin fortsätter öka i samma takt som idag finns en risk att 

fler personer kommer att uppleva saknaden av tillhörighet till en grupp och allt 

fler kommer ha flexibla arbetsplatser precis som frilansande projektledarna har 

idag. Hölzle (2010) menar att tillhörighet till en organisation och ha en fast 

arbetsplats påverkar projektresultatet vilket är något som inte alls framkommer i 

studien. Avsaknaden av en fast arbetsplats och tillhörighet tolkas snarare att 

spegla att projektledarna som personer påverkas då de är sociala individer, men 

resultatet av deras jobb påverkas inte av detta.  

Vid genomförande av projekt väljer flera branschen att ta in en projektledare som 

inte hör till organisationen som ett sätt att fånga upp spetskompetens som inte 

finns i företaget (Brown 2000; Berggren et al 2001). Vid evenemangsprojekt 

upplevs det av projektledarna själva att deras spetskompetens gör skillnad, 

däremot har kunden eller projektbeställaren inte samma uppfattning. Det tyder på 

att det är evenemangsprojekt som skiljer sig i mängden från andra projekt. Den 

spetskompetens som projektledare inom evenemang besitter värderas inte lika 

högt som andra branscher vilket i sig är en utmaning, att ständigt få försvara sin 
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yrkesroll. Att få bekräftelsen och vara viktig för andra personer tolkas i denna 

aspekt som viktig för projektledarna och kan också efterliknas med den stora 

drivkraften att glädja andra där det också handlar om bekräftelse från andra 

människor.  

Friheten att jobba som egen anses vara en av de stora drivkrafterna till valet av 

yrkesroll. Att vara egenföretagare skapar också en del utmaningar som inte hade 

uppstått vi en fast anställning. För de frilansande projektledarna finns olika 

orosmoment beroende på var i karriären och livet de befinner sig. Oron för att bli 

sjuk och frånvarande har stark koppling till att vara egen. Det finns inte samma 

skyddsnät och ingen tydlig backup ifall något händer. Vad som kan anses som 

utmärkande med det är att studien inte lyfter fram några som helst vidare aspekter 

kring detta. Det finns en oro för att bli sjuk och inte ha en backup men det 

framkommer inte om det någon gång påverkat projektledarna att få ett uppdrag 

eller inte. Det kan alltså tolkas som en oro som finns hos projektledarna själva 

men inget som deras kunder upplever som ett problem.   

4.1.3 Framgångsfaktorer som frilansande projektledare 
Studiens tredje forskningsfråga berör vilka faktorer som identifieras för att bli 

framgångsrik i branschen. Under temat ” Struktur, nätverk och att ha ”det” -

nycklar till framgång” presenteras olika faktorer som lyfts fram under studien som 

kan komma att påverka karriären för frilansande projektledare. Faktorerna delas 

sedan in i hur ska man jobba, vem ska man jobba med och vem är den frilansande 

projektledaren som person. 

Arbetssättet för frilansande projektledare kan sammanfattas med ordet struktur. 

En framgångsfaktor som belyses är att våga sätta mål för sin karriär vilket 

bekräftas av Jones & DeFillipi (1996) som menar att så länge projektledare har 

viss kompetens och personlighetsdrag kan de bestämma själva över sin karriär. 

Studiens resultat visar tydligt på att det stämmer då de frilansande projektledarnas 

karriär och yrke snarare kan tolkas som en livsstil på grund av alla de 

valmöjligheter och flexibilitet som yrket innefattar. Vad som bör uppmärksammas 

är att studiens resultat visar på att få av de frilansande projektledarna faktiskt 

talade om att de hade en tydlig plan och målbild för sig själva.  
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Ytterligare en faktor som anses påverka är konsten att delegera och som 

projektledare använda sin spetskompetens och enbart göra det som personen i 

fråga är bra på. Denna framgångsfaktor kan liknas med en av de ovanstående 

utmaningar som finns, att ha rätt person på rätt plats. Vilket leder in på vem de ska  

jobba med. 

Branschen i sig är uppbyggd att många personer jobbar tillsammans under kort tid 

i temporära organisationsformer. För att bygga dessa organisationer inför ett 

evenemangsprojekt krävs ett stort nätverk. Det som utmärker sig i studiens 

resultat och som projektledarna själva antyder är unik för just 

evenemangsbranschen och framförallt för de som jobbar som egna är att 

konkurrensen, projektledare emellan, är inte hård utan att de ser varandra snarare 

som kollegor än konkurrenter och hjälper varandra när det behövs. Kanske är det 

så branschen måste fungera för att kunna jobba som egen. Nätverken och att jobba 

med människor kan tolkas som ett dilemma för den frilansande projektledaren i 

branschen. Det är en av de stora drivkrafterna att få möjligheten att jobba 

tillsammans med vilka de vill men också en utmaning i att ständigt vara aktiv och 

skapa nätverken med vad de anser som bra människor. Genom att inte tillhöra en 

specifik organisation så blir nätverken av olika människor och vad som egentligen 

är konkurrenterna projektledarens kollegor och gruppen som de kan känna en 

tillhörighet till.  

