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Förord 
 
Denna uppsats hade inte varit möjligt utan de kvinnor som generöst delat med sig av sina 
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tack till alla lärare och övrig personal som vi har mött och nött under åren.  
 
Jag Lena, vill rikta ett tack till Kjell för du uppmuntrade mig till att börja läsa på universitetet 
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behövde någon att diskutera med. Ett stort tack också till William och Olivia för att ni hållit 
mig medveten om vad som är viktigt i livet.  
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Slutligen vill vi tacka varandra som även i svåra stunder gjort arbetet lätt och roligt. Nu när 
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tillsammans under uppsatsarbetet och under hela studietiden. 
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Abstract 
 
The sabbatical “Friår” was a phenomenon that existed for a restricted period in Sweden. 
During 2005 it was implemented in all of Sweden’s municipalities only to be abolished 
January 1, 2007. The sabbatical is interesting to study as it is the first time individuals have 
had the opportunity to have time off work with compensation without the need of 
occupational performance. People were given the chance to do something different as 
opposed to their ordinary occupations, whilst they still had the option to return to work after 
their sabbatical. People in their fifties still have comparatively many years left until retirement 
despite many years of work experience and qualifications. This age group is represented by 
women who work in the public sector and who by in large dominate the applications for the 
sabbatical. The selection of participants for the study comprised of women who during the 
time of the sabbatical were over 50 years of age and employed within the public sector. A 
control group consisting of women of similar age, but who didn’t apply or take a sabbatical, 
are also depicted in this study. The purpose of this was to evaluate the two groups in order to 
establish what the women had in common with each other and what separated them. 
 
The aim of our study was to delineate the underlying motives of the women’s sabbatical 
application. What caused their need for vacation? What separates them from other women in 
similar situations who have not applied for a sabbatical?    
 
Primarily it is the woman’s relationship towards paid employment and their life existence 
which is depicted; this provides an understanding of their reasons for the vacation. This essay 
employs the conclusions of Tora Fribergs research into women’s everyday life is employed in 
order to illustrate the specific way women relate to time. Ulrich Beck and Elisabeth Beck-
Gernsheims theories about the individualisation of today’s society is used as a basis for the 
theoretical framework,  to increase the understanding of the conflict that arises from demands 
of society and self-realisation. The theories of Anthony Giddens have been used first and 
foremost in order to explicate theoretical ideas such as ontological security, trust, risk and 
rules. 
 
The conclusions show that the principal reason for the sabbatical was to enable more time 
with the family and for personal recreation. Further findings conclude that a woman’s 
sabbatical coincided with the retirement of a spouse and that many of the women had 
previously been listed as sick, consequently the sabbatical was seen as an alternative.  
 
Keywords: Sabbatical, individualisation, women’s everyday life, work-life, women working 
within the public sector. 
 



Sammanfattning 
 
Friåret var ett fenomen som under en begränsad period fanns i Sverige. Det infördes år 2005 i 
alla Sveriges kommuner och avskaffades från och med 1 januari, 2007. Friåret som företeelse 
är intressant ur den aspekten att för första gången fick människor en möjlighet att vara lediga 
från arbetet mot ersättning utan någon form av motprestation. Samtidigt som de fick chansen 
att göra något helt annat än sitt ordinarie arbete hade de ändå tryggheten att återvända dit efter 
ledighetens slut. När man befinner sig i femtioårsåldern har man fortfarande relativt många år 
kvar av yrkeslivet, men närmar sig ändå pensionen. Man har många års arbetslivserfarenhet 
och kompetens för sitt arbete. Den åldersgruppen av kvinnor är dominerande bland 
friårssökande framförallt inom offentlig sektor.  
 
Syftet med vår uppsats var att skildra de bakomliggande motiven till kvinnornas ansökan om 
friår. Vad berodde deras behov av ledighet från arbetet på? Vad skiljer dem från andra 
kvinnor i liknande situation som inte ansökt om friår?  
 
Urvalsgruppen består av kvinnor som varit friårslediga, i åldern över 50 år och är anställda 
inom offentliga sektorn vid tidpunkten för friårsledigheten. Även en kontrollgrupp av kvinnor 
i samma åldersgrupp som inte har ansökt eller har haft friår finns med i uppsatsen med 
ändamålet att undersöka vad som var gemensamt mellan dem som tagit friår och vad som 
särskiljde dessa. Kvinnors förhållande till lönearbete och deras livsvillkor lyfts fram för att 
kunna förstå kvinnornas motiv till ledigheten. Tora Fribergs forskning om kvinnors vardag 
används i uppsatsen med syfte att illustrera kvinnospecifikt förhållande till tid. Ulrich Beck 
och Elisabeth Beck-Gernsheims teorier om samhällets individualisering används som bas till 
det teoretiska ramverket för att öka förståelsen för individens konflikt mellan samhällets krav 
och självförverkligande. Anthony Giddens har i första hand använts för att förklara begreppen 
ontologisk trygghet, tillit, risk och regler.  
 
Studien visar att den största orsaken till att ta friår var tillbringa mer tid med familjen och för 
egen rekreation. Det visade sig att många hade makar vars pensionsavgång sammanföll med 
kvinnas friårsledighet. Vidare framkom att många hade varit sjukskrivna tidigare och att 
friåret användes istället för en ny sjukskrivningsperiod. 
 
Nyckelord: Friår, individualisering, kvinnors vardag, arbetsliv, offentliganställda kvinnor.



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................. 1 
 1.1 Bakgrund – friårets införande och upphörande i Sverige .....................................2 
 1.2  Syfte och frågeställningar.....................................................................................3 

2.  Teoretiskt ramverk ................................................................................ 4 
 2.1  Från arbete till lönearbete.....................................................................................4 
 2.2  Hinder och möjligheter.........................................................................................5 
 2.3  Arbete – ett nödvändigt ont? ................................................................................6 
 2.4  Kvinnan och Tiden ...............................................................................................8 

3. Metod och tillvägagångssätt ................................................................. 10 
 3.1  Urval och urvalskriterier ....................................................................................11 
 3.2  Avgränsningar ....................................................................................................12 
 3.3  Reliabilitet och validitet .....................................................................................13 
 3.4  Etiska överväganden .........................................................................................13 

4.  Empiri.................................................................................................... 16 
 4.1  Tidigare forskning om friår ................................................................................16 
 4.2  Intervjuerna ........................................................................................................19 
 4.3  Motiv bakom ansökan ........................................................................................20 
 4.4  Bemötande vid friår............................................................................................26 
 4.5 Sociala aspekter på arbetet ..................................................................................29 
 4.6 Ekonomi ..............................................................................................................32 
 4.7 Tid och klocktid ..................................................................................................34 

5.  Diskussion.............................................................................................. 38 
 5.1 Förslag till fortsatt forskning...............................................................................42 

6.  Referenslitteratur ................................................................................. 43 

7.  Bilagor ................................................................................................... 46 

 
  

 

 

 

 

 

 



1.  Inledning  
 

Friåret var ett fenomen som under en begränsad period fanns i Sverige. Tanken med friåret 

var att de som varit anställda under lång tid på en arbetsplats under en period kunde ställa sin 

plats till förfogande till en som var arbetslös. Det skulle på det sättet tjäna två syften, dels att 

den anställda fick chans att prova något annat, utbilda sig eller på annat sätt utnyttja ledig tid 

till något man velat göra, utan att för den skull behöva säga upp sig från arbetet. Det andra 

syftet var att ge dem som varit långtidsarbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden 

igen. 

 

Friåret som företeelse är intressant ur den aspekten att för första gången fick människor en 

möjlighet att vara lediga från arbetet mot ersättning utan någon form av motprestation. 

Samtidigt som de fick chansen att göra något helt annat än sitt ordinarie arbete hade de ändå 

tryggheten att återvända tillbaka dit efter ledighetens slut. 

 

Vilka var då de individer som sökte friår och vilka var deras motiv? När man i vardagen talar 

med folk om friår möts man ofta av positiv respons och alla kan de berätta om någon bekant 

som haft friår. Föreställningarna om vad människor gjorde under friåret är många. Allt från 

jordenruntresor till husbygge eller utbildningar är vad människor berättat för oss när de talat 

om vad bekanta till dem gjort under friåret. Tidigare forskning visar däremot att de flesta som 

valt att ta friårsledigt gjorde det just av den anledningen att vara lediga från arbetet och vår 

studie visade samma resultat. 
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1.1 Bakgrund - Friårets införande och upphörande i Sverige 

 

År 2005 infördes efter ett politiskt beslut friår i alla Sveriges kommuner (SFS, 2001). Beslutet 

togs av den dåvarande regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Dessförinnan hade friår funnits som försöksprojekt sedan 2002 med 1 200 helårsplatser i tolv 

kommuner. Under året 2005 omfattade friåret 12 000 helårsplatser fördelade över landets alla 

kommuner (IFAU, 2006). I och med regeringsskiftet hösten 2006 beslutades om friårets 

avskaffande från och med 1 januari, 2007. 

 

Grundtanken med friåret var enkel. Det handlade om en möjlighet att vara ledig från sitt 

arbete under ett år med ersättning. Villkoret för att få friår var att en arbetslös kunde ersätta 

den friårslediga på arbetet under den aktuella tiden (AMS, 2006). Ersättning utgick till den 

friårsledige med 85 procent av det belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning 

vid arbetslöshet. Det var försäkringskassan som räknade ut ersättningen och den baserades på 

den sjukpenninggrundande inkomsten. De friårslediga fick därigenom cirka 70 procent av sin 

ordinarie lön i ersättning. Detta gällde dock inte för höginkomsttagare då inkomsttaket för 

ersättning baserades på en årslön på 397 000 kronor. Det innebar att de med högre inkomst än 

inkomsttaket förlorade mer på att ta friår än låginkomsttagare (Försäkringskassan, 2006).  

 

Friår har genomförts som försök i Danmark och Finland. I Danmark upphörde det så kallade 

orlovssystemet 1999 på grund av att intresset saknades. Finland fortgår friåret under namnet 

alterneringsledighet till 2008. Även i Belgien har en liknande insats funnits men är emellertid 

inte särskilt väl dokumenterat. I Sverige har en försöksverksamhet med friår också bedrivits i 

Trelleborgs kommun under sent 1990-tal (IFAU, 2006), Statskontoret, 2006). 

 

För att komma till rätta med arbetsmarknadsproblemen har Sverige under en längre period 

investerat i aktiva arbetsmarknadspolitiska metoder. Dessa åtgärder har gått ut på att med 

hjälp av sysselsättningsskapande medel öka efterfrågan på arbetsmarknaden (Johansson, 

1989). En av dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder var friåret. Dess intention var att genom 

de vikariat som uppkom skapa arbetstillfällen (Lindqvist et al., 2005). I och med friåret hade 

de som upplevt sig som yrkes- eller arbetsplatsinlåsta en möjlighet att förändra sin situation. 

På det viset möttes de båda grupperna på arbetsmarknaden och friåret innebar en möjlighet till 

förändring av sin livssituation för båda grupperna (Aronsson, 1990). 
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1.2  Syfte och frågeställningar  

 

I femtioårsåldern har man fortfarande relativt många år kvar av yrkeslivet, men närmar sig 

ändå pensionen. Man har många års arbetslivserfarenhet och kompetens för sitt arbete. 

Karriärmässigt har många nått så långt som man kan komma inom sitt yrke. Samtidigt har 

eventuella barn hunnit växa upp vilket medför mer tid till arbete eller egna intressen. Den 

åldersgruppen är dominerande bland friårssökande. De sektorer som är dominerande bland 

friårsansökningar är inom låglönearbeten med små utvecklingsmöjligheter (Melin, Bellaagh, 

& Nylén, 2006). Yrken inom vård och omsorg innebär fasta arbetstider samt övervakning och 

kontroll av utförda arbetsuppgifter av både chefer och allmänhet. Detta ger individen små 

möjligheter till inflytande över och påverkan av arbetets utformning (Abbot & Wallace, 

1997).  

 

I rapporter och publicerat material om friåret framträdde en statistisk bild av dem som tagit 

friår. Den största gruppen som söker friår återfinns i åldersgruppen 50 – 59 år, är kvinnor och 

arbetar inom den offentliga sektorn. Frågan väcktes varför så många äldre kvinnor inom vissa 

sektorer ansökte om friår. Syftet med uppsatsen är att skildra de bakomliggande motiven till 

kvinnornas ansökan om friår.  

 

• Vilka faktorer berodde deras behov av ledighet från arbetet på?  

• Vad skiljer dem från andra kvinnor i liknande situation som inte ansökt om friår? 
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2.  Teoretiskt ramverk 

 
I denna uppsats är det framför allt kvinnors förhållande till lönearbete och deras livsvillkor 

som lyfts fram för att kunna förstå kvinnornas motiv till friår. Grundläggande teori är Tora 

Fribergs forskning om kvinnors vardag som används i syfte att illustrera kvinnospecifikt 

förhållande till tiden där en dold underordning gentemot män framträder. Ulrich Beck och 

Elisabeth Beck-Gernsheims teorier om samhällets individualisering används som bas till det 

teoretiska ramverket för att öka förståelsen för individens konflikt mellan samhällets krav och 

självförverkligande. Anthony Giddens har i första hand använts för att förklara begreppen 

trygghet, tillit, risk och regler. Utöver detta har annan relevant teori valts utifrån uppsatsens 

syfte och problemställning. 

 

2.1  Från arbete till lönearbete 

 

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått omfattande förändringar under de senaste trettio 

åren. Det mest markanta är kvinnornas ökade yrkesarbete. I dagens Sverige är hemmafruar 

mer eller mindre obefintliga (Ahrne et al., 1996). Kvinnans inträde på den öppna 

arbetsmarknaden har skett under längre period. Arbetsuppgifter har bytt karaktär och gradvis 

flyttats över från det privata hemmet till det offentliga rummet som arbetsmarknaden utgör. 

Det finns fortfarande arbete vilket kvarstår som ett dolt och obetalt arbete. Det centrala i det 

privata, obetalda arbetet, är arbetet i hem och hushåll. I bondesamhället var kvinnans och 

mannens arbete komplement till varandra och båda sågs som ett produktivt arbete som bidrog 

till försörjningen. I det moderna samhället delas ansvaret för detta arbete mellan det privata 

och det offentliga i egenskap av daghem, skolor, äldreboende och omvårdnad (Gisselberg, 

1991).   

