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Frilansrapporten 2022 



En del frilansar, andra jobbar heltid som fast anställda, någon 
filar på en affärsidé och en annan kombinerar sitt deltidsjobb 
med uppdrag vid sidan. 



Det går ett år och nu har han som frilansar startat eget 
företag. Hon som var anställd har gått ner i tid och frilansar 
vid sidan. Affärsidén har blommat ut till ett eget företag och 
hon med deltidsjobbet har gått över helt till att frilansa från 
Frankrike. 
 

Det går några år till, och vi tror nog rätt om vi gissar att både 
den ena och den andra testat på nya banor och utmaningar 
igen. 

 

Gränserna har rivits, liksom livet är inte arbetslivet statiskt. 
Det är ett dynamiskt arbetsliv. 
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Röster från 
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Frilansrapporten 

De intervjuade huvudsakliga sysselsättning Åldersfördelning bland de intervjuade 

Om undersökningen bland allmänheten



Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos 
webbpanel mellan den 6 och 8 juni 2022. Totalt 
genomfördes 1 066 intervjuer med den svenska 
allmänheten, det vill säga personer 18–79 år.



Svensken testar i snitt tre arbetsformer under arbetslivet, 
men de yngre generationerna testar ännu fler. 

“

Frilansrapporten 

Ett dynamiskt arbetsliv till mötes  


Förr pratade man om att ha ett eller flera jobb samtidigt. Idag 
kombinerar människor snarare en eller flera arbetsformer 
samtidigt. En del tar ett frilansuppdrag vid sidan av sin 
anställning, någon annan jobbar deltid och är samtidigt 
timanställd någon annanstans. 

	

Vi har tidigare diskuterat det nya arbetslivet och skärmfrihet, 
hur vi med hjälp av tiden och världens omständigheter pushas 
framåt och dörrar öppnas för förändring för den enskilda 
individen. Och vi ser inga tecken på avmattning. Pandemins 
effekter kvarstår, och i kölvattnet har individen fått smak på 
friheten både i privatlivet och i arbetslivet. 



I snitt har svenskarna provat på tre olika arbetsformer under 
arbetslivet. Dagens pensionärer (65–79 år) har testat färre 
arbetsformer, 2,5 stycken i snitt, under arbetslivet än de som är 
i åldrarna 30-49 år, som hittills testat 3,5 olika arbetsformer i 
snitt. Det är tydliga tendenser som pekar mot ett allt mer 
utbrett sätt att jobba där varken jobbet eller arbetsformen är 
enformig arbetslivet igenom.  










Frilansrapporten 

Medan många tidigare gick sin utbildning, började jobba och 
gjorde sitt bästa för att växa inom sin yrkesroll och arbeta sig 
uppåt har pendeln nu svängt. Under arbetslivet blickar man 
snarare mot att prova olika roller och till och med yrken. 



Hela 55 procent av svenskarna är antingen tveksamma eller 
negativt inställda till att jobba med samma sak under hela 
arbetslivet. Bland unga i åldrarna 18-29 år är siffran ännu 
högre, hela 61 procent känner sig tveksamma eller negativt 
inställda till ett arbetsliv med samma jobb. 



Bland den åldergruppen, 30-49 år, som hunnit en bra bit in i 
arbetslivet och etablerat sig på arbetsmarknaden svarar ändå 
enbart hälften att de kan tänka sig att jobba med samma sak 
resten av sitt arbetsliv. Än mer förvånande är att samma siffra 
appliceras på den grupp som snart står inför pension, nämligen 
de i åldrarna 50-64 år. 

















	










Unga vill förnya sig under arbetslivet 

55% av svenskarna är tveksamma 
eller negativt inställda till att jobba 
med samma sak hela arbetslivet



Frilansrapporten 

Framförallt unga ser ett dynamiskt arbetsliv framför sig där man 
både vill jobba med olika saker, men dessutom även är beredda att 
skola om sig (64%) för att komma framåt under arbetslivet. Bland de 
unga (18-29 år) svarar hela 70 procent att de kan tänka sig att skola 
om sig en eller flera gånger under arbetslivet. 