Yrkesrollen står inför flera ständiga dilemman gällande drivkraft och utmaningar. 

Det finns ett ständigt driv att vilja få bekräftelse från andra människor i form av 

uppskattning under själva projektet men också bekräftelse att yrkesrollen är på 

riktigt. Resultatet i studien kan tolka den frilansande projektledaren som en social 

individ. Utmaningen kring detta ställer sig i att de saknar samhörigheten i en 

organisation, konkurrenterna i branschen blir också kollegor och alla de sociala 

nätverken och personer som kan ge bekräftelse är temporära.  

Vem är då personen bakom denna yrkesroll och vad krävs av personen i fråga för 

att skapa en frilansande karriär inom evenemangsbranschen? Personlighetsdrag 

som framhävs är bland annat, ödmjukhet, nyfikenhet, lugn, ärlig och ha hög 

närvaro i stunden. Utöver dessa tydliga personlighetsdrag visar studien på saker 

hos personer som inte riktigt går att sätta fingret på vad det exakt är så som lita på 
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magkänsla, social kompetens och bara ha ”det”. I grunden kan detta tolkas till att 

ha en stark självkänsla och mod. Mod för att våga ta de tuffa besluten i hur saker 

ska lösas, kunna ge tydliga instruktioner att säga ifrån när det inte går rätt, mod att 

våga satsa på nya personer i teamet. En självkänsla så pass hög att våga lita på sig 

själv och sina egna beslut. Det är i det stora hela att ständigt vara aktiv och inse att 

det är viktigare att hantera saker än hur saker hanteras. För i slutändan har den 

frilansande projektledaren tagit valet att lita på sig själv, för att få ha en livsstil 

som grundas i frihet för individen.  

4.2 SLUTSATS & FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
Studiens syfte var att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i 

eventbranschen upplever sin yrkesroll i en gigekonomi. För att fånga in de olika 

upplevelser som frilansande projektledare har gällande sin yrkesroll genererade 

studien i sex olika teman som i grunden baserar sig på upplevelser gällande 

drivkrafter till varför denna väg valts i karriären, de utmaningar som upplevs och 

vad som krävs av personen bakom yrkesrollen för att bli framgångsrik.  

Den stora anledningen till valet av eventbranschen tycks vara glädje, att få känna 

det själv men också få ge det till andra. Att göra detta som egenföretagare ligger i 

grund för friheten och flexibiliteten som skapar en livsstil. Gällande upplevelser 

om utmaningar har sammanfattningsvis förklarats att jobbet med olika människor, 

förståelsen hos andra för att yrkesrollen är viktigt och oron för att bli sjuk och 

frånvarande en period de upplevda utmaningarna i yrkesrollen. De olika 

framgångsfaktorer som studien lyft fram har tolkats till att grunda sig i en stark 

självkänsla och mod för att våga tro på sig själv.  

Studiens syfte leder in på hur denna roll upplevs i en gigekonomi. Gigekonomin 

är idag en snabbt växande trend som påverkar arbetsmarknaden. Syftet att 

undersöka för hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin 

yrkesroll i en gigekonomi är för att allt tyder på att allt fler projektledare kommer 

att arbeta som frilansande projektledare. Denna studie kan därför tillföra ett 

kunskapsbidrag i vilka drivkrafter och utmaningar som upplevs av dagens 

projektledare i yrkesrollen för att underlätta för nästkommande generation 

projektledare som kommer jobba på detta sätt.  
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Den starka trenden att jobba som egenföretagare syns tydligt i både Sverige och 

övriga delar av västvärlden. Studiens resultat visar på att det krävs vissa 

personlighetsdrag för att orka hålla uppe det driv som krävs för att lyckas på den 

nya arbetsmarknaden. Studien utelämnar däremot vad som kommer hända med 

dagens arbetsmarknad som varit, där människor lever och eftersträvar trygghet 

med fasta anställningar. Kanske kommer trygghet inte vara det människor 

eftersträvar i framtiden utan istället bytas ut mot frihet på arbetsmarknaden. Precis 

som Elton (2018) talar om är digitaliseringen en stor del av gigekonomins 

framfart. Teknologi och digitalisering är en naturlig del av en yngre generations 

vardag. Är gigekonomin i själva verket ett generationsbyte på arbetsmarknaden 

där trygghet i fasta anställningar byts ut mot frihet att få bestämma själv? 