 

Det finns knappast något mer utbrett i västvärlden idag än viljan att kunna styra våra egna liv. 

Det kan vara pengar, arbete, kärlek, makt eller vad som helst, men framförallt förmågan att 

kunna skapa sitt eget liv. Man vill kunna göra det man själv önskar, för sig själv, utan att 

någon annan bestämmer hur ens liv ska se ut. Att tjäna pengar innebär att de är dina egna. Det 

utrymme man skapar är till för en själv, i både tid och rum. De kollektiva rester som finns 

kvar hos människor i västvärlden är kampen för ett självständigt liv. Orsaken till den ökade 

individualiseringen är att banden mellan samhälle och individ håller på att lösas upp. Förr i 
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tiden hade hela den enskilda människan plats i ett enda sammanhang. Arbete, boende och 

fritid var beroende av varandra och hölls samman av tid och rum. Det moderna samhället idag 

integrerar inte hela personen till ett funktionellt system. Idag är människan bara i vissa 

aspekter integrerad i samhället som att vara till exempel skattebetalare, bilförare eller student. 

Samhället bryts ner i separata funktionella enheter som inte kan ersättas av varandra eller 

fogas samman. Detta samhälle skapar vinnare och förlorare och det är upp till individen själv 

att lyckas eller misslyckas (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).  

 

Idag anses Sverige som ett jämställt land, men fortfarande är det kvinnan som är 

huvudansvarig för hemmets skötsel och barnen. Det har visat sig att kvinnor med 

högavlönade heltidsarbeten har bättre förhandlingsmöjligheter i familjen, det vill säga mer 

maktresurser än lågavlönade deltidsarbetande kvinnor (Ahrne et al., 1996). När individen 

tolkar verkligheten påverkas denna av samhällets rådande värderingar om kvinnors lägre 

värde i förhållande till mäns och kvinnors underordning gentemot männen. Kvinnor och män 

innehar olika positioner på arbetsmarknaden vilka värdesätts olika. De positioner kvinnorna 

har, värderas lägre vilket också resulterar i lägre inkomst (Holmberg, 1999). Ofta är 

kvinnornas arbeten nära förknippat med hemmets sysslor som vård, städning och 

barnpassning, medan männens arbetsuppgifter skiljer sig från det dagliga hushållsarbetet. 

Detta gör kvinnors skiljelinje mellan arbete och fritid inte är lika tydlig som männens. När 

kvinnorna är lediga från arbetet innebär det enbart att de är fria från lönearbete, hemmets 

sysslor finns fortfarande kvar. Detta innebär att även fritiden skiljer sig åt mellan kvinnor och 

män, männen äger sin egen fritid medan kvinnans fritid tillhör hemmet och familjen (Jahoda 

et al., 1971). 

 

2.2  Hinder och möjligheter  

 

Ett modernt samhälle har strukturer som bestäms av regler och resurser. Strukturer som 

innehåller både begränsningar och möjligheter till social handling för kvinnor och män. Våra 

sociala handlingar leder i sin tur till en reproduktion och upprätthållande av samhället. 

Reglerna fungerar som vägvisare och berättar för oss hur vi ska fungera i en social kontext. 

De flesta regler visar sig i vardagssituationer och är informella och outtalade, de skapas av 

våra egna och medmänniskornas upprepade handlingar. Livet runt arbete och fritid är 

strukturerat enligt både formella och informella regler. Med informella regler menas vad som 

anses passande på en arbetsplats, vad man skall säga, hur man skall uppträda och hur mycket 
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man skall arbeta. Resurser innebär både de materiella och mänskliga resurser som ger 

individen möjlighet att påverka och förändra sin omgivning (Giddens, 1984). Arbetet är del 

av en människas resurser och är beroende på ens arbetsposition. En hög tjänst innebär mer 

resurser i form av högre lön och större påverkan av ens arbetsuppgifter såväl som arbetstider. 

En människas sociala position kan berätta mer om en människa än hennes medfödda, 

personliga egenskaper. Den kultur man är född och vilken familj tillhör är en del av kvinnor 

och mäns sociala arv och anger vilken status man har. Men även vilken partner man är 

tillsammans med, vilket arbete eller fritidsintressen man har och vilka organisationer man 

tillhör definierar ens position i samhället. Positioner är inte för evigt givna utan kan förändras. 

Individen kan frigöra sig av egen kraft men det är inte alltid hon lyckas. Det medför att 

individen får nya positioner med förändrat handlingsutrymme och möjligheter att påverka 

(Ahrne et al., 1996). Maud Eduards (2002) definierar handlingsutrymme med att det innebär 

ett svängrum, valfrihet, självbestämmande, en ny eller större arena att röra sig på, ett 

överskridande av gränser och möjlighet att påverka den politiska dagordningen. Kvinnor och 

män innehar olika handlingsutrymmen beroende på att det finns olika förväntningar på 

kvinnor respektive män i samhället. Dessa förväntningar visar skillnader mellan det betalda 

och obetalda arbetet som finns i den traditionella arbetsfördelningen. Människor förändras 

inte i samma takt som samhället även om dessa förändringar har inflytande på människors 

handlande och handlingsutrymme (Piippola 2003). 

 

I en studie beskriver Gunnar Aronsson et al. (2000) att arbetsmarknadsförändringar som ägde 

rum under 1990-talet i Sverige resulterade i att individer stannar kvar i fasta anställningar men 

med yrken som de inte ser som det önskade, en så kallad yrkesinlåsning. Brist på 

valmöjligheter och hot om eventuell arbetslöshet ger konsekvenser som arbetsbrist samt en 

ökad otrygghet i tidsbegränsade anställningar. Det kan även innebära att individen avstår från 

att söka sig till högre utbildningar för ett nytt och önskat arbete. Man talar även om en 

arbetsplatsinlåsning samt dubbelinlåsning. Med arbetsplatsinlåsning har man oönskad 

arbetsplats men inom rätt yrke. Dubbelinlåsning innebär såväl oönskad arbetsplats som 

oönskat yrke.  

 

2.3  Arbete – ett nödvändigt ont? 

 

En grundläggande del av en människas välbefinnande är att känna trygghet och veta hur hon 

skall bemöta olika situationer. Giddens (1999) talar om den ontologiska tryggheten som 
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grundas genom rutiner. Genom att använda fungerande rutiner kan individen uppleva en 

trygghet som dämpar känslor av ångest och otillräcklighet. Först när rutinerna försvinner 

uppmärksammar individen deras betydelse. Grunden för att utveckla ontologisk trygghet är att 

kunna samordna sina handlingar med omgivningens. Detta innebär att människors samspel är 

styrt av strukturer som i sin tur har skapats av människors handlande. Tillit är ett annat 

centralt begrepp för människors arbete och fritid. Tillit står i förhållande till risk, det vill säga 

att våra handlingar kan leda till oförutsägbara resultat. När det föreligger tillit är individen 

medveten om att det kan finnas olika alternativ och hon väljer då det alternativ hon känner 

tillit för. Om en individ hamnar i valsituation mellan att säga upp sig från ett arbete där hon 

upplever vantrivsel eller att stanna kvar trots missförhållanden, är chanserna stora att hon 

stannar kvar för den trygghet arbetet innebär i form av ekonomi och sociala rutiner. Intimt 

förbundet med tillit är skam då upplevelse av skam kan hota eller bryta ned tilliten. 

Skamkänsla är en ångestupplevelse av att självet är otillräckligt. Det ideala självet är det själv 

som man vill vara, när man misslyckas att leva upp till ideal-självets förväntningar misslyckas 

man och det leder till att man känner skam. Skam är från de inre känslorna och övervinnande 

av skammen leder till trygghet. Skuld handlar om när en individ känner att de inte kan leva 

upp till omgivningens förväntningar. Övervinnande av skulden ger en känsla av moralisk 

hederlighet (Giddens, 1999).   

 

Människans skaparförmåga, förmågan att agera eller tänka innovativt i förhållande till det 

vedertagna, är nära förknippad med grundläggande tillit (Giddens, 1999). Har man ett fritt 

arbete som tillåter en att utvecklas så tillgodoser arbetet i sig själv ens grundläggande behov 

av tillfredställelse. Har man ett arbete med fasta arbetsuppgifter som tillåter låg grad av egna 

initiativ blir yttre belöningar och arbetskamraterna viktiga för arbetets tillfredsställelse 

(Karasek & Theorell, 1990). I en undersökning som Mats Johansson (1991) använder som 

underlag för om inställning till arbete hos privat- och offentliganställda arbetare talar han om 

instrumentell attityd. När arbetet ses som ett verktyg för att uppnå medel utanför 

arbetssituationen, har man en instrumentell attityd till arbetet. Den behållning man får från 

jobbet är materiellt och används för att ge mening till fritiden. Dessa arbetare har obetydlig 

inflytande över arbetets upplägg och där arbetsuppgifterna räknas som okvalificerade. När 

man anser att andra saker än materiella är viktiga för arbetets betydelse tyder det på en mindre 

instrumentell inställning. Kvinnor värdesatte generellt arbetskamraternas betydelse för att 

trivas på arbetet i högre grad än män. Detta indikerar på att kvinnor har lägre instrumentell 
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attityd till arbetet än män. Johansson drar slutsatser i studien att anställda inom kommunal och 

offentlig verksamhet sällan har instrumentell syn på arbetet (Johansson, 1991). 

 

Tora Friberg beskriver i sin avhandling Kvinnors vardag (1990) att många individer ser 

lönearbete som dubbelbottnat. Människan kan äga en syn på arbetet som något livsnödvändigt 

men samtidigt inte som något nödvändigt ont i alla aspekter. Samtidigt som ett arbete ofta kan 

var hårt och slitsamt finns det också ofta kvalitéer i arbetet som människan inte vill avstå från. 

Trivseln på arbetsplatsen är beroende av hur bra gemenskap med arbetskamraterna man har. 

Friberg menar att framförallt kvinnorna tar ett stort ansvar för arbetsuppgifterna samt att de 

tar ofta på sig mer än nödvändigt för att göra ett bra jobb. Detta kan medföra en känsla av 

otillräcklighet och kan vara en stressfaktor som inte upphör efter arbetsdagens slut. En annan 

faktor som har betydelse för trivseln på arbetsplatsen är kollegorna. Där menar Friberg att 

kvinnor betraktar sig som grupp endast i förhållande med andra kvinnor i likvärdig position 

på arbetsplatsen. Detta medför att de endast betraktar dem med liknande arbetsuppgifter som 

sina kollegor. En lärare betraktar endast andra lärare på en skola som sina kollegor, inte 

vaktmästare, matbespisningspersonal eller lokalvårdare och vice versa. 

 

2.4  Kvinnan och Tiden 

 

En människas vardag kan delas upp i många små enheter som stunden före arbete, resa till 

arbetet, arbetstiden, raster, resan hem, fritiden efter arbetet. För en kvinna kan den 

indelningen bli ännu mer tydligare i och med att ansvaret för hemmet och barnen oftast 

tilldelas kvinnan. Kvinnor har därigenom ett annat förhållande till tiden än många män.  

Friberg beskriver tiden som kvinnor har att förfoga över, som någonting som ständigt måste 

anpassas till annat som arbetet, maken och barnen. Kvinnors förhållningssätt till tiden blir 

komplex genom samhällets normer där andra sätter gränserna för hur hennes tid skall 

användas. Denna anpassning har medfört ett särskilt kvinnligt förhållningssätt till tiden som 

spiralformad i motsats till det linjära lönearbetets tid. Med detta menar Friberg att kvinnor 

ständigt befinner sig i väntan och varvar olika aktiviteter eller gör flera olika saker samtidigt. 

Ett exempel kan vara att medan kvinnan väntar att barnen ska komma i väg till skolan så att 

hon själv kan åka till arbetet, städar kvinnan efter och plockar undan familjens frukost. Ett 

annat exempel kan vara att tvättmaskinen skall ha gått klart, för att under väntan göra andra 

sysslor som man avbryter när det är dags att hänga tvätten och starta en ny maskin med tvätt 

(Friberg, 1990).  
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Kvinnor arbetar oftare än män inom serviceyrken vilket innebär att deras arbetsuppgifter 

utgörs av andra människors behov. Detta medför att användande av tid i själva verket är 

andras nyttjande av kvinnornas tid. På samma sätt bli de ett medel för sin familj, genom att 

kvinnorna frigör tid kan övriga familjemedlemmar göra annat. Friberg skriver vidare att 

kvinnors framtidsplaner är en anpassning till andras behov. Kvinnors tankar om framtiden 

inkluderar ansvaret för barnens framtid, där de alltid kommer att finnas med för att stödja och 

se till att allt blir bra. När kvinnorna blir äldre och barnen vuxit upp efterträds barnens behov 

eventuellt av åldrande föräldrar som är i behov av hjälp och omsorg. Detta innebär att kvinnor 

inte har fastställa framtidsplaner för sin egen del utan anpassar sig efter familjen och 

omgivningens behov (Friberg, 1990).  

 

Kvinnans förhållande till tid är ett internaliserat beteende som hon inte är medveten om själv. 

Hon är inte medveten om att hon inte äger sin egen tid utan ständigt anpassar sig till sin familj 

och omgivning. Detta ger ofta en upplevelse att tiden inte räcker till eftersom det inte finns 

någon tydlig gräns för hennes tid på samma sätt som det finns för mannens tid. Om tiden inte 

räcker till för både arbete och hushållet är det kvinnans ansvar att förändra situationen. Ett sätt 

kan vara att välja bort delen lönearbetet för att frigöra tid till att ta hand om hemarbetet 

(Friberg, 1990). 

 

 - 9 - 



3.  Metod och tillvägagångssätt 
 
 
För att besvara studiens syfte skedde undersökningen i två steg. Det första steget var att ta del 

av och sammanställa tidigare forskning. Utifrån denna sammanställning utarbetades 

frågeställning och urvalsgrupp. Det andra steget i studien skedde genom en kvalitativ studie 

av intervjuer med kvinnor som haft friår samt en kontrollgrupp kvinnor som inte haft friår. 

Den kvalitativa studien är beskrivande och syftar enbart till att skildra och förstå kvinnornas 

motiv till och upplevelse av friår och arbetsliv. Risken med kvalitativ metod av denna typ är 

att informanterna berättar vad de tror intervjuledarna vill höra mer än deras egna åsikter 

(Forsman, 2002). Att för oss vara medveten om denna effekt gör det möjligt att förebygga att 

sådana förväntningar uppstår.  