Bland dem i åldrarna 30-49 år syns också en stor öppenhet för 
omskolning, 66 procent. Och bland den äldre gruppen (50-64 år) 
kan hela 56 procent tänka sig att skola om sig.  



Rent geografiskt är omskolningsviljan betydligt lägre än snittet i 
Småland och öarna, enbart 47 procent kan tänka sig att skola om sig 
en eller flera gånger under arbetslivet, jämfört med Västsverige där 
viljan är störst, 76 procent.  









	










64% kan tänka sig att skola om sig



5 av 10 lockas av frilanslivet  

I ett varierande arbetsliv är ofta frilans som 
arbetsform ett vanligt inslag. Antingen för en tid, 
vid sidan av, eller helt och hållet. Bland svenskarna 
generellt lockas varannan person (47%) av 
frilanslivet. Hälften (24%) med samma typ av jobb 
som de har idag, och hälften (23%) med ett helt 
annat yrke fast frilans som arbetsform. 



Bland männen är frilanssuget större än bland 
kvinnorna, 51 procent jämfört med 43 procent. 
Och bland den yngre gruppen som är mellan 
18-29 år och som nyligen gjort entrè på 
arbetsmarknaden, eller är påväg in, uppger 50 
procent att kan tänka sig att frilansa i framtiden. 



Rent geografiskt syns också skillander. I Sydsverige 
finns flest frilanssugna människor, hela 63 procent 
av sydsvenskarna kan tänka sig att frilansa i 
framtiden. 





Främsta fördelarna med att 
frilansa enligt svenskarna 



1. Större frihet och kontroll  

2. Enklare att styra arbetstider

3. Mer flexibelt

4. Mer lönsamt 

5. Sätt att förverkliga en affärsié



Friheten som frilanslivet ger är 
den främsta fördelen (40%) som 
människor ser med att arbeta 
som frilansare eller konsult. 



17 procent ser frilansande som 
ett fördelaktigt sätt att 
förverkliga en affärsidé. Bland 
unga i åldrarna 18-29 år väger 
flexibiliteten över som största 
fördelen (51%) 




Frilansrapporten 



Frilansrapporten 

Majoriteten av svenskarna (65%) gör eller vill göra karriär, men 
huruvida man är beredd att offra en del av privatlivet för karriären 
varierar. Den gamla skolan håller på att gå ur tiden, då arbetet var 
livets stolthet och obetald övertid en självklarthet i många 
branscher. Nu gör istället egentiden entré och det egna välmåendet 
tar upp kampen mot karriären. 



Störst andel (43%) av svenskarna vill gärna göra karriär, men är inte 
beredda att låta det gå ut över privatlivet. 20 procent uppger att de 
är beredda att offra en del av privatlivet för karriären, och 18 
procent sätter privatlivet i första rummet snarare än karriär, och gör 
enbart det man ska på jobbet. 



Även bland de som är nya på arbetsmarknaden i åldrarna 18-29 år 
syns en bred ovilja till att offra privatlivet. Den stora majoriteten vill 
inte låta jobbet påverka privatlivet, medan 29 procent svarar att 
man är beredd att offra en del av privatlivet för att göra karriär. 
Enbart 3 procent av de unga svarar att de siktar högt rent 
karriärmässigt, och är beredda att offra privatlivet för att nå dit man 
vill. Bland de en bit in i karriären, i åldrarna 30-49 år, svarar 53 
procent att man gärna gör karriär, men inte på bekostnad av 
privatlivet. 
















Välmåendet tar upp kampen mot karriären



Frilansrapporten 

Den stora majoriteten av svenskarna tycker att det är 
viktigt att ens partner har samma inställning till 
arbetslivet, det vill säga att båda antingen prioriterar 
arbetet högt och låter det gå ut över privatlivet eller 
tvärt om, istället för att t.ex. enbart en av partnerna 
regelbundet jobbar över och tar med sig arbetet hem. 



Unga i åldrarna 18-29 år sticker ut i befolkningen, 
hela 65 procent tycker det är viktigt med en liknande 
inställning till arbetslivet hos partnern som sig själv. 



Det syns även en skillnad i jämförelsen mellan män 
och kvinnor. Kvinnor tycker det är viktigare än män 
med en liknande inställning till arbetslivet, 66 procent 
av kvinnorna jämfört med 53 procent av männen. 








Lika barn leka bäst 

Kvinnor

MänAllmänheten



Frilansrapporten 

Allmänheten i dagsläget har under arbetslivet hittills provat 3 
arbetsformer. Bryter man ut resultataten mellan åldersgrupper och 
kön ser det annorlunda ut. Dagens pensionärer (65–79 år) har testat 
färre arbetsformer, 2,5 stycken i snitt, under arbetslivet än de som är 
i åldrarna 30-49 år, 3,5 stycken i snitt. Vilket indikerar att trenden 
med många arbetsformer under arbetslivet är nutida och dessutom 
en relativt ny trend. 



Rent generellt har 91 procent av svarande i undersökningen provat 
en heltidsanställning och hela 57 procent har/har haft ett extrajobb 
eller en timanställning. 35 procent har testat ett vikariat och 12 
procent har testat på frilans under arbetslivet hittills. 



77 procent av unga i åldrarna 18–29 år har eller har haft ett 
extrajobb/timanställning, och nära en av tio (9%) har frilansat. 
Gällande frilans är det rent geografiskt i Stockholm som flest (17%) 
testat frilans som arbetsform. Bland egenföretagare har hela 42 
procent innan testat frilans som arbetsform. 








Heltid, deltid, vick och frilans 

- samtidigt eller om vartannat?


Kvinnor har i betydligt större 
utsträckning än män provat 
både deltid och vikariat, och 
flest arbetsformer generellt.  



Frilansrapporten 

Blickar svenskarna framåt är flertal arbetsformer attraktiva 
att testa på genom arbetslivet. Förutom heltidsanställning, 
som är den mest populära arbetsformen, provar svenskarna 
gärna deltid och frilans/konsult som arbetsform genom 
arbetslivet. 



Den minst populära arbetsformen att prova på är vikariatet, 
även om 22 procent av svenskarna uppger att de är öppna 
för att testa på att jobba som vikarie.



Unga är den grupp där man kan tänka sig att prova flest 
arbetsformer, och rankar över allmänheten på samtliga 
typer av arbetsform. 



Just frilans som arbetsform står högre i rang än 
egenföretagare bland både allmänheten och bland unga när 
man tittar på en åldersuppdelning. 










Frilans hellre än eget företag



Frilansrapporten 

Självklart finns det jobb som lockar mer än andra, och en hel del uppdrag och tjänster som leder till större 
möjligheter och framgångar. En del karriärer ligger i linje med värderingar och en del skapar en rejäl inkomst. 
Betyder det att vi drömmer om jobb och förverkliga oss själva genom arbetet? Nej, Inte längre. Drömmen 
ligger i privatlivet, och jobbet är snarare medlet för att uppfylla drömmen. 



Drömmen om mer tid, med fritid, mer ekonomisk frihet och ett mer dynamiskt liv. Men det skadar ju inte om 
det är trivsamt längs vägen... 



I det nya dynamiska arbetslivet står privatlivet i centrum, och varierande jobb med olika arbetsformer är 
medlet. Arbetsmarknaden är betydligt lättare idag att anpassa efter individ och behov. Under en period 
passar heltidsanställningen, och under en annan jobbar man halvtid på distans med några frilansuppdrag vid 
sidan. 	










Drömjobbet är en myt, i privatlivet ligger drömmen 



Frilansrapporten 

Röster från 

frilansarna 



Frilansrapporten Om undersökningen bland egenanställda



Undersökningen genomfördes genom en 
webbundersökning mellan den 15 och 23 juni 2022. 

Totalt genomfördes 1 214 intervjuer den svenska 
frilansare och konsulter över 18 år, som är 

egenanställda genom Cool Company. 

De intervjuade huvudsakliga sysselsättning Antal frilansare har ökat med 100 procent sedan 2017

De senaste 5,5 åren har frilansindustrin blomstrat. En viss utplaning 
syntes under de pandemidrabbade åren 2019-2020, följt av en rejäl 
återhämtning därefter.



Frilansrapporten 

Frilansare trivs med frilanslivet



Som egenanställd frilansare kan man arbeta med i princip 
vad som helst, skillanden ligger i arbetsformen och att 
man är sin egen chef istället för att arbeta under någon 
annan. 



Det är yrken inom design och marknadsföring som 
dominerar frilansbranschen, med 21 procent av 
frilansarna. Här återfinns frilansare inom bland annat 
design, marknadsföring, copywriting, foto och film.  



De allra flesta frilansare trivs med sitt sätt att arbeta. Hela 
50 procent vill fortsätta frilansa, och 14 procent kikar mot 
att starta eget som vid ett lyckat frilansliv blir ett naturligt 
nästa steg för många.



Få vill dock byta sitt fria frilansliv mot en anställning inom 
det närmsta året, enbart 11 procent uppger att man 
snarare tittar mot en anställning inom det kommande året. 



Frilansrapporten 

Flexibilitet och frihet lockar med frilanslivet



Att kunna jobba extra på sidan av något annat när det passar eller 
kunna lägga upp livet och arbetslivet som man vill – det är det 
som lockar med frilanslivet och en egenanställning. Frilansarna vill 
också vara fria från bokföring och admin, och lägga sin tid där den 
gör som mest nytta. 



Frilans som extra inkomst vid sidan av är populärt, hela 41,5 
procent av frilansarna har någon annan huvudsaklig sysselsättning 
som t.ex. studier. men passar på att frilansa för att få in extra klirr i 
kassan.  



De frilansare som frilansar på heltid väljer frilanslivet för att det är 
bättre anpassat till deras livsstil än vad en anställning är. Att kunna 
välja själv var, hur, när och med vem eller vilka man arbetar med är 
lockande för en av tre frilansare.



Att slippa lägga tid och energi på att varje månad krångla med 
admin och bokföring gör också att frilansare väljer egenanställning 
framför att starta ett eget företag. Frilansarna vill vara fria och 
flexibla, och hellre lägga tiden på annat än bokföring och oro över 
skatteinbetalning. 




Frilansrapporten 

Frilansarna vill satsa på sin karriär, men inte offra 
sitt privatliv



När man frilansar genom en egenanställning slipper man lägga 
tid på administration och bokföring. Den tiden kan man istället 
lägga på sådant som är viktigt för en, såsom ens karriär och 
privatliv. Och det är just en sådan prioritet som en stor mängd 
frilansare gör. 



Störst andel (36,5%) av frilansare tycker att karriären är viktig 
men vill inte låta det gå ut över privatlivet, att slippa hantera 
och tänka på administration och bokföring underlättar ett 
sådant liv. Men visst finns det även en stor andel frilansare 
som har satt en hög ambitionsribba för arbetslivet, 26 procent 
uppger att gör eller vill göra karriär och faktiskt är beredda att 
offra en del av privatlivet för den. 



Oavsett hur man ser på uppdelningen mellan privatliv och 
karriären tycker majoriteten av frilansarna (63%) tycker att det 
är ganska eller mycket viktigt att en partner delar deras 
inställning till uppdelningen mellan jobb och privatliv. 





Frilansrapporten 

Frilansarna vill testa nytt! 



Oavsett om det är som frilansare eller genom någon annan 
arbetsform kan majoriteten (65%) tänka sig att skola om sig 
en eller flera gånger under arbetslivet. Att man trivs med att 
frilansa och vara fri betyder inte att man behöver frilansa 
med samma sak genom hela arbetslivet – eller frilansa hela 
tiden heller för den delen. Svenskarna är dynamiska och 
nyfikna, och ett statiskt arbetsliv är ett minne blott. 



Över hälften (53%) av de tillfrågade uppger även att de är 
tveksamma eller inte kan tänka sig att jobba med samma 
sak under hela arbetslivet, och där är defintivt omskolning 
eller fortbildning ett alternativ för att ta klivet mot något 
annat yrke eller en ny arbetsform. 






Kan tänka sig att jobba 

med samma sak resten

 av arbetslivet 

Kan tänka sig att 

skola om sig 



Frilansrapporten 

Arbetslivet är dynamiskt och ständigt i förändring 



Frilansarna har testat både det ena och andra innan de började 
frilansa, hela 87,5 procent har tidigare haft en 
heltidsanställning. 73,5 procent har extrajobbat/varit 
timanställda innan, vilket skulle kunna vara en arbetsform som 
därefter övergått till att frilansa vid sidan av. Hela 37,5 procent 
av de egenanställda frilansarna har dessutom haft egna företag 
vid någon punkt i livet.




Ett statiskt arbetsliv ligger i det förflutna! 



Störst andel (69%) av frilansarna vill arbeta som frilansare 
eller konsult, men både en heltidsanställning (67%) och 
egenföretagande (57%) kommer tätt därefter på 
önskelistan. De är öppna för att testa de flesta 
arbetsformerna under arbetslivet, och att man frilansar just 
nu betyder inte att man gör det för evigt utan snarare att 
det under den här perioden i livet passar bra med det 
övriga livet. 



Frilansrapporten 

Frilansare har sedan länge varit tidiga och ofta ledande i svängarna på arbetsmarknaden. När covid-19 lamslog 
flera branscher var frilansarna, som länge redan jobbat mestadels digitalt, snabba att visa vägen och även 
flytta det tvungna Meet ‘n Greet till Zoom. Efter pandemin när resmål och sommarstugor fortsatte att 
befolkas av anställda, till följd av den flexibla arbetsplatsen och skärmfriheten, var den digitala nomaden redan 
etablerad bland frilansare. Nu när arbetsmarknadens pendel sakta svänger mot att i än större grad sätta 
privatlivet framför arbetslivet, och variera sig snarare än att gå i hjulspår är frilansaren redan på plats mitt i 
flexibiliteten.    

	

I kommande sidor delar vi med oss av intervjuer med tre av frilansarna som bedriver sin verksamhet och 
fakturerar utan företag. Vid en första anblick verkar det enbart vara själva frilansandet de har gemensamt, 
snarare än hur man väljer att frilansa. Men tittar man lite närmre ser man den röda tråden, nämligen det 
dynamiska sättet att välja arbetssätt och anpassa sin arbetssituation efter vad som passar lusten, tiden och 
ekonomin bäst. helt enkelt vad som passar livet bäst. 









De dynamiska frilansarna 



Frilansrapporten 

Monicas väljer arbetsform efter privatlivets behov



En erfaren frilansare som idag främst tar uppdrag vid sidan av 
sin anställning är Monica. Hon arbetar brett inom 
marknadsföring och började frilansa redan på gymnasiet. 
Monica berättar att hon genom åren provat på alla möjliga 
arbetsformer, allt från att frilansa, vara anställd på olika byråer 
och haft eget företag.



Det var friheten som först lockade henne till frilanslivet, och 
möjligheten att kombinera uppdrag med sina studier.



– Jag anpassade själv när jag arbetade beroende på hur 
studierna såg ut. Det var mycket enklare få ihop studierna med 
frilansande än något annat jobb. Senare i livet har jag flyttat 
runt i världen men fortfarande jobbat med svenska kunder, då 
har också frilans som arbetsform passat perfekt.



Efter många år i frilansvärlden ser Monica självklart även luckor 
och nackdelar. Hon tycker dels att det borde bli enklare både 
för företag att anlita frilansare men också för privatpersoner att 
frilansa. I dagsläget tycker Monica att skyddsnätet är för dåligt, 
t.ex. är det svårt att få ett banklån och att ha ett eget företag 
innebär mycket pappersarbete och krångel som hon tror 
skrämmer många från att våga testa vingarna som frilansare. 






Frilansrapporten 

När Monica var yngre och helt ny som frilansare beskriver hon 
sig själv som kaxig, modig och lite naiv när det kom till att hitta 
kunder. Hon hörde av sig till företag eller kompisars föräldrar 
och sålde in sig själv ordentligt, och det lönade sig! 



För Monica är det viktigt att hålla sina tider och rutiner, oavsett 
vilken arbetsform hon haft. Hon arbetar generellt under 
vardagar mellan 8 och 17, även när hon frilansar. Ibland har det 
dock varit svårt att hålla sig inom ramen, och det har blivit en 
del kvällar och helger. Hon berättar även att vissa arbeten, som 
t.ex. fotograferingar, kan vara behöva göras på kvällar eller 
helger.



-	Jag har disciplin och skjuter inte upp saker. Börjar man släppa 
på disciplinen och tar en för lång lunchpaus flyter arbetstid och 
fritid lätt ihop, det försöker jag undvika. 



För den som funderar på att börja frilansa ger hon rådet att 
våga prova och tro på sig själv. Att frilansa kan vara 
skrämmande, det kan vara jobbigt i perioder, men också det 
bästa man gjort. Monica menar att ett sätt att sänka tröskeln 
för sig själv är att börja frilansa på sidan av en anställning för att 
känna sig tryggare. 


-	Om det vara enklare att frilansa skulle nog fler våga, vilket 
skulle gynna samhället i längden. Det är bra för ett samhälle att 
fler vågar satsa på en affärsidé och startar eget företag eller 
frilansar. 



Monica tror att hennes framtida arbetsliv kommer fortsätta vara 
dynamiskt och att var hon är i livet får styra hur hon arbetar. I 
den närmaste framtiden kommer hon fortsätta som nu, att hon 
kombinerar en anställning med att frilansa på sidan av med 
sådant som inte konkurrerar med hennes arbete som anställd. 
Däremot vet hon inte hur det ser ut om fem eller tio år.



Som etablerad inom branschen har Monica haft lyxen att 
hennes kunder följt med henne även när hon frilansat. Med 
tiden har kunder även rekommenderat henne och hon har inte 
behövt jaga uppdrag. 



-	Det gäller också att synas och finnas, genom att vara aktiv på 
t.ex. LinkedIn och vårda sitt nätverk. Nu när jag har en 
anställning tar jag en del uppdrag för kunder mest för att vårda 
vår relation och hålla kontakten levande. 




Frilansrapporten 

Fredrik frilansar med sin hobby på sidan av 



Fredrik är en van frilansare, trots att han har en 
heltidsanställning som utvecklare. Sedan 2012 har han 
nämligen drivit podcasten Kodsnack tillsammans med några 
kompisar. Cirka ett år efter starten började de ta in sponsorer 
för sin podd och valde att fakturera genom Cool Company 
istället för att starta ett företag. De hade en trygghet i sina 
anställningar och podden startade som ett roligt projekt, 
därefter kom sponsorerna. 



Fredrik spekulerar kring sitt framtida arbetsliv och tror att han 
kommer fortsätta i samma spår som nu framöver, han trivs bra 
på sitt heltidsjobb samtidigt som han tjänar extra pengar på 
något som han tycker är riktigt roligt. 



-	Jag har alltid varit lite sugen på att skala upp frilansarbiten 
mer, och att kunna göra mer. Samtidigt har jag ett jobb jag trivs 
med och har lyxen att frilansa med något som är kul och kunna 
tjäna pengar på det. I min bransch är det vanligt att folk börjar 
frilansa eller bli konsulter, det är ett steg som många har gjort 
eller funderar på. Det är en stor marknad och stor efterfrågan 
på utvecklare så frilansande är populärt!
 










Fredriks veckor ser olika ut, förutom sitt heltidsjobb varier 
inspelningarna beroende på om de har gäster i podden de 
behöver anpassa sig efter eller när fritiden tar över. Generellt 
sett arbetar han på sitt vanliga jobb mellan 8-17 med en paus 
under dagen där de spelar in sin podd följt av klippning på 
kvällstid. De lägger ungefär fem timmar i veckan på att spela in, 
klippa och ha kontakt med sponsorer. 



Han har lite svårt att dra gränsen för var arbetet tar slut och 
fritiden tar vid när det kommer till podden, eftersom det är en 
hobby samtidigt som ett jobb. Tankar och idéer kring podden 
kan dyka upp när som helst. 



-	Jag har en tydlig uppdelning mellan mitt heltidsjobb och 
fritiden, men med podden är det en suddig gräns. Det är viktigt 
för mig att jag har tid för familj och vänner. På min fritid vill jag 
hinna med mycket annat än podcasten, även om det är roligt.


Jag har alltid varit sugen på att skala 

upp frilansbiten mer 

“



Frilansrapporten 

Per började frilansa under sina studier 

- och fick mersmak för frilanslivet
 

Per har frilansat med grafisk design på heltid i ungefär ett år, och är 
precis i startgroparna av att starta ett eget företag. För ett år sen 
tog han examen från Brobygrafiska och fick rekommendationer 
under sin praktikperiod att börja frilansa genom egenanställning. 
Det gjorde han och han upplever att det var ett perfekt sätt att 
komma igång med frilansandet.



-	Jag började frilansa lite under min studietid och kunde kombinera 
arbetet med studierna. Jag märkte hur skönt det var att kunna 
lägga upp tiden precis som jag vill. Är det fint väder kan jag åka och 
bada, och istället jobba mer imorgon. Det kändes lockande att leva 
det livet!



Som för många andra är det friheten som Per uppskattar mest med 
frilanslivet, att kunna variera sina dagar. Vissa dagar jobbar han inte 
alls, medan han andra dagar hamnar i ett flyt och kan jobba i 
princip hur mycket som helst. 



-	Jag är taggad på mitt jobb på ett helt annat sätt. Jag är själv 
ansvarig för mina projekt och får jaga egna uppdrag. Dessutom 
finns det inget stopp, jag känner att jag kan ta mig var som helst. 
Jag är inte beroende av en arbetsgivare eller att bygga karriär på 
ett företag efter någon annans villkor. 











Frilansrapporten 

Friheten frilanslivet kommer med ger också en osäkerhet. Per 
upplever att han inte har ett jämnt eller stadigt inflöde av 
pengar. Det kan gå några veckor utan uppdrag, medan det sen 
kommer massvis på en gång. Han önskar att det skulle vara en 
mer jämn arbetsbörda och på så sätt en jämnare fördelning av 
sin lön. 



-	Sen är det jobbigt med allt det administrativa som kommer 
med frilansande, man blir rädd för att göra fel när det är så 
mycket att hålla koll på. Det är det som varit så skönt med att 
överlåta allt det till Cool Company. Jag vill istället lägga min tid 
på det jag kan och jobba med det jag är bra på. 



Per tycker att fler borde testa frilanslivet, och upplever att hans 
bransch är tacksam att frilansa inom. Men han förstår att många 
kan känna att det är läskigt att vara sin egen chef. Han har själv 
precis startat ett eget företag, och tyckte till en början att det 
var väldigt krångligt.



-	När jag skulle registrera mitt företag kände jag att det inte är 
gjort för mig, man måste nästan känna någon som kan hjälpa en 
att komma igång och förstå allt. Som tur är gjorde jag det, för 
allt kändes onödigt komplicerat och rörigt.


När Per började sitt frilansande hörde han själv av sig till företag 
och frågade om de behövde hjälp, oftast var det små företag. 
Han såg företags utdaterade och fula logotyper på Facebook 
och fick idéer, hörde av sig till företagen och de kom igång och 
arbetade. Han beskriver att han som designer tycker om att lösa 
problem, därför var det en enkel väg att själv hitta loggor som 
behövde uppdateras. Nuförtiden kommer uppdragen mer per 
automatik, företag hör av sig till honom i stället för tvärtom. 



Suddig gräns mellan jobbet och fritiden

Per har precis börjat arbeta från ett kontor, vilket underlättar 
skiljelinjen mellan arbete och fritid. När han arbetade hemifrån 
var det svårt att vara helt ledig, men nu lämnar han kvar datorn 
på kontoret. Även själva resan till kontoret och att träffa andra 
människor på kontoret bidrar till att jobbet och fritiden skiljer sig 
åt. 



-	Jag försöker låta bli att arbeta hemma överhuvudtaget, i början 
var det svårt men jag blir bättre och bättre. Jag har lärt mig att 
man inte behöver svara på mail eller meddelanden på en gång, 
förut kikade jag om folk hade skrivit och svarade direkt, men 
inte längre. 