Framtidens projektledare kommer alltså att drivas av friheten och jobba i en 

yrkesroll som egenföretagare. Det ställer krav på goda nätverk, vilket kan komma 

att bli enklare om även personer som ska jobba i projekten är ”giggare” och kan 

styra över sin egen tid och välja vilka projekt som de ska delta i. 

Evenemangsprojekt ställer krav då genomförande och leverns skrev samtidigt. I 

många fall krävs då extra personal i ett sent skede för att projektet inte kan justera 

sitt leveransdatum, gigekonomin skapar förutsättningar för branschen att enkelt få 

tillgång till rätt personal utan att behöva anställa och ta ansvar.  En arbetsmarknad 

byggd på frihet för individen skapar däremot utmaningar gällande samhörighet 

och företagskulturer. Är då de personliga nätverken av människor och bygga sitt 

eget personliga varumärke lösningen för att gå från trygghet till frihet? 

Då gigekonomi är ett relativt nytt begrepp och det saknas fortfarande forskning 

inom ämnet finns det stora förutsättningar att se hur det kommer påverka 

arbetsmarknaden i stort. Studien efterfrågar enbart att samla in kunskap för att 

skapa förståelse för yrkesrollen som den ser ut idag, om gigekonomin fortsätter att 

växa i samma takt så kan upplevelsen komma att ändras inom bara några år om 

konkurrensen ökar. Vad som kan vara av intresse att se djupare på är vilka 

effekter det har på både projektresultat och arbetsmarknaden i ett större perspektiv 

om fler projektledare gör valet att arbeta som frilansare. För både projektforskning 

och eventbranschen skulle ett kunskapsbidrag vara att se på hur en projektgrupp 

med enbart ”giggare” jobbar tillsamman i jämförelse med en projektgrupp från en 

och samma organisation. Studien har ämnat att undersöka eventbranschen, vidare 
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studier på ytterligare branscher kan tillföra ett kunskapsbidrag då gigekonomin 

kommer att beröra de allra flesta branscher i framtiden.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide: 

Gå igenom brevet och syftet med studien. 

Kan du börja med att berätta lite om din arbetssituation och 

bakgrund som konsult/extern/frilansande projektledare? 

- Hur länge har du jobbat som extern projektledare? 

- Vilka typer av projekt jobbar du med? 

- Hur långt sträcker sig projekten?  

- Hur jobbar du idag för att hitta olika uppdrag/projekt? 

Vad jobbar du med för projekt idag? 

- Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? 

Baserat på respondentens svar så ber jag hen att utveckla och fråga hur hen 

upplever att göra de olika sakerna. 

Är det, enligt dig, något speciellt som utmärker projekt i 

evenemangsbranschen? 

- Är det något projekt som utmärker sig och har varit avgörande 

karriärmässigt? 

- Vilket? och varför? 

- Hur ser du på framtiden för dig inom branschen? 

Varför gjorde du valet att bli egenföretagare?  

- Påverkas/påverkades du av samhällsstrukturen att allt fler väljer att starta 

eget i Sverige? 

Om du nu tänker tillbaka på den tid som du arbetat som konsult 

och att följande frågor är kopplat till denna perioden i ditt 

yrkesliv. 

- Vad upplever du är positivt? 

- Vad upplever du har varit det bästa? 

- Upplever du att det finns utmaningar i ditt yrke? Vilka? 

- Vilka svårigheter har du stött på? 

- Vad skulle du göra annorlunda? 

 

Vilka råd skulle du ge till någon som vill starta upp och jobba som 

konsult inom upplevelsebranschen/ evenemang? 
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Bilaga 2.  

 

Hej, 

 

Mitt namn är Emelie, jag studerar magisterprogrammet i projektledning på Karlstads 

universitet och genomför just nu en studie till min magisteruppsats. Studien syftar till 

att undersöka hur externa projektledare (dvs. konsulter, egenföretagare som driver 

projekt) inom evenemangsbranschen upplever sin yrkesroll. Jag söker därför 

projektledare som driver eget företag/konsultverksamhet med projekt inom 

evenemang.  

Samtalen tar ca 45min, jag möter gärna upp dig och träffas över en kaffe där det 

passar dig bäst. Vårt samtal kommer att spelas in och därefter transkriberas till 

studien. Allt material kommer endast att hanteras av mig och eventuellt mina 

handledare. I själva uppsatsen kommer all information så som namn, organisationer 

och projektnamn att anonymiseras. Personuppgifter kommer att hanteras enligt 

GDPR (se nedan). När studien avslutas kommer uppsatsen att publiceras online och 

allt övrigt insamlat material att raderas.  

Självklart är studien helt valfri och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Jag skulle såklart uppskatta om jag fick ta del av dina tankar och 

erfarenheter. 

 

Tack på förhand!    

Emelie Fredriksson 

  

Hantering av personuppgifter enligt GDPR 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket 

dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som 

kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads 

universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 

del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 


