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Abstrakt 
Fler och fler väljer idag att arbeta som frilansare framför fast anställning. [1] I denna 

studie har jag undersökt vad som gör en person till en framgångsrik frilansare. 

Litteratur har studerats på hur andra har beskrivit ett tillvägagångsätt för framgång 

hos frilansare vilket har jämförts med min kvalitativa studie där intervjuer har blivit 

utförda med frilansare. Litteraturen har fokuserats på frilansande gällande 

nätverkande, kunder, inre och yttre faktorer, marknadsföring och utveckling inom 

datorgrafik. Denna studie har baserats på en litteraturstudie samt en kvalitativ studie 

i form av djupgående intervjuer med sex frilansare inom branschen. Resultat har 

visat på att några av de intervjuade marknadsför sig genom hemsida. Nätverkande 

menade de flesta på var viktigt och kunder får man ofta via kontakter. De flesta 

intervjuade tycker att det är viktigt att ha social kompetens och talang. Många av de 

intervjuade menar på att det är lätt att följa med i utvecklingen av teknik och 

programvara och gör detta genom att läsa bloggar, tidningar och granska 

branschspecifika nyhetshemsidor. De skillnader jämfört med andra branscher jag har 

konstaterat utifrån intervjuresultatet till skillnad från litteraturen är hur viktigt det är 

att ha talang och stor social kompetens. Under analysen så påvisades likheter med 

litteraturen att man som frilansare bör vara duktig på att kommunicera, 

problemlösning och kunna hålla sig lugn i stressade situationer. Skillnaden mellan 

andra branscher är framförallt vikten av talang och social kompetens. Slutsatsen man 

kan dra är att frilansande inom datorgrafikbranschen skiljer sig i vissa avseenden 

från andra branscher. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och forskningsinriktning 

Att arbeta som frilansare har blivit mer förekommande idag. [1] Många arbetar ofta 

direkt med sina kunder och styr helt och hållet över sin egen arbetssituation. Det finns 

både aspekter som lockar och håller folk undan från att välja att arbeta som frilansare, 

det är inte en arbetsform som passar alla. [2]  

 

Inom just datorgrafikbranschen så lanseras det ofta ny programvara och hårdvara 

vilket är något som frilansare behöver anpassa sig efter, både tekniskt och ekonomiskt. 

[3] [4] [5] [6] 

 

De största fälten inom datorgrafikbranschen är film, TV, reklam och datorspel. Att 

arbeta inom film kräver att man har specialiserade talanger. Det händer även att det 

ofta anställs och avskedas personer under filmprojekts gång. Spelindustrin anses ha 

mer möjligheter, varierande arbete och relativt bra arbetsstabilitet. Man behöver 

däremot vara snabbare och kan behöva kompromissa i det artistiska arbete som man 

utför. Även fast efterfrågan av datorgenererade effekter i film och TV stadigt ökar så 

har branschen regelbundna upp och nedgångar. Därför är jobbsäkerheten ständigt 

varierande. Företagen inom TV och filmbranschen är därför ofta mindre och fylld av 

projektanställda frilansare där företagen försöker hålla antalet fast anställda till ett 

minimum. Fortsättningsvis fortsätter antalet personer som vill arbeta inom branschen 

att öka snabbare än själva industrin. [7] Det är därför ett ämnesområde som skiljer sig 

från andra branscher och är därför intressant att undersöka.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att finna vad som krävs för att vara en framgångsrik 

frilandsarbetare inom datorgrafik. Fler och fler väljer idag att arbeta som frilansare 

framför fast anställning. I många fall har personer inget annat val än att börja frilansa. 

Det är därför ett aktuellt ämne. [1] Vidare undersöks vad frilansare anser vara det som 

fick dem att välja den typen av arbetsform, om de är nöjda med sin arbetssituation, om 

den skiljer sig mot frilansande inom andra branscher och hur de hanterar eventuella 

svårigheter som medföljer. Detta leder oss till.  

1.3 Frågeställningar 

Frågor som jag ställt mig och tänker hitta ett svar på är: 

 

1. Vilka likheter och skillnader gällande personlighetsegenskaper och yttre 

påverkan går det att finna som frilansare inom datorgrafikbranschen jämfört 

med frilansande inom andra branscher? 

2. Hur kan en frilansare bli påverkad av att aktivt nätverka? Kan det påverka hur 

en frilansare hittar potentiella kunder, företag med behov av extra arbetskraft 

eller andra frilansare? 

3. Hur marknadsför man sig och hanterar kunder på ett effektivt sätt som 

frilansare inom datorgrafikbranschen?  

4. Hur hanterar man som frilansarbetare den snabba utvecklingen av teknik och 

programvara som datorgrafikbranschen präglas av? 
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1.4 Avgränsning 

Med datorgrafikbranschen menas allt från specialeffekter i reklam och film till 

datorspelskapande med yrken så som 2D och 3D-artister, 3D modellerare, texturerare, 

animerare, compositors, konceptartister, illustratörer och webbdesigners. 

 

Jag har valt att avgränsa till frilansande inom datorgrafikbranschen med jämförelser 

från litteratur där en mer generell bild av frilansande kommer att studeras. Det finns 

ett aktivt val att inte fokusera på den finansiella aspekten (löner, pensionsbesparing, 

skattning) av att frilansa då den inte omfattades av mina forskningsfrågeställningar 

och för att skydda de intervjuades integritet gällande exempelvis löner. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Historisk översikt 

Begreppet frilansare var något som uppstod troligen från romantiken där författare 

under 1800-talet skildrade riddartiden. Bakgrunden var de soldater som vandrade 

omkring runt Italien utan fast tjänst som drog till vapen med sina ”fria lansar”, 

antingen för egen vinning eller mot rätt betalning. De brydde sig inte särskilt för 

varken moral eller etik. I Sir Walter Scotts berättelse om ädlingen Ivanhoe så 

uppmanades alla oberoende män att ”dra sina fria lansar för Rickard”. [8] 

 

Det är antagligen inte den rätta inställningen att inneha som frilansare i nuläget utan 

idag så definieras en frilansare som någon som säljer sina tjänster till arbetsgivare eller 

kunder utan långtidskontrakt. [9] 

 

Inom 3D branschen så råder det en stor konkurrens inom alla typer av jobb, särskilt 

positioner inom film och spel med hög profil. Trots välstrukturerade utbildningar så är 

det svårare än någonsin för studenter att få arbete. Arbetsgivare märker att även för 

nybörjarpositioner inom ämnen som animation, så är inte kompetensen tillräckligt 

hög. [10]  

 

År 2007 och 2010 gjordes undersökningar över hur situationen för frilansare ser ut. 

Det man fann var bland annat att frilansande hade ökat i Asien och Europa. 

Fortsättningsvis att tidigare arbete som anställd hos ett företag kan gynna dig som 

frilansare och att den mest framgångsrika frilansaren är runt medelåldern, erfaren och 

har arbetat som frilansare mer än 8 år. [11] 

 

När de som svarat på undersökningen fick frågan ”Varför valde du att börja frilansa?” 

så svarade de flesta att de vill ha mer flexibilitet, tätt efter kom att de ville ha kreativ 

kontroll över sina projekt och att de ville arbeta hemifrån. Den största andelen 

handlade därför om att de tillfrågade ville få en ökad kontroll över sina egna tider samt 

över sina arbetsmoment. Antalet som svarade med en negativ anledning så som 

arbetslöshet som faktor, var få i proportion med antalet deltagande. [11] 

 

2.3 Inre och yttre faktorer 

Personlighetsegenskaper som kännetecknar en framgångsrik frilansare är ambition, en 

känsla för problemlösning, självförtroende, perfektionism, professionell attityd, stark 

arbets etik och att vara duktig på att kommunicera. Man bör optimalt inneha fler än få 

av dessa attribut om inte alla. [9] 

Vidare menar Burke att man bör finna värdet i att organisera sin arbetsplats och att 

planera framåt. Att hantera en hög grad av ansvar och forma kortsiktiga samt 

långsiktiga mål. Hålla sig lugn och kunna fortsätta arbete vid hög grad av stress.  [9] 

 

Man bör se över yttre faktorer som livssituation, familj och vänner då man bestämmer 

sig för att börja frilansa. Det är inte helt ovanligt att frilansare känner sig ensamma. 

Särskilt om de inte har en partner och arbetar hemifrån. Genom att gå med i grupper 

för frilansare och småföretagsnätverk kan man undvika ensamheten och även få stor 

hjälp av andra i samma situation. [9] 

 

Det är viktigt att urskilja vad som är arbetstid och inte. Annars kan det lätt hända att 

man arbetar hela dygnet runt och att kunder börjar tro att de kan nå dig när de vill. 

Detta kan bli ett problem i framtiden då du inte är kontaktbar och kunder försöker nå 

dig. Som frilansare kan man lätt tro att man är helt fri, på sätt och vis är det inte riktigt 
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sant då det finns arbetsuppgifter alla frilansare måste eller bör ta itu med så som 

bokföring, deklaration, försäljning och marknadsföring. [9] 

 

Ytterliga aspekter som man bör se över är att man har en dedikerad arbetsplats som är 

tyst med ergonomisk stol och skrivbord samt har tillgång till naturligt ljus. Man bör se 

vad ens vänner och partner tycker om att man ska frilansa, om de inte instämmer kan 

det innebära anspänningar på relationerna. Det är viktigt att förse sig med rätt 

programvara och hårdvara samt se till att man har tillgång till förvaringsutrymmen. 

Sparade pengar är att föredra vid frilansstart då man inte vet hur lång tid det kommer 

att ta innan man börjar tjäna pengar. Burke menar att pengar för tre månader är att 

föredra. [9] 

2.4 Nätverkande 

En bra riktlinje menar Adomavicius et al. är att försöka sprida och specificera exakt 

vad man frilansar som för vänner och bekanta så att inte missförstånd förekommer och 

man går miste om kunder. Därefter bör man ansluta sig till sociala nätverksgrupper 

eller hemsidor så som LinkedIn, Facebook och Twitter för att dela information och 

kontakter. Författarna menar att vara duktig på att binda kontakter och kommunicera 

anses som två betydelsefulla punkter som frilansande. [12] 

 

De viktigaste områdena för en fungerande kommunikation inkluderar: att sälja in 

arbete hos potentiella kunder, kundmöten, kundservice och marknadsföra sig själv.  

Det har påvisat sig vid tidigare undersökning att den absolut största andelen av hur 

man hittar arbeten som frilansare kommer från referenser, det vill säga nöjda kunder 

som berättar om ens arbete till andra. Hackwith menar även att det finns ingenting 

som innehåller mer trovärdighet än en rekommendation från någon man litar på. 

Vidare menar hon att sociala nätverks hemsidor, jobbannonser och personlig portfölj 

kommer på andra plats. [11] 

 

I en intervju som utfördes av Wagstaff och Derakhshani berättar Pearce att det som 

hjälpte honom mest för att hitta arbete i datorgrafikbranschen som verktygsutvecklare 

var att berätta för alla han kände att han sökte jobb, vad han kunde göra och att de 

skulle höra av sig om något dök upp. Framförallt berättade han för personer han kände 

att han sökte jobb, speciellt för dem inom företag han skulle vilja jobba hos. När sedan 

behovet skapades var han den personen som kom på tal och fick då till början ett 

frilansuppdrag. Han menar även att ha någon som kontakt inom ett företag gör att man 

är i en betydligt bättre position än någon med bara ett CV. [7] 

2.5 Marknadsföring 

När det gäller att få arbete inom datorgrafikbranschen är det portfolio och showreel 

som väger tyngst. Det händer att arbetsgivare inte ens frågar om tidigare utbildning då 

det är vad man gjort och kvalitén på tidigare arbeten som är det vitala. Detta är inget 

undantag för frilansare i branschen där man behöver visa upp talang för att övertyga 

kunder att man är rätt person för jobbet. [7]  

 

Det är därför viktigt att man lägger ner mycket tid på att skapa en bra portfolio eller 

showreel. Detta är något som kan vara svårt att göra direkt efter en utbildning där det 

kan saknas tillräckligt bra material om man inte arbetat i branschen under utbildningen 

eller tidigare. 

 

Hackwith menar att det är lätt hänt att även framgångsrika frilansare med en 

väluppbyggd kundbas kan plötsligt råka ut för en svacka där kunderna inte längre har 

några arbeten att leverera. Då kan det vara svårt att ta fram sin gamla portfolio och gå 
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tillbaka till ruta ett. Svaret blir att försöka planera så att man har regelbundna kunder 

för att upprätthålla ett långsiktigt fungerande egenföretag. [11] 

 

Om man som frilansare har brist på arbete är det viktigt att se över sin egen 

marknadsföring. Bättre marknadsföring kan bidra med kunder som är lättare att ha att 

göra med samt betalar bättre. Det kan i sin tur motverka överarbetning genom att man 

har råd att ta ledigt oftare menar Gandia i en intervju som utfördes av Hackwith. [11] 

2.6 Kundbemötande 

För att sälja in sina tjänster så behöver man kunna övertala kunden att just man själv är 

rätt person för jobbet. Detta kan man göra med att kommunicera professionellt genom 

att se till att man använder en email för jobb, kontrolläser alla email man skickar och 

svarar i telefonen på ett professionellt sätt. [12] 

 

En annan viktig aspekt är att från en tidig början klargöra för kunden exakt vad något 

kommer att kosta eftersom det kan vara svårt att rättfärdiga det längre in i projektet. 

[12] 

 

Genom att förstå kunders specifika behov eller eventuella problem de vill få lösta kan 

man be dem att fylla i ett formulär. Enligt Adomavicius et al. kan det förekomma 

inom webbdesignbranschen en rad frågor som man kan ställa till kunden. Dessa kan 

vara ”Vilken är målgruppen?”, ”Vad är bakgrunden till projektet?”, ”Vad är målet och 

syftet med projektet?” och ”Vad är tidsramen för projektet?”. [12] 

 

För att undvika ytterligare fallgropar så kan man i kontraktet till kunden definiera hur 

många ändringar kunden kan begära. Går de över det antalet får de betala för en viss 

summa per ändring. [12] 

 

Kunder kan också undervärdera ens arbete och tycka att vem som helst kan 

åstadkomma ett visst resultat. Detta beror antagligen på att de inte har en kreativ 

bakgrund eller handskats med liknande typ av arbeten tidigare. Svaret blir att stå fast 

vid sin ståndpunkt att något tar en viss tid. Det kommer medföra att kunden skapar sig 

en förståelse och respekt för det arbete man gör som frilansare. [12]  

 

2.7 Utveckling inom branschen 

Man kan studera utvecklingen på de populäraste programvarornas hemsidor. [3] [4] 

[5]Där lanseras det i stort sett en ny version varje år vilket användarna måste anpassa 

sig efter. Då det gäller 3D ligger Autodesk i toppen med Maya och 3D Studio Max 

som också försöker att följer med den snabba utvecklingen med uppdateringar och 

tillägg. Mellan Maya version 2011-2012 så utvecklades programmet med bland annat 

redigerbara motion trails (objekt rör sig efter en utsedd bana) och nodbaserade 

renderingspass (mer kontroll över rendering). Följande år lanserades Maya 2013 med 

exempelvis Maya nHair (naturligare hår rörelser), Bullet Physics (dynamiska 

simuleringar) implementering och Heat Map skinningverktyg. [5]  

 

Det förekommer även att programutvecklarna väljer att specialisera sig inom ett ämne 

så som Next Limits RealFlow [14] med realistiskt vatten, eller Pixologics zBrush 

[15]för avancerad 3D skulptering, vilka också konkurrerar om att vara bäst inom sitt 

område. Inom TV och reklambranschen men även spelbranschen förekommer det 

varierande trender vilket de grafiska artisterna bör ta hänsyn till. Det finns också de 

som hävdar att industrin inte hinner följa med antalet nya artister som träder in i 

branschen. [7] Hårdvaran utvecklas också ständigt för varje år där det kan vara viktigt 



 

  6             

 

att ha en dator med en kraftfull processor och även grafikkort. Det gör att man som 

frilansare kan bespara renderingstid och effektivisera arbetsflöde, speciellt inom 3D 

programvara. Utvecklingen över hur grafikkorten ökar allt mer i prestanda går att 

studera i Govindaraju et al.s studie. [6]  

 

Thompson [13] berättar att ett steg för att lyckas som animatör i branschen är att lära 

sig den senaste programvaran och hålla sig tekniskt uppdaterad. 
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts för att få fram bakomliggande fakta till ämnet frilans och 

frilansande inom datorgrafikbranschen. Undersökningsprocessen startades med att 

söka Google Scholar och sedan navigerat in på respektive databas för att få tillgång till 

litteraturen. Litteraturen har funnits genom att man sökt på “Freelancing”, 

”frilans”,”successful freelancing” och ”self employment”. 

Viss litteratur som har använts tar upp de primära aspekterna av framgångsrikt 

frilansande. Den informationen har varit jämförelsebar då den liknar frilansande inom 

datorgrafikbranschen. Majoriteten av litteraturen är amerikansk och därför kan 

förutsättningarna och villkoren som frilansare variera i jämförelse med de i Sverige 

vilket har hanterats med ett kritiskt förhållningssätt. 

3.2 Intervjuer 

Målet var att få en djupare inblick över en frilansares arbetssituation inom 

datorgrafikbranschen. Därför har en kvalitativ studie genomförts på ett mindre antal 

personer vilket medför en djupgående samling av information [16] 

Datainsamlingsmetoden har bestått av sex intervjuer där fyra stycken har utförts över 

telefon, en öga mot öga och en över mail. Den intervjun som utförts över mail var 

endast på grund av att den intervjuade var väldigt upptagen och hade svårt att boka in 

en tid. Därmed har den personen fått längre tid på sig att svara på frågorna vilket 

medför att svaren kan vara mer genomtänkta. Nackdelen med en intervju över mail är 

att möjligheten för följdfrågor har varit begränsad. 

Målgruppen har varit frilansare inom datorgrafikbranschen som antingen arbetat som 

frilansare tidigare eller gör det vid intervjutillfället. Intervjuerna har hållits anonyma 

beroende på irrelevansen av identitet i denna studie. Intervjuerna har även spelats in 

med den intervjuades godkännande för att undvika misstolkningar och fel-citering. 

När det gäller intervjufrågorna har de byggts upp från litteraturstudien för att göra 

studien mer pålitlig. Intervjufrågorna är även uppbyggda utifrån forskningsfrågorna 

och uppdelade i fyra teman. Dessa teman introducerades i början av intervjun för de 

intervjuade för att ge dem en tidig överblick över vilka ämnen som skulle behandlas 

under intervjun. Teman och intervjufrågorna går att hitta i intervjuschemat i Bilaga 1. 
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4 Resultat   

4.1 Bakgrundsinformation 

Alla i denna undersökning är anonyma och jag har valt att ge personerna varsitt 

fingerat namn. Dessa är Erik, Johan, Nils, Carl, Alexander och Mikael, då dessa är 

bland de vanligaste svenska namnen för män. 

Eriks intervju utfördes över mail och Mikaels intervju utfördes personligen.  

 

Erik har frilansat i cirka 3 år sammanlagt med ett avbrott då han var anställd på ett 

produktionsbolag. Utbildningsmässigt har han läst tre år inom datorgrafik och därefter 

en skulpteringskurs på tio veckor. Han frilansade som 3D generalist.  

 

Johan har tidigare frilansat under en period på ungefär nio månader tills han fick 

anställning på ett av företagen han frilansade hos. Han har en utbildning på ett och ett 

halvt år inom grafisk design och har studerat tre år inom datorgrafik. Han hade testat 

på att frilansa tidigare, dock bara mot ett företag då de var i behov av hjälp. Det han 

frilansade som under sina nio månader var 3D-generalist och motion designer.  

 

Nils har frilansat till och från under tre år från och med år 2010. Han har utbildat sig 

inom compositing och arbetar med virtuella effekter. Det han frilansade som var 

Motion Designer/Compositor. 

 

Carl har en fem års utbildning inom grafisk design/form, illustration och digital bild. 

Han frilansade medan han studerade och efter en successiv ökning av projekt har han 

nu frilansat på heltid i ett år. Frilansade mestadels som animatör men även grafisk 

formgivare och Illustratör inom 2D.  

 

Alexander har frilansat i 11 år och arbetat inom branschen i 13 år. Under två tillfällen 

har han utbildat sig inom sitt ämnesområde. Har frilansat som animatör och 3D 

grafiker och frilansar som supervisor och konsult för 3D projekt. Han har under 

omgångar åkt och arbetat i London.  

 

Mikael har arbetat som frilansare i mellan tre och fem år och drivit eget företag i 

ungefär 12 år. Han har utbildat sig vid två tidpunkter inom sitt ämnesområde. Han har 

frilansat främst som Motion Graphics artist alternativt Art Director.  

 

Anledningen till att de intervjuade började frilansa är i Erik och Johans fall beroende 

delvis på arbetslöshet. Johan menar att han inte fick något fast jobb eftersom det inte 

är så många som lägger ut jobbannonser inom 3D. Erik har upplevt det så att personer 

inom branschen ofta hellre tar in frilansare än anställer.  Nils däremot ville testa på hur 

det var att frilansa, att det kunde vara kul att vara på flera ställen än ett eftersom man 

skulle lära sig mycket. Han hade även många kontakter inom branschen. För 

Alexander och Mikael var anledningen att de företagen som de tidigare arbetat på gick 

i konkurs. Carl blev uppmuntrad att frilansa från hans utbildning och det passade hans 

yrke väldigt bra. Han säger: 

 
”Jag gillar också att kunna vara med i hela processen, och liksom på något 

vis fylla alla roller och själva kundkontakt, och vara på möten och allting och 

se till att hålla i projekt. … Vilket är svårare på en byrå sådär, där man är ett 

mindre hjul i maskineriet.” 
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4.2 Arbetssituation - mest fördelaktigt och svårast med att frilansa 

Både Erik och Johan säger att de föredrar att vara fast anställda framför att frilansa 

och Johan gillar detta bättre av anledningen att det är okej att göra fel utan att bli av 

med jobbet medan man som nystartad frilansare ofta oroar sig över vad andra tycker 

om ens arbete. Johan säger att han är väldigt nöjd med sin situation som frilansare 

eftersom han har normala arbetstider men har möjligheten att bestämma mycket över 

sina tider. Nils är även han väldigt nöjd som frilansare och är speciellt glad över den 

fasta kunden han har lyckats skaffa. Även Carl och Alexander är till största delen 

nöjda med sin arbetssituation. Mikael trivs med sitt jobb och är nöjd att han får arbeta 

med det han tycker är roligt och att få kombinera olika typer av arbeten. Han ser dock 

även alltid saker som skulle kunna vara bättre, till exempel att få roligare uppdrag eller 

få mer betalt. 

 

Tre av de sex intervjuade (Johan, Nils och Carl) menar att det bästa med att frilansa är 

att man kan bestämma sina arbetstider själv och att man ofta kan planera tiden så att 

man arbetar väldigt mycket en tid och sedan kan ta ledigt en tid. Johan menar dock att 

det finns en risk att kunden kan hitta en annan leverantör av tjänsten om men tar ledigt 

en längre tid. Carl menar även att det är en fördel att man delvis kan välja vilka projekt 

man vill jobba med samt att man oftast får bättre betalt som frilansare än om man 

jobbar på ett företag. Mikael påpekar att det är bra att man får chansen att bygga upp 

en stark portfolio eftersom man ofta får större projekt som frilansare än som 

småföretagare.  

 

Alexander menar på att: 
 ”De flesta säger som fast anställda att det är en säkerhet att vara anställd, medan 

jag skulle säga tvärt om. Att det är en säkerhet att frilansa, för att när, eller det 

företaget som man är anställd åt, dom kommer ju att behöva dig vare sig du är 

anställd eller frilansar. Och frilansar man så har man kontakter. Ett mycket, 

mycket större kontaktnät än vad man skulle ha som anställd. Om man är anställd 

på ett ställe i två år så har man inga fler kontakter än just på det företaget, som man 

just har fått sparken ifrån till slut.” 

 

Han tillägger dock att det nödvändigtvis inte behöver vara så. Till skillnad från de 

andra intervjuade tycker Erik inte att det finns några fördelar med att frilansa och 

säger att han trivs bättre som anställd. Han menar dock på att det är en bra erfarenhet 

att testa på att frilansa och att det kan vara en inkörsport till att bli anställd. Han tycker 

att det är tufft, svårt och ensamt att frilansa. Johan tror inte heller att frilansa är för 

alla, att de flesta strävar åt att hitta ett fast jobb. Att man helst ska få ett fast jobb först 

och sen frilansa men att det inte funkar så. Utan att man ofta får ett frilansjobb för att 

företaget inte har något mer jobb menar han på. 

 

Det svåraste med att frilansa tycker tre av de intervjuade (Johan, Nils och Carl) är att 

få tillräckligt med jobb för att klara ekonomin. Johan tror att det tar ungefär tre 

månader innan man får sitt första jobb. Alexander tycker att det är viktigt att man 

vågar satsa när man ska börja frilansa för om man inte vågar det så kommer man 

antagligen inte börja frilansa över huvud taget. Alexander menar på att det svåraste 

med att frilansa är att behålla lugnet eftersom man endast vet vad man ska göra ett kort 

tag framöver, men han säger att man får försöka ignorera den nervösa känslan. Erik 

säger att det svåraste med att frilansa har varit de affärsmässiga, juridiska och 

ekonomiska aspekterna, något man slipper som anställd. Mikael pratar om att det är 

svårt att hinna knyta kontakten med anställda på företag som man frilansar på, om 

man som frilansare flyttar mycket mellan olika företag. 
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4.3 Nätverkande 

Erik berättar att han aktivt nätverkat med bland annat gamla uppdragsgivare och med 

gamla studiekamrater för att hitta jobb. Johan å andra sidan säger att han tycker att han 

nätverkade mycket med andra kunder eftersom man är mån om att vara kvar som 

frilansare för att kunna betala sina räkningar. Johan menar också på att det oftast är lätt 

att nätverka då man är iväg och jobbar på ett ställe, dock kan det vara svårt att hitta 

tiden att nätverka om man har mycket att göra och känner sig stressad. Nils berättar att 

han tror att kontakter är A och O, han menar precis som Johan att han nätverkar bra 

med kunder men säger att han tyckte att det var svårt att nätverka och därmed frilansa 

till en början då han totalt saknade kontakter. Han fortsätter med att det är därför 

viktigt att vara social och umgås mycket med branschfolk och berätta vad det är man 

håller på med. Alexander nätverkar endast med kunder då tillfälle dyker upp, exempel 

på detta kan vara vid speciella tillställningar. Han har bland annat deltagit och 

nätverkat på event för Autodesk och barkvällar för animatörer.  

 

Carl menar att han indirekt nätverkar eftersom hans vänner från sina utbildningar 

jobbar inom samma bransch. Därmed blir det att de pratar jobb när de umgås och han 

kan även få hjälp med att hitta jobb om någon har ett överflöd. Detta har lett till att 

han inte har behövt lägga mycket energi på att aktivt nätverka. Nyligen har han börjat 

nätverka mer aktivt med företag och har skickat en animerad säljfilm till vissa företag. 

Likt Carl så har Mikael varit ganska passiv i sitt nätverkande, detta beror på att han 

har kontakter som har delat med sig av sina kontakter och därmed gett Mikael ett 

aningen större kontaktnät. Att han har passivt nätverkat har medfört en lagom mängd 

med jobb. Mikael tror att:  

 
”…om man vill specialisera sig och rikta in sig åt ett visst håll, tror jag att det 

är bättre att nätverka. Vara mer aktiv.” 

 
När det kommer till att hitta arbete så svarade fyra (Nils, Carl, Alexander och Mikael) 

av de sex intervjuade att de gör det uteslutande eller till stor del via kontakter.  Johan 

och Nils beskrev hur svårt det var att få arbete i början då man inte känner särskilt 

många och företagen svarar inte på telefon eller är väldigt upptagna. Johan menar att 

han istället fick försöka boka in professionella möten, vilket han anser vara en fördel 

då man får komma till arbetsplatsen och träffa alla anställda. Han hade varit med om 

en episod då kunden och företaget förväntade sig väldigt mycket och att det var svårt 

att leva upp till deras förväntningar. Det han gjorde som svar var att arbeta otroligt 

mycket övertid för att få arbetet klart, och menar på att man kan i början inrikta sig åt 

att vara den som ställer upp istället för att man är otroligt duktig. Genom att någon 

annan frilansare han kände inte kunde ta ett arbete kunde han få jobb den vägen. Då 

var han väldigt mån över att den nya kunden visste vad han kunde innan han kom dit. 

Nils berättar hur han tycker att han haft tur då han kände någon som arbetade på ett 

filmbolag där han fick ett av sina första jobb. Han beskriver att han i början fick ta 

mindre betalt för att få in jobb då det befinner sig många i samma situation och att det 

då är lätt hänt att det blir konkurrens över vem som är billigast. Det blir däremot ett 

sätt att komma in i branschen för att få kontakter och bygga upp sin portfolio för att i 

sin tur få bättre jobb i framtiden menar han på. Utöver att få arbeten genom kontakter 

tycker Carl att maila företag fungerar om man ligger i. Alexander menar att det kan 

finnas en fördel med att vara flexibel och kunna flytta utomlands om man har svårt att 

hitta jobb. Erik är med i ett antal jobbdatabaser men känner att det inte gett något 

resultat, annars brukar han söka fram och kontakta företag han är intresserad att arbeta 

hos vilket är något även Alexander gjort vid ett fåtal tillfällen.  
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4.4 Marknadsföring 

Erik, Alexander och Carl har marknadsfört sig via hemsida. Utöver det har även Carl 

skapat en säljfilm han förmedlar till potentiella kunder men han känner inget större 

behov att marknadsföra sig eftersom han får många jobb via sina kontakter. Han 

tycker även att det är väldigt viktigt att försöka stå ut ur mängden då man mailar 

företag. Säljfilmen han gjort ser han som en bra sak just därför och är något han 

rekommenderar till andra att göra. Erik är även medlem på jobbhemsidor och forum 

inom 3D och försöker göra sin hemsida så rakt på sak som möjligt. Johan brukar 

skicka med en länk till sin showreel i mail han skickar till företag han vill jobba åt. 

Han försöker även smickra kunder med att betona hur han tittat mycket på deras 

arbeten och gillar vad dem har gjort, därefter visa vad han själv gjort. Han anser att det 

är viktigt att försöka skapa ett intresse fort hos kunden. Genom att hålla kontakten 

med tidigare kunder brukande han skicka mail och bifoga det arbete han utförde vid 

det tillfället för att visa att han fortfarande existerade. Han berättar om vilken 

konkurrens det kan vara med följande citat: 

 
”Man förstår ju det hur många det är som mailar varje dag och vill ha ett 

jobb, det är ju liksom tio pers per månad lätt som hör av sig och vill jobba. Så 

det gäller ju få dem att välja dig” 

 

Alexanders val av att marknadsföra sig genom sin hemsida beror på att det är 

framförallt billigt och lättillgängligt för vem som helst att nå informationen. Nils tror 

att det är viktigt att vara social och umgås mycket med branschfolk och berätta vad 

man håller på med vilket också är en form av marknadsföring. Han tycker att det är 

viktigt att man i början säkrar en till tre kunder som är återkommande och ser det som 

en grund för att få in pengar till mat på bordet. En annan taktik han tycker man kan 

använda sig av är att man i början inte tar så mycket betalt för att istället utveckla sig 

själv, för att sedan öka beloppet. Han menar dock att det kan vara farligt eftersom 

kunden då kan förvänta sig att man arbetar för väldigt lite pengar framöver men att 

man får vara tydlig med att så är inte fallet.  

Erik påstår följande: 

 
”Hemsida, galleri och showreel är vad som ger jobb inom 3D, snarare än CV 

och ett personligt brev.” 

 

4.5 Arbetsbörda och kundhantering 

Erik och Nils känner att de har haft pendlande perioder med hur mycket arbete det har 

varit för dem att utföra. Erik tycker att det oftast är minst jobb under somrarna. Johan 

har aldrig behövt tacka nej till jobb för att han har haft för mycket att göra, utan endast 

då kunden har hört av sig med ett jobb med för kort varsel. Carl och Mikael tycker att 

de inte heller har tackat nej till jobb och Mikael känner att han har haft tur med att 

aldrig ha för lite jobb heller. Carl anser att eftersom han är en ganska nystartad 

frilansare så är han inte i en position att tack nej till jobb om det inte totalt krockar 

med något annat. Han tillägger även att han aldrig tackat nej för att han inte haft lust. 

Alexander tycker att det aldrig har varit särskilt svårt för honom att få tillräckligt 

många jobb. Erik säger följande:  

 

”När jag började praktiken som ledde till min anställning fick jag tacka nej 

till säkert 5 erbjudanden pga tidsbrist, det var svårt.”  

 
Frågor som de brukar ställa till nya kunder är för Eriks del relaterade till att få svar på 

så mycket som möjligt om vad uppdraget består av, och därefter sätter han ett rimligt 
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pris. Johan, Alexander och Nils försöker bilda sig en uppfattning omkring vilken typ 

av kund det är och hur de arbetar. Om det är något projekt som har potential att bli bra 

till showreelen brukar Alexander ta reda på. Johan brukar fråga någon anställd på 

företaget om de arbetar mycket övertid vilket han dock märkt inte är så vanligt som 

man kan tro menar han på. Carl brukar ställa relevanta frågor beroende på vilken typ 

av jobb det är, han tar också reda på tidsramen och budgeten. Nils ser vanligtvis över 

ambitionsnivån och vilken riktning de vill att projektet ska ta innan arbetet påbörjats 

och utifrån det blir det lättare att sätta pris. Mikael tycker att han alltid fått så bra 

information av företagen han frilansat mot att han inte behövt fråga så mycket.  

4.5.1  Kreativa idéer, utbetalning och obetald övertid 

 
Erik, Johan och Nils tror inte att någon har tagit deras kreativa idéer. Däremot är Nils 

lite orolig då han är bunden till en större, fast kund och att de skulle välja någon som 

är duktigare och billigare. Därför tyckar han att det är bra om man har mycket jobb 

hos andra företag också. Carl tror att det kan ha hänt men menar att inga idéer är unika 

och därför kan man inte fastställa att idén kommit från en själv. Han är inte heller 

orolig för att någon skulle utnyttja hans idéer då han tycker att man får lita på sin egen 

kompetens och att det inte spelar någon större roll. Alexander menar att man arbetar 

för att ge kreativa lösningar på situationen eller problemet och att det är ens jobb att 

göra det. Han tillägger att det har hänt någon gång att ett företag anställt någon annan 

mot mindre betalning och kommit tillbaka till honom då de insett att hans kompetens 

behövdes. Mikael har känt att åt ena sidan bör man bevaka och skydda sina idéer och 

att om någon ska använda dem så ska de betala för dem.  Å andra sidan menar han på 

att man ska ge ifrån sig idéer och om någon använder dem är det bara bra. Att ju fler 

personer som ser att man har bra idéer desto större chans är det att man får arbeta med 

någon av dem i framtiden. Han tillägger att man är ganska skyddad av upphovsrätten 

och att man kan säkert gynnas av att låta mindre företag på mindre projekt använda 

produkten man skapat fritt, medan man kanske bör vara striktare med betalning av 

licenser då det gäller större projekt och företag.  

 

Johan, Carl, Alexander och Mikael har varit med om tillfällen då kunden inte velat 

betala. Johan, Carl och Alexander har löst sådana tillfällen med att vara ihärdiga för att 

till slut få ut sin betalning. Johan tror att det är vanligt förekommande att det tar lång 

tid att få betalt. Mikael har varit med om ett tillfälle då han inte fick betalt av ett 

företag som även utnyttjade honom via att marknadsföra sig genom hans showreel. 

Han upplever dock att företag generellt sköter utbetalning bra men att vissa företag 

kan vara långsamma, intressant nog även större företag. För Erik och Nils har det inte 

förekommit.  

 

Fem (Erik, Johan, Carl, Alexander och Mikael) av sex intervjuade menar att de arbetar 

eller har arbetat med obetald övertid. Johan anser dock att den obetalda övertiden 

väger upp med att man tar mer betalt som frilansare än fast anställd och att i början 

nästan förväntas det av en att man ställer upp. Nils däremot anser att han absolut tar 

betalt för alla timmar han aktivt arbetat. Alexander menar att det händer mer sällan att 

han arbetar obetalt då han nu ofta kan bedöma innan om ett projekt kommer kräva 

övertid och planerar då in det i betalningen. Carl menar att han kan arbeta övertid för 

att personligen se till att arbetet man lämnar ifrån sig blir bra men även att det kan 

vara svårt att ta mer betalt långt in i projektet. Som egenföretagare tycker Mikael att 

det nästan är mer obetald övertid än då han arbetade aktivt som frilansare eftersom 

man som frilansare oftast blir betald för den tiden man är på plats hos företaget.  
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4.6 Inre och yttre faktorer 

Alla de intervjuade är överens om att man som frilansare måste vara extremt utåtriktad 

och social. Johan menar på att det är svårt att jobba med någon som är introvert, även 

om denne är tekniskt duktig. Erik menar på att det även är viktigt att vara skicklig 

samt att ha bra koll på sitt eget värde. Även Carl tycker att det är viktigt att man är 

duktig på det man gör, men att man även ska vara stresstålig. Carl säger också att det 

är viktigt att hålla en bra kundkontakt och att vara schysst och leverera arbetet i tid för 

att få återkommande kunder. Alexander pratar också om värdet i att leverera arbetet på 

kort tid samt att det är viktigt att vara en problemlösare. Nils pratar om att det är 

viktigt att man är kreativ och att vara framåt. Mikael tycker att det viktigaste är att 

man sköter de arbetsuppgifter man blivit tilldelad och gör det på ett sätt som kunden 

blir nöjd med. Han menar även att det handlar mycket om kompetens och arbetsmoral 

på ett sätt som gör att man inte kan slappna av som om man vore fast anställd. Han 

menar att som fast anställd behöver man göra bra ifrån sig i perioder medan han tror 

att man som frilansare alltid måste prestera. 

 

Erik tycker inte att sin livssituation och relation till familj och vänner kan vara kopplat 

till hur han presterar som frilansare. Johan tror att ens livssituation kan påverka ens 

prestation som frilansare lite och menar på att om man blir dåligt behandlad på en 

arbetsplats kan det påverka prestationen. Vidare menar han att man kan få lite jobb om 

man presterar dåligt. Han pratar även om att det är lättare att ha en dålig dag som fast 

anställd än som frilansare eftersom han är en produkt som han säljer till kunden, 

därför får man ibland låtsas att man är på bra humör. Detta är även någonting Nils 

håller med om och menar att man som frilansare får undvika att visa negativt humör 

och istället agera professionellt för att inte förlora sin anställning. Han tycker dock inte 

att ens humör skulle gå ut över jobbet mer som frilansare än som fast anställd. Carl 

tror att ens livssituation delvis påverkar prestationen på arbetet eftersom han tycker att 

prestationen alltid är beroende av hur man har det i sitt sociala liv, oavsett vad man har 

för jobb. Han tror att det som kan bli påverkat är kreativitet och effektivitet. Han 

tycker att livet som frilansare är mindre stabilt än att vara fast anställd och att 

livssituationen då kan påverka prestationen mer, men menar att det inte gör det för 

honom. Alexander tycker att personerna omkring honom kan bli påverkade av hans 

glada humör då han har fått in ett roligt arbete. Mikael tror att livssituationen kan 

påverka prestationen olika mycket i olika delar av livet. Då man är ung kan man vara 

mer flexibel i sin livssituation än då man är äldre. Detta gör att det kan vara svårare att 

frilansa då man är äldre. Nils rekommenderar folk som vill komma ut i branschen att 

innan man börjar frilansa att hitta en praktikplats där man kan lära sig hur branschen 

fungerar och skapa material till showreelen.   

 

Alexander och Mikael berättar att de oftast inte känner sig stressade av jobbet utan kan 

hålla sig lugna. Mikael säger även att då det har hänt att han blivit stressad har han sett 

till att arbeta snabbare men inte direkt sett stressen som ett problem. Både Carl och 

Nils är överens om att det är som mest stressigt när de inte har något jobb eftersom de 

inte har någon inkomst då. Nils tycker inte att stress är något problem utan ser till att 

jobba de timmar som krävs för att hinna klart. Han säger också att det är väldigt sällan 

som han känt att han behövt arbeta för mycket. Johan säger att han känt sig som mest 

stressad i början av sin frilanskarriär på grund av prestationsångest. Erik har känt sig 

speciellt stressad på ett längre frilansuppdrag och arbetade då väldigt mycket övertid 

och försökte lugna ner sig själv genom att umgås med vänner och träna på fritiden. 

Arbetet visade sig trots detta bli för mycket och han bestämde sig till slut för att 

avsluta det jobbet. 

 
Johan tror att det är viktigt att ha kontroll på sina projekt, speciellt om man arbetar på 

mer än ett projekt åt gången. Carl tycker att det är viktigt att ha någon form av kontroll 
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men att det är viktigt att inte låta kontrollen styra en för mycket. Han menar på att det 

är viktigt att ha kontroll över situationen och säger precis som Johan att det är bra at 

ha en översikt över allt man jobbar med samtidigt. Även Alexander tror att det är 

viktigt med kontroll till en viss del. Erik menar på att man alltid är utelämnad till 

kunden och därför inte alltid kan ha kontroll. Mikael tycker istället att kontroll kan 

vara av betydelse men att det finns andra saker som är viktigare, till exempel 

arbetsmoral, prestation och social förmåga. Han menar att man kan komma långt utan 

större kontroll och att det beror på individen ifall denna behöver känna ett 

kontrollbehov eller inte.  

 

4.7 Skillnader mellan datorgrafikbranschen och andra branscher 

Erik menar att frilansa inom 3D är ett bra sätt att få jobb och att anställningar är 

ovanligt. Han säger även att arbeta som 3D-grafiker innebär att man kan något utöver 

det vanliga. Han tillägger att har man en bred profil och kan lite om mycket har man 

goda chanser som frilansare. Johan ser den största skillnaden med att frilansa inom 

datorgrafikbranschen är den allmänna inställningen av en frilansare är lite som ”slaven 

på platsen” jämfört med en konsult som människor respekterar och lyssnar på. Nils 

tror att den största skillnaden i denna bransch mot andra branscher är att mycket 

hänger på hur talangfull man är. Samt att det är hårdare konkurrens eftersom så många 

är duktiga. Han tycker även att det är generellt dåligt betalt inom branschen men att de 

personerna med stor talang kan ta i stort sett hur mycket som helst i betalning. Carl 

menar på att frilansa inom ett kreativt yrke innebär att man ger mycket av sig själv och 

att det är ganska personligt. Därför kan det bli tufft med kritik till en början vilket 

sedan är något man lär sig hantera. Alexander anser att datorgrafikbranschen 

fortfarande är en ny bransch, därför finns det en massa nya möjligheter vilket kan 

medföra både svårigheter och fördelar. Han har vid tillfällen stött på företag som har 

begränsad kunskap om branschen, har dålig projektledning och management i Sverige 

och Stockholm. Jämförelsevis ser han det mycket bättre i London. Vissa företag kan 

även ha svårt att fakturera ordentligt, och vill ha arbeten utförda i stort sett gratis. Då 

har han behövt förklara att det inte fungerar på det viset eftersom man inte kan 

överleva som frilansare utan betalning. Mikael tror att branschen har förändrats 

mycket sedan han frilansade.  Att det inom ämnena datorgrafik, 3D och motion 

graphics hänt otroligt mycket. Han fortsätter med att han tror att vissa delar av 

branschen har etablerats och professionaliserats. 

 

Livssituationsmässigt anser Erik att han inte hade någon lust att frilansa mycket 

eftersom han inte ville sitta ensam hemma framför en dator, med det tror han att det 

måste ligga en väsentlig skillnad mot frilansande inom teater eller fotografering. Han 

ser ensamheten som hämmande för ens kreativitet och möjlighet att lära sig av andra 

omkring en. Carl tror inte att man drabbas mer av ensamhet som frilansare inom denna 

bransch än andra, själv sitter han oftast på ett kontor med andra och jobbar. Nils anser 

att denna bransch kräver otroligt mycket tålamod och fokusering med att sitta timme 

ut och timme in med smådetaljer. Han menar även att det kan vara mindre socialt i 

denna bransch jämfört med andra. Johan tror att frilansande inom denna bransch är 

liknande andra branscher eftersom alla frilansare jagar jobb. Han tror dock att lönerna 

skiljer sig. Alexander tror inte att hans livssituation skulle förändra sig om han 

frilansade inom en annan bransch, däremot att driva företag gör att man hamnar 

utanför det stora sociala systemet som samhället bygger på. Exempelvis 

föräldrapenning och pension då man som frilansare får ta tag i dessa själv, vilket man 

skulle slippa som fast anställd. Mikael tror att en skillnad mot andra branscher är att 

man ofta som frilansare i denna bransch åker till ett företag och arbetar där, medan 

man som fotograf eller journalist bör vara väldigt mobil. 
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Prismässigt anser Mikael och Alexander att man som datorgrafiker har en nästan helt 

unik situation där man kan komma undan med väldigt bra utrustning för extremt låga 

kostnader och att det jämfört med andra branscher är väldigt billigt.  

 

4.8 Utveckling inom branschen 

För att hålla sig uppdaterad kring programvara brukar Erik försöka hålla ögonen 

öppna efter nya metoder och försöker att själv testa på saker som han inte tidigare 

gjort. Johan säger att han brukar läsa runt tio bloggar om dagen för att hålla sig 

uppdaterad om hur man skapar olika saker. Han tycker även att han håller sig 

uppdaterad bara genom att sitta och arbeta i sina program varje dag. Johan tycker att 

han lär sig otroligt mycket nya saker av detta och menar på att han i varje nytt jobb 

försöker utvecklas och prestera bättre.  Även Mikael brukar läsa bloggar och tidningar 

och säger att det är väldigt lätt att hålla sig uppdaterad, dock menar han på att det 

nästan kan bli för mycket fokus på vad andra gör istället för att själv få saker gjorda 

ibland. Likt Johan så tycker Carl att man automatiskt blir uppdaterad genom att arbeta 

med det man gör varje dag och därmed är heller inte kostnaden för att hålla sig 

uppdaterad stor. Alexander säger att han brukar titta runt på nätet en del för att hålla 

sig uppdaterad. Nils, till skillnad från resten känner inte att han hänger med i 

utvecklingen av tekniken. Hans främsta yrke är för tillfället inte att frilansa utan gör 

detta endast begränsat till en kund. Om han kommer att börja frilansa mer aktivt tror 

han att det vore väldigt svårt att lära sig nya program, tillägg och uppdateringar. Han 

tycker dock att det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad och menar på att han 

skulle använda sig av datorgrafiks forum och nyheter för att komma ikapp. 
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1 Diskussion 

Situationen över frilansare inom datorgrafikbranschen blir svår att överblicka då 

många arbetar inom väldigt olika inriktningar, däremot finns det likheter och samband 

i de intervjuades svar och den studerade litteraturen. Dessa diskuteras nedan. Något 

som bör uppmärksammas är att antalet tillgänglig vetenskaplig litteratur inom 

ämnesområdet är väldigt begränsad, speciellt inom datorgrafikbranschen. 

5.1 Arbetssituation  

Likt Hackwiths [11] undersökning om varför de tillfrågade hade valt att börja frilansa 

så var det under intervjun ett mindre antal personer (Erik och Johan) än förväntat som 

svarade att anledningen var arbetslöshet. Samma personer säger att de föredrar att vara 

fast anställda framför att frilansa. Johan gillar fast anställning bättre av anledningen att 

det är okej att göra fel utan att bli av med jobbet medan man som nystartad frilansare 

ofta oroar sig över vad andra tycker om ens arbete. I en kreativ bransch så är det 

viktigt att kunna ta kritik av andra, eftersom det kan gynna personlig talangutveckling 

som senare kan innebära att man får ett bättre jobb. 

Johan säger att han är väldigt nöjd med sin situation som frilansare eftersom han har 

normala arbetstider men har möjligheten att bestämma mycket över sina tider. 

Undersökningen utförd av Hackwith [11] visade på att de allra flesta frilansare valde 

att börja frilansa för att de ville ha hög flexibilitet. I intervjuerna framkom det att 

många tycker att de bästa med att frilansa var att de kan bestämma sina egna tider och 

sin egen situation detta kan ses som en form av flexibilitet. Den flexibiliteten kan 

medföra en bristande kontroll, däremot ansåg flera av de intervjuade (Carl och 

Mikael) man inte bör låta kontrollen styra en för mycket och att det finns viktigare 

aspekter. 

5.2 Marknadsföring 

Enligt Derakhshani [7] så är det portfolio och showreel som väger tyngst då man söker 

jobb inom datorgrafikbranschen. En av de intervjuade, Erik instämmer: 

”Hemsida, galleri och showreel är vad som ger jobb inom 3D, snarare än CV och 

ett personligt brev.”  

Det kan därför enligt mig vara en god idé att spendera mycket tid att få en bra 

showreel eller hemsida innehållande det bästa material man producerat. Vidare så 

menar Nils att det kan vara bra att hitta en praktikplats innan man börjar frilansa 

eftersom man då kan sälja in sig bättre eftersom man har branschkunskap och har haft 

möjlighet att skapa material till showreelen. Alexander ansåg att fördelarna med att ha 

en hemsida är att det är billigt och lättillgängligt för andra. Min åsikt är att kan det 

vara svårt att skriva en hemsida om man inte har den erfarenheten. Eventuellt kan det i 

så fall vara värt att prioritera sin tid på att skapa en bättre showreel istället för 

hemsida. Samtidigt kan jag absolut hålla med Alexander då en hemsida är praktisk och 

man kan även formatera utseendet och skriva till information om en själv. Andra 

fördelar jag ser med att ha en hemsida är att man kan publicera dels sin showreel och 

hela videoklipp men även sitt CV, fler kontaktuppgifter och visa stillbilder på sitt 

arbete. 

Då konkurrensen är hög blir det viktigare att försöka få arbete via kontakter och det 
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kan därför vara fördelaktigt att marknadsföra sig som duktig, social och hårt arbetande 

till personer inom branschen fortsätter Nils. Det viktiga är att intressera och övertala 

kunden att man är rätt person på jobbet menar Johan. Nils berättade om hur han till en 

början fick ta mindre betalt och att det ofta blir konkurrens om vem som är billigast. 

Han tror dock att man bör vara försiktig med att ta för lite betalt då kunden kommer 

förvänta sig det i framtiden. Jag tror att det just därför kan vara svårt att hitta en balans 

i början över hur lite man ska ta betalt för att samtidigt klara sig men ändå se till att 

vara den som får jobbet. Svaret kan nog vara att ge kunden någon form av rabatt de 

första jobben, men förklara att det senare blir en normal betalning. 

I litteraturstudien berättade Hackwith [11] om hur viktigt det är att ha regelbundna 

kunder för att upprätthålla ett långsiktigt fungerande egenföretag. Detta påvisas även i 

intervjun med Nils då han tror det är viktigt att säkra en till tre kunder som står som 

grundpelare. Detta instämmer jag med då jag tror att det annars är lätt hänt att man blir 

utan jobb längre perioder eller att man tar på sig för mycket arbete. Nackdelen med att 

ha bundna kunder anser jag kan vara att man blir för fokuserad på just dessa och 

därmed inte får varierade arbeten och missar möjligheter att arbeta för intressantare 

företag. 

5.3 Arbetsbörda och kundhantering 

Som frilansare så är det ofta variation i arbetsbörda, ena stunden har man jättemycket 

att göra och andra inget alls. Johan har känt endast vid ett fåtal tillfällen att han har 

behövt tacka nej till arbete men endast på grund av för kort framförhållning. Andra 

(Alexander och Mikael) känner att under tiden de frilansat har haft ett jämt flöde av 

jobb. Jag tror man inte har råd att vara kräsen med vilket typ av arbete man får i 

början, då andra aspekter är viktigare så som att komma ut i branschen och skapa 

erfarenhet. Det som är gemensamt är dock att man inte vet vad som kommer att hända 

nästa månad, samt att det finns en ständig osäkerhet som man med tiden kan bli bättre 

på att hantera. På grund av dessa faktorer tror varken jag eller Johan att frilansande är 

för alla. Även Erik såg det som svårt, tufft och ensamt att frilansa. 

När man träffar en ny kund som vill ha ett visst arbete utfört brukar några av de 

intervjuade (Johan, Alexander och Nils) undersöka vad det är för typ av kund och 

projekt, ambitionsnivån, tidsram, budget och har det en potential att bli bra till 

showreelen (Alexander). Liknande frågor om tidsram, projektets mål och syfte, 

målgrupp och bakgrunden till projektet förekommer även i den studerade 

litteraturen.[12] De intervjuades frågor var lik litteraturen gällande tidsram och 

bakgrund till projektet. Jag håller med litteraturen om att det kan vara fördelaktigt att 

just ställa frågan vilken målgruppen är eftersom det kan ge en klarare bild över vem 

man skall rikta projektet åt.  Min åsikt är att man som frilansare ska försöka ta reda på 

så mycket bakgrundsinformation om kund och projekt som möjligt för att undvika 

framtida missförstånd med ändringar och missnöjda kunder.  Jag tror att fråga mycket 

frågor kan leda till att man visar intresse för kundens projekt och verksamhet vilket 

bör uppskattas. Om man däremot inte gör det så kan det leda till komplikationer, 

missförstånd och konflikter mellan kund och frilansare vilket man bör undvika då det 

kan vara svårt att finna nya kunder, framförallt då man börjar frilansa.  

 

 5.4 Inre och yttre faktorer 

De alla intervjuade höll med om var att ha en hög social kompetens är otroligt viktigt 

inom datorgrafikbranschen. Detta var något även Burke [9] betonade mycket och 
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ansåg som ett av flera viktiga attribut för att lyckas som frilansare. Även jag tror att 

det kan vara viktigt att vara duktig socialt då det kan vara lättare att skapa och 

upprätthålla nya kontakter. Dessa kan spela en stor roll i ens framtida karriär. En annan 

egenskap som Burke ansåg som betydelsefull var att ha en god känsla för 

problemlösning, vilket Alexander också tyckte var en av de viktigaste egenskaperna 

att ha som frilansare. Litteraturen tog däremot upp attributen ambition, 

självförtroende, perfektionism och professionell attityd som inte nämndes avsevärt 

mycket under intervjuerna.  Min erfarenhet av detta är att man ofta skapar något som 

tidigare inte gjorts på ett liknande samma sätt och därför uppkommer problem som 

man behöver lösa. Det kan underlätta om man är snabb på att testa olika möjliga 

lösningar för att så snabbt som möjligt hitta en lösning till problemet. En stor noterbar 

skillnad är att Burke inte nämner attributet talang eller att man måste inneha hög 

kompetens, vilket Erik, Mikael och Carl menar. Detta kan bero på att Burkes bok är 

riktad till en bredare och mer allmän form av frilansande än just inom 

datorgrafikbranschen.  

Livssituationen gällande vänner och familj kan ha en påverkan på ens prestation 

gällande effektivitet och kreativitet menar Carl. I litteraturen [9] så nämns även att om 

vänner och familj inte är stöttande till ens frilansande kan detta medföra anspänningar 

på relationerna. Å andra sidan kan frilansandet medföra en positiv påverkan på familj 

och vänner då man exempelvis blir glad då man får ett bra jobb, menar Alexander.   

I litteraturen noterade Burke hur viktigt det är att hålla sig lugn i stressade situationer, 

detta är något som Alexander och Mikael uttryckte att de var duktiga på vilket kan ha 

berott på att de var de två personerna som arbetat betydligt längst inom branschen 

(Alexander har frilansat i 11 år och arbetat i branschen i 13 år, medan Mikael har 

frilansat i tre till fem år och arbetat i branschen i 12 år). Även Carl betonade vikten av 

att vara stresstålig. För Carl och Nils var deras stress mer kopplat till att hitta kunder 

för att få en inkomst än att utföra arbete under tidspress. 

5.6 Nätverkande 

Adomavicius et al. [12] berättar att två betydelsefulla punkter är att binda kontakter 

och kommunicera väl. I likhet med att Nils berättade att han tror att kontakter är A och 

O och Mikael menade på att det är viktigt med social förmåga. I Wagstaff och 

Derakhshani [7] berättade Pearce om hur han fått arbete genom en kontakt på ett 

företag han velat arbeta åt, samma sak hände Nils. Man kan förstå att inom en bransch 

där jobben går till de personerna som är otroligt talangfulla så krävs andra ingångar. 

Det är därför bra när man börjar frilansa om man har eller skaffar sig kontakter som 

ger en själv en chans att utvecklas och bli duktig.  Att känna någon på ett företag där 

man vill jobba kan vara fördelaktigt då dem kan rekommendera en själv. Inte nog med 

det så anser jag att de även kan ge en insikt i hur företaget arbetar så att man lättare 

kan rikta in sig med att vara den personen företaget kommer behöva.  Jag anser att 

fördelarna med kontakter sträcker sig längre än bara rekommendationer för jobb. De 

kan exempelvis hjälpa en med tekniska och branschrelaterade frågeställningar som 

t.ex. hur man använder ett 3D verktyg eller hur man fakturerar. Många kontakter kan 

även förgrena sig vilket breddar personens kontaktnät exponentiellt. Fortsättningsvis 

kan det eventuellt också förebygga en ensamhet som en av de intervjuade (Erik) 

utryckte då man kan socialisera med folk inom branschen på fritiden. Medan 

Hackwiths undersökning visade att frilansare fick främst jobb genom referenser, att 

nöjda kunder rekommenderar ens arbete till andra, detta förekom inte hos de 

intervjuade utan istället kontakter det viktiga. 
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Något ytterligare som nämndes i litteraturen är hur Adomavicius et al. [12] betonar att 

det kan vara en god idé att sprida och specificera exakt vad man frilansar som för 

vänner och bekanta. Detta är något även Nils nämner då han berättade om hur viktigt 

det är att vara social och umgås med personer inom branschen och berätta vad det är 

man håller på med. Man kan förstå att detta viktigt då företag letar efter någon som är 

rätt person för jobbet.  

5.7 Skillnader mellan datorgrafikbranschen och andra branscher 

Det som definierar skillnaden att frilansa inom denna bransch jämfört inom andra 

branscher anser jag likt en av de intervjuade (Nils) är att vara den stora vikten av 

frilansarens individuella talang. Man bör också ge skenet av att hela tiden vara glad, 

otroligt utåtriktad och social samt alltid prestera bra för att lyckas inom 

datorgrafikbranschen. Nils ansåg att frilansa inom denna bransch är väldigt 

tidskrävande och kräver ett extremt tålamod och att man måste ge otroligt mycket av 

sig själv. Andra menar på att branschen fortfarande är så pass ny att företagen 

fortfarande kämpar med att effektivisera och professionalisera. Någon (Erik) tycker att 

det är en ensam bransch att frilansa inom där man ofta arbetar hemifrån, medan andra 

(Carl) menar istället att man ofta sitter och arbetar hos ett företag och då socialiserar 

man mycket med de anställda på det företaget. Mobiliteten ansåg en av de intervjuade 

(Mikael) vara en stor skillnad då man som journalist eller fotograf ofta behöver 

transportera sig ofta medan som frilansare inom denna bransch kan åka och arbeta på 

ett företag. 

En annan noterbar skillnad var att i Hackwiths [11] undersökning så svarade de flesta 

att de fick arbete via referenser, alltså kunder som rekommenderade en till andra 

kunder. Intervjuresultatet visade däremot att de flesta fick arbete via kontakter som 

rekommenderade en till företag. Möjligtvis kan det vara så att anställda på företag 

inom datorgrafikbranschen därmed har större inflytande över rekrytering. 

Det resultat från intervjuerna som gått att jämföra med litteraturen om generellt 

frilansande visar på mindre skillnader jämfört med andra branscher. Skillnader kan ses 

kring det som resulterar till jobb är kontakter istället för referenser och att social 

kompetens, talang och tålamod är det viktigaste personlighetsattributen inom 

branschen där de två sistnämnda inte förekommer i litteraturen. Därför kan man säga 

att den litteraturen inte är fullt applicerbar på datorgrafikbranschen. Jag anser därför 

att punkter som talang, tålamod och kontakter är extra viktigt för just frilansande inom 

datorgrafikbranschen.  

5.8 Utveckling inom branschen 

Utvecklingen inom branschen är snabb med ständiga uppdateringar av Maya [5], 3D 

Studio Max [5] och After Effects [3] vilka är välkända 3D och 2D program. De flesta 

av de intervjuade som arbetade uteslutande som frilansarbetare inom branschen 

menade på att det var lätt att följa med i utvecklingen och att det kommer naturligt 

genom att läsa om nyheter på hemsidor och bloggar dagligen. Det är billigt att hålla 

sig uppdaterad då man endast behöver ett fåtal licenser till programvaror och en bra 

dator. Däremot får jag uppfattningen om att den snabba utvecklingen även skapar en 

högre konkurrens eftersom man alltid måste känna till och även kunna använda det 

nya tillägget eller den nya programvaran för att skapa det mest imponerande resultatet. 

Min åsikt är att de flesta som arbetar inom ett kreativt yrke strävar efter ständig 

förbättring. Därför blir det naturligt att man lär sig det nya programmet eller tillägget 

som skapar möjligheten att utveckla sin personliga talang.  
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6 Slutsats 

 

1. Vilka likheter och skillnader gällande personlighetsegenskaper och yttre 

påverkan går det att finna som frilansare inom datorgrafikbranschen jämfört med 

frilansande inom andra branscher? 

De skillnader jämfört med andra branscher jag har konstaterat utifrån intervjuresultatet 

till skillnad från litteraturen är hur viktigt det är att ha kompetens och stor social 

kompetens. Likheter är att man ska vara duktig på att kommunicera, vara duktig på 

problemlösning och kunna hålla sig lugn i stressade situationer. Yttre påverkan så som 

vänners åsikter och relationer ansåg de flesta intervjuade inte vara relaterad till hur 

man presterar som frilansare, däremot kan ens humör ha inverkan då man ibland 

behöver ge skenet av att vara glad och framåt. Ensamhet behöver nödvändigtvis inte 

vara något som präglar just frilansade inom datorgrafikbranschen. Mobiliteten kan 

vara en skillnad då man inom datorgrafikbranschen ofta åker till ett företag och arbetar 

där, jämfört med frilansande inom fotografi eller journalism där man säkert bör vara 

väldigt mobil.  

2. Hur kan en frilansare bli påverkad av att aktivt nätverka? Kan det påverka hur en 

frilansare hittar potentiella kunder, företag med behov av extra arbetskraft eller andra 

frilansare? 

Datorgrafikbranschen är en bransch där mycket hänger på kontakter så är det är därför 

viktigt att nätverka, åtminstone till en början. Då man har kontakter kan det påverka en 

positivt med att man blir rekommenderad till arbeten, delar kontakter och kan få hjälp 

av andra frilansare. Det kan vara fördelaktigt att känna en person på ett företag man 

vill jobba, då de kan bli den som rekommenderar en när det finns en plats.  

3. Hur marknadsför man sig och hanterar kunder på ett effektivt sätt som frilansare 

inom datorgrafikbranschen?  

Marknadsföringen består framförallt av antingen showreel eller hemsida. Andra 

komponenter som att använda kreativa metoder för att marknadsföra sig själv kan ge 

goda resultat. Dessa kan förslagsvis vara säljfilm eller se till att man är den som alltid 

ställer upp. En annan metod kan vara att börja arbeta mot låg betalning för att skapa 

ett kundnätverk och därefter höja betalningen. När det gäller kundhantering bör man ta 

reda på mycket information innan ett projekt, för att undvika komplikationer senare. 

Man bör också bara tacka nej till arbete då det verkligen inte går, för att inte gå miste 

om kunder.  

4. Hur hanterar man som frilansarbetare den snabba utvecklingen av teknik och 

programvara som datorgrafikbranschen präglas av? 
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För att följa med i utvecklingen bör man läsa på bloggar och hemsidor om 

datorgrafiksnyheter. Detta är däremot något de flesta av de frilansande menade på 

kommer naturligt medan man arbetar. Det är inte heller någon större kostnad i längden 

för att hålla sig uppdaterad då man i stort sett kan komma undan väldigt billigt med en 

bra dator och prenumeration av programvara.   

6.1 Rekommendationer 

Några rekommendationer till de som överväger att börja frilansa eller redan gör det 

inom datorgrafik är: 

1. Att aktivt nätverka kan leda till arbete. 

2. En praktikplats kan bli en möjlighet att få insikt i branschen och vara 

en chans att få material till showreelen.  

3. Se till att vara duktig på det du gör och sträva efter förbättring.  

4. Försök att få ett antal fasta kunder då du börjar frilansa.  

5. Se till att skapa en bra showreel. 

7 Vidare forskning 

Potentiellt så kan det vara intressant att utföra en större undersökning där fler 

frilansare inom branschen deltar för att studera skillnader och likheter inom respektive 

yrkeskategorier. En kvantitativ undersökning över frilansande inom branschen skulle 

möjligtvis kunna ge en bättre överblick. Värt att notera är att inga kvinnliga frilansare 

har deltagit i intervjuerna. Därför vore intressant att undersöka om det finns skillnader 

gällande synen på frilansande mellan kvinnor och män. Det som kan tänkas 

undersökas som frågeställning är den stora frågan om hur man som frilansare bör ta 

betalt för sitt arbete.    
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Bilaga 

Hur länge du arbetat som frilansare? 

Hur gammal är du? 

Vad du har för utbildning?(är du självlärd om självlärd, känner du att du saknar kunskaper) 

Vad frilansar du som? (3D eller 2D artist? / modellerare, texturerare, generalist etc.) 

Vad fick dig att börja frilansa? 

 

Nätverkande och marknadsföring 
Tycker du att du aktivt nätverkar med kunder?  

- Gör du det med företag?  

- Gör du det iså fall även med andra frilansare?  

- Hur påverkar det i så fall dig? (Underlättar det) 

 

Hur hittar du arbete?  

Hur marknadsför du dig själv?  

- Använder du sociala nätverkningssidor för att marknadsföra dig själv och hitta potentiella 

kunder?  

-Finns det fördelar med det? 

 

Kunder 

Brukar du behöva tacka nej till arbeten eller är det kämpigt att få tillräckligt många? 

 

Vad ställer du för frågor då du träffar en ny kund? 

 

Har det hänt att kunder tagit dina kreativa idéer?  

- Hur hanterade du det i så fall?  

- Är du orolig för att det ska hända? 

- Om det skulle hända hur skulle du hantera det i så fall? 

 

Har du någon gång varit med om någon som inte velat betala och hur hanterade du då den 

situationen? 

 

Brukar du ta betalt av kunden för alla timmar du har jobbat.  

- Om inte, hur många procent av arbetad tid tar du betalt för?  

- Vad är anledningen till att du inte tar betalt för alla timmar du jobbar? 

 

Inre och yttre faktorer 
Är du nöjd med din arbetssituation nu? 

Vad tycker du är mest fördelaktigt med att frilansa? 

Vad anser du har varit det svåraste med att frilansa? 

 

Vilka personlighets egenskaper tror du gör en person till en framgångsrik frilansare?  

 

Anser du att din livssituation och relation till vänner och familj är kopplat till hur du presterar 

som frilansare?  

- På vilket sätt?  

 

Känner du dig ofta stressad och kan du iså fall hålla dig lugn i de situationerna? 

 

Tycker du att kontroll är en viktig del i ett framgångsrikt frilansande?  

- Iså fall varför? Om inte varför? 

 

Branschspecifika frågor 
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Vad tror du är den största skillnaden med frilansa inom datorgrafikbranschen jämfört med 

andra branscher?  

- Tror du att det är lättare eller svårare? Varför? 

 

Tror du att livssituationen skiljer sig som frilansande inom datorgrafikbranschen jämfört inom 

andra branscher?  

 

Vad gör du för att följa med den snabba utvecklingen av teknik och hårdvara?  

- Kostar det mycket, är det svårt att hålla sig uppdaterad? 

 

Har du något att tillägga?  

 