 

Med hjälp av en tankekarta sammankopplades våra föreställningar kring begreppet friår. Detta 

hjälpte oss samtidigt att formulera en inriktning till syftet. Dessa grundläggande frågor gjorde 

våra teoretiska antaganden mer tydliga. Till intervjuerna förbereddes olika frågeområden med 

delvis konkreta frågor vilken fungerade som en intervjuguide, tanken var också att samtalen 

skulle flyta fritt kring olika teman. De konkreta frågorna syftade till att ge större 

samstämmighet mellan informanternas erfarenheter. Det fria samtalet avsåg till att lyfta fram 

de enskilda informanternas upplevelse av friåret och arbetsliv. Kvinnorna fick berätta om 

specifika teman som arbetsuppgifter, arbetskamrater, arbetsklimat, fritiden, ansvaret hemma 

och vad de gjorde under friåret. Olika teman var sammanställda i en intervjuguide med delvis 

konkreta frågorna för att underlätta jämförelsen av intervjuerna vid analysen (Trost, 1997). På 

detta sätt framkom också information med oväntade vinklingar av ämnet. Metoden med delvis 

konkreta frågor och delvis fritt samtal kan liknas vid halvstrukturerade intervjuer vilka utgår 

från ett antagande om att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och 

betydelsefulla. Detta är ett effektivt sätt att på djupet nå området som ska studeras (Starrin & 

Svensson, 1994). Det presenterades för informanterna att det är deras syn på arbete, fritid 

samt friåret och vad som mynnade ut i en ansökan om friår som är intressant för studien.  

Varje intervju tog ungefär en timme att genomföra. Vid fem av intervjutillfällena deltog båda 

författarna och vid övriga 4 intervjuer endast en oss. Intervjuerna spelades in på bandspelare 

för att senare nedskrivas på dator. Intervjuerna ägde rum på en plats som valdes av 

informanterna oftast i deras hem men även på en arbetsplats eller hemma hos en av 

författarna. En intervju skedde på telefon.  
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Efter genomförda intervjuer samt renskrivning av dessa påbörjades analysarbetet. Utskrifterna 

av intervjuerna omlästes flera gånger för att nå högre grad av förståelse. Intervjuerna 

sorterades in i olika teman som familj, arbete, friår etcetera. Analysprocessen skedde med 

hjälp av matriser som skapades i Excel datasystem, en för de friårslediga kvinnorna och en för 

kontrollgruppen. En matris är en uppställning av två listor en i rader och en i kolumner. Dessa 

två listor korsas för på så sätt blir det lättare att få en översikt över det insamlade 

datamaterialet (Miles & Huberman, 1994). Matrisen utformades så att de från intervjuerna 

berörda teman placerades längs ena sidan och de teoretiska begreppen längs den andra. Citat 

från intervjuerna klipptes in i matrisen och placerades mellan teman och teori. Matriser är ett 

intressant, enkelt och tillfredsställande tillvägagångssätt. Genom dessa omläsningar och 

matrisplacering framträdde vad som förenade de friårslediga kvinnorna och vad som förenade 

dem i kontrollgruppen samt vad som både förenade och skiljde dessa båda grupper åt. 

 
3.1  Urval och urvalskriterier 

 

Ett fall, studieobjekt, kan definieras som en företeelse, någonting som sker i ett begränsat 

sammanhang och studien blir en del av en helhetsanalys (Miles & Huberman, 1994). Den 

tidigare forskningen om friår bidrar här till helheten medan fokus är skildringarna av 

kvinnorna som haft friår. För att få svar på frågeställningen om kvinnors subjektiva 

upplevelse av sin arbetssituation och bakomliggande orsaker till ansökan om friår består 

urvalet av offentliganställda kvinnor över 50 år som ansökt, beviljats och haft friår. De 

kvinnorna har i och med friåret reflekterat över och gjort något för att förändra sin 

arbetssituation. Även en kontrollgrupp av offentliganställda kvinnor i samma åldersgrupp som 

inte har ansökt eller har haft friår har intervjuats.  

 

Urvalet av friårslediga informanter kom att ske genom Länsarbetsnämndens register över 

beviljade ansökningar om friår. Länsarbetsnämnden är inte någon uppdragsgivare och 

påverkade inte utformningen av studien. Det fanns dock ett krav från dem att få en skriftlig 

ansökan innan adresslistor lämnades ut. Urvalsgruppen består av kvinnor som varit 

friårslediga, i åldern över 50 år och är anställda inom offentliga sektorn vid tidpunkten för 

friårsledigheten. Genom tidigare forskning om friåret har det visat sig att denna grupp är 

dominerande bland friårslediga. Urvalet av kontrollgruppen skedde genom personliga 

kontakter. De valdes ut för att de var i samma åldersgrupp och offentliganställda med 

liknande arbetsuppgifter som de friårslediga informanterna. En av informanterna ur 
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kontrollgruppen var sedan tidigare känd av en av författarna. Denna relation medförde inte att 

intervjun begränsades och skiljde sig inte från de andra intervjuerna. De andra två kontaktades 

genom att fråga familj och bekanta om de kände någon in den åldersgruppen som passade in 

på studiens profil. Inte heller här torde intervjuerna påverkats av den relationen då de var med 

i undersökningen på frivillig väg för att de tyckte studien berörde ett intressant ämne. 

 

Valet av informanter kom att vara driven av forskningsfrågorna och inte representativt ur en 

geografiskt eller politiskt synpunkt. Urvalen var undersökande och genom att prata samt ta del 

av kvinnornas erfarenheter klargjordes huvudsakliga mönster och motiv (Miles & Huberman, 

1994). 

 
All tillgänglig svensk forskning om friår har granskats. I urvalet finns den forskning som 

ansågs relevant för studien. I sammanställningen av tidigare forskning har inga uppgifter från 

den finska forskningen om friår tagit med, detta på grund av att all utgivning av materialet är 

tryckt på finska vilket vi inte har språkkunskaper i. I Danmark finns ingen forskning som 

enbart fokuseras på friåret (sabbatsorlovssystemet).  

 

3.2  Avgränsningar 

 

Även om friåret har varit en möjlighet för alla att ansöka om, är studien avgränsad till den 

grupp som var vanligast förekommande bland friårslediga, gällande ålder, kön samt 

anställning inom offentlig sektor. Ingen hänsyn har tagits till informanternas utbildningsnivå, 

anställningsgrad eller arbetslivserfarenhet.    

 

Urvalet är enbart bestående av offentligt anställda kvinnor som tagit friår samt en 

kontrollgrupp av kvinnor i liknande arbetssituation som inte ansökt om friår. Alla informanter 

har många urvalskriterier gemensamt varav en är fast anställning, då detta är ett kriterium för 

beviljning av friår. Vi har valt att inte fokusera studien på vad som skiljer kvinnorna från män, 

andra åldersgrupper och yrkesgrupper. Vi fann det intressant att undersöka vad som var 

gemensamt mellan dem som tagit friår och vad som särskiljde dessa från dem som inte tagit 

friår. Detta sker bäst genom att jämföra människor som befinner sig i samma arbetssektor och 

åldersgrupp.  
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3.3  Reliabilitet och validitet 
 

Att diskutera reliabilitet vid kvalitativa intervjuer kan uppfattas som svårhanterligt när 

grundprincipen med reliabilitet bygger på tillförlitligheten hos ett mätinstrument (Ejvegård, 

1996). För att uppnå en hög grad av reliabilitet krävs det att situationen är standardiserad 

(Trost, 1997). Alla människor lever i konstant förändring och därför går inte en kvalitativ 

studie att standardisera. Denna process medför att man som aktör och deltagare i ett samtal 

hela tiden omvärderar sin situation där samma fråga aldrig får likadan respons två gånger. Vid 

en kvalitativ intervju eftersträvas individens tolkning av en upplevelse. För att uppnå validitet 

är det viktigt att frågorna mäter det studien avser. Studiens validitet innebär i och med det att 

insamlingen av data har skett på ett objektivt sätt och är väsentlig för forskningsområdet och 

att den empiriska tolkningen är motiverad. I denna studie har reliabilitet samt validitet stärkts 

genom saklig och noggrann datainsamling, analys av material och god intervjuteknik. 

 

3.4  Etiska överväganden 

 

Moral och etik är två begrepp som är nära förknippade med varandra. Forsman (2002) menar 

att det ändå finns en distinktion mellan dessa begrepp. Moralen står för de principer, normer 

och värderingar som påverkar individers handlingar i en kontext. Etiken fungerar som det 

verktyg med vilket man omsätter de grundläggande principerna till ett aktivt ställningstagande 

i olika situationer. Vid all forskning som inbegriper människor finns forskningsetiska 

principer som man vid undersökningar bör förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2006). De fyra 

etiska huvudprinciperna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet måste vara uppfyllda. Dessa fastställs av Vetenskapsrådet (2006) och bör 

följas av dem som utför forskning.  

 

Beroende på omfattningen av registret från Länsarbetsnämnden blev det tvunget att på 

förhand bestämma hur många förfrågningar som skulle skickas ut. Begränsningarna sattes till 

två kommuner i Norrbotten, Luleå och Piteå. I och med att syftet inte påverkas av geografiska 

faktorer valdes de två orter nära vår studieort.  På namnlistan valdes vart femte namn, detta 

gjordes för att få en spridning mellan åldersgrupper då namnlistan var sorterad efter ålder. 

Totalt skickades tjugo förfrågningar ut. Av dessa ringdes tolv upp, varav sex stycken 

accepterade att bli intervjuade. Efter tredje intervjun framträdde ett mönster bland kvinnornas 
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orsaker till friår och deras förhållande till lönearbete. Detta bekräftades av de följande tre 

intervjuerna. Därav bedömdes sex intervjuer som tillräckligt för uppnå studiens syfte. 

 

Ingen av oss har tidigare arbetat inom offentlig sektor där en politisk ledning styr 

beslutstagandet. Detta kan vara till både fördel och nackdel i studien. Fördelarna kan vara att 

det tydligare kan synliggöra vilka informella normer och regler som finns. Som utomstående 

kan det vara lättare att uppfatta hur hierarkier, grupptänkande och gruppkulturer påverkar 

kvinnornas yrkesroll (Svedberg, 2003).  

 

En farhåga fanns att det genom vår skilda yrkesbakgrund skulle bli svårt att vinna 

informanternas förtroende och därigenom gå miste om information som berikat studien. Detta 

upplevdes dock inte vid intervjuerna utan istället var det ett positivt bemötande då 

informanterna istället ville förklara hur systemet hos deras arbetsgivare fungerade. Som äldre 

studenter kunde kvinnorna känna samhörighet eftersom vi före våra studier har haft ett långt 

yrkesliv. En annan aspekt var de förutfattade meningar och fördomar vi hade gentemot dessa 

yrken och arbetsplatser. Dessa diskuterades igenom före intervjuerna så att de 

medvetandegjordes om vilka de fördomarna var och lättare kunde hanteras när de dök upp i 

samtalen och analysen. 

 

Registerutdragen från Länsarbetsnämnden i Luleå användes endast för att få kontakt med de 

friårslediga informanterna. Det inspelade och renskrivna materialet samt kontaktlistor 

avidentifierades och förvarades oåtkomligt för utomstående under arbetets gång. Eftersom 

datainsamlingen räknas som studiematerial, då detta är en C/D-uppsats, kommer 

datamaterialet att förstöras efter att studien är avslutad och godkänd. I uppsatsen har 

informanterna avidentifierats och getts fiktiva namn för att skydda deras identitet. Citat som 

används kommer att vara oförändrade, i de fall som namn, orter eller andra benämningar 

nämns kommer även dessa att ändras till fiktiva beteckningar utan att innebörden för dess 

skull går förlorad. 

 

I ett introduktionsbrev till urvalsgruppen gavs information om studien, att deltagandet var 

frivilligt, samt vad det insamlade materialet skulle användas till. Vid intervjun lämnades 

ytterligare information om att allt insamlat material behandlas konfidentiellt. De upplystes 

även om rätten att dra sig ur undersökningen i vilken fas de önskade fram till dess uppsatsen 

publicerats. Före intervjutillfället diskuterades sinsemellan vårt förhållningssätt till 
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informanterna för att i största mån medvetandegöra hur våra frågor kunde tas emot och tolkas. 

Ett muntligt klargörande till informanterna gavs innan intervjutillfället om att intervjuerna var 

frivilliga samt att de frågor som eventuellt uppfattades som känsliga kunde lämnas 

obesvarade. 
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4.  Empiri 

 
4.1  Tidigare forskning om friår 

 

Friårsprojektet  

Arbetslivsinstitutets har utgett en rapport (Melin et al., 2006) om friårsprojektet och vilka 

upplevda effekter detta har haft på friårslediga och vikariers hälsa och livskvalitet. I rapporten 

har statistisk sekundärdata använts för att illustrera vilka sociala sammanhang och faktorer 

som kan påverka kvinnor och män som haft friår. Den vanligaste orsaken till att man ansökt 

om friår är enligt tidigare undersökning rekreation, som mer än hälften uppgett vara orsaken. 

Med beteckningen rekreation menas då saker som inte kan kopplas till kompetenshöjning, 

arbetsrelaterade projekt eller vård. Exempel på detta kan vara resor, hobby, renovering av 

bostad eller bara att koppla av. Enligt undersökningen är det många som uppgett att de varit 

lediga för att ta hand om sig själva, sina barn och anhöriga eller varit och rest. I rapporten 

framgår att yrkesspridningen bland de friårslediga är liten. En majoritet av de friårslediga är 

kvinnor, oftast äldre och jobbar inom den offentliga sektorn, med vård och barnomsorg. 

Andra yrken som är vanliga är kontorister, industriarbetare, lärare och brevbärare.  

 

Ålder tycks ha betydelse för vad den ledige väljer att göra under friåret. Bland de lediga under 

40 år är de huvudsakliga aktiviteterna utbildning och vård av barn. En fjärdedel i denna 

åldersgrupp har ägnat ledigheten åt rekreation. Bland de lediga som är 40 år eller äldre 

(majoriteten av de lediga) har ledigheten främst ägnats åt rekreation. De vanligaste motiven 

som de friårslediga anger är att man vill göra något annat än arbete och att man var uttråkad 

av arbetsuppgifterna. Andra orsaker som många kände var att man ville tänka igenom sitt liv, 

man kände sig utarbetad eller på grund av konflikter på arbetsplatsen. Efter sin friårsledighet 

uppgav 14 procent att de bytt företag eller organisation. 22 procent bytte arbetsuppgifter och 

majoriteten av dem tog själva initiativet när de kom tillbaka till sina arbetsplatser. Flertalet av 

dem som bytt arbetsplats eller arbetsuppgifter är yngre än 50 år (Melin et al., 2006). 

 

Friåret ur ett arbetsmarknadsperspektiv  

I en rapport av Fröberg et al. (2003) från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

[IFAU] har en uppföljning av friårsförsökets tio första månader redovisats. Rapporten 

beskriver dels vilka lärdomar om friårprogrammets förväntade effekter som kan dras utifrån 
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tidigare forskning, dels bygger den på intervjuer med arbetsförmedlare samt statistik från 

Ams. Resultaten visade att kvinnor, offentliganställda och personer utan högskoleutbildning 

var överrepresenterade bland de friårslediga, medan personer inom bristyrken sällan tycktes ta 

friårsledigt. Rapporten visade att det inte var de långtidsarbetslösa som fick vikariaten. 

Vikarierna tycktes redan innan haft en jämförelsevis stark position på arbetsmarknaden innan 

de påbörjade vikariaten. Vikarierna för de som tagit friår hade, om de inte fått friårsvikariatet, 

uppskattningsvis varit arbetslösa hälften av den tid som en friårsledighet i genomsnitt varar. 

Rapporten menar att detta tyder på att kostnaderna för de friårsledigas ersättning överstiger 

det man sparar i vikariernas uteblivna a-kasseersättning.  

 

I rapporten visas vilka arbetsmarknadseffekter som friåret kan förväntas föra med sig för dem 

som tar ledigt. De förväntade effekterna visar på att ett inkomstuppehåll för de lediga kan leda 

till en svagare löneutveckling. Beroende på arbetsgivarens attityder kan effekten variera 

mellan individer, men för de grupper som i praktiken tar ledigt är den troligtvis inte så stor. 

Rapporten beskriver att erfarenheterna från Finland och Trelleborg visar på att friåret i 

huvudsak använts som ett avbrott i yrkeskarriären och inte till utbildning i någon större 

utsträckning. Eftersom den friårslediga även förlorar arbetslivserfarenhet reflekteras detta i att 

löneutvecklingen påverkas negativt. En annan aspekt visar att om de friårslediga utbildar sig 

eller startar egna företag kan de bli mer produktiva på lång sikt (Fröberg et al., 2003). 

 

De som tycks ha minst att förlora på att under en friårsledighet avstå från arbetslivserfarenhet 

är kvinnor, äldre, offentliganställda ofta med mindre kvalificerade arbeten. Rapporten 

beskriver att det är människor från dessa grupper som sannolikt är överrepresenterade bland 

dem som vill och ansöker om friårsledighet. Det kan även vara lättare för arbetsgivaren att 

acceptera en ledighet för dessa arbeten, åtminstone i den mån mervärdet reflekterar det 

karaktäristiska hos jobben snarare än de anställda. Det borde göra det jämförelsevis lättare för 

en arbetsgivare att använda vikarier om jobben ställer mindre krav på arbetsplatsspecifik 

kunskap. Slutsatsen som rapportens författare drog av resultaten tyder på att 

arbetsmarknadseffekterna skiljer sig åt beroende på vilken typ av ledighet det handlar om. 

Inkomstförlusten tycks till exempel vara mindre vid kvinnlig föräldraledighet än vid manlig 

föräldraledighet eller annan ledighet för vård av barn eller anhörig.  En manlig 

föräldraledighet eller annan ledighet kan i motsats till en kvinnlig föräldraledighet betraktas 

som ”onormal” av arbetsgivaren. En möjlig tolkning av resultaten är att en arbetsgivare kan 

vara mindre benägen att belöna en arbetstagare som tar ut en ”onormal” ledighet för att denne 

 - 17 - 



ses som mindre ambitiös. Gällande friår menar rapporten att det kan vara komplicerat att 

bedöma i vilken omfattning arbetsgivare betraktar friårsledighet som ett tecken på en lägre 

ambitionsnivå. Även om det är möjligt att arbetsgivare uppfattar den som söker friårsledigt 

som mindre ambitiös om det inte finns en bra anledning till ledigheten, kan det faktum att 

arbetsgivarens samtycke krävs göra att arbetstagare endast söker ledigt om de vet att 

arbetsgivaren är positivt inställd (Fröberg et al., 2003). 

 

Friåret – erfarenheter från den danska friårsmodellen och Trelleborgsförsöket 

Statskontoret (2001) fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda för- och nackdelar 

med att införa ett friår. Syftet med uppdraget var att titta över effekterna av den danska 

friårsmodellen och det så kallade Trelleborgsförsöket samt att göra en uppskattning av 

kostnader för införandet av ett friår i Sverige. 

 

I rapporten har en bedömning gjorts av fördelar och nackdelar för friårslediga arbetstagare. 

De fördelar som framkom var minskade omkostnader i form av resor, en ökad livskvalitet, 

mer fritid och tid för återhämtning. Man upplevde mer tid för familjeomsorg och personlig 

utveckling. Man uppgav även att genom friår gjorde man även en insats för arbetslösa. De 

negativa aspekterna av friår som framkom var inkomstbortfall, risk för karriärhinder, minskad 

kontakt med arbetet och att inte alla yrkeskategorier fått samma möjlighet till friår. Man 

upplevde även en ökad risk för att befästa gamla könsrollsmönster. I rapporten görs en analys 

av välfärdseffekter från de danska utvärderingarna och utvärderingar och studier av 

Trelleborgsförsöket. Båda utvärderingarna belyser på individnivå den förbättrade 

livskvaliteten. Rapporten utgår från att dessa positiva välfärdseffekter även får konsekvenser 

på den samhälleliga nivån. För utsatta delar av arbetskraften kan friåret ge en ökad psykisk, 

fysisk och social återhämtning. Detta kan i sin tur antas ha gynnsamma effekter på folkhälsan 

och bland annat öka förutsättningarna för den äldre arbetskraften att kunna stanna kvar längre 

i arbetslivet. Man menar att Trelleborgsutvärderingen visar att friåret i några fall blev ett 

alternativ till sjukskrivning (Statskontoret, 2001).  

 

Andra effekter förutom rent rehabiliterande påföljder kan även förebyggande effekter 

beskrivas, som till exempel minskad stress i samhället samt stärkta familjesociala 

förhållanden. I Trelleborg ägnade en betydande del av friårstagarna tid åt vård och omsorg av 

anhöriga. För många innebar ledigheten en period av personlig utveckling. Genom vikariaten 

fick också arbetslösa en stärkt självkänsla i sin situation. Det fanns också dokumenterat att 

 - 18 - 



arbetsmotivationen ökade efter återinträdet i arbetslivet. Dock framkommer det inte i 

rapporten hur det långsiktigt påverkar arbetskraften och om det får några konsekvenser i form 

av produktivitetsförbättringar. I utredningen menar författaren att det kan antas att de positiva 

välfärdseffekterna på samhällsnivån också har positiva konsekvenser gällande det 

samhällsekonomiska. Däremot visar utvärderingarna och annan statistik som framkom i 

rapporten att friårstagarna i de två försöken representerade en skev könsfördelning, där 

andelen kvinnor övervägde starkt. Detta kan innebära enligt författaren att friåret medför en 

förstärkt ojämlikt könsrollsmönster i samhället (Statskontoret 2001). 

 

4.2  Intervjuerna  

 

Så lika men ändå så olika  

Alla kvinnorna som intervjuades, både de friårslediga samt kontrollgruppen, var i 

åldersgruppen 55 – 61 års ålder. En av kvinnorna var vid intervjutillfället nypensionerad, 

medan resterande fortfarande arbetade. Sysselsättningsgraden varierade bland kvinnorna. Två 

av de friårslediga kvinnorna arbetade heltid, en tredje hade arbetat heltid innan hennes 

nytagna pension, tre arbetade deltid, varav en tillfälligt på grund av sjukdom. I 

kontrollgruppen arbetade en heltid och två deltid. En av dem som arbetade deltid uppbar även 

halv sjukersättning.  

 

Bland de friårslediga fanns olika yrken representerade inom den offentliga sektorn. 

Majoriteten av kvinnorna arbetade inom skolan och barnomsorgen men representerades också 

av en sekreterare och en dataoperatör. I kontrollgruppen arbetade kvinnorna inom olika 

sektorer inom det offentliga, en som undersköterska, en som lärare och en som lokalvårdare.  

 

Presentation av de friårslediga 

Astrid - Nybliven pensionär, jobbade tidigare heltid som förskollärare. Astrid bor i hus med 

sin make en bit utanför staden.  

Birgitta - Arbetar heltid som mellanstadielärare. Bor i hus på landet med sin make och deras 

barn. 

Eva - Arbetar heltid som sekreterare. Eva bor ensam i en lägenhet i centrala staden. 

Gun - Arbetar deltid som dataoperatör. Bor tillsammans med sin make i lägenhet i centrala      

staden. 

Inga - Arbetar deltid som förskollärare. Inga bor tillsammans med sin make i hus på landet. 
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Lilian - arbetar deltid som yrkesvägledare. Bor centralt tillsammans med sin make i hus. 

 

Presentation av kontrollgruppen 

Marianne - Arbetar heltid som lärare. Bor tillsammans med sin make i en lägenhet i centrala 

staden. 

Pia - Arbetar deltid som undersköterska. Pia bor centralt tillsammans med sin make i hus. 

Stina - Arbetar deltid som lokalvårdare och är även halvt sjukpensionerad. Bor tillsammans 

med sin make i en lägenhet en bit utanför staden. 

 
4.3  Motiv bakom ansökan 

 

Alla dem som söker friår gör det med olika motiv. Orsakerna till att vara friårsledig kanske 

inte alltid behöver vara så stort som att resa runt jorden, bygga ett hus eller utbilda sig.  

Motiven som fanns till friår kan vara av mer personliga skäl som tid till att umgås mer med 

familjen eller rekreation från arbetslivet.  Detta bekräftades i intervjuerna med de friårslediga 

kvinnorna som skäl till ledighet, men samtidigt tror man att andra tagit friårsledigt för att göra 

något speciellt under tiden. Känslan av att inte vara någon ”typisk friårare” för att man inte 

uträttat något speciellt under ledigheten var en vanlig föreställning bland kvinnorna. Att vara 

friårsledig påverkar både ekonomi, karriär och familjen, något man måste ta hänsyn till innan 

man överväger att söka friårsledigt. För de kvinnor som intervjuades fanns det flera motiv 

som samverkade till ansökan. Den ekonomiska situationen och familjen hade stor betydelse 

om det fanns möjlighet att ta friårsledigt eller att inte. 

 
Ledighet, sjukskrivning och plikttrohet 

Samtliga friårslediga kvinnor hade arbetat sedan 1970-talet. Ingen av dem hade haft en 

traditionell roll som hemmafru, de som hade barn arbetade även när barnen var små och hade 

då barnomsorg. De friårslediga kvinnorna motiverade sin ansökan till friåret med att de jobbat 

under många år utan att vara lediga. De berättade att de endast haft vanlig ledighet som 

semester och föräldrapenning och ingen annan ledighet. Kvinnorna uppfattade även att andra i 

deras omgivning, både privat och på arbetet tyckte de var värda friåret.   

 

Men jag har jobbat så länge, i 40 år har jag jobbat, med annat också så jag har alltid 
jobbat i hela mitt liv. (Astrid, Friår)
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I kontrollgruppen kände kvinnorna till friåret och hade bekanta som haft friår. De hade dock 

aldrig själv övervägt att söka friår. Att vara ledig för sin egen skull passade inte in i kvinnors 

självbild. Arbete var en självklarhet så länge man orkade och hade hälsan. En av kvinnorna 

hade funderat kring att själv söka friår, men ansökan blev aldrig aktuell då den ekonomiska 

förlusten skulle bli för stor samt att det skulle bli för mödosamt att återvända till arbetet efter 

ledigheten.  

 

Men i alla fulla fall så började jag att tänka ordentligt. Vet du att jag skulle inte…tro 
att jag skulle jobba igen. Jag tror att jag skulle gruva mig i ett halvår i förväg så att… 
för det första skulle jag säga att ekonomin, dels den då och dels det den här biten då 
att återvända. (Pia, Kontrollgrupp)
 

Hälften av de friårslediga kvinnorna beskrev att de före friåret haft sjukskrivningsperioder, för 

utbrändhet eller symptom på utbrändhet. En kvinna berättade att hon under en längre tid haft 

problem med att sova, och periodvis varit sjukskriven för detta, problemen upphörde inom en 

månad efter hon tagit friår. Hon hade själv ingen förklaring till sömnrubbningarna eftersom 

hon upplevde att hon trivdes med arbetet och arbetsuppgifterna. Liknande skildringar gav de 

andra kvinnorna om besvären som orsakat sjukskrivning och som delvis fanns kvar när de 

återgick till arbetet. En uppgav att en av anledningarna till friårsansökan var att läkarna 

sjukskrev henne endast i kortare perioder åt gången och att det krävde mycket byråkrati såsom 

pappersarbete, rehabilitering samt möten med Försäkringskassa och arbetsgivare. Detta tog 

mycket ork för henne vilket upplevdes som att hon aldrig fick återhämta sig från sin 

utbrändhet. Kvinnorna dröjde med att sjukskriva sig in i det längsta tills det blev omöjligt för 

dem att klara av att arbeta på grund av deras sjukdom.  

 

Jo, för några år sedan, tre fyra år sedan var jag sjukskriven för ja, 
överansträngningsdepression. Ja någonting sånt. Höll på att gå in i väggen, jag tror 
inte att jag var in i väggen. Men det var liknande symptom. Och då vart jag 
sjukskriven. (Lilian, Friår)
 

Övriga friårslediga kvinnor kunde inte dra sig till minnes när de varit borta från arbetet på 

grund av sjukdom tidigare. De upplevde sig som friska och plikttrogna arbetstagare. 

 

Nej jag har aldrig varit sjukskriven i mitt liv, det har jag inte. Men jag tror nog inte… 
inte som jag kommer ihåg. Jag tror att jag var en gång på sjuttiotalet tror jag var en 
dag borta. (Birgitta, Friår)
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I kontrollgruppen hade sällan sjukfrånvaro förekommit. Även de upplevde sig som i likhet 

med de friårslediga som friska och plikttrogna sina arbeten. En kvinna hade förslitningsskador 

som hon fått på grund av arbetsuppgifterna och fick numera sjukersättning sedan tre år 

tillbaka.  

   

Jag har varit förskonad från sånt. Jag måste säga att jag vet aldrig att jag har varit 
sjukskriven. Jo en gång när jag hade ögoninflammation. Och det var nog första året 
jag var här. Det bara är så, baciller och sånt biter inte på mig. (Marianne, Kontrollgrupp)

 

Det som förenade de friårslediga kvinnorna till deras ansökan om friår var deras åsikt om att 

de arbetat under en lång period av sina vuxna liv. De ansåg sig inte haft någon ledighet och 

varit ambitiösa i sitt arbete. Att många av dem har varit sjukskrivna för utbrändhetssymptom 

indikerar en upplevelse av stress och där friåret blev en lösning i stället för en 

långtidssjukskrivning. Sjukskrivning upplevdes som påfrestande med all byråkrati och 

upplevd kontroll i form av upprepade läkarbesök och rehabiliteringssamtal. Friåret gav dem 

den möjlighet att koppla av och återhämta sig som inte sjukskrivning för utbrändhet kunde ge. 

 

I kontrollgruppen var sjukskrivningarna mer förknippade med fysiska åkommor som 

förkylningar och förslitningsskador. Även i den gruppen hade kvinnorna långt arbetsliv 

bakom sig men för ingen av dem hade det varit aktuellt med friår. Skälen till detta var främst 

ekonomiska men tyckte även att ledigheten inte var motiverad såvida man inte planerat något 

speciellt. 

 

Arbete och makar 

Kvinnornas makar hade betydelse vid valet att ansöka om friår eller inte. Endast en av de 

friårslediga kvinnorna var ensamstående. En var ledig i samband med makens 

sjukdomsperiod. Tre andra kvinnorna sammanföll ledigheten med deras mäns pensionsavgång 

och att få tid tillsammans under den perioden var en viktig orsak till deras ansökan om friår. 

Makarna ville ha tid till varandra medan de hade ork och hälsa att kunna göra saker 

tillsammans. De uttryckte ovisshet inför hur framtiden skulle gestalta sig när de själva hade 

ålder inne för pension.  

 

Ja han var avtalspensionär. Så han gick hemma och skrotade. Så det var mycket 
därför. Jag ville ha den här ledigheten för att vi ville kunna vara tillsammans då i sex 
månader och kunna göra vad vi vill. /…/ Jag vet ju inte, det beror ju på om man har 
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hälsan. Det är ju mycket det som spelar in. Får man vara frisk och så då. Absolut. (Gun, 

Friår) 
 

Bland de kvinnor som inte sökt friår var samtliga män fortfarande verksamma i arbetslivet. 

Även hos dem hade männens arbetssituation betydelse genom att det inte kändes motiverat att 

ta friår utan kunna tillbringa mer tid tillsammans med sin respektive.  

 

Och sen tycker jag också en annan sak att om jag nu då skulle vara ledig ett år då 
skulle jag vilja att han också skulle vara ledig. (Pia, Kontrollgrupp)

 

Ingen av kvinnornas makar, varken de friårslediga eller i kontrollgruppen, hade ansökt om 

friår. Möjligheten att även männen hade kunna söka friår hade inte diskuterats mellan 

makarna. Några uppgav vid frågan att det inte hade varit aktuellt för makens arbetsplats eller 

att det hade blivit alltför svårt att hitta en tillräckligt kvalificerad vikarie för hans yrkesroll. 

Andra uppgav att om de själva jobbade såg de ingen anledning till att maken skulle ansöka 

om friår. 

 

Då hade jag sagt: 
 – Aldrig, vad fasiken gör du hemma! (Stina, Kontrollgrupp)

 

Ett mönster framträder i båda grupperna där männens position har betydelse för om kvinnan 

ansöker om friår eller inte. En könssegregering till möjligheten att söka friår påvisas då det 

inte har varit aktuellt för någon av kvinnornas män, på grund av arbetets betydelse eller av 

ekonomiska orsaker, att söka friår. Kvinnans friår kan ses som del i mannens anpassning till 

förändring i hans liv så som pension eller nytt arbete.  

 

Dubbelarbete 

Majoriteten av kvinnorna som hade friår och levde tillsammans med en man menade att de 

hade det jämställt i hemmet. Hemmets sysslor fördelades jämt mellan makarna och det hade 

aldrig varit någon konflikt om detta för dem. Även om arbeten såsom matlagning och 

städning beskrevs som jämbördigt, framgår det genom svaren att fördelningen har varit 

ganska traditionell. Kvinnorna har haft huvudansvaret för mer de osynliga arbeten i hemmet 

som den dagliga städning, strykning samt även att upprätthålla kontakt med barn och 

barnbarn. Utomhusarbeten som snöskottning och gräsklippning sköttes i huvudsak av 

männen.  

  

 - 23 - 



Alltså vi har haft väldigt jämnt. Väldigt jämt. Utan att för den skull vara millimeter 
rättvisa. Och det har varit så hela vårt liv och då är det inte att jag ser med kvinnors 
ögon på det. Men sen så har vi lite olika fördelning, Jag tror att jag har tvättat mer, 
jag tror att jag… eller jag vet att jag har nu såhär. Det är jag som ringer till barn och 
barnbarn mer. Men det praktiska jobbet här i hemmet där är vi minst lika. Gör vi lika. 
(Lilian, Friår)

  

För flertalet av de friårslediga kvinnorna förändrades inte ansvaret över hemmet vid 

ledigheten. Detta förklarades med att mannen tagit pension och också var hemma. För de 

kvinnor som hade en man som var kvar i arbetslivet ökade ansvaret för hemmet under 

ledigheten. Efter friåret återgick fördelningen i hemmet fort till hur det var innan. 

 

Jag fick jobba mera hemma. Det faktiskt, det blev ganska automatiskt fort så. För att 
jag såg ju att jag kunde ju städa, och det var ju så lugnt. Alltså det var ingen i vägen. 
Jag kunde göra som jag ville och då blev det ju så att. Det var ju så bra att ha maten 
klar i vettig tid för annars är den ju väldigt sen. /…/ Jag tror att jag kanske ännu mer 
nu lämnar över på den som har ansvaret att det blir genomfört. Jag känner att jag har 
gjort mitt, jag behöver inte ha dåligt samvete. Jag fixade det här så länge. Så jag kan 
riktigt se att ingen har börjat med maten men jag bryr mig inte. (Birgitta, Friår)
 

I kontrollgruppen var uppdelningen mellan makarna mer traditionell där kvinnorna hade 

ansvaret för hemmet och familjen och mannen tog hand om det ekonomiska och 

utomhusgörat som bilen och gräsklippningen. Kvinnorna menade att mycket av det berodde 

på dem själva och att de föredrog att göra sakerna själva eller inte ”släppt” in mannen till 

hemmets sysslor. 

  

Men han gör ju mycket annat. Det gör han, det måste jag tillstå. Det är han som 
sköter om allt med ekonomin det är hans avdelning för att jag tycker att det är så 
tråkigt. Han har hand om bilen och alla sådana praktiska saker som är utanför 
hemmet. Det gör han. Det är han som har klippt gräset och sådana saker när vi haft 
hus. Det är som en vana att jag gör det där… städar och tvättar. (Pia, Kontrollgrupp)
 
Men egentligen om jag säger så här att det är nog jag själv som har velat det jag har 
nog inte släppt in.  
– Nu jag sätter i maskin… 
– Nej, nej jag gör det, säger jag.  
Så många gånger är det faktiskt kvinnans fel. (Stina, Kontrollgrupp)

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att de levde i ett jämställt förhållande där man delade på 

hushållssysslorna. Den framkom genom intervjuerna att det ändå var ett traditionellt mönster 

när det gällde fördelningen av vilka sysslor i hemmet man utförde. I många fall var detta inte 

ett medvetet val utan att det känts rätt för dem och deras livssituation. Andra beskrev att de 
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helst själva utförde hushållssysslorna, vilket kan förklaras som att ansvaret för hushållet ses 

som en del av deras identitet. Kvinnorna i kontrollgruppen var mer öppna i att beskriva att 

fördelningen av hushållssysslorna i hemmet var traditionell. 

 

Arbete och familj 

Barn och barnbarn var i större utsträckning bosatta på annan ort med långa avstånd till dem 

som var friårslediga än till de kvinnor som inte tagit friår. Att förfoga över tid tillsammans 

med barnbarnen i längre perioder under friåret var något alla upplevde som positivt. Det var 

en frihet att inte vara tvungen att åka hem för att hinna tillbaka till arbetet utan kunna stanna 

så länge de önskade. Friåret gav dem möjlighet att ta del av de vuxna barnens och 

barnbarnens vardag vilket de inte kunnat göra när de arbetade. Möjligheten att tillbringa 

längre tid gjorde även att de kunde hjälpa sina barn med olika saker som renoveringar, 

byggnationer och barnpassning. De uppgav att de tillbringat långa perioder tillsammans med 

barnbarnen och bibehöll den förbättrade kontakten efter friåret. Att de kunnat ge av sin tid till 

sina barn och barnbarn gav dem stor glädje. 

 

Kanske mera då besöka och vistas och ha roligt med vårat barnbarn. Som då var i 
tvåårsåldern. Det var jättekul. /…/Det är så långt söderut så det hade vi verkligen tid 
över för att vara där nere och vara med henne. Vi var nere och hjälpte sonen. Han 
byggde ny altan åt honom så. (Gun, Friår)

 

Jag har varit mycket hos mina barnbarn söderut under det året. Jag kunde inte vara 
så mycket när jag jobbade då var det bara över en helg man kunde fara. Men jag har 
varit mycket där och hjälpt. Kunde vara tre, fyra veckor i stöten. Och nu har vi ingen 
hund så nu kan vi vara hur länge vi vill. (Astrid, Friår)

 

Vi har också barnbarn så jag kanske hälsade på dem oftare än vad jag hade gjort 
annars. Stannade borta ett par tre nätter. (Birgitta, Friår)

 

Bland de kvinnor som inte sökt friår hade endast en av dem barn och barnbarn bosatta på 

långt geografiskt avstånd, de andra hade barn och barnbarn boendes i samma eller närliggande 

kommuner. De uppgav att de kunde besöka barn och barnbarn ofta och spontant samt 

viceversa, men att de ändå önskade mer tid och ork till barnbarnen.  

 

Och de bor alla i närheten så vi träffar dem, inte så här dagligendags det gör vi inte 
men en gång per vecka. Så det är ju också ett intresse. Så då tycker jag att  
– Oj vad skönt det skulle vara med mindre jobb. /…/  
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Mormor i dag är ju inte som mormor förr. Mormor är ju förvärvsarbetande, tyvärr. 
Det kan jag känna att: 
–  Äsch jag jobbar ju.  
Det skulle vara roligt om man inte jobbade. Det är ju nu när de är små när man 
jobbar, men då tar man de dagar, semestrar och så. (Pia, Kontrollgrupp)
 

Jag har två barn som är glad över att ha jättenära. /…/ För man skall ju orka hemma 
också. Jag vill ju orka vara med mina barnbarn också som är små, det är ju ingenting 
som säger att man bara skall orka jobba utan skall ju kunna ju orka vara med dem 
också. (Stina, Kontrollgrupp)

     

Motiven till att söka friår var centrerad kring familjen. Att få mer till med barn och barnbarn 

var ett utmärkande drag hos alla de friårslediga kvinnorna med familj. För majoriteten av 

kvinnorna hade deras man i samband med deras friårsansökan fått förändrade livsvillkor som 

nytt jobb, pension eller sjukskrivning. 

 

Ett annat skäl som förenade de friårslediga kvinnorna var deras långa yrkesliv och upplevelse 

av att de inte haft någon längre sammanhängande ledighet. Många hade tidigare varit 

sjukskrivna för utbrändhet. Efter sjukskrivningen hade besvären inte upphört utan bara delvis 

lindrats. Sjukskrivning upplevdes som påfrestande på grund av graden av kontroll och yttre 

krav på deras tillfrisknade. Friåret var en möjlighet att kunna återhämta sig och för att samla 

krafter att återgå till arbetet. 
 
För de flesta var orsaken till ansökan om friår inte att göra något spektakulärt, utan tiden 

användes för att finnas till för familj och för att återhämta sig från arbete. Framförallt har 

motivet för att söka friår varit att få en ledighet utan förpliktelser de upplevt att de tidigare 

inte haft. 

 

4.4 Bemötande vid friår 

 
Det är inte bara den som söker friår som berörs av friårsledigheten Flera olika aspekter måste 

tas med i beräkningen när en individ söker och beviljas friår. På arbetsplatsen berörs kollegor 

när en ny medarbetare måste komma in i arbetsgruppen. Den administrativa delen påverkas 

också då chefen måste besluta vilka som får friår eller inte. Vidare berörs även familjen när en 

medlem i den väljer att ta ett friår. Det berörs också genom att en inarbetad rutin bryts och 

förändras under en tillfällig period. Detta kan leda till att man i vissa fall är mer tillgänglig för 
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barnen i familjen och för den respektive parten. I andra fall kan det tvärtemot leda till att den 

som tagit friår är mer upptagen av egna projekt och därför mer frånvarande för hem eller 

familj än tidigare. Individens upplevelse av friåret är beroende av omgivningen och dess 

bemötande. 

 

Arbetsledare 

Bemötandet från sina chefer vid ansökan var enbart positivt berättade de friårslediga 

kvinnorna. Kvinnorna uppgav att deras chefer visste hur mycket kvinnorna arbetat och det var 

ingen tvekan om att godkänna friårsansökan. Det framkom även att arbetsgivaren uppgett att 

deras kompetens skulle saknas på arbetsplatsen men att de trots detta tyckte att kvinnorna var 

värda friår.   

 

Nej han sa inget han tyckte att jag skulle söka, att jag var värd det. 
Han ville inte bli iväg med mig, så sa han då, det var inte därför, men han tyckte jag 
var värd det. (Astrid, Friår)
 

Ett bra bemötande. Jag har en väldigt bra chef. Mycket positiv. Sätter inga käppar i 
hjulen. Och hon var till och med bortrest så, för att det där skulle som in snabbt. Så 
det var någon annan som fick godkänna för vår räkning och prata med henne för att 
få godkänt. Man skulle ju ha hennes underskrift. (Inga, Friår)

 

Alla de friårslediga kvinnorna upplevde att de fått stöd och förståelse av sina arbetsgivare vid 

deras ansökan. I samband med att ansökan beviljades fick de samtidigt en bekräftelse på att 

deras arbetsinsats var uppskattad och behövd. Det var viktigt att deras chefer hade förståelse 

för deras ansökan, vilket de också visade kvinnorna i samtal före friårsledigheten.  

 

Kollegor 

På arbetsplatsen kom det inte som en överraskning utan ofta kände kollegorna till att de sökt 

friår och motiven bakom ansökan. Vissa avundsjuka kommentarer förekom dock vilka 

bemöttes av de friårslediga med en förklaring av de ekonomiska förutsättningarna av friåret. 

De friårslediga kvinnorna berättade att de möttes av förståelse för sitt beslut av kollegorna 

som även dem tyckte att kvinnorna förtjänade att vara lediga. 

 

Det var ingen som missunnade det mig det. Klart det var någon som var avundsjuk 
men jag sa ju ni kan ju få min lön då också. (Astrid, Friår)
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Dom tyckte väl att det var… det var lite avundsjuka och tyckte att det skulle vara bra 
att jag får… att det var lyxigt. Men nu vet man ju aldrig vad andra tycker egentligen. 
(Birgitta, Friår)
 

Övriga arbetskamrater har ju bara tyckt att det varit trevligt för mig men jag ser ju 
när jag är och hälsar på och när jag kommit tillbaka att dom, att dom verkligen 
uppskattar att jag är tillbaka. Det var ju ingen, ja nån kunde ju säga på skämt att – 
Hur ska vi klara oss utan dig. Men det var ingen som var negativ. (Lilian, Friår)
 

För de friårslediga kvinnorna var kollegornas reaktioner en form av uppskattning för att de 

arbetat ambitiöst och var förtjänta ledigheten. Där de bemöttes med avundsjuka från kollegor 

uppfattades det inte som missunnsamhet utan mer som kamratlig retsamhet.  

 

Familj  

Samtliga familjer till de friårslediga kvinnorna var positiva och stödde kvinnorna i deras 

beslut om att ansöka om friår.  Stödet från makarna betydde mycket för kvinnorna och gjorde 

att de upplevde att de fyllde ett ändamål för deras gemensamma liv och familj. Maken till en 

av kvinnorna hade nyligen bytt arbete som han var tvungen att ägna mycket tid till, 

friårsledigheten möjliggjorde att de hemmaboende barnen inte behövde komma hem till ett 

tomt hus.  

 

Så började min man på ett nytt arbete… eller han hade redan börja. Jobbade 
jättemycket. Jämt, och när man är borta och när man är hemma. Så att det var ju 
mycket hemmavid, och hålla ihop allting som kan vara så som båda pojkarna 
uppskattade jättemycket. (Birgitta, Friår)

 

Maken till en av de friårslediga kvinnorna hjälpte även till att lämna in ansökan och försäkra 

sig om att den blivit mottagen av Arbetsförmedlingen.  

 

För min man hade ett jobb som han kan fara iväg, och han var och hämtade pappren 
hos mig och lämnade dem. /…/ Då var han och hämtade pappren hos mig för då hade 
arbetsgivare skrivit på och allting så när han kom till Arbetsförmedlingen visste de 
inte vad de skulle göra med dem. Ja sa han jag vill bara se att ni stämplar och 
diareiför det så får ni ta reda på vad ni skall göra med dem sen. (Astrid, Friår)

 

I och med att kvinnorna fick mer ledig tid på grund av friåret, blev de även mer tillgängliga 

för sin familj. Den ökade kontakten med barnbarnen bibehölls även efter friårsledighetens 

slut. Genom att familjen visade uppskattning för den ökade gemensamma tiden de fick under 
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friåret innebar det att ledighetens giltighet ökade för kvinnor. De kände att deras ledighet 

innebar något positivt även för någon annan än bara dem själva.  

 

4.5  Sociala aspekter på arbetet 

 
Det är många saker som spelar in för att skapa trivsel och arbetsmotivation på en arbetsplats.  

Arbetskamraterna är en viktig del för många medan andra prioriterar arbetsuppgifterna men 

ingen av dessa är aldrig helt betydelselösa.  Att få uppskattning och känna att man fyller en 

funktion är viktigt för alla människor.   

 

Arbetskamraterna 

Arbetsplatsen och relationen till kollegor beskrevs med distans, ingen berättade spontant om 

något roligt som hänt eller man gjort tillsammans på arbetet med sina kollegor. 

På de friårsledigas arbetsplats framkom det att de inte umgicks med kollegerna utanför 

arbetet. De uppgav att de varit med på gemensamma aktiviteter utanför arbetstid exempelvis 

arbetsträffar eller glöggkvällar som anordnats av arbetsgivaren. Det var viktigt att skilja 

mellan arbete och fritid. Ingen av de friårslediga berättade att man umgicks i någon större 

utsträckning privat med sina arbetskollegor. Bara en berättade att det var roligt att träffa sina 

arbetskamrater och tillhöra en gemenskap igen efter friåret. 

 

Det var roligt att komma tillbaks på det sättet att man träffade sina jobbarkompisar 
igen och den gemenskapen man ha. (Gun, Friår)

 

För de övriga var inte relationen till kollegor central. Under friåret hade kvinnorna inte någon 

större kontakt med arbetsplatsen. Några av de friårslediga kvinnorna berättade att de varit och 

hälsat på en eller två gånger under friårsledigheten, medan andra inte alls haft kontakt med 

kollegor eller arbetsplats. Kvinnors tjänster skiljde sig till viss del från övriga på 

arbetsplatsen, de hade förtroendeuppdrag, ansvarsuppgifter eller självständiga arbeten. Det 

fanns några som arbetade i grupp där andra hade liknande arbetsuppgifter men uttryckte en 

vantrivsel med arbetsuppgifterna som kollegorna kände till.  

 

Egentligen gör vi det inte. Men vi har ju fester tillsammans och sånt där via jobbet. 
Personalfester och går ut och äter tillsammans någon gång och… men annars då… 
inte. Jag kan väl inte kalla det direkt umgås. (Inga, Friår)
 

 - 29 - 



Nej! Icke alls, icke alls. Jag tyckte inte om… Den dan jag träffade någon var i regel 
förstörd. Fast jag pratade och allting var som okej och så där va. Men jag ville vara 
helt avklipp från… ifrån mitt arbetsliv. (Birgitta, Friår)
 

Nja nä kanske inte så mycket, kanske någon enstaka gång men inte desto mer. Det har 
som blivit så att de bekanta jag haft de har jag träffat på annat sätt. (Eva, Friår)

 

De kvinnor som inte tagit friår ansåg att arbetskamrater och kollegor var en viktig del av 

arbetet och räknade dem till sina vänner. När kvinnorna berättade om kollegorna benämnde 

de dem ofta med namn och i mer familjär ton. Utanför arbetet umgicks denna grupp i större 

utsträckning. Samvaron delades inte upp mellan enbart arbetskamrater, andra vänner och 

familj utan dessa tre grupper utgjorde tillsammans ens umgänge.  

 

Ja nog har vi umgåtts privat. En har jag ju fortfarande, hon gått i pension nu. Vad 
man känner är att, måste jag säga, att nu också när man träffar dem, det känns som 
att. - Ja men herregud, det är nästan precis som de är släkt med mig som de är mina 
va, där är som. Ja, det är nåt speciellt. (Stina, Kontrollgrupp)
 

Så vi har väl i och för sig varit ganska mycket tillsammans men kanske inte så mycket 
nu. Vi har lite skilda intressen och så men vi känner varandra väl. Jag vet ju att hon 
finns där om jag skulle behöva och hon vet att jag finns. Men vi umgås inte så mycket 
privat. (Marianne, Kontrollgrupp)

 

I relationen till arbetskamrater framträder en tydlig skiljelinje mellan gruppen av friårslediga 

kvinnor och kontrollgruppen. Relationen till arbetskamraterna betraktades som god, trots detta 

ansågs inte umgänget och vänskapen som betydelsefull utanför arbetsplatsen. För kvinnorna i 

kontrollgruppen ansågs kollegornas vänskap och stöd som någonting viktigt och utgjorde en 

del av deras arbetsvardag.  

 

Efterfrågan på arbetsmarknaden 

Ingen av kvinnorna ansåg att möjligheterna till att byta arbete eller arbetsgivare var särskilt 

stora, trots att de hade lång arbetslivserfarenhet och kompetens för sitt yrke. De uttryckte sig 

att det förmodligen skulle vara svårt att hitta jobb hos någon annan arbetsgivare i deras yrke. 

En av de friårslediga kvinnorna menade att hon visserligen med sina tjänsteår som grund 

skulle kunna byta placering inom samma arbetsgivare, men eftersom det var ont om lediga 

tjänster skulle det innebära att hon fick ta jobbet från någon med kortare anställningstid och 

att det inte skulle kännas bra. 
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Det skulle nog vara svårt på grund av halvtid. Men annars så är det ju ont om 
förskollärare i dagens läge. Det är ju ont om dom som kan jobba och vikariera. Och 
så har vi det gynnsamt i här men över landet i stort så… Men man får ju alltid börja 
som vikarie. Det är ju klart om man skulle söka söderut någonstans. (Inga, Friår)
 
Jag har jobbat så länge på min arbetsplats. Jag borde nog kanske hamna någon 
annanstans och se något annat. /…/ och det är inte roligt att tränga in sig för jag har 
jobbat så många år så jag hade säkert kunna tränga in mig nånstans men det är inget 
kul heller, att komma till en arbetsplats heller där man kanske gjort av med någon 
som har jobbat länge. Så att då valde jag att komma tillbaka till min gamla 
arbetsplats och jag tycker att det är helt ok, jag trivs utmärkt. (Birgitta, Friår)
 
Nej det tror jag inte. Egentligen inte, inte nu. Man får ju söka sig ett nytt jobb om det 
blir ledigt någonstans. Då först får man ju byta ställe så att säga. Jag tror inte att det 
är så mycket jobb måste jag säga. Tvärtom så sa de ju upp folk i januari. (Marianne, 

Kontrollgrupp)
 

Trots att kvinnorna ur båda grupper ansåg sig vara en tillgång på den egna arbetsplatsen, 

trodde sig ingen av dem vara efterfrågade på arbetsmarknaden. Vissa av kvinnorna ansåg att 

deras ålder eller deltidsarbete skulle utgöra ett hinder i att få ett nytt arbete. Den allmänna 

uppfattningen var att det var ont om arbeten och ingen av dem önskade att ge sig ut i en hård 

konkurrens om ett nytt jobb. 

 

Friår – en frist från arbetslivet  

Media var dem främsta informationskällan till möjlighet att söka friår. Alla beskrev att de 

väntat på att möjligheten skulle komma till kommunen de var bosatta i. När de hörde talas om 

friår första gången uttryckte kvinnorna att det var något för dem och lämnade tidigt in 

ansökan till arbetsförmedlingen. När det blev bestämt att friår skulle införas på försök i vissa 

kommuner upplevde några av kvinnorna besvikelse och frustration att den kommun de var 

bosatta i inte var med i försöket. 

 

Ja alltså jag har ju frågat efter det här. /…/ Så att när Piteå blev försökskommun så 
tyckte jag att det var lite äschigt att inte bo i Piteå. (Lilian, Friår)

  

För hälften av de friårslediga kvinnorna var friåret något de beskrev som ett nödvändigt 

avbrott i arbetslivet. Hade kvinnorna inte beviljats friår hade det för några av dem resulterat i 

sjukskrivning. Andra uttryckte att de inte ens orkat tänka på hur de hade gått om de inte fått 

friår.  
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Alltså det hade varit en stor sorg tror jag. Mycket för att jag tror att jag hade sett fram 
emot så mycket av det att jag skulle få friåret. (Gun, Friår)
 

Många av dem berättade att det tog länge innan besked om friåret kom efter det att ansökan 

lämnats in. Kvinnorna hade börjat misströsta att de skulle få ansökan godkänd. När det 

positiva beskedet slutligen kom möttes det med överraskning och glädje.  

 

Jag hemma och så ringde telefonen. Så ringer dom från Arbetsförmedlingen och säger 
”Ja”. Och jag vet liksom inte vad jag, jag kom som mig som inte för att tänka på. 
 – Men vaddå hade jag sökt friår? Eller vad var det. Jag var som borta när hon. 
– Ja men, sa hon, visst har du sökt friår?  
– Jo sa jag det har jag gjort. 
 – Jag skulle bara meddela att du har fått det beviljat. Liksom det var som, jag bara 
skrek. Det var jätteroligt.  
– Ja åh, sa jag, det är som att vinna högsta vinsten. Så det var härligt att höra. (Gun, 

Friår) 
 

En gemensam uppfattning bland de friårslediga kvinnorna var att friåret var någonting som 

passade dem och deras situation. Väntan kunde stundtals kännas lång och ibland trodde de 

inte att deras ansökan skulle bli godkänt. Glädjen de upplevde när beskedet om att de beviljats 

ledigheten var stor, för många var friåret det enda alternativ som fanns till buds för att kunna 

undvika en sjukskrivning eller en akut vantrivsel på arbetsplatsen. 

 

De flesta kvinnor uppgav att de trivdes på sitt arbete, trots detta visste många inte vad de 

skulle ha gjort om de inte fått friår. De berättade engagerat om arbetet vilket beskrevs som 

betydelsefullt och prioriterats i deras liv under lång period. Det framkom att arbetet 

omvärderats och familjen, fritiden och deras egen tid var numera viktigare. Att få 

uppskattning var viktigt och det var något de skildrade att de fick i sitt arbete.  

 
4.6  Ekonomi 

 
När man är yngre och bildar familj har man ofta höga kostnader för barn, boende, och 

anskaffning av bohag. När man blivit äldre och barnen flyttat hemifrån, har man oftast 

minskade kostnader för boende i form av räntor och amorteringar. Med ett långt arbetsliv 

bakom sig har man troligen också högre lön. Är man dessutom två som bidrar till försörjning 

och delar på kostnader har man en bättre ekonomi än yngre och ensamstående. Sammantaget 

gör detta att det är lättare att ta friår om man befinner sig i denna fas av livet. 
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Tvåförsörjarfamiljen 

De som hade friår hade oftast en ekonomisk trygghet i mannens inkomst samt ett billigt 

boende. Bland de friårslediga kvinnorna var det vanligast att bo i hus. Husen hade man köpt 

färdiga eller som nybyggnation under 1970-talet. Detta medförde att de i dagsläget hade låga 

boendekostnader. Två av kvinnorna bodde centralt i lägenhet. Majoriteten av kvinnorna 

beskrev att de inte upplevde att de behövde hushålla med pengarna när inkomsterna 

minskade. Även om den ekonomiska förlusten blev kännbar gick det i sin tur mindre pengar 

när de var hemma till mat, kläder och resor till och från arbetet. Endast en av de friårslediga 

angav att hon var ensamstående och hade tagit banklån för att kunna finansiera friåret.  

 

Jaa jag tror det, jag tror det. Och sen när vi var mycket i stugan, alltså det var som att 
det gick mindre pengar där. Då var man inte på stan och rantade och då fiskade vi 
och jag menar vi hade som en annan mathållning eller vad jag ska säga. När man är i 
stan så springer du kanske på affärerna och handlar mycket onödigt. /…/ Set var klart 
vi hade planerat utlandssemestern. Den hade vi planerat långt innan så att det var 
som klart det. (Gun, Friår)

 

Ja jag har haft mindre pengar än vanligt förstås. Men jag tog ett lån också så att jag 
skulle kunna göra det här som jag ville, utbildningen, och så jag känner att jag klarar 
mig annars. Jag tycker det är det bästa de hittat på det här med friår. Jag kände på 
mig att det skulle bli en borgerlig regering så jag tänkte jag måste skynda mig innan 
det försvinner. (Eva, Friår) 

 
Man rättar ju mun efter matsäck och i och med att vi bara är två. Vi har ju allt. Bara 
vi har så det räcker till resor och att vi har det bra. Barnen bor ju inte hemma så att, 
det går ju inte lika mycket kläder när man är hemma. Nej vi har inte fått försaka 
någonting vi har bara vunnit, tid med varandra. (Astrid, Friår)

 

Anledning för de som inte sökt friår uppgavs vara att den ekonomiska förlusten skulle bli för 

stor. Även om man skulle kunna klara av den lägre inkomsten under en begränsad period 

ansågs det inte vara tillräckligt motiverat.  

 

För att jag skulle sökt skulle det krävts högre betalt så klart. (Pia, Kontrollgrupp)

 

Jag skulle säkert göra det om jag fortsatt gå heltid och om jag haft bättre inkomst. /…/ 
Vi är ju bara två. Vi har ju inte så stora utgifter heller. (Stina, Kontrollgrupp)

 

Kvinnornas ekonomiska behov var beroende på upplevelsen vad de ansåg som nödvändigt. 

För några var långa resor utomlands nödvändigt medan andra ansåg att bara pengarna räckte 

till hushållsbehoven var nog. För kvinnorna innebar friåret att de kunde vara lediga och 
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samtidigt få ekonomisk kompensation utan att göra avsteg från vad de ansåg vara ett bra 

ekonomiskt liv. Även kvinnorna i kontrollgruppen hade olika upplevelse av ekonomiska 

nödvändigheter och vad som krävdes för ett bra liv.  För dem var en lång ledighet från arbete 

inte en tillräcklig motivation för att berättiga en lägre inkomst till hushållet. 

 

Ekonomin var en grundläggande del i beslutet att söka friår eller inte.  Befann man sig inte i 

en sådan ekonomisk situation att andra partnern uppvägde det ekonomiska bortfallet kändes 

inte friåret aktuellt att söka. Som ensamstående och lågavlönad var det svårt att ha råd med 

friår eftersom man ensam har samma kostnader som tidigare men får betydligt lägre 

ersättning. 

 

4.7 Tid och klocktid 

 

Vad är tid? Om ingen frågar mig så vet jag det. Men 

om jag vill förklara för någon som frågar mig, så vet 

jag helt enkelt inte.” 
Augustinus av Hippo 

 

Arbetslivet bär fortfarande spår av det tayloristiska synsättet där klocktid styr när man skall 

vara på arbetet, när man har rast och när arbetsdagen upphör. Att arbetat en stor del av sitt liv 

och få möjlighet att ägna lång tid åt betald ledighet utan motprestation är en omställning där 

inarbetade rutiner bryts.  Fri från rutinerna och klockslag, hade kvinnorna under friåret en 

möjlighet att äga tid på ett sätt de inte haft under arbetslivet. Då upplevdes klockan och regler 

som begränsningar som de ständigt måste anpassa sig till. Kvinnornas tid före friåret delades 

upp i enheter mellan hem, arbete, familj och egen tid. Under friåret föll tidsenheten arbete 

bort och omfördelades till övriga tidsenheter. Även under friåret anpassade kvinnorna sin tid 

till familjen och omgivningen. 

 

Tre timmar där det är ganska, det är inte så mycket tid egentligen. Så det var bara att 
skynda sig hem för att vara hemma. Jag kände aldrig att jag hade någon tid över./…/. 
Jag sov aldrig nåt mer, jag steg jättetidigt upp. Och la mig när de andra la sig.(Birgitta, 

Friår)
 

Friårets längd 

Tidsperioden för friårsledigheten varierade för kvinnorna. Två av de sex intervjuade hade haft 

ett års sammanhängande ledighet. Två hade vid ett första tillfälle sökt och haft en kortare 
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ledighetsperiod för att senare göra ytterligare en ansökan om ledighet som de senare fick 

beviljat, totalt hade de ett år ledigt. Resterande två friårslediga kvinnor hade haft sex månader 

ledigt, varav en ansökt men blivit nekad ytterligare sex månaders ledighet. Den andra kvinnan 

som haft sex månader hade tidigare gjort en ansökan om friår men fått avslag.  

 

Ett år, från 11 april till 10 maj nästa år. Det var perfekt, väldigt planerat. (Astrid, Friår)

 

Jag hade först sökt om sex månader och sen så sökte jag om. Och då jobbade jag 
några veckor emellan där, innan beslutet kom och så där. (Lilian, Friår)
 

Det var sex månader. Fast jag hade ju då, jag hade ju begärt tidigare. Ett år tidigare. 
En gång tidigare hade jag ju sökt. Men då fick jag inget. (Inga, Friår)  

 

Tiden av ledighet upplevdes olika av kvinnorna, oberoende på hur länge de haft friår. 

Gemensamt uttryckte de att ledigheten i början uppfattades som i det närmaste obegränsad, 

men att tiden gick fortare än vad de föreställt sig.  

 

Ett helt år. Och det, då alltså då kan man mäta år alltså. Det är väldigt kort. Ett år är 
väldigt kort, det är som ett hav från början. Man tänker att det är jätte… men när man 
är tillbaka på jobbet är det som det aldrig har hänt. Det är som inget som, det har inte 
rört sig någonting. (Birgitta, Friår)
 

Men det var otroligt skönt dom där första dagarna, när man liksom förstod att 
– Herregud jag ska vara ledig i sex månader.  
Men sen när det började närma sig, när det var kvar kanske en två månader då 
började man liksom känna att oj nu är det bara två månader kvar, då fick man lite 
grann så här att 
– Oj vi måste skynda oss att göra det här nu så att vi hinner göra det.  
Då kom den där lite granna pressen att. Det kände jag faktiskt. (Gun, Friår)
 

De som fått friår den tidsperiod vilken de ansökt gav uttryck för större tillfredställelse av 

ledighet än de som inte hade fått den önskade perioden. 

 

Det kändes, för då visste jag inte att jag bara skulle få nio månader för att jag haft tre 
månader först. De sa inte att nu får du bara nio månader om det går igenom. Så jag 
hade inriktat mig på ett år så då blev jag lite besviken för det då att det bara blev nio 
månader. Men samtidigt så känns det som jag utnyttjat det så bra. Men först kändes 
det som jag hamnat i kris, för jag var jättedeppig. Det kändes som livet nästan var 
slut. Men jag reste mig fort från det, då kunde jag börja känna. Så faktiskt känns det 
som tiden varit lång för att jag gjort så mycket och ändå är det tid kvar. (Eva, Friår)
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Bland dem som hade haft friår endast en del av året önskade majoriteten vara ledig under 

sommarmånaderna. En av kvinnorna som önskade under sommarmånaderna blev nekad av 

arbetsgivaren och fick istället under vintermånaderna.   

 

Man fick ju inte ta, jag hade ju velat ha det längre mot sommaren men det gick ju 
inte. Det fick man inte, i och med att det bara var tre månader. (Eva, Friår)

 

För de flesta blev friåret som de planerat. Endast för en blev friåret annorlunda än hon tänkt 

på grund av omständigheter hon inte kunde rå på. 

 

Det blev perfekt, som jag hade tänkt. Jag är helnöjd alltså. Skulle jag nu om jag 
jobbat och få välja igen så skulle jag tagit det. Och jag önskade att alla skulle få 
möjlighet så att man fick mer i pengar, alltså så att alla skulle kunna göra det. (Astrid, 

Friår)
 

Eftersom året blev som det blev, så hade det varit bättre att ta friår det här året än 
förra året. Eller när man är frisk. Men det är sånt där som man inte styr över. (Lilian, 

Friår)
 

Alla de friårslediga kvinnorna uttryckte att de var nöjda med sitt friår, oberoende av längden 

på ledigheten. Att de kunnat utnyttja ledigheten för att genomföra sina planer för friåret 

kändes tillfredställande. Grunden för denna tillfredsställelse låg i att deras ansökan blivit 

godkänd och för att personer i beslutsfattande positioner ansåg att de uppfyllde de krav som 

fordrades för en beviljning av ledigheten. Kvinnorna gjorde även en jämförelse av tid på det 

sätt att ledigheten av ett år skulle motsvara ledigheten av ett års arbete. På så sätt upplevdes 

början av deras ledighet som oändlig, för att senare inse att denna tid förflöt väldigt snabbt. 

 

Friårstiden- den fria tiden 

”Tid är liv, liv bor i hjärtat” Ende  

 

Vad som genomgående framkom vid samtalen med de friårslediga kvinnorna var deras 

reflektion av tid. De uppgav att det kändes som en befrielse att kunna lägga bort klockan och 

själv styra över sin dag. Deras dagliga rutiner ändrades till en viss del. Några berättade att de 

ändrade sitt förhållande till kraven som är förknippade med tid, måltider intogs när de var 

hungriga eller när de kände lust för det i stället för vid förutbestämda klockslag. 
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Jag tycker att hela året var som, jag kan inte säga något speciellt utan det att man 
hunnit tänka efter så mycket och kan jämföra och också ha tid att prata. Alltid haft tid. 
Tid, det är så viktigt så att det förstår den vanliga människan vidden av egentligen. 
Jag tycker tiden… att upptäcka vad tid är, det tycker jag att jag har. Att jag inte hade 
kunnat komma på annars. Vet inte om jag skulle… jag tror inte. Det är så pass 
abstrakt ändå, det är ju abstrakt. Det känns som om jag har haft tid. (Birgitta, Friår)
 

Du sätter ju bort klockan. /…/  Och då när man jobbar går man ju bara efter klockan. 
Du skall hinna till bussen bussen, du skall hinna till det, nu är klockan det, när skall vi 
äta, när skall vi göra det och det. Du rår ju över din tid. (Astrid, Friår)
 

Tiden var något som samtliga friårslediga kvinnorna reflekterade över. De upplevde att de 

inte längre var begränsade av klockan och att de inte längre behövde dela upp tiden för att 

räcka till för sig själv och andra. På olika sätt upplevde kvinnorna detta som en befrielse för 

att denna tid var enbart till för dem själva att rå över.  

 

 

 - 37 - 



5.  Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva de bakomliggande motiven till kvinnornas ansökan om 

friår. Vidare skildra deras behov och skäl av ledighet från arbetet. Studien syftade även att 

beskriva vad som skiljde de kvinnor som haft friår från andra kvinnor i liknande situation i 

fråga om ålder och arbete och som inte ansökt om friår. 

 

De friårslediga kvinnornas berättelser karakteriserades av viljan att kunna styra över sina egna 

liv både privat och på arbetet. De var handlingskraftiga när det gällde någonting som de ville 

genomföra. Det visar sig bland annat genom att de var tidigt ute med att ansöka om 

friårsledighet och aldrig tvekade att tacka ja när ansökan blev beviljad.  

 

Kvinnorna representerade den svenska arbetsmarknadsutvecklingen sen 1970-talet då kvinnor 

övergick alltmer från hemarbete till lönearbete (Ahrne et al., 1996). Deras arbetsuppgifter och 

yrken nära förknippade med traditionella kvinnosysslor som omvårdnad och barnuppfostran. 

Att de friårslediga lönearbetade under en tidsperiod när ”hemmafruar” var vanligt 

förekommande i Sverige kan vara anledningen till att de upplever sig vara förtjänade av den 

ledighet som friåret innebär.   

 

Undersökningen visar att de friårslediga kvinnornas var engagerade i arbetet och hade det ofta 

i sina tankar även efter arbetsdagens slut. Arbetet gav kvinnorna en känsla av att de gjorde en 

insats, att de gjorde någonting för någon annan. Denna tillfredsställelse medförde att de 

upplevde ett stort ansvar för sitt arbete, vilket för många av dem lett till stress med påföljden 

av sjukskrivning för utbrändhet. Att vara sjukskriven medför en hög nivå av 

kontrollfunktioner i form av rehabiliteringsplaner, läkarbesök och byråkrati från myndigheter.  

Här fick friåret fyllda en funktion, genom att det inte krävdes någon motprestation, och var ett 

alternativ till sjukskrivning i form av viloperiod för återhämtning på egna villkor. 

 

Tidigare undersökningar har visat att instrumentell attityd till arbete är ovanligt bland 

offentliganställda.  I vår studie som enbart berör offentliganställda kvinnor visar det sig dock 

finnas en relativt hög grad av instrumentell attityd till arbete. Det var framför allt i 

kontrollgruppen som den instrumentella attityden till arbete var hög. Det som motiverade dem 

till arbete var i första hand lönen, som sågs som ett verktyg för att tillgodose materiella mål i 
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privatlivet. I andra hand var det arbetskamraterna som hade en dominerande betydelse för 

deras arbetsmotivation. Kvinnorna i kontrollgruppen talade oftare och med värme i rösten om 

sina arbetskamrater som de ansåg vara viktiga för trivseln på arbetsplatsen. Även om lönen 

var det primära är det är troligt att deras samspel med kollegorna bidrog till att minska den 

instrumentella attityden gentemot arbetet. Ett avbrott i arbetslivet medför minskad 

pensionsersättning, detta kan tala för att dessa kvinnor inte upplevt det aktuellt med att ansöka 

om med friår i och med att de alla varit hemma eller jobbat i mindre utsträckning under 

småbarnsåren (Johansson, 1991). 

 

För de friårslediga kvinnorna var det viktigt att arbetet och fritid höll åtskilda. När arbetet 

inkräktade på privatlivet, även om det bara var i tankarna, upplevdes det som påfrestande. De 

delade in tiden mellan arbete, hem och fritid. Detta är som Beck och Beck-Gernsheim menar 

ett tecken på den nya tidens individualisering av samhället då arbete och boende är åtskiljda 

och fungerar oberoende av varandra. När barnen flyttar hemifrån, kanske även till andra 

städer, blir denna fördelning ännu tydligare då speciell tid måste avsättas för umgänge med 

barn och barnbarn. Kvinnorna uttryckte en stark saknad över att inte kunna träffa barnbarnen 

så ofta de önskade. Det visar på en längtan hos kvinnorna att de vill vara en del av sina barns 

familjer. Kvinnornas tankar om framtiden innefattar en önskan om att ta del av barnbarnens 

uppväxt. Att stödja sina barn och finnas till hands för barnbarnen är som Friberg (1990) 

beskriver en del av kvinnornas anpassning till familjens behov. Detta stämmer även överens 

med tidigare forskning om tiden för familjen som en bidragande orsak till ansökan om friår. 

 

Kvinnorna i kontrollgruppen hade större tillgång till barnen och barnbarnens vardagsliv då de 

oftast bodde på samma ort. Man kunde spontant besöka varandra och finnas till hands för 

varandra. Kvinnan var rumsligt närvarande och en tillgång för familjens behov. Kvinnornas 

ansökan om friår var i hög grad beroende av makens förändrade livssituation. I kombination 

med att det aldrig varit tänkbart att maken själv skulle ha ansökt om friår, tyder detta på att 

kvinnor och mäns positioner på arbetsmarknaden värdesätts olika. Makans friårsledighet 

hjälper på så sätt till för att skapa ett samspel där nya rutiner kan skapas i stället för de rutiner 

som förlorats. Friåret för kvinnan gav det gifta paret en tid där de kunde göra saker 

tillsammans utan att hindras av de ramar ett aktivt arbetsliv sätter för individens 

tidsanvändning (jfr. Friberg 1990). 
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Bemötandet de friårslediga kvinnorna fick från sina arbetsgivare var positivt, det var inte 

heller några problem med att få friårsansökan godkänd. Detta visar på att arbetsgivarens 

godkännande beror på antingen att arbetsgivaren vill vara tillmötesgående eller att det varit 

relativt enkelt att hitta kvalificerade vikarier för tjänsten. Det kan även bero på att kvinnornas 

status och handlingsutrymme medfört att deras begäran om ledighet ansetts som rimlig. De 

regler och normer på arbetsplatsen innebär även att kvinnan har möjlighet att ansöka om friår 

utan att det upplevs som opassande av arbetskamrater (Giddens, 1984). 

 

En annan aspekt som framkom var att de bland arbetskamrater endast refererade till andra 

med liknande tjänst som sig själva. En lärare ansåg inte att en städerska på skolan var en 

kollega och vise versa. Detta överensstämmer med Fribergs forskning om kvinnors vardag där 

hon beskriver kvinnors refererande som grupp endast till kvinnor i likvärdig situation.  Detta 

kan vara en bidragande orsak till att de kvinnor som hade friår inte nämnde kollegorna på 

samma sätt som kontrollgruppen då kvinnorna med friår på något sätt särskiljde sig från 

kollegorna. 

 

Att ingen av kvinnorna ur båda intervjugrupperna anser sig kunna byta arbete inom sitt 

yrkesområde kan förstås med att kvinnornas ålder och kön begränsar deras handlingsutrymme 

för att söka nytt arbete, vilket i sin tur leder till en arbetsplatsinlåsning (Aronsson, 2000). Att 

ha ett långt yrkesliv och oftast hos samma arbetsgivare innebär att de har rutiner som är djupt 

förankrade och som även skapar en trygghet. Vidare medför det även en ekonomisk risk, 

ändrar man sin arbetsplats måste man även ge upp de anställningsförmåner, som till exempel 

turordning vid uppsägning, vilket en lång anställning har medfört. Att de trots sin 

arbetslivserfarenhet inte ser sig som en resurs för en potentiell ny arbetsgivare kan förklaras 

utifrån Holmbergs diskussion om kvinnors och mäns olika positionering på arbetsmarknaden. 

Både kontrollgruppen och de friårslediga var anställda inom traditionellt kvinnliga yrken, 

vilka inte värderas lika högt som yrken där män dominerar.  

 

För kvinnorna som alla var över 50 år bestod mycket av den ekonomiska och sociala 

tryggheten i arbetet. Många av dem hade arbetat länge, som tidigare nämnts, på samma 

arbetsplats och uppgav att de trivdes. Ändock tvekade inte någon av dem att aktivt ansöka och 

tacka ja när friår infördes. Det visar att lönearbetets attraktion i förhållande till ledig tid hade 

minskat. Även om de var arbetsamma och ofta tog på sig mer än nödvändigt gav arbetet i sig 

inte längre tillräcklig tillfredsställelse. I kombination med att de inte kände en samhörighet 
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med arbetskamraterna blev friåret en respit och ett andrum. Samtidigt som de hade kvar 

tryggheten i sin fasta tjänst hade de nu möjligheten att få vara lediga och äga tiden för sig 

själv och sin familj. För dem innebar friåret att de inte behövde ta risker som det innebär att 

sluta och säga upp en fast tjänst. Trots ledigheten kunde de när de så önskade återvända till 

arbetet och på så sätt blev friåret en viktig beståndsdel i deras ontologiska trygghet (Giddens, 

1999). Illustrerat av ett ordspråk kan man säga att de fick chansen att äta kakan och samtidigt 

ha den kvar. 

 

Flertalet av de friårslediga kvinnorna uppgav att trots att deras ekonomiska situation inte 

påverkades markant av friåret, var det partners inkomst som gav dem handlingsutrymme och 

trygghet. Utan dem hade kvinnorna inte kunnat vara ledig ett år med en låg ekonomisk 

ersättning. Hade man inte de resurser som krävdes tog en kvinna lån för att skapa sig detta 

handlingsutrymme. Detta skapande av handlingsutrymme kan utifrån Beck och Beck-

Gernsheim förklaras med en ökad individualisering. När samhället inte längre integrerar 

människan till ett sammanhang är det upp till individen själv att skapa möjligheter och 

förutsättningar. Kontrollgruppen förklarade att den ekonomiska förlusten för familjen skulle 

bli för stor för att själv vilja ansöka om friår. 

 

Att slippa kraven att följa klocktid på samma sätt som i arbetslivet upplevdes befriande.  De 

yrken kvinnorna hade innebar att de alltid anpassade sin tid till andra, lunchtider, besökstider, 

öppnings och stängningstider etcetera. Under friåret behövde de inte inrätta sig i 

förutbestämda regler för tid. Kvinnorna upplevde en känsla av frihet när de nu till exempel 

kunde äta efter hunger istället för efter klocka. De fick tillåtelse att bryta mot informella 

tidsregler utan att det gav konsekvenser från omgivningen. Även om tidsanpassningen inte 

var lika tydlig under friåret som under det aktiva arbetslivet var kvinnorna ändå till viss del 

tvungna att anpassa tiden till familj och omgivning. Att hennes tid anpassas till övriga 

familjen och mannen ses som en självklarhet och tyder på en underordning där kvinnans tid 

inte värderas lika med mannens.   

 

Upplevelsen av tid under friåret stod i relation till vad de uträttat under friåret. En kortare 

ledighet kunde upplevas som väldigt lång och vice versa beroende på om de fullföljt vad de 

förutsatt sig vid ansökan om friåret.  
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Sammanfattningsvis visar studien att friåret uppfyllde ett behov för dessa kvinnor. De hade 

inga planer på att göra någonting märkvärdigt utan ville komma bort från arbetslivets krav för 

en period så att de kunde återkomma med nya krafter. För många fungerade friåret som var 

utan krav på motprestation som ett alternativ till sjukskrivning. En sjukskrivning skulle 

innebära nya krav i stället för tid för återhämtning i lugn och ro. Friåret gav dem även ett 

tillfälle att ta tillvara på tiden medan de hade hälsa och ork, tillsammans med make, barn och 

barnbarn.  

 

5.1  Förslag till fortsatt forskning 

 

Friåret fanns bara tillgänglig att söka under en begränsad period vilket innebär att vidare 

forskning om friår är begränsad. Däremot att vidare undersöka behovet av ledighet som friåret 

ändå uppfyllde för många sökande skulle vara intressant. I vår studie upplevde kvinnorna att 

de var kontrollerade och styrda av tid. Kvinnors yrken finns ofta inom vård och omsorg, där 

man anpassar tiden till andras behov. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att 

undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning om tidsstyrning eller 

om det är beroende av yrkestillhörigheten.  
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7.  Bilagor 

Bilaga 1 – Brev till friårslediga 
 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för arbetsvetenskap 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två kvinnor som studerar sista året på Luleå tekniska universitets 
Sociologiprogram. I vårt examensarbete gör vi en undersökning bland friårslediga 
kvinnor.  
 
Arbetet är för många människor en stor del av deras identitet. Förutom det man 
gör på fritiden bidrar arbetet till att skapa en meningsfull tillvaro och forma vår 
identitet. Ett arbete kan ta mycket tid och ork vilket gör att det inte finns tid till 
annat som man vill göra. Friåret kan då vara ett sätt att utveckla ens identitet 
genom att kunna studera, få mer tid till familj och vänner eller hobbys.  
  
Den största gruppen som söker friår återfinns i åldersgruppen över 50 år, är 
kvinnor och arbetar inom den offentliga sektorn. Frågan väcktes hos oss varför så 
många kvinnor inom det området ansökte om friår. Oavsett om friåret existerar 
eller inte, visar det på ett behov av att ledighet från arbete finns. Därför tycker vi 
att det är intressant och viktigt att undersöka din upplevelse av lönearbete och 
fritid. 
 
Vi har tänkt intervjua kvinnor inom offentlig sektor som har eller har haft friår 
och hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss. Vi kommer att kontakta dig per 
telefon om några dagar för att fråga om du kan tänkta dig att ställa upp på en 
intervju. Intervjuerna kommer att ske på en plats som du väljer och som vi 
kommer överens om på telefon.. 
 
Du och dina svar kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt.  
 
Handledare för kursen är Peter Waara Fil.dr tfn: 0920-49 29 95.  
Har du några frågor kan du vända dig till oss eller vår handledare. 
 
Tack på förhand, 
 
Lena Wedestig 073-832 39 69 
Charlott Wixner Carter 070-629 80 93 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till friårslediga 
 
Friår 
Hur länge hade du friår? 
Fick du lika länge som du begärt? 
Varför sökte du friår? 
Hur fick du reda på möjligheten att söka friår? 
Är det fler på din arbetsplats som sökt/fått beviljat friår? 
Kan du beskriva hur en typisk dag såg ut under friåret? 
Hur kändes det i början att vara ledig? 
Har du gjort eller upplevt någonting under friåret som du annars inte skulle ha gjort eller 
upplevt? 
Hann du göra allt du hade tänkt göra under friåret, eller blev det något helt annat? 
Blev friåret som du hade tänkt dig? 
Har du gjort några förändringar gällande ditt liv, yrkesmässigt eller privat, efter friåret? 
Om du hade möjlighet att ta friår igen skulle du göra det? 
 
Arbete 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Vilken sysselsättningsgrad har du? 
Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 
Vilket bemötande fick du från din arbetsgivare/arbetskamrater när du sökte friår? 
 
Arbetsmiljö 
Tycker du att arbetsbelastningen är för mycket eller för liten? 
Har du arbetat någon åt någon annan arbetsgivare/arbetsplats tidigare? 
Om du skulle vilja byta jobb inom samma yrke, skulle det vara lätt för dig? 
Hur upplever du att du trivs på din arbetsplats? 
Umgås ni arbetskamrater tillsammans utanför arbetet? 
Hade du kontakt med din arbetsplats under friåret? 
Har du någon gång varit sjukskriver en längre period? 
 
Arbetsmotivation 
Vad är det viktigaste för arbetsmotivationen? 
Vad är ett bra arbete? 
Har du önskat yrke? 
Har du önskad arbetsplats? 
Om det fanns något du kunde ändra på din arbetsplats, vad skulle det vara? 
Om det fanns något du kunde ändra på dina arbetsuppgifter, vad skulle det vara? 
Upplever du att din arbetsmotivation har förändrats under ditt yrkesliv? 
 
Utbildning 
Vilken utbildning har du? 
 
Fritidsintressen 
Vilka fritidsintressen har du? 
Har dina fritidsintressen ändrats efter friåret? 
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Familj 
Civilstånd 
Boende 
Barn/barnbarn 
Fick du mer tid till familjen under friåret? 
Vilket bemötande fick du från din familj och omgivning när du sökte friåret 
Hur fördelas hushållsarbetet i hemmet? 
Förändrades ansvarsbördan under friåret? 
 
Ekonomi 
Var du beroende av partnerns inkomst för att kunna söka friår? 
Har din partner funderat på att söka friår?  
Fick ni försaka någonting under friåret? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till kontrollgruppen 

 
Arbete 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Vilken sysselsättningsgrad har du? 
Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 
 
Arbetsmiljö 
Tycker du att arbetsbelastningen är för mycket eller för liten? 
Har du arbetat någon åt någon annan arbetsgivare/arbetsplats tidigare? 
Om du skulle vilja byta jobb inom samma yrke, skulle det vara lätt för dig? 
Hur upplever du att du trivs på din arbetsplats? 
Umgås ni arbetskamrater tillsammans utanför arbetet? 
Har du någon gång varit sjukskriver en längre period? 
 
Arbetsmotivation 
Vad är det viktigaste för arbetsmotivationen? 
Vad är ett bra arbete? 
Har du önskat yrke? 
Har du önskad arbetsplats? 
Om det fanns något du kunde ändra på din arbetsplats, vad skulle det vara? 
Om det fanns något du kunde ändra på dina arbetsuppgifter, vad skulle det vara? 
Upplever du att din arbetsmotivation har förändrats under ditt yrkesliv? 
 
Utbildning 
Vