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Sammanfattning 
Projektanställningen är en av de atypiska anställningsformer som faller under begreppet 
tidsbegränsade anställningar och anses vara den mest gynnade gruppen inom samlingsnamnet. 
Genom en kvalitativ intervjustudie baserad på 8 djupintervjuer ämnar uppsatsen ge en ökad 
bild av intervjupersonernas upplevelser av hur arbetslivets sfär och den privata sfären 
kombineras och inverkar på varandra. Analysen utgår från en teoretisk referensram bestående 
av sociologerna Sennett, Giddens, Castells, Beck, Berger & Luckmann samt Bauman. 
Resultaten tyder på att arbetslivet har en starkt identitetsskapande effekt och att anknytningen 
till arbetet, de sociala relationerna i individernas kontaktnät, upplevs som starka. I studien 
framkommer att intervjupersonerna som under lång tid arbetat som projektanställda inom 
mediebranschen upplever arbetet som givande, intressant och möjlighetsskapande. Dessutom 
identifieras en upplevd trygghet i de kontaktnät som intervjupersonerna skapat i arbetslivet, 
vilka prioriteras framför relationer i den privata sfären. Kontaktnäten har en 
arbetsgenererande funktion som kräver stort engagemang och ett ständigt underhåll för att 
bibehållas. För intervjupersonerna går den rörliga anställningsformen hand i hand med en 
ambulerande och flexibel livsstil och arbetets och den privata sfärens ramar visar sig bli allt 
otydligare liksom föreställningen om var gränserna mellan sfärerna går.  
 
 
Abstract 
Project work is one of the atypical contracts that fall under the concept of temporary jobs and 
is considered the most privileged group in the name of the collection. Through a qualitative 
interview study with 8 project employees the paper will provide a better picture of the 
interview subject’s experiences of how working life and private sphere are combined and 
affect each other. The analysis is grounded in a theoretical framework based on the theories of 
the sociologists Sennett, Giddens, Castells, Berger & Luckmann, Beck and Bauman. The 
results suggest that the labour is strongly related to the interviewees’ conception of their 
identity, the attachment to the work and social relations that are related to the workplace is 
perceived as strong. The project employees consider their work as being rewarding, 
interesting and creative in the way that it creates opportunities, which are an explanation to 
why the interviewees have chosen to work as project employees for a long period of time. It’s 
also identified that the interviewees’ network of business contacts provides a form of security 
and feeling of safety. The networks have a work-generating function, which requires a great 
deal of commitment and a constant continuation to be maintained. For the interviewees the 
variable form of employment goes hand in hand with an ambulant and flexible lifestyle and 
the boundaries between the work life and the private spheres is becoming more diffuse. 
 
 

Nyckelord: Anställningsform, projektanställning, arbetsliv, privat sfär, relation, flexibilitet, otrygghet, 

och självförverkligande 

Keywords: Employment, project work, work, private sphere, relationships, flexibility, insecurity and 
self-fulfilment. 
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1. Inledning  

Industrialiseringen, den kunskapsmässiga utvecklingen och den ekonomiska globaliseringen 

har lett till nya former av arbeten och en ny global marknad för varor men framförallt tjänster. 

De privata tjänsteproduktionsarbetena innefattar bland annat marknadsföring, finansiella 

tjänster, juridisk expertis samt IT och data (Bygren Gähler & Nermo 2004:13). Anpassningen 

sig till arbetsmarknadens krav och behov har inneburit att individen varit tvungen att anta en 

mer flexibel roll än tidigare (Castells 1999). Den privata sfären har formats parallellt och i 

samverkan med den samhälleliga utvecklingen, arbetslivet och den privata sfären är två delar i 

det så kallade livspusslet som denna uppsats ämnar närma sig. Hårdare krav och villkor på 

arbetsmarknaden samt att både män och kvinnor förvärvsarbetar har lett till en förändrad syn 

på mäns och kvinnors traditionella roller och arbetsdelning vilket skapar förutsättningarna för 

den moderna människans liv och en ökad individualisering återspeglas i den privata sfären 

(Knoll & Witt 2005:16-20).  

 

Traditionella familjeformer upplöses och ombildas. Samboförhållanden blir allt vanligare och 

kärnfamiljen, definierad som ett gift heterosexuellt par med biologiska barn där mannen 

förvärvsarbetar och kvinnan är hemmafru, är en bedarrande familjeform även om dess 

traditionella mönster, det vill säga ett hushåll med två föräldrar och barn, fortfarande är 

rådande (Bygren Gähler & Nermo 2004:36-39). Föreställningarna om hur den privata sfären 

bör ser ut behöver inte alltid stämma överens med hur det faktiskt ser ut. Upplevelsen av 

livspusslets prioriteringar kan till stor del härledas till individens egna föreställningar. Att 

förhålla sig till en flexibel arbetsmarknad och samtidigt kombinera arbetslivet med den 

privata sfären har gjort det så kallade livspusslet allt mer komplext. Projektanställningen, som 

är ett relativt nytt inslag på arbetsmarknaden, utgör stommen i denna uppsats. Att arbeta i 

olika former av team är ett av det moderna flexibla samhällets signum och genom att 

undersöka projektanställda inom mediebranschen och deras upplevelser av arbetslivet kontra 

den privata sfären ämnar uppsatsen att försöka förstå vilka fördelar respektive nackdelar som 

de projektanställda upplever. Med fokus på de projektanställda inom mediebranschen i 

Stockholm blir det betydelsefullt att se till hur arbetslivet och den privata sfären kombineras 

och prioriteras i en sammantagen livsstil.  
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2. Syfte 

Syftet är att se till hur projektanställda inom mediebranschen i Stockholm, upplever relationen 

mellan arbetslivet och den privata sfären. Vilka prioriteringar blir förknippade med att vara 

projektanställd inom mediebranschen och vilka positiva respektive negativa konsekvenser 

upplever de projektanställda som direkt relaterade till deras anställningsform. 

 

 

3. Frågeställningar 

1. Hur upplever individen den kortsiktighet som präglar anställningsformen? 

2. Hur upplever projektanställda i mediebranschen relationen mellan arbetslivet 

och den privata sfären? 

3. Vilka prioriteringar förknippas med den flexibla arbetsmarknaden? 

 

 

 

4. Definitioner  

 

4.1 Arbetsliv och den privata sfären 

Arbete och privatliv är starkt sammankopplat och var gränsen mellan de två sfärerna går är 

inte självklar. I denna uppsats är distinktionen mellan det privata och arbetet viktig att 

förtydliga och indelas i arbetslivet och den privata sfären.  

 

Arbetslivet sfär syftar till den tid och engagemang som åläggs åt det betalda förvärvsarbetet. 

Den privata sfären syftar till de delar av individens liv som inte förknippas med arbetet, vilket 

innefattar den tid och engagemang man ålägger familj, vänner, släkt, intressen eller andra 

aktiviteter som inte är betalt förvärvsarbete.  

 

4.2 LAS 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) innebär att en arbetsgivare kan anställa 

personal på behovsbasis, vilket innefattar visstidsanställningar och projektanställningar i 

maximalt tolv månade under en period om tre år. Lagen syftar till att öka den anställdes 
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trygghet. När behovsanställd personal varit anställd i tolv månader under en period om tre år 

har denne rätt eller förtur till en tillsvidareanställning. När arbetsgivare väljer att avskeda eller 

icke förlänga behovsanställning på grund av lagen om anställningsskydd talar man om ut-

LAS: ning. 

 

5. Disposition 

Först presenteras en bakgrundsbild av hur arbetsmarknaden samt de tidsbegränsade 

anställningsformerna utvecklats fram till idag. Därefter följer en genomgång av de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning. Det metodologiska tillvägagångssättet samt valet av 

kvalitativ metod motiveras, samt en översikt av intervjupersonerna ges. Därefter beskrivs 

urval och analysmetod. Slutligen presenteras analysen av det empiriska materialet och 

resultaten.  I den avslutande diskussionen lyfts resultaten från intervjuerna upp i relation till 

den tidigare forskningen och förslag på fortsatt forskning ges. 
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6. Bakgrund  

I följande avsnitt presenteras en kort bakgrundsbild av arbetsmarknadens utveckling för att ge 

en bild av vad projektanställningen spelar för roll på dagens arbetsmarknad och innerbörden 

av att vara projektanställd beskrivs så att läsaren ska få en så tydlig bild av hur de 

projektanställdas förutsättningar ser ut. 

 

6.1 Arbetsmarknadens och anställningsformens förändring 

Inom sektorn för produktionstjänster finns många mindre företag som ofta refereras till som 

kunskapsföretag vilka är typiskt platta organisationer, vilket är en mer rörlig form av 

organisation till skillnad från de mer traditionellt pyramidformade och hierarkiskt uppbyggda 

organisationerna. Organiseringen inom platta kunskapsföretag anses som förebilder för det 

nya arbetslivet (Ahrne, Franzén & Roman, 2003:266). Mediebranschen som innefattar bland 

annat IT, reklam, marknadsföring, tv, radio och journalistik har anammat ett flexibelt 

förhållningssätt på arbetsmarknaden vilket bland annat innebär att man använder 

tidsbegränsat anställda i organisationen för att anpassa arbetskraften efter företagets behov. 

 

De tidsbegränsade anställningarna har ökat generellt från slutet av 1980-talet (Håkansson 

2001) och inom ramarna för tidsbegränsade anställningen har projektanställningen ökat i antal 

från ca 700 000 år 1987 till 900 000 år 2001 (Wikman 2002). Projektanställningen är en av de 

olika tidsbegränsade anställningsformerna vilka vanligtvis betraktas som en gemensam 

kategori (se avsnitt 6.2) vilket gör att sammantagen statistik över tidsbegränsat anställda inte 

säger särskilt mycket om den specifika gruppen projektanställda men kan ändå måla upp en 

bild av utvecklingen. I Stockholmsregionen är 13 % av de anställda tidsbegränsat anställda 

2005 vilket med undantag för år 1998-1999 (13.5%) är den högsta andelen tidsbegränsat 

anställda i Stockholm sedan första mätningen 1986-1987 enligt SCB, undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF) 2005.  

 

I Framtidsutredningen - Stockholm stad (2005), som baseras på statistik från statens 

utrednings och statistikkontor (USK) presenteras framtidsprognoser rörande Stockholms 

utveckling utifrån statistiska data och ekonomiska tendenser. Jämfört med resterande landet 

har Stockholm en hög frekvens av arbetsför befolkning, 77 % och Stockholms befolkning är 

högre utbildad än i övriga landet, 48 % har eftergymnasial utbildning jämfört med 31 % i 
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övriga landet, dessutom är Stockholms befolkning ensamboende i och med att hälften av 

Stockholms hushåll är ensamhushåll (Bremberg & Ponton Klevestedth, 2005:8-10). Att en 

stor andel av Stockholmarna är högutbildade förklaras i rapporten av arbetsmarknadens 

struktur samt att Stockholm har en hög koncentration kunskapsintensiva företag (ibid:23). 

Enligt SCB, enheten för befolkningsstatistik, är förstagångsföräldrar i Stockholmsområdet 

genomsnittligt äldre än i övriga landet vilket kan tolkas som om att fokus på karriär är större i 

Stockholm än i övriga landet. Att individer i storstäder fokuserar på karriär kanske kan hänga 

ihop med att man väljer att skjuta upp andra delar av livet på framtiden?  

 

6.2 Tidsbegränsade anställningar och definitionen av att vara projektanställd 
 
I SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) används samlingsnamnet tillfälligt anställda för 

att benämna behovsanställning, vikariatsanställning, provanställning samt objekts-

/projektanställning. I andra sammanhang används samlingsnamnet tidsbegränsade 

anställningar för att hänvisa till samma kategori av ”atypiska anställningsformer” för att 

beskriva allt annat än den fasta tillsvidareanställningen. 

 

Det finns i grunden två former av tidsbegränsade anställningar. Dels överenskommen 

visstidsanställning som reglerades med nya riktlinjer från och med 1/7 2007 och som idag 

benämns som allmän visstidsanställning, vilken innebär att en anställd inte får vara anställd på 

detta sätt i mer än ett år och arbetsgivaren får endast anställa fem personer med denna 

anställningsform samtidigt. Har man varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i 24 

månader under de senaste fem åren har man rätt till en tillsvidareanställning. Den andra 

formen av tidsbegränsad anställning är; anställning viss tid för speciella arbetsuppgifter, 

denna form av anställning måste innefatta specifika och avgränsade arbetsuppgifter som 

normalt sätt inte förekommer i företagets verksamhet. Anställningsformen har ingen 

tidsbegränsning och innefattar inte någon gräns för hur många anställda som får vara anställda 

på detta sätt samtidigt. Oftast har projektanställda anställning viss tid för speciella 

arbetsuppgifter eller en allmän visstidsanställning beroende på yrke och bransch. När man 

anställs till ett projekt förhandlas anställningsavtal fram i enlighet med kollektivavtal om 

sådant finns. 

 

Arbetsmiljöundersökningar visar att tillfälligt anställda inte ges samma möjligheter till 

kompetenshöjande utvecklingsinsatser eftersom företag rimligtvis inte vill investera i 
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kompetens som andra kan komma att dra nytta av (Wikman 2002:18). Däremot anses 

projektanställningen som den mest gynnsamma formen av tillfälligt anställda, både vad gäller 

möjligheten att påverka hur arbetet ska utföras samt möjligheten till kompetensutveckling 

(Håkansson 2001:8-9).  

Projektanställningar är mer frekvent bland män än bland kvinnor och vanligt förekommande 

inom media, forskning, utveckling samt inom byggnadsindustrin. Arbetet avgränsas på ett 

enkelt sätt, när projektet är genomfört är arbetet avslutat. Projektanställningar används för att 

åstadkomma kapacitetsflexibilitet, det vill säga anpassa företagets kapacitet vid behov och för 

att säkerställa kompetens till ett visst projekt, utan att behöva anställa fast personal som inte 

kommer att passa till nästa projekt.  

 

Ofta är de projektanställda utbildade inom ett specifikt område och besitter en viss kompetens 

som arbetsgivaren är i behov av. Projektanställningen användas som ett direkt svar på den 

flexibilitet som krävs av dagens företag för att ha en chans att överleva konkurrensen på en 

allt hårdare arbetsmarknad (ibid:12-15).  

 - 10 -  



7. Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna ämnar belysa det empiriska materialet. Teorierna kan förklara 

hur flexibiliteten och kortsiktigheten i anställningsformen hänger samman med upplevelsen 

av livspusslets prioriteringar. Vi ska se närmare på vad den flexibla arbetsmarknaden har för 

inverkan på livspusslet. Vi ser till nätverksstruktur och vikten av de projektanställdas 

kontaktnät, identitetsskapande processer samt hur relationer mellan individer har förändrats 

och antagit nya former.  

 

7.1 Nätverksstruktur - villkoren på en flexibel arbetsmarknad 

Manuell Castells menar att i det i dag, i det informationsteknologiska paradigmet, handlar om att se 

information som råvara. Information skapar teknik och tekniken genomsyrar allt i det moderna 

samhället (Castells 1999:73-74) vilket tillsammans med arbetskraften ligger till grund för att det 

moderna samhället organiseras i så kallade nätverk. Castells talar om ett nätverkssamhälle där arbetet 

antagit en mer temporär form. Den gamla tidens organisering tappar fotfäste eftersom utvecklingen har 

blivit svår att förutspå. I och med övergången från vertikala hierarkiska organisationer till horisontella 

och platta organisationer fokuserar dagens företag på process istället för uppgift vilket ställer nya krav 

på anställdas anpassningsförmåga och flexibilitet (ibid:173). Begreppet flexibilitet i arbetslivet har 

enligt Richard Sennett (1999) förändrats till en flexibilitet som inte ser till de anställdas behov, utan är 

ett svar på företagens krav rörande produktion, produktionsupplägg samt lokaliseringen av företagens 

anläggningar (Sennett, 1999:10).  

 

Begreppet förändring har en positiv klang och individen förutsätts kunna se möjligheterna med 

förändring och våga upptäcka det nya. Det anses gammalmodigt och förlegat att inte bejaka 

förändring. Företagsorganiseringens utformning framtvingar ett risktagande i jakten på det nya, men 

Sennett menar att kortsiktighet som princip undergräver förtroende, lojalitet och ömsesidigt 

engagemang (ibid:113). När allting sker på en ytlig nivå kan inte djupare relationer och förtroenden 

byggas viket leder till att individen avskärmar sig och handlar likgiltigt vilket enligt Sennett kommer 

att undergräva de flexibla systemen till slut (ibid:197-199, 206). Organisationer och företag 

uppbyggda på flexibla, löst sammansatta nätverksstrukturer, försvagar de sociala banden mellan 

individer. För att skapa starka sociala band anser Sennett att individen är beroende av en mer långvarig 

bekantskap vilken inte kan genereras ur exempelvis dagens teamworkmodeller1 (ibid:35). 

 
                                                      
1 Handplockade individer som sätts samman för att genomföra ett projekt eller för att utföra speciella 
arbetsuppgifter. Team sätts ihop för att sedan upplösas och individerna kastas in i nya konstellationer och 
tilldelas nya arbetsuppgifter (Sennett 1999:35). 
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”Trots all flåshurtig entusiasm som den moderna företagsledningen utvecklar 

kring lagarbete inom industrin och näringslivet, är och förblir det en i grunden 

ytlig ideologi. Teamwork är den förnedrande ytligheten satt i system.” (Sennett 

1999:138) 

 

Risktagandet har normaliserats och den som inte vågar riskera kan komma att stagnera. Målet 

har tappat sin betydelse och det är i stället själva resan som är det viktigaste. Målet kan i 

själva verket vara att bryta upp och prova någonting nytt, att inte våga ta risken kan bli ett 

misslyckande i sig (ibid:121). En vilja att ta risker och att ständigt prova på det nya skapar 

goda förutsättningar för tillfälliga anställningar. En outtröttlig strävan mot det nya är ett 

typiskt karaktärsdrag hos vad Sennett kallar den moderna prestationsmänniskan. Denne 

individ är konkurrensinriktad och tar risker men kan aldrig riktigt njuta av framgång, 

individen söker ständigt ett erkännande från andra men kan aldrig riktigt ta åt sig av beröm 

samtidigt som allt i nuet ses som verktyg för att nå det avlägsna målet (ibid:146). Att ta risker 

innebär en utsatthet. Det är per definition mer deprimerande än upplyftande att utsätta sig för 

risker. Att utsättas för ständig riskexponering är tärande för den egna självkänslan (ibid:116-

117). Risktagande bygger på att det i slutändan leder till belöning. Efterverkningarna av ett 

risktagande utan nämnvärd belöning är psykologiskt nedbrytande och kan leda till likgiltighet 

och en känsla av att alltid stå på ruta ett. Individer blir enligt Sennett fångar i tiden som endast 

fokuserar på nuets svårigheter (ibid:126-127).  

 

 

Företag och organisationer tjänar på en utökad tillfällighet, det ickelinjära i produktionen samt 

när nivåer inom företaget tas bort minskar tidsramarna vilket automatiskt leder till 

effektivisering (Sennett 2007:41). De organisationer som anammat de flexibla 

förhållningssätten är beroende av arbetskraft som klarar av att leva upp till effektivitetskrav. 

Trots sin kritik till den flexibla organisationens struktur menar Sennett att i en flexibel 

organisation kan individen få möjlighet till utveckling och ökade erfarenheter på grund av att 

den personliga rörligheten kan vara viktig för en framtida karriär samt innebära spänning 

(ibid:59). De flexibla förhållandena kan även ge upphov till spontanitet vilket på en 

arbetsplats kan motverka både tristess och rutinisering, det ger även individen en form av 

frihet genom att skapa möjligheter för individen att kunna avsäga sig beroende (ibid:129). 
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Tidsanvändningen är den del i den nya ekonomin som förändrats mest. Till skillnad från den 

gamla arbetsmoralen som baserades på en strikt inrutad tidsanvändning samt en moral som 

gick ut på att man skulle göra rätt för sig, menar Sennett att den moderna arbetsmoralen 

innebär att passivt underordna sig tidsscheman och arbetsrutiner (Sennett 1999:138-139). De 

flexibla arbetstiderna kan vara ett positivt inslag för individen då det finns en frihetsaspekt i 

att kunna bestämma över sin arbetstid och anpassa denna efter den privata sfären. Man kan 

kontrollera sin tid på ett sätt som tidigare inte var möjlig. Men Sennett hävdar att de 

långsiktiga målen trots allt blir lidande och individen går miste om både ekonomisk och social 

stabilitet och kontinuitet när allt grundas på kortsiktighet (ibid: 42). Sennett menar att i en 

värld som ter sig fragmenterad kan det vara svårt att finna ett sammanhängande perspektiv 

som kan förutsäga vad som kommer att ske i framtiden (ibid:187). Individen kan uppleva 

ovisshet inför framtiden vilket kan leda till oro, speciellt under ständigt föränderliga 

förhållanden. Det kan dessutom vara slitande att känna att man försakat någonting, till 

exempel delar i den privata sfären, för arbetets skull (ibid:166).  

 

”Ovisshet innebär oro för vad som skulle kunna hända, ovisshet uppstår i ett 

klimat där man framhäver ständigt risktagande, och ovissheten ökar när 

tidigare erfarenheter inte tycks ge någon vägledning till nuet.”  

    (Sennett 1999:134).  

 

Trots risken för oro, stress eller utbrändhet befinner de projektanställda sig i en position där 

många fördelar kan dras av en allt mer individualiserad arbetsmarknad, men Sennett (1999) 

menar att det krävs att individen besitter vissa karaktärsegenskaper för att fullt ut kunna dra 

nytta av flexibiliteten på arbetsmarknaden. De nya formerna av arbetsförhållanden ställer 

högre krav på individens så kallade mjuka egenskaper så som anpassningsbarhet, lyhördhet 

och samarbetsvillighet (Sennett 1999:44).  

7.2 Identitetsskapande 

Identiteten handlar om hur vi definierar oss själva och hur vi uppfattar oss själva i samspel 

med och i förhållande till vår omgivning. I det så kallade nätverksamhället blir enligt Manuell 

Castells (1999) tillhörigheten och ansvaret flexibelt vilket leder till att jakten på identitet blir 

en huvudsaklig källa till social mening (Castells, 1999:17). När identiteten allt mer 

sammansmälts med nätet, vilket symboliserar segmenteringen av samhället, uppstår en 

identitetskris (ibid:205-207). Även Sennett (1999) identifierar faktorer som har en negativ 
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inverkan på individens identitetsskapande och hävdar att kortsiktigheten hotar att urholka 

individens karaktär, speciellt de egenskaper som behövs för att binda samman människor och 

ge individen en hållbar självbild. Dagens kortsiktighet kan innebära att ständigt flytta, att inte 

känna grupptillhörighet eller att aldrig engagera sig på mer än ett ytligt plan. Sennett ställer 

frågan - ”Hur kan identiteten och livssynen utvecklas på ett sammanhängande sätt i ett 

samhälle som består av fragment och episoder?” och åsyftar till att det uppstår en konflikt 

mellan ett allt mer kortsiktigt samhälle och individens strävan efter mer långsiktiga mål 

(Sennett 1999:36-38). 

 

Vad individen uppfattar som normalt och accepterat i sin omgivning samt hur individen 

uppfattar andra uppstår enligt Berger och Luckmann (1979) i den direkta interaktionen mellan 

individer. Deras teori om identitetsskapandet kan anspråkslöst sammanfattas med att om 

individen har få men väl invanda rutiner skapas en tydlig bild av verkligheten och av självet – 

identiteten. Närmare beskrivet; i mötet med andra förstärks uppfattningen om verkligheten 

och i denna process skapas mening av händelser (Berger & Luckmann, 1979:42-46). All 

aktivitet kan bli en vana om aktiviteten upprepas och på så sätt skapas ett mönster, en 

institution. Institutionen är social och reflekterar ett sätt att vara och uppfatta tillvaron och det 

är dess mönster som gör den legitim (ibid:70-75). Inom institutionen blir individens 

handlingar till roller och alla rollens handlingar sker utefter de mönster som finns inom 

institutionen. Individen har på så sätt socialiserats (ibid:91-92). Berger & Luckmann menar att 

inom institutioner med få förändringar i arbetsuppgifterna bildas starka uppfattningar om 

verkligheten eftersom den kan uppfattas entydigt. Även identiteten inom dessa institutioner 

blir stark då rollerna och uppfattningarna om andra framstår som tydliga (ibid:190-191). Det 

torde då följaktligen vara omvänt när institutionen har många förändringar i arbetsuppgifterna 

– att identiteten blir oklar och fragmenterad. Institutioner som är flexibla i den mening att de 

symboliseras av rörlighet och kortsiktighet, som inom mediebranschen, där det förekommer 

många förändringar i arbetsuppgifterna blir med hänvisning till Berger & Luckmanns 

resonemang identiteten oklar och fragmenterad då roller inte uppfattas entydigt. 

 

 

Zygmunt Bauman (2002) menar att en flytande tillvaro leder till att individen måste skapa sig 

flera identiteter, en ständigt pågående process som är varje individs uppgift snarare än 

någonting givet. Identiteterna måste kunna anpassas till olika sammanhang. Under förändring 

gäller det för individen att söka ständig identifiering (Bauman 2002: 174-175). I ett allt mer 
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individualiserat samhälle tvingas individen att i allt större utsträckning förlita sig till sig själv 

(ibid:63ff.). Bauman konstaterar att individen kan få svårigheter att skaffa sig inflytande över 

sitt liv i och med att det kontinuerliga livsperspektivet förändrats. Individen behöver inte 

skapa sig en bestående identitet när livsstrategin går ut på att inte fastna, utvecklas individuellt 

och ständigt upptäcka nya livsvärldar (ibid:199). Detta resonemang går i linje med Ulrich 

Beck (1998) som menar att människors mål idag handlar om att förverkliga sig själva, finna 

sitt eget jag. Individen har den personliga utvecklingen som målsättning, han hänvisar främst 

till unga, högutbildade och höginkomsttagare. De konventionella symbolerna för framgång 

som status, inkomst och karriär räcker inte längre utan Beck hävdar att behovet av att finna 

sig själv och av att skaffa sig ett innehållsrikt liv fyllt av bekräftelse är målet, vilket i 

slutändan kan leda till en ond cirkel av tvivel och ett ifrågasättande av sig själv (Beck 

1998:159).  

 

7.2 Nya former av relationer i arbetslivet   

Som nämnts tidigare beskriver Sennett (1999) teamwork som en ytlig företeelse och att tiden i 

teamet är alldeles för kort för att individen däri ska lyckas bygga upp stabila och mer 

djupgående relationer (ibid:138). Det har blivit svårare för individen att lösa det så kallade 

livspusslet, det vill säga att lyckas balansera arbetslivet och den privata sfären. Chanserna att 

misslyckas med detta är större idag än tidigare. Ett misslyckande i arbetslivet har blivit mer 

svårhanterligt (ibid:165, 180-185). Att individen allt mer måste förlita sig på sig själv beror 

enligt Bauman (2002) på att arbetskollektivitetens gemensamma krafter har uppluckrats och 

det individuella ansvaret på arbetsmarknaden ökat. Individen ansvarar själv för sina 

misslyckanden vilket leder till en ökad otrygghet. Bauman menar i och med detta ökade 

individansvar att kortsiktigheten inte enbart färgar arbetsmarknaden utan även sätter sin 

prägel på relationerna mellan individer, dels på relationerna till arbetskollegorna men även på 

de privata relationerna (ibid:38-42).  

 

Enligt Ulrich Beck (1998) söker vi i grunden trygghet i arbetsmarknaden (Beck 1998:213-

216). Beck menar att förändringen mot mer tillfälliga arbeten skapar en ny social ojämlikhet 

och otrygghet. Han menar att det föreligger en splittring mellan de med fast anställning och de 

som anställs på behovsbasis eftersom arbetsgivarna kan slå sig fria från ansvar de perioder 

individen inte arbetar vilket bidrar till en ojämlik fördelning av den sociala tryggheten och 

karriärmöjligheterna (ibid:229). Projektanställningen är en form av anställning i den flexibla 
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organisationen där det förekommer få beroendeband, varken till arbetsplatsen, arbetsgivaren 

eller till arbetskamraterna. Men detta innebär inte att individen är fritt flytande utan individen 

skapar sig andra former av band, kontaktnät. Kontaktnäten (i likhet med nätverk, se Castells 

1999) upprätthåller en viss form av stabilitet och innebär en trygghet. Kontaktnät har blivit 

säkerhetssystem för individer med tillfälliga anställningar. Täta nätverk kan ge individen en 

känsla av tillhörighet och en trygghet i den annars så flyktiga och tillfälliga tillvaron (Sennett 

2007:61).  

 

7.4 Nya former av relationer i den privata sfären 

Tillfälliga anställningar kan under en tid vara tillfredställande och bidra med spänning och 

ökade erfarenheter, men tids nog menar Sennett (2007) att de flesta människor bär på en 

strävan att finna trygghet, stabilitet och känna tillhörighet till en social struktur. Det finns som 

Sennett uttrycker det en strävan efter att någon ska vilja ha individen permanent, vilket skulle 

kollidera med hur de flexibla systemen är uppbyggda (Sennett 2007:59). Anthony Giddens 

(1995) påpekar att en ökad kortsiktighet i samhället har gjort flyktighet till ett kännetecken 

inom både arbetssfären och den privata sfären. Giddens menar att det uppstår problem att 

hålla ihop relationer, inte minst kärleksrelationer eftersom även de mest intima förhållandena 

blir påverkade av diskontinuitet. Giddens utgår från familjens, sexualitetens och romantikens 

utveckling för att förklara hur det nya individuella livet blivit ett öppet projekt som skapar nya 

krav och bekymmer (Giddens 1995:16).  

 

Giddens (1995) beskriver hur det i slutet av 1700-talet växte fram en föreställning om den 

romantiska kärleken som bygger på den idealiserade bilden av relationen till den andre. Ett 

aktivt sökande efter livslång kärlek där den ena parten uppfyller en brist hos den andre, en 

brist som är direkt kopplad till identiteten i den meningen att den ”trasiga” individen 

tillsammans med den andre blir hel (ibid:47). Äktenskapet kunde på den tiden likställas med 

att bli vuxen. Det fanns en tydlig koppling mellan kärlek, äktenskap och en kontroll över 

framtiden där giftermålet var ett sätt att forma sin identitet (ibid:56-57). Giddens menar att det 

romantiska kärlekskomplexets olika delar inte längre nödvändigtvis är knutna till äktenskapet. 

Det finns andra delar som bidrar till skapandet av en identitet och det är idag identitetens 

innehåll som är väsentlig för individen. Äktenskapet i sig definierar inte längre identiteten, 

som ett exempel på förändringen beskriver Giddens att exempelvis utbildning fått en viktigare 

identitetsskapande innerbörd för unga kvinnor som kommer att arbeta större delen av sina liv, 
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eftersom utbildning möjliggör en framtida självständighet (ibid:53). Det pågår en 

omvärdering av äktenskapet och nära personliga kontakter och det handlar idag främst om 

relationer, en term som Giddens definierar som ”ett nära och fortlöpande förhållande med en 

annan”. Giddens begrepp den rena relationen hänvisar till en situation där en relation etableras 

för egen skull, utifrån vad individerna i den kan få ut utav relationen (ibid:58). Den 

romantiska kärleken (vilken symboliserar den mer traditionella uppfattningen om 

kärleksrelationer) fokuserar på att vi ska finna ”den enda” och bygger på en given tvåsamhet. 

Denna romantiska kärlek kolliderar med den rena relationen och har allt mer fått ge vika för 

det Giddens benämner som en sammanflödande kärlek, vilken förutsätter ett jämlikt 

känslomässigt utbyte. Den sammanflödande kärleken är inte nödvändigtvis monogam utan 

bygger på ett ömsesidigt ”tills vidare”(ibid:61). Vad Giddens beskriver är en bild av en 

förskjutning i hur vi förhåller oss i relation till andra samt hur vi uppfattar oss själva. 

Definitioner av oss själva utifrån ”vi” eller den andre – för evigt, äktenskaplig trygghet eller 

romantisk kärlek är inte längre lika starka. Istället handlar det om att våga släppa taget, finna 

självförverkligande och erkänna den andre i relationen som en egen fristående och 

självständig varelse (ibid:86-90). Den rena relationens ideal innebär ”individens deltagande i 

bestämmandet av villkoren för sina relationer”, vilket tydligt uttrycker skillnaden mellan det 

traditionella och det moderna äktenskapet (ibid:163). 

 

8. Tidigare forskning 

Forskning om de projektanställdas upplevelser och villkor är knapphändig. Det förekommer 

inte många kvalitativa intervjustudier som specifikt ser till gruppen projektanställda även om 

den kvalitativa forskningen ofta behandlar just den subjektiva upplevelsen bland annat av 

relationen arbete – familj. Det förekommer forskning om tidsbegränsade anställningar då ofta 

som en homogen grupp. Genom att se till forskning om de tidsbegränsade anställningarna 

belyses kortsiktighetens effekter men man bör ha i åtanke att inom de tidsbegränsade 

anställningarna finns ett spektra av olika former av anställningar (se avsnitt 6.2) och att de 

projektanställda ofta skiljer sig från dem som arbetar som till exempel timanställda eller som 

vikarier inom andra sorters yrkesgrupper än mediebranschen. Genom att se till forskning om 

relationen arbete och familj belyses problematiken med livspusslet. Nedan presenteras 

tidigare forskning som på olika sätt kan bidra med kunskap som kan relateras till de 

projektanställdas situation och möjligheter.  
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8.1 Vilka gynnas eller missgynnas av tidsbegränsade anställningar? 

I rapporten Språngbräda eller segmentering (2001) från Institutet för arbetsmarknads 

politiska utvärderingar undersöker Kristina Håkansson huruvida användningen av 

tidsbegränsad arbetskraft leder till en uppdelning på samhällsnivå mellan de fast anställda och 

de med tidsbegränsade anställningar. Man syftar till att söka svar på om de tidsbegränsade 

anställningarna fungerar som en språngbräda in i arbetslivet eller om de tidsbegränsade 

anställningarna har en segmenterande effekt. I rapporten betonas vikten av att inte klassificera 

alla tidsbegränsade anställningar som en enhetlig grupp utan se till vilka olika 

flexibilitetsbehov som dessa täcker på arbetsmarknaden (Håkansson 2001:19). Det framgår att 

en del grupper gynnas av tidsbegränsade anställningar, då främst män, provanställda och 

högutbildade. Generellt för kvinnor, säsongsanställda och för lågutbildade visar rapporten 

däremot att de tidsbegränsade anställningsformerna snarare har en segmenterande effekt som i 

förlängningen inte leder till en fast anställning.  

 

Argumentet att tidsbegränsade anställningar per automatik skulle fungera som en 

språngbräda, det vill säga; generera en fast anställning menar Håkansson inte är en korrekt 

bild av verkligheten. Flexibla former av anställningsavtal ger upphov till en segmentering där 

outbildade, säsongsarbetare och kvinnor blir en missgynnad grupp som riskerar att hamna 

utanför den fasta arbetsmarknaden. Denna grupp tenderar i stället att ha flera tidsbegränsade 

anställningar samtidigt och däremellan drabbas av perioder av arbetslöshet (ibid:8-9). Kvinnor 

med tidsbegränsad anställning har generellt svårare än män att erhålla en fast anställning, 

resultatet kan inte förklaras av hemmavarande barn utan verkar snarare kunna relateras till 

kön.  

 

Lotta Persson (2001), demografisk analytiker vid SCB, visar att de projektanställda är en 

förhållandevis gynnad grupp och att deras anställning relativt ofta leder till en fast anställning 

(Persson 2001:9). Men det förekommer tydliga könsskillnader, Håkanssons (2001) studie 

visar att 49 % av de projektanställda männen respektive 27 % av de projektanställda 

kvinnorna övergår i en fast anställning inom en tvåårsperiod (Håkansson 2001:54). Hypotesen 

att de tidsbegränsade anställningarna och då i första hand projektanställningen fungerar som 

en språngbräda stämmer alltså bäst in på männen medan segmenteringstesen stämmer bättre 

in på kvinnorna (ibid:56-57). Rapporten visar även att de tidsbegränsat anställda som arbetar 

deltid gärna skulle arbeta mer till skillnad från de fast anställda deltidsanställda som själva 

valt att arbeta mindre (ibid:38) vilket enligt Håkansson leder till att individer tvingas ta fler 
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tidsbegränsade anställningar samtidigt. Vad gäller de projektanställda visar studien att 59 % 

har 1 förvärvskälla och 24 % har 2 förvärvskällor (ibid:42) vilket tyder på att merparten av de 

projektanställda blir återanställda av samma arbetsgivare upprepade gånger. I stort fungerar 

projektanställningar som en språngbräda till en fast anställning eller genererar nya 

projektanställningar (ibid:47).  

 

När organisationer och företag organiseras i projektform efterfrågas arbetskraft utefter en 

specifik kompetensprofil. De projektanställda har enligt Håkansson (2001) bättre arbetsvillkor 

än andra tidsbegränsade anställda på grund av deras efterfrågade kompetens och de kan på ett 

lättare sätt röra sig mellan olika anställningar utan att däremellan vara arbetslösa (ibid:52-53, 

63). I rapporten framgår att antagandet om att de projektanställdas bättre villkor skulle 

avspeglas i goda möjligheter till fast anställning inte visade sig vara helt korrekta eftersom 40 

% av de vikarie- och projektanställda övergår i en fast anställning inom en tvåårsperiod 

medan de övriga förblir så kallade rörliga vilket innebär att de rör sig mellan arbeten inom 

samma anställningsform. Detta skulle tyda på att projektanställningar används för att anpassa 

personalstyrkan efter arbetsplatsens varierande behov men de kan även utgöra en buffert på 

arbetsmarknaden i syfte att åstadkomma kapacitetsflexibilitet (ibid:69-70).  

 

Projektanställningen är den form av tidsbegränsad anställning som hamnar mittemellan de 

anställningsformer som fungerar som en språngbräda (provanställning, vikariat) och de 

anställningsformer som har en segmenterande effekt (ferieanställning, säsongsanställning och 

behovsanställning) (ibid:73).  

 

Anders Wikman (2002) har undersökt tillfälligt anställda över tid genom att se närmare på 

SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) och arbetsmiljöundersökningar. Till skillnad från 

Håkansson finner Wikman (2002) att tillfälliga anställningar i förlängningen leder till en fast 

anställning. Han poängterar att detta är en trög process vilken inte går att relatera till någon 

specifik ålderskategori. Av de tillfälligt anställda hade 40 % erhållit en fast anställning sju 

kvartal senare (21 månader). Både unga (16-25 år) och äldre (56-65 år) med tillfälliga 

anställningar har svårt att etablera fasta relationer på arbetsmarknaden medan de medelålders 

(36-45 år) lyckas något bättre. Däremot pekar undersökningen på att andelen tillfälligt 

anställda krymper i takt med erfarenhet inom yrket men först efter fem år (ned till ca en 

femtedel) (Wikman, 2002). 
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Resultaten är tvetydiga när det gäller huruvida de tidsbegränsade anställningarna fungerar 

som en språngbräda till en fast anställning eller har en segmenterande effekt och det handlar i 

stort om vilken form av tillfällig anställning man har samt utifrån vilket tidsperspektiv man 

ser det. Av de tidsbegränsat anställda är det kanske de projektanställda som inte missgynnas 

av att inte erhålla en fast anställning på grund av arbetets bättre förutsättningar. Som grupp är 

kanske de projektanställda ofta gynnade i form av utbildning, inkomst och inflytande på 

arbetsplatsen vilket enligt rapport SOU2002 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet ger 

bättre förutsättningar för att lättare lösa livspusslet. Rapporten visar att det handlar om hur 

individens arbetsförhållanden är utformade som ligger till grund för individens utrymme att 

forma sitt privata liv(SOU 2002:5 s. 98-99).  

 

Projektanställningen är en otrygg anställningsform i förhållande till den fasta anställningen. I 

undersökningen Mellan rörlighet och stabilitet konstaterar Bengt Furåker i sin analys av data 

från International Social Survey Program (ISSP) att anställningstrygghet i arbetet är en viktig 

faktor. 82 % av deltagarna i studien ansåg att en fast anställning var viktigt samt att 

anställningstrygghet var betydelsefullt. Furåker menar att anställningstrygghet är viktigt för 

att människor ska kunna planera sin framtid, i synnerhet när det handlar om förändringar som 

att köpa hus, ta lån eller bilda familj (Furåker, 2003:10).  

 

8.2 Möjligheter, begränsningar och val relaterade till den privata sfären 

I SCB: s demografiska rapport (2001:2) Arbetsmarknadsstatus och fruktsamhet har Lotta 

Persson kopplat samman SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) med 

flergenerationsregistret och undersökt sambandet mellan arbetsmarknadssituation och beslutet 

att skaffa barn. Det framkommer att anställningsformen spelar roll för beslutet att skaffa barn. 

Både förvärvsinkomst och position på arbetsmarknaden spelar roll för barnafödandet. Högre 

förvärvsinkomst leder till större benägenhet att skafta barn men även formen av anställning är 

av betydelse. Tillfälligt anställda har 20 % lägre benägenhet att skaffa barn än de fast 

anställda vilket gäller för både män och kvinnor. Kvinnliga arbetslösa har ungefär samma 

benägenhet som tillfälligt anställda. Lägst benägenhet har kvinnor och män som står utanför 

arbetskraften. Resultaten är kontrollerade för ålder, tidpunkt under perioden 1987-98, 

sammanboendestatus och utbildning (Persson 2001). De projektanställda tillhör de mer 

gynnade av dem tidsbegränsat anställda vilket skulle tala för att en högre inkomst skulle 

främja benägenheten att skaffa barn samtidigt som anställningsformen har minskar 
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benägenheten att skaffa barn vilket kan vara en faktor till att familjebildning uteblir eller 

skjuts på framtiden.  

 

Karriären är central för de projektanställda inom mediebranschen och generellt sett är 

möjligheterna att göra karriär av betydelse för om eller på vilket sätt den privata sfären 

påverkas. Kan valet att bilda familj förändra möjligheterna till karriär? I studien Kvinna i 

karriären – kön, familj och karriär studerar Tomas Korpi och Lotta Stern (2004) mäns och 

kvinnors karriärmöjligheter, det vill säga möjligheter till avancemang på arbetsmarknaden. 

Studien syftar att se till familjens inverkan på karriären och hur relationen familj – karriär ser 

ut (Korpi & Stern 2004: 227-228). Det föreligger vissa viktiga könsskillnader i karriärvägar 

för män och kvinnor. Korpi och Stern skiljer på interna och externa avancemang i analysen 

där interna avancemang syftar till rörligheten inom en och samma organisation medan externt 

avancemang syftar till nytt arbete i en ny organisation. Resultaten visar att kvinnors chanser 

till externt avancemang minskar när de har små barn på grund av att kvinnor generellt har 

större tidsmässigt ansvar för familj och barn (ibid:246-247).  

 

Inom familjen, syftat till vuxna med barn, härskar fortfarande en traditionell 

könsrollsuppdelning där kvinnor utför merparten av hushållsarbetet och männen tar det större 

ansvaret för familjens försörjning. Män fortsätter att arbeta heltid oavsett familjesituation 

medan kvinnor i större utsträckning arbetar deltid (ibid:229). Skillnaden mellan mäns och 

kvinnors strategier att förena arbete och familj har enligt Arja Tyrkkö (1999) minskat men 

trots detta så anpassar kvinnor arbetslivet efter familjelivet medan män inte gör det. Kvinnor 

tar det huvudsakliga ansvaret för vad Tyrkkö kallar den praktiska omsorgen om barn medan 

mäns lönearbete i mindre utsträckning styrs av deras ansvar för barn. Män trappar inte ner sitt 

lönearbete för att få ihop livspusslet i samma utsträckning som kvinnor gör (Tyrkkö 

1999:159). 

 

Korpi och Stern (2004) visar på att kvinnors avbrott i karriären och deltidsarbete påverkar 

kvinnors yrkeskarriärer på flera sätt. Dels leder det till mindre erfarenhet och kunskap i 

förhållande till heltidsarbetande, dels signalerar dessa faktorer att man inte satsar på karriär, 

men framförallt är deltidsarbete begränsat till vissa typer av arbeten eller nivåer av arbeten, ett 

heltidsengagemang inom vissa yrken är ett krav (Korpi och Stern 2004:232). De 

projektanställda inom mediebranschen har arbeten som kräver heltidsengagemang som inte 

möjliggör deltidsarbete eller avbrott från arbetet och mäns och kvinnors olika möjligheter 
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bidrar till att det framförallt för kvinnorna blir mer komplicerat. Oavsett om det är ett 

äktenskap, vänner eller barn som inkluderas i den privata sfären blir livspusslet ett dilemma. 

Prioriteringar och möjligheter ligger till grund för hur framtiden formas. Självfallet vore det 

orimligt att tänka att alla projektanställda inom mediebranschen sköt upp eller avstod helt från 

delarna i den privata sfären som exempelvis familjebildandet. Men vad blir konsekvenserna 

när livspusslets olika delar konkurrerar om tiden? 

 

Maria Stanfors (2007) beskriver i Mellan arbete och familj – ett dilemma för kvinnor i 1900-

talets Sverige hur konflikten mellan arbete och familj kan ge upphov till både stress och 

tidsbrist. Upplevelsen av slitningen mellan förvärvsarbetet och arbetet inom familjens ramar 

(den privata sfären) är någonting som både män och kvinnor upplever. Fördelningen av 

hushållsarbete är en av de vanligaste anledningarna till irritation och konflikt inom svenska 

familjer (Stanfors 2007:219). Möjligheterna att på ett framgångsrikt sätt lyckas kombinera 

förvärvsarbete och familj påverkas av både sociala och ekonomiska omständigheter 

(ibid:220). Stanfors menar att ett sätt för svenska kvinnor att kombinera arbete och familj är 

att deltidsarbeta (ibid:245). Återigen blir deltidsarbetet en lösning för kvinnor att få 

livspusslets delar att gå ihop vilket förutsätter att det finns ekonomiska villkor för att arbeta 

deltid, främst i form av att mannen arbetar heltid och att kvinnan har ett arbete som tillåter 

deltidsarbete.  

 

Innerbörden av detta är av yttersta vikt för förståelsen av de projektanställdas möjligheter 

inom den privata sfären och valet att bilda familj, då i synnerhet de projektanställda 

kvinnornas. Jag anser att vi här kan se en konsekvens i och med att det indirekt skapas ett val 

mellan arbetslivet och den privata sfären. Kvinnor tar ett större ansvar för arbetet i den privata 

sfären så som hushållsarbete och omsorg medan män tar ett mindre ansvar i den privata 

sfären, exempelvis utifrån uttagandet av föräldraledighet, vilket enligt Stanfors beror på olika 

anledningar, dels på arbetsgivarens attityd, ekonomi, kvinnans inställning till pappaledighet 

samt traditionella könsroller (ibid:254).  

 

Kvinnans inställning till pappaledighet och mer traditionella könsroller inom familjen kan 

belysa projektanställda kvinnors prioriteringar inom den privata sfären, om de väljer att 

skaffa/bilda familj. Anses det som kvinnans roll att ta hand om hushåll och barn blir det svårt 

att kombinera arbetslivet och den privata sfären. Arbetar man som projektanställd inom en 
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bransch där flexibilitet och höga krav på engagemang ställs blir valet komplext och kanske 

någonting som skjuts upp på framtiden.  

 

Arbetsgivarens attityd till pappaledighet kan belysa de hinder som projektanställda män kan 

uppleva i relation till prioriteringar inom den privata sfären. Om män väljer att skaffa/bilda 

familj kanske det inte ges utrymme för privata prioriteringar eftersom det enligt Stanfors 

föreligger en risk att bli bestraffad antingen ekonomiskt eller karriärmässigt för män som 

väljer att prioritera en större delaktighet i familjen genom att ta ut sin del av 

föräldraledigheten (ibid:256). Detta går i linje med en studie av Magnus Bygren & Ann Zofie 

Duvander (2004), Ingen annan på jobbet har ju varit pappaledig – papporna, deras 

arbetsplatser och deras pappaledighetsuttag. Studien baseras på uppgifter från SCB:s 

LOUISE databas vilket är en longitudinell databas innehållande utbildning, inkomst och 

sysselsättning. Urvalet bestod av individer i Stockholm under 1990-talet (Bygren & Duvander 

2004:176). Det framgår att det föreligger en viktig skillnad vad gäller mäns och kvinnors 

uttag av föräldraledighet. För kvinnor handlar det enligt Bygren och Duvander om hur mycket 

föräldraledighet de ska ta ut medan det för männen snarare handlar om de ska ta ut 

föräldraledighet (Bygren & Duvander 2004:171).  

 

Det framkom att de pappor som arbetar på arbetsplatser med många småbarnsföräldrar tar ut 

kortare pappaledighet. Detta förklaras av att dessa arbetsplatser är vad Bygren och Duvander 

kallar karriärarbetsplatser med anställda män i en ålder runt 30-40 år, då man har små barn. 

Män på dessa arbetsplatser kan vara rädda för att ta ut längre föräldraledighet eftersom det 

skulle kunna tolkas som att de inte tar sitt arbete på allvar. Studien visar att det ofta är 

högavlönade män som härmar det tidigare föräldraledighetsuttaget på arbetsplatsen. Detta 

innebär att man tar ut så mycket pappaledigt som tidigare pappor på arbetsplatsen tagit ut. 

Män som uppnått högre positioner kan vara rädda för att halka efter karriärmässigt om de tar 

ut mer pappaledighet än vad som är vanligt på arbetsplatsen (ibid:192). Vi kan se att flertalet 

faktorer ligger till grund för hur de projektanställda prioriterar mellan arbetsliv och privat sfär.  
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9. Metod och tillvägagångssätt 

Valet av en kvalitativ metod förefaller naturligt då jag ämnar generera ökad förståelse för de 

projektanställdas upplevelser. Genom den kvalitativa metoden kan forskaren närma sig fältet 

på ett mer djupgående sätt vilket kan öka förståelsen för de mekanismer och processer som 

annars inte synliggörs. Uppsatsen baseras på tematiskt öppna intervjuer vilket innebär att de 

utgår från samtalets logik. Interaktionen mellan individer i en intervjusituation är en del av 

den process där forskaren tolkar vad den intervjuade säger och vice versa (Aspers, 2007:138). 

Ursprungsidén var att studera Män i karriären. Utifrån hypotetiska idéer att karriär ofta 

förknippas med män genomfördes en fokusgruppsintervju. Totalt deltog fem män i 30-

årsåldern. 

 

Fokusgruppsintervjun syftade endast till att bredda min förkunskap och att ligga till grund för 

syftet med uppsatsen. Jag finner det dock nämnvärt eftersom fokusgruppsintervjun kom att 

bidra till min förförståelse ingång i fältet, de projektanställda inom mediebranschen. Det 

framkom att kortsiktighet och flexibilitet var nyckelbegrepp i upplevelsen av arbetet och det 

uppstod frågeställningar om i vilken grad anställningsformen påverkade hur individernas liv 

såg ut. Då det visade sig att dessa män inom respektive yrke (journalistik, reklam och tv) var 

projektanställda fann jag det intressant att vidare undersöka huruvida projektanställningen i 

sig kunde skildra den flexibla arbetsmarknaden samt hur kopplingen mellan arbetsliv och 

privat sfär hänger samman för de projektanställda. 

 

9.1 Urval 

Genom fokusgruppsintervjun fick jag tillgång till två gatekeepers2. Dessa kunde förmedla 

kontakter till projektanställda kollegor vilket gör att urvalet är ett snöbollsurval (Bryman 

2004:334). Jag kom via studiebesök i kontakt med ett flertal andra projektanställda som blev 

tillfrågade att delta i intervjustudien. Sammantaget var 18 personer aktuella. Urvalet 

begränsades genom en minimiålder på 25 år. Att utesluta yngre projektanställda gorde att 

studien inte skulle komma att handla om individer med tillfälliga projektanställningar som 

samtidigt studerar eller söker andra arbeten. Begränsningen syftade även till att nå individer 

som uppnått en ålder då familjebildning eller andra livsprojekt inom den privata sfären 

rimligen borde vara aktuella. Inom ramarna för avgränsningen bestod urvalet slutligen av åtta 

                                                      
2 En inträdespunkt till fältet (Aspers 2007:72). 
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intervjupersoner varav hälften var kvinnor och hälften män, vilket tillför materialet variation 

och belyser eventuella skillnader eller likheter i upplevelser relaterat till kön. 

Intervjupersonerna är mellan 30-42 år, med en medelålder på 35 år. Intervjupersonerna är alla 

projektanställda inom sitt respektive yrkesområde och verksamma i Stockholmsregionen.  

 

9.2 Tillvägagångssätt 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1, s.45) användes för att bibehålla struktur under 

intervjuerna. Denna utformades utifrån syftet och frågeställningen, vilka indelades i olika 

teman. Förutom intervjuguiden användes vad Aspers (2007) kallar för ett ”A-schema” (bilaga 

2, s.47). A-schemat är en tankekarta, ett slags tematisk schema som används för att se till att 

uttänkta teman täcks in under samtalet. A-schemat underlättar analysarbetet då olika 

kopplingar mellan händelser som intervjupersonen ger uttryck för blir synliga (ibid:144-145). 

Genom deltagande observationer och informella samtal har min bild av och förståelse för 

fältet ökat. Observationer och informella samtal redovisas inte i resultatet då observationer 

endast genomförts på fyra arbetsplatser utan ligger endast till grund för min förståelse av 

intervjupersonernas situation och upplevelser samt av fältet vilket underlättat tolkningen av 

materialet. Förutom en testintervju genomfördes totalt åtta djupintervjuer. Intervjuerna 

spelades in i intervjupersonernas hem och pågick mellan 1-2 timmar med goda marginaler. 

Intervjupersonerna garanterades anonymitet, vilket inger trygghet (Kvale 1997:142, 235) och 

har i resultatredovisningen fingerade namn. Dessutom har allt för personliga detaljer 

uteslutits. Intervjuerna transkriberades för att på ett meningsfullt sätt kunna kodas. I 

kodningsarbetet framkommer kategorier induktivt. Teman uppstår som på olika sätt 

symboliserar texten. Dessutom skapas kategorier deduktivt utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som i analysen tillsammans med det empiriska materialet bildar resultatet. 

Teman kan revideras, omvärderas eller omformuleras under arbetets gång. Vissa teman bildar 

senare huvudkategorier genom vilka man mer överskådligt kan begrunda sina resultat med 

hjälp av.  

 

9.3 Urvalsmässiga och metodologiska problem 

Reliabilitet och validitet det vill säga intersubjektiviteten och generaliserbarheten är faktorer 

som i den kvalitativa undersökningen kan verka problematiska. Att upprätthålla transparens 

och att inte ha ambitionen att generalisera det empiriska materialet är ett sätt att lösa dessa 
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problem (Bryman 2004:273). Ambitionen är inte att generalisera eller uttala mig om några 

andra individer förutom intervjupersonerna. Utifrån intervjupersonernas upplevelser kan 

slutsatser dras i relation till de teoretiska utgångspunkterna och jag kan på så sätt uttala mig 

om de empiriska resultaten på endast en generell teoretisk nivå (ibid:285-286).   

 

9.4. Beskrivning av intervjupersonerna 

Tabell 1 (s.27) är en sammanställning över intervjupersonernas ålder, utbildning, civilstånd 

samt antal år som projektanställd. Tabellen innehåller även samlade data om huruvida 

intervjupersonerna ställer sig positiva eller negativa till olika frågor. Samuel är den som 

arbetat kortast tid som projektanställd, i 4 år. Han är även den yngsta av intervjupersonerna 

(30 år). Den som arbetat längst som projektanställd är Fred (37 år) som haft 

projektanställningar de senaste 16 åren. Gemensamt för intervjupersonerna är att samtliga har 

någon form av eftergymnasial utbildning. Tre har mer än en utbildning inom olika områden. 

Omfattningen av eftergymnasial utbildning skiljer sig mellan intervjupersonerna från 1 år till 

7 år.  

 

Tydligt är att någon form av specifik vidareutbildning behövs inom respektive yrke. Tre 

personer skulle tacka ja till en fast anställning på den nuvarande arbetsplatsen och fem skulle 

tacka nej. Av dem som skulle tacka ja till en fast anställning kan vi se att två av dem även 

oroar sig över sin arbetssituation. Sju anser att projektanställda behöver anstränga sig mer än 

de fastanställda på arbetsplatsen. Intervjupersonerna uppskattar att de arbetar mer än 30 

timmar i veckan, beroende på arbetsbelastning. Sex av intervjupersonerna arbetar mer än 40 

timmar per vecka vilket tyder på att de arbetar mer än heltid (med reservation för veckor med 

mindre arbetsbelastning). Utifrån sammanställningen i tabell 1 kan vi konstatera att en av 

intervjupersonerna är samboende med sin nuvarande partner. De övriga betecknar sig själva 

som ”singlar” det vill säga att de för närvarnade inte har en fast relation. 
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9.5  Tabell 1. Sammanställning av intervjupersonerna  
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10. Resultat  

Nedan presenteras intervjupersonernas upplevelser av arbetslivets sfär, anställningsformen 

och den privata sfären. Intervjupersonernas projektanställning symboliserar en livsstil där de 

olika delarna i livspusslet får olika prioritet. Vi ska se till anställningsformens möjligheter 

och/eller begränsningar samt hur intervjupersonerna upplever relationen mellan arbetsliv och 

privat sfär.  

 

10.1 Upplevelsen av arbetslivets sfär 

Att vara projektanställd är ett sätt att kunna arbeta med det man vill utifrån hur respektive 

yrkesarbetsmarknad ser ut. Arbetsgivarna är i behov av att kunna förändra arbetsstyrkans 

utseende efter arbetsuppgifterna. Team av anställda sätts samman för att producera en 

reklamfilm, ett tv-program eller en artikelserie. De projektanställda får på så sätt 

omstrukturera sig i olika formationer inför olika arbetsuppdrag. Friheten i anställningsformen 

är ett begrepp som återkommer i intervjuerna, en frihet som innebär få beroendeband och 

möjligheter vilka representerar någonting positivt för individen. Att följa sin dröm eller att 

finna självförverkligande genom det flexibla i anställningsformen är en av de positiva 

aspekterna. 

 

”Jag skulle inte kunna arbeta på något annat sätt, när man är researcher är det den här 

anställningen man får och jag tycker att det är bra så här. Jag kan liksom välja (har tidigare 

arbetat på en radiokanal, arbetar nu på inom flera koncerner, min anm.) och tycker att jag haft 

bra valmöjligheter hittills. Det är kul att det är lite olika. Jag tror jag är sån som gillar det” 

    (Sigrid, 33, researcher) 

 

Sigrid har anammat arbetet som en livsstil och hon går in för det till fullo. På frågan om hon 

någonsin oroat sig över något i sin arbetssituation svarar hon raskt; 

 

”Ja att det ska vara tråkigt i så fall, nej jag fattar vad du menar men jag kan liksom inte tänka 

så. Det löser sig.”     

 (Sigrid, 33, researcher) 

 

Sigrid är en av dem sju intervjuade som anser att man måste anstränga sig mer som 

projektanställd än som fastanställd. Oro över att stå arbetslös vill hon inte reflektera över utan 
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fokuserar på nutiden. Sökandet efter ständigt nya upplevelser är en drivkraft för Sigrid vilket 

överensstämmer med Bauman (2002) som anser det gäller att vara i ständig rörelse på den 

flexibla marknaden och att fastna är någonting att undvika. 

 

På frågan - Vad skulle det innebära för dig om du blev arbetslös en längre tid?, svarade Jocke; 

 

”Nä jag är inte arbetslös längre perioder, ofrivilligt ledig eller mellan två jobb brukar jag säga 

(skrattar). När det gått en tid vet man liksom att man måste börja jaga igen.”  

(Jocke, 33 år, fotograf) 

 

Den positiva inställningen kan relateras till att man förlitar sig på sin förmåga eller på att man 

anser sig ha skapat ett så pass stabilt kontaktnät att man inte anser sig riskera att hamna 

utanför arbetsmarknaden bara för att man inte arbetar på ett tag. Jocke ser det som sitt eget 

ansvar att se till att han har arbete och att ansvaret förskjutits över till individen går i linje med 

Baumans (2002) teorier om att individen behöver skaffa sig andra beroendeband än de till 

arbetsplatsen, som de egna kontaktnäten. För Jocke handlar det om att själv avgöra när han 

behöver ta tag i sina kontakter och som han säger ”börja jaga”. Samuel däremot har upplevt 

oro över att inte ha de rätta kontakterna och upplever ”networking” som ett nödvändigt ont för 

att han ska hålla sig kvar i branschen; 

 

”Man träffar så mycket nya människor och man kan inte gilla alla, vissa måste man prata 

med. Jag träffade en gammal skolkompis (som han inte gillade under skoltiden) det är 

jättejobbigt att behöva stå och snacka med honom, vi har egentligen inget att säga varandra/.../ 

han gillar inte mig heller men han vet att jag finns och gör ett bra jobb så, ja, man vet aldrig.”

    

(Samuel, 30 år journalist) 

 

Samuel skulle trots att han upplever en oro över att inte ha de rätta kontakterna inte tacka ja 

till en fast anställning, vilket tyder på att det inte är soliditeten i anställningsformen som är det 

eftersträvansvärda utan snarare ett brett och väletablerat kontaktnät vilket i sig blir 

arbetsgenererande. Att de projektanställda själva networkar är nödvändigt. Det föreligger en 

oro hos intervjupersonerna, oro över att vara borta från arbetets sfär, att försvinna från 

branschen. Enligt Sennett (1999) är denna oro direkt kopplad till den flexibla organisationens 

utformning och kraven på de projektanställdas tillgänglighet och mjuka egenskaper. Även 
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Castells (1999) menar att det faktum att företag kan anställa arbetskraft utefter behov innebär 

för den anställde att denne alltid måste hålla fötterna framme. Det gäller att vara beredd när 

arbetsgivaren behöver kapacitet eller kometens. Konsekvenserna för de projektanställda blir 

övertidsarbete, många timmars obetalt arbete samt svårigheter att ha planerad ledighet. Hanna 

som arbetat som projektanställd i sammanlagt nio år beskriver sin situation så här; 

 

”Att jag inte har haft semester mer än ett par veckor beror på att jag tror inte att man ska hålla 

sig borta för länge/.../man kommer bort från allt, det gäller att hela tiden visa sig och visa att 

man är med i leken. Jag tror att mina kontakter, de som är mina vänner vet att de alltid kan nå 

mig, men kommer det plötsligt ett spännande jobb så är det först till kvarn.”  

 (Hanna, 38 år, producent) 

      

Intervjupersonerna uttrycker alla vikten av kontaktnäten och upprätthållandet av kontakter i 

arbetslivets sfär. Att aldrig riktigt tillåta sig att vara ledig på grund av risken att tappa 

kontakter var någonting som alla av intervjupersonerna gav uttryck för och det förelåg ingen 

skillnad mellan männen eller kvinnorna.  

 

Konsekvenserna av att förlora kontakter kan bli ödesdigra därför blir prioriteringen av 

arbetslivets sfär självklar. Vetskapen om eventuella uppoffringar eller oron över att hamna 

efter rent karriärmässigt är en av faktorerna till att den privata sfären får lägre prioritet. 

Kopplingen att göra avkall på karriären till fördel för den privata sfärens projekt (som att bilda 

familj eller att skaffa barn) kan ha en hämmande effekt. Att de intervjuade kvinnorna inte har 

barn kan inte enbart förklaras av anställningsformen, men enligt Korpi och Stern (2004) 

hänger minskade karriäravancemang ihop med förekomsten av barn, då speciellt de externa 

karriäravancemangen. Men de kausala orsakssambandens riktning kan vara svåra att se, men 

realiteten är att tidsbegränsat anställda har 20 % lägre benägenhet att skaffa barn än de fast 

anställda (Persson 2001). 

 

Men det finns fler förklaringar, arbetsplatserna inom mediebranschen kan liknas vid vad 

Bygren och Duvander (2004) kallar karriärarbetsplatser så hur tidigare pappor på 

arbetsplatsen tagit ut pappaledighet kan spela en viktig roll till prioriteringen. Även 

arbetsgivarens attityd till föräldraledighet (Stanfors 2007) kan spela in. Barn och 

familjebildning är faktorer som finns i intervjupersonernas framtidsplaner, men bilden är 
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komplicerad. Emma som varit projektanställd i 12 år ser en lösning på att hon vid 40 års ålder 

ännu inte skaffat barn: 

 

”Att träffa någon som man vill ha familj har varit det största problemet. Jag har faktiskt alltid 

jobbat så här och kommer nog att alltid göra det. En man med barn kanske blir min grej, då 

får jag hela paketet. (Paus) Nej jag har åldern emot mig så det blir kanske inga [egna ] barn 

för mig, visst är det så. ” 

    (Emma 40 år, producent) 

 

 

Emma inser att hon kanske inte kommer att skaffa egna barn, men hon ser andra möjligheter. 

Att träffa en man som har barn sedan tidigare. Hon uttrycker att arbetet är det mest krävande 

och det högst prioriterade. Framtidsbilden av en familj, då bestående av en man och hans 

barn, möjliggör att hon inte behöver göra avkall på sin egen karriär. De flesta relationerna i 

Emmas liv är på olika sätt kopplade till arbetet vilket leder till att arbetslivet och den privata 

sfären till stor del flyter ihop. Däremot upplevs kontaktnäten och de arbetsmässiga 

relationerna inte alltid lika positivt, Gustav uttryckte det på följande sätt: 

 

”De flesta i branschen (reklambranschen) vet vem man är för att man jobbat så pass länge. 

Men visst kan det kännas som att man måste ses med vissa, att ta en lunch eller så med någon 

som - bara kan vara en viktig kontakt. Det är rätt tröttsamt i längden. Sen brukar jag försöka 

vara ledig ett par gånger om året, men när det beror helt på när jobben kommer in.”

  

(Gustav, 42 år, regissör) 

 

Det Gustav beskriver avvisar Sennetts (1999) resonemang att individen på den flexibla 

arbetsmarknaden bättre kan kontrollera sin tid och anpassa arbetet till den privata sfären. Det 

framstår snarare tvärtom då Gustav anpassar delar i den privata sfären efter arbetet. Att 

Gustav upplever att han måste upprätthålla och underhålla vissa kontakter trots att det känns 

tröttsamt och att han anpassar sin tid efter arbetet tyder på att kontakterna i arbetssfären är så 

pass viktiga att bibehålla att den privata sfären får en sekundär plats. 

 

Tre av intervjupersonerna svarar att de skulle tacka ja till en fast anställning på sin nuvarande 

arbetsplats. Sennett (1999, 2007) menar att individen tids nog söker efter stabilitet och 
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trygghet vilket skulle kunna en önskan om en fast anställning. Av dessa finner vi Emma (40 

år) och Fred (37 år) som båda arbetat som projektanställda under mycket lång tid vilket kan 

förklara varför de nu strävar efter stabilitet och trygghet. Eller så kan det bero på att både 

Emma och Fred har projektanställningar på företag eller inom organisationer där de kan tänka 

sig att arbeta. De har med sin långa erfarenhet etablerat sig inom respektive bransch vilket ger 

dem större valmöjligheter jämfört med dem som inte har lika gedigen erfarenhet i branschen. 

Sennetts resonemang om att individer har en inneburen längtan efter stabilitet som skulle 

strida mot kortsiktigheten i en tillfällig anställning är ingenting som enhälligt uttrycks. 

Stabiliteten och tryggheten finns i andra strukturer än i anställningsformen. 

 

Jag upplever att de projektanställda föredrar att arbeta inom respektive branschs epicentrum 

där flexibiliteten och risktagandet, men även belöningarna är som störst. Sennett (1999) 

menar att ett konstant risktagande utan belöning är psykologiskt nedbrytande. Det kan uppstå 

en meningslöshet över att alltid stå på ruta ett. Fred som arbetat som projektanställd i 16 år 

beskrev sin situation som ett ekorrhjul, att syftet från början aldrig var att arbeta så länge på 

det sätt som han gjort;  

 

”Jag har ju arbetat så här så länge, det känns som en självklarhet. Jag fick tänka till senast när 

jag inte fick det jobb jag räknat med, då blev jag helt ställd. Jag har nog alltid räknat med att 

det ska gå ihop, jag menar jag har inga barn eller så, men nu stod jag arbetslös helt 

plötsligt/.../det skulle vara skönt att hitta en plats som man trivs på, då skulle jag gärna ta 

anställning.” 

    (Fred, 37 år, kostymör) 

 

Kanske var det insikten av hur sårbar hans situation var som gav upphov till en längtan efter 

stabilitet och trygghet, att vetskapen om sin utsatta position frammanar en strävan efter den 

form av trygghet och stabilitet som Sennett (1999) talar om.  

 

10.2 Upplevelsen av den privata sfären 

Både Sennett (2007) och Castells (1999) beskriver hur individens kontaktnät kan erbjuda en 

känsla av tillhörighet och gemenskap. Intervjuerna visar att det förekommer en lojalitet och 

relativt starka band inom intervjupersonernas nätverk vilket strider mot Sennetts (1999) teori 

om att kortsiktighet undergräver lojalitet och ömsesidigt engagemang. Visserligen kan 
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kontakterna i intervjupersonernas nätverk variera i både styrka och närhet. Min uppfattning av 

intervjupersonerna är att de har en grunduppsättning kontakter i arbetslivet som baseras på 

samarbete och lojalitet. Hanna berättar; 

 

”Jag har ju vissa som jag brukar jobba med, dem man vet funkar. Behöver jag hjälp med 

något är det bara att ringa, vi är liksom en grupp som stöttar varandra [trots att de arbetar för 

konkurrerande bolag, författarens anm.] och det är alltid skönt när man kan fixa in någon av 

dem i något jobb” 

(Hanna 38 år, producent) 

 

Intervjuerna visar att det finns faktorer i arbetslivet som väger upp för eventuella ”underskott” 

i den privata sfären. Det går att säga att intervjupersonerna åsidosätter delar tillhörande den 

privata sfären, men det handlar om prioriteringar samt att den privata sfärens ramar på många 

smälter samman med arbetets. Det förekommer dock en skillnad i vad intervjupersonerna 

önskar av framtiden jämfört med hur deras situation idag faktiskt ser ut vilken indikerar att det 

är just i föreställningen om de båda sfärerna splittringen finns, snarare än i hur sfärerna 

faktiskt ser ut. På frågan om framtidsplaner konstaterar Sigrid; 

 

”Om tre år (tänker länge) då är jag nog hemmafru.” 

– Hur menar du då? 

”Jag vet väl att jag inte kan hålla på så här för evigt, men det är ju så kul. Jag menar visst vill 

vi ju alla träffa kärleken, Mr. Right, skaffa hus och barn och då går det ju inte att jobba så här. 

Alltså när man har barn och allt sådant där. [Paus] Det är klart att han får ta sitt ansvar och 

dela lika men jag kommer ju inte ha tid att jobba så här då.”   

  

(Sigrid, 33 år researcher) 

 

Sennett (2007) skulle hävda att Sigrid bär på en form av längtan efter stabilitet, hon finner den 

inte i den värld hon lever i nu men sen, när hon träffar Mr. Right, då blir det annorlunda. 

Bilden innebär en stor förändring, ett avkall på hennes arbete. Utifrån Giddens (1995) teori 

kan man förklara Sigrids bild av framtiden som en mer traditionell syn på kärlek och 

relationer. Hennes vision innefattar att hon tvingas göra avkall på sin egen karriär när hon väl 

väljer att bilda familj. Giddens skulle se detta som en strävan efter den romantiska kärleken 

och en syn på sin egen identitet som beroende av en andre part för att uppnå helhet. Det 
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visade sig även i ett mindre urval som detta att det förekommer skillnader mellan mäns och 

kvinnors syn på den privats sfärens innehåll, som familjebildning och intervjupersonerna var 

medvetna om att projekt i den privata sfären kommer att innebära förändringar – för vissa. 

Sigrids tankar om den dagen hon träffar en partner och skaffar barn tyder på att hon är 

medveten om att det inte kommer att vara möjligt att arbeta på det sätt hon gör idag, i alla fall 

inte utifrån sin egen föreställning. Denna framtidsvision skiljer sig från hur männen ser på sin 

framtid, Fred berättar; 

 

”Hmm jag har väl planer på att träffa någon. Det vore jättekul att ha barn /…/ jag vet att jag är 

borta mycket men man kanske har jobbat ihop lite [pengar, författarens anm.] så att man kan 

vara med när de är små.” 

(Fred 37 år kostymör) 

 

För Fred innebär ett delaktigt föräldraskap att han måste spara ihop pengar eftersom han in te 

kan arbeta som han gör om han ska prioritera den privata sfären. Att arbeta ihop ett kapital 

möjliggör att han kan vara borta från arbetet. Men han har inga tankar på att arbeta med 

någonting annat eller på något annat sätt, han har en föreställning om en given 

arbetsfördelning inom den privata sfären och att det däri finns någon som tar det större 

ansvaret för hushållsarbete och barnomsorg. Samuel som är sambo ser sin familj som en fast 

punkt och sig själv som rörlig; 

 

”Jag har planer på att jobba utomlands, i USA. Det skulle vara kul att jobba där. Om tre år har 

jag nog en liten familj med min tjej, eller kanske om fem. (paus) Nej jag vet inte. Men då får 

man pendla antar jag. Det går väl att lösa.” 

(Samuel 30 år, inslagsproducent) 

 

Att endast en av intervjupersonerna lever i ett samboförhållande är naturligtvis en tillfällighet. 

Men att de övriga intervjupersonerna är singlar och självuppoffrande anställda som prioriterar 

arbetslivet framför den privata sfären kan tolkas som att de har vad jag väljer att kalla en 

arbetsfamilj. Arbetsfamiljen skulle kunna förklaras utifrån Giddens (1995) resonemang om de 

nya formerna av relationer om arbetsfamiljen består av egenskaper liknande de i den rena 

relationen, både vad gäller relationerna till andra och kontaktnätens trygghetskänsla. Hur bör 

man förhålla sig till detta? Har det någon betydelse eller är det en tillfällighet? Kontaktnäten 

erbjuder i alla fall en familjär känsla och en trygghet för intervjupersonerna, som de kanske 
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annars skulle ha fått i den privata sfären. Detta konstaterar Sennetts (2007) teori om 

nätverkens funktion. De har blivit säkerhetssystem för individer med tillfälliga anställningar. 

Täta nätverk en känsla av att höra hemma oavsett vilket företag eller vilken organisation 

individen arbetar åt för tillfället. Möjligheterna med arbetet i kombination med tryggheten i 

nätverket kan kanske ersätta många av de nära relationer som för andra förekommer i den 

privata sfären, Ellinor uttrycker hur hennes nuvarande arbete kan liknas vid en familj; 

 

”Vi har vuxit ihop och är så himla tighta med varandra. Alla vet allt om alla och vi är lite 

klyschigt som en familj, men det är faktiskt sant, vi umgås ju hela tiden och ses hela dagarna 

så det blir nära liksom. Vi ses när vi är lediga också”. 

(Ellinor, 34 år, koordinator) 

 

Enligt Ellinor är man ”ledig” när man går på branschfester, äter lunch eller middag med 

kunder, eller när man träffar kontakter ute. Arbetsfamiljen uppfyller stora delar av det sociala 

livet. Det kan vara svårt att ha nära, kärleksrelationer utanför arbetslivet då dessa konkurrerar 

om tiden. Giddens (1995) menar att den nya kortsiktigheten återspeglas i de mest intima 

relationerna, vilket kan bli problematiskt för kärleksrelationerna och i sin tur familjebildandet. 

Giddens menar att det kan vara svårt för individer att bibehålla stabilitet när omständigheterna 

i livet är så pass flyktiga, Gustav ser på relationerna i sin privata sfär så här; 

 

”Jag har haft förhållanden, inte sådär seriösa kanske som man borde, de flesta har varit med 

någon i branschen/…/jag skulle gärna slå mig ner men jag reser och är aldrig i stan 

[Stockholm, författarens anm.] så det är svårt att lära känna någon nära, sånt tar ju tid och 

man måste ge lite.” 

(Gustav 42 år, regissör)  

 

 

Gustavs upplevelse av att han borde ha ett ”seriösare” förhållande speglar att ideal och 

verklighet kan ligga en bit ifrån varandra. Giddens (1995) menar att det har skett en 

förskjutning av uppfattningen om äktenskapet (kanske det Gustav ser som seriösare) och hur 

kärleksrelationer bör eller kan se ut från den mer traditionella romantiska kärleken till den 

mer moderna rena relationen vilken kan liknas vid en ”tills vidare” relation. Jocke beskriver 

utifrån frågan om arbetets inverkan på den privata sfären vad det är han ser som en bra 

relation; 
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”Flera av dem jag ’date’at’ jobbar och har sitt liv. Jag ser inget fel i att ha det så här. Jag 

kommer nog inte ha det som en Svensson familj/…/jag vill vara med någon som kan klara sig 

själv och har sitt egna att sköta.”   

(Jocke, 33 år, fotograf) 

 

Jockes vision liknar Giddens (1995) rena relation i och med uppfattningen om individerna 

som egna fristående varelser snarare än delar i en tvåsamhet. Att rörliga och kortsiktiga 

arbetsförhållandena inverkar i den privata sfären går att se om man ser till de projektanställda 

som en kategori som anammat arbetet som en livsstil. Kanske är förutsättningarna för de 

projektanställdas framtida relationer i den privata sfären mer lika de som Giddens talar om. 

Kanske måste föreställningarna om kärleksrelationen och familjen som delar i den privata 

sfären omformuleras och nya och mer icketraditionella former av familjekonstellationer 

accepteras i takt med att dessa blir mer aktuella för människor på den flexibla 

arbetsmarknaden. 

 

 

10.3 Identitetsskapande och risktagande, prestationsmänniskan är vad den gör. 

Intervjupersonernas engagemang i arbetet kan ses som en stark relation mellan arbetet och hur 

man uppfattar sig själv. Identiteten förknippas med vem man är i sitt arbete; 

 

”Det är jag som fixar, det vet alla. Jag är ju ”prod-Hanna”, eftersom jag jobbat så länge kan 

det ju verka sjukt för dig men jag är liksom så här jämt, jag fixar.” 

(Hanna, 38 år, producent)  

 

Hanna lägger upp budget för olika projekt och ser till att alla som ska vara inblandade i 

projektet finns tillgängliga, hon lägger upp tidsplaner och drar i alla trådar. Hon utger en stark 

bild av att vara spindeln i nätet. Berger & Luckmann (1979) menar att arbete med få 

förändringar i arbetsuppgiften skapar en stark identitet vilket inte verkar stämma in på Hanna. 

Snarare har hon en starkare identitetskoppling till arbetet i sig vilket går i linje med Baumans 

(2002) beskrivning av hur individen inte endast skapar sig en bestående identitet utan snarare 

skaffar sig olika identiteter som får anpassas till olika sammanhang. Det kan dock vara så att 

Berger & Luckmanns (1979) teori om identitetsskapandet och arbetets föränderlighet syns 
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först utifrån en annan vinkel. Att arbeta under föränderliga förhållanden säger inte mycket om 

själva arbetsuppgifterna. Bara för att anställningen är flexibel och kortsiktig innebär det inte 

att arbetsuppgifterna är detsamma. Gustav som varit projektanställd i 13 år beskriver en 

känsla av likgiltighet trots att han ständigt gör nya uppdrag; 

 

”Det är alltid samma sak, de flesta man jobbar med är de samma och så gör man filmen 

(reklamfilmsprojektet) och så börjar det om, man kan känna sig oinspirerad efter ett tag.” 

(Gustav, 42 år, regissör) 

 

Sennett (1999) menar att nyhetens behag och spänningen avtar och tristess uppstår. Liknande 

sammansättningar av team återkommer samt att arbetsuppgifterna är av upprepande karaktär 

verkar snarare skapa tristess. Gustav har en stark koppling mellan sin identitet och sitt yrke 

men känslan av uppgivenhet över den tristess som han upplever blir tydlig i hans svar på 

frågan om (och i så fall hur) hans privata liv skulle påverkas om han arbetat med någonting 

annat; 

 

”Säkert, men det hade inte varit jag. Jag menar allt det här är ju jag, vad menar du att jag 

skulle haft för jobb annars? – Jag kan bara det här/.../ och jag ska verkligen inte klaga även 

om det hela tiden är samma” 

      (Gustav, 42 år, regissör) 

 

Gustavs känsla av att alltid stå på ruta ett tyder på att framgången i sig och karriären inte är 

tillräckligt. Beck (1998) menar att det handlar om att ha ett innehållsrikt liv, förverkliga sig 

själv. Vem man är har blivit den nya symbolen för framgång. Prestationsmänniskan på den 

flexibla arbetsmarknaden trivs med sitt arbete, gör sitt arbete bra, men har en rädsla för att bli 

utbytt. Beck (1998) menar att utbytbarheten ständigt är närvarande. Sociala och ekonomiska 

ojämlikheter bildas mellan de med fast anställning och de som är tillfälligt anställda. Men 

intervjupersonerna tillhör en relativt gynnad grupp, de är utbildade och har ofta en god om än 

oregelbunden inkomst. Men oron över utbytbarheten är markant trots det faktum att 

intervjupersonerna arbetat länge som projektanställda. Utbytbarheten är inte så påtaglig som 

intervjupersonerna verkar tro, det kanske är mer av en föreställning än en realitet. 

Anställningsformens kortsiktighet och arbetsuppgifternas utformning medför en föreställning 

om att risken för att bli utbytt ligger runt hörnet. Intervjupersonerna beskriver hur de får 

arbeta hårt för att behålla sin position. Sigrid fick dock erfara utbytbarheten när hon blev ut-
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LAS: ad på grund av att arbetsgivaren inte ville fastanställa personal. Företaget behövde 

flexibilisera verksamheten för att kunna konkurrera; 

 

”Jag hade ingenting att säga till om, jag fick gå, mitt i projektet. Jag hade gjort allt, men så 

fick någon annan ta över och få all cred för det. Jag menar jag vet att de kan göra så, men jag 

trodde jag skulle få stanna projektet ut.”     (Sigrid, 33 

år, journalist) 

 

För Sigrid gav händelsen upphov till känslor av osäkerhet. Generellt kan oron över att bli 

utbytt härledas till intervjupersonernas vetskap om att kollegor blivit utbytta, det talas ofta om 

det men få verkar ha upplevt det själva, så enkom vetskapen om att inte ”sitta säkert” ger 

upphov till oro. Man måste ta risker, chansa och bejaka förändring. Men när risktagandet inte 

leder till belöning skapas oro. Sennett (1999) menar att en ständig riskexponering är tärande. 

Ellinor stod arbetslös en period då hon upplevde så pass dålig tilltro till sin förmåga att hon 

funderade på att söka ett helt annat arbete inom sjukvården.  

 

”Innan jag kom in på det här (fick projektanställning på ett produktionsbolag) gick jag runt 

och visste inte vad jag skulle ta mig till. Man slutar tro på sig själv, jag vet inte om det är jag 

som person men jag fick känslan av att vara helt värdelös, tänkte liksom ta jobb i hemtjänsten 

ett tag, det var helt snurrigt.” 

(Ellinor, 34 år, koordinator) 

 

Ellinors upplevelse kan ses utifrån vad Beck (1998) menar med att individen söker trygghet i 

arbetsmarknaden. Att arbeta som koordinator och vara anställd på projektbasis leder till en 

osäker tillvaro och att ta tillflykt till mer trygga arbetsförhållanden (som i Ellinors fall en 

anställning inom vården) hade kunnat ge henne mer stabilitet och trygghet. 

 

Alla intervjupersoner utom en ansåg att de projektanställda måste anstränga sig mer än de 

fastanställda och de upplever höga krav på prestation. Sennett (1999) menar att det krävs vissa 

karaktärsegenskaper hos arbetstagaren på den flexibla arbetsmarknaden som långt ifrån alla 

besitter. Emma som arbetat som projektanställd i tolv år beskrev vilka egenskaper som krävs 

för att vara projektanställd producent; 
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”Framförallt måste du brinna för det du gör, jag tror du måste ha sjukt bra självförtroende och 

våga kasta dig in i saker som du inte behärskar, så har jag fått göra. Jag har ändå hållit på i 

många år och det blir bara tuffare och tuffare. Alltså erfarenhet är också bra, men mer för din 

egen skull så att du kan göra jobbet, men det finns så många idag som håller på med det här 

att om du inte levererar så tar de någon annan nästa gång (paus), och så ska man ju vara billig 

också.” 

(Emma, 40, producent) 

 

Ju mer arbetsmarknaden flexibiliseras desto vanligare blir det med tillfälliga arbetsformer. 

Både en tidsmässig uppoffring samt ett outtröttligt engagemang i arbetet är egenskaper jag 

upplevde att intervjupersonerna besitter. De projektanställda investerar mycket i arbetet, men i 

gengäld erbjuder arbetet upplevelser och möjligheter som berikar. Intervjupersonerna ser 

föränderligheten som en viktig del i livet. Resultatet går i enlighet med Becks (1998) teori om 

att ha ett innehållsrikt liv är en stark statussymbol idag. Individen ser den personliga 

utvecklingen som primär och resan har blivit ett mål i sig som är viktigare mer än rent 

ekonomiska eller karriärmässiga framgångar. 
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11. Avslutande diskussion 

Det finns självklart positiva aspekter av att inte fastna eller stagnera i fasta arbetsförhållanden 

där rutinisering och dåliga utvecklingsmöjligheter föreligger. Ökade valmöjligheter, frihet och 

kontroll över sin arbetssituation kan vara stimulerande för individen. För att vara attraktiv på 

dagens arbetsmarknad krävs utbildning, kunskap, erfarenhet samt att man accepterar flexibla 

och kortsiktiga förhållanden. Att individen själv ansvarar för att uppfylla dessa kriterier går 

hand i hand med en ökad individualisering. Individen behöver investera allt mer av sig själv i 

arbetet för att garantera sin plats på arbetsmarknaden.  

 

Intervjupersonerna har inkorporerat den privata sfären i arbetslivet vilket lett till en 

inskränkning av den privata sfärens omfattning, vilket inte innebär någonting negativt. Att 

arbetslivet och kontaktnäten är en del av livet innebär endast att de mer distinkta skiljelinjerna 

mellan arbetslivets - och den privata sfären suddats ut. Resultaten visar att det finns faktorer i 

det flexibla arbetslivet som kompenserar eventuella asymmetrier mellan de olika sfärerna.  

 

För individualistisk framgång krävs ett outtröttligt engagemang och att individen ser arbetet 

som en livsstil. Intervjupersonernas ålder och antal år som projektanställda tyder på att det 

finns en viss form av varaktighet vilken jag anser kan härledas till erfarenhet. Erfarenhet är en 

viktig faktor om vi ser projektanställningen som en språngbräda till en fast anställning, vilket 

Anders Wikman (2002) konstaterar, men den fasta anställningen är inte enhälligt vad de 

projektanställda i studien eftersträvar. Även om en fast anställning representerar bilden av en 

stabil tillvaro visade inte materialet att intervjupersonerna saknade stabilitet vilket tyder på att 

både stabilitet och trygghet var faktorer som de projektanställda fann i det jag kallar 

”arbetsfamiljen” samt i de kontaktnät vars funktion dessutom var arbetsgenererande. Det blev 

även tydligt att distinktionen mellan begreppen den privata sfären och arbetslivet var av 

ytterst subjektiv och individuell karaktär och skiljelinjerna går till stor del inte att uttyda. Den 

privata sfären och arbetslivet går hand i hand och vad som är arbete och fritid för de 

projektanställda inom mediebranschen är svårdefinierat. Livspusslets olika delar får olika 

fokus vid olika tidpunkter, för de projektanställda i denna studie är det främst bitarna 

tillhörande arbetslivet som prioriteras.  

 

Kan tendenser som allt äldre förstagångsföräldrar och den stora andelen ensamboende i 

Stockholm förklaras av en allt mer krävande arbetsmarknadsstruktur och ökade 
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flexibilitetskrav eller beror det på en ökad individualisering och en utbredd strävan efter 

individuella mål och själförverkligande? Troligtvis finns svaret i en kombination. Skillnader i 

mäns och kvinnors förhållande till arbetslivet och den privata sfären går inte att generalisera 

om utifrån resultaten, men det finns vissa tendenser som jag anser nämnvärda. Både männen 

och kvinnorna i denna studie har fullt fokus på arbetet och har i lika stor utsträckning 

dedikerat merparten av sin tid till arbetets sfär vilket visar att intervjupersonerna valt att ta ett 

steg ifrån mer traditionella prioriteringar i den privata sfären, i alla fall tillsvidare.  

 

Utifrån de intervjuade kvinnornas framtidsvisioner i relation till den privata sfären blir det 

tydligt att man tror sig komma att behöva göra avkall på arbetet. Kombinationen av arbete och 

privat sfär, i dess befintliga skick, kommer inte att vara intakt efter det att de skaffat familj. 

Männens föreställningar skiljer sig på denna fråga i och med att det inte i lika stor 

utsträckning handlar om att göra avkall på arbetet den dag de skaffar familj. Det finns dock en 

föreställning om framtiden och den privata sfären som visar på en bild av en partner och 

familj som någonting autonomt och självständigt, vilket i sig är ett steg bort från en mer 

traditionellt försörjande roll i den privata sfären. 

 

Den traditionella föreställningen om mäns och kvinnors roller i den privata sfären tappar 

enligt Giddens (1995) mark i den rena relationen. En relation som bygger på en 

sammanflödande kärlek vilken förutsätter att individerna ses som fristående och självständiga 

personer. Den traditionella kärnfamiljsmodellen är fortfarande den mest vanliga i Sverige 

(Bygren, Ghäler &Nermo 2004) och naturligtvis är föreställningen om den och bilderna av 

hur den bör se ut många och olika. Det intressanta är att se till skillnaden mellan utopi och 

verklighet. Vad tror vi att vi vill ha, eller bör ha kontra vad vi faktiskt har. 

 

Förändringen mot en mer flexibel arbetsmarknad och ett mer frekvent användande av 

temporära anställningsformer har varit en trög process (Wikman 2002) vilket förändringar i 

den privata sfären också verkar vara. Föreställningen om vad som borde innefattas i 

arbetslivets sfär och i den privata sfären kontra hur det faktiskt ser ut vore intressant för 

fortsatt forskning. 
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13. Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Stockholms Universitet VT 2008 INFO: 
Sociologiska institutionen  

  

Ålder: Intervjuguide  
Kön:  
utbildning:   
 

Berätta om ditt nuvarande yrke och arbetsplats:  Civilstånd:
– ev tidigare arbeten: 

Berätta om en arbetsdag. 

 

Hur kommer det sig att du är projektanställd? 

 

Hur länge har du arbetat som projektanställd? 

Har du något anställningsskydd? 
Är du medlem i facket? 

 Har du semester? 
 

Hur mycket arbetar du per vecka? Skulle du vilja arbeta mer eller mindre? 

 

Om du blev erbjuden en fast anställning (tillsvidareanställning) på den arbetsplats där du 

arbetar för tillfället, skulle du ta den? 

 

 

Vilka fördelar ser du i den typen av anställning du har? 

 

Vilka nackdelar ser du i den typen av anställning du har?  

 

 

Utifrån dina arbetsuppgifter/.../upplever du att du känner dig trygg i din yrkesroll? 
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Hur är relationen till dina arbetskamrater? 

Finns det hierarkier? 

  

Hur upplever du att byta arbetsplats eller arbetskamrater ofta? 
Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? 
  
 
Vad är det för egenskaper som krävs om man är projektanställd? 
 
 
Känner du att du måste anstränga dig mer eller mindre som projektanställd om du jämför med 
om du hade haft en fast anställning? 
 
 
Låt säga att du och din arbetsgivare skulle bli osams, hur skulle detta påverka dina 
möjligheter till fortsatt arbete? 
Har du någonsin varit i en sådan situation, berätta. 
 
 
 

Hur fungerar det att kombinera det jobb du har med ditt privata liv? (familjen, vännerna, 

sambo, dater, släkten eller liknande – återknyt till för och nackdelar, historiken)  

 

 

Skulle du säga att ditt privata liv påverkas av ditt arbete på ett sätt som det inte skulle gjort om 

du haft ett annat yrke eller anställningsform? 

 

 

Oroar du dig någonsin över din arbetssituation, i så fall vad är det som oroar dig? 

 

 

Vad skulle det innebära för dig om du blev arbetslös en längre tid? 

 

Hur pass lång framförhållning kan du ha? 

Hur ser ditt liv ut om 2-3 år? 

 
Vilket är ditt drömjobb? 
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13.1 Bilaga 2. A-SCHEMA 
Öviga kategorier:  

1. Arbetets form 
 
2. Familj, relationer och privatliv 
 
3. Stress  
 
4. Otrygghet 
 
5. Framtiden 
 
6. Frihet 
 
7. Egenbestämmande, autonomi 
 
8. Ekonomi 
 
9. Tid 9. Tid 
  
  
Positiv inställning   Negativ inställning Positiv inställning   Negativ inställning 
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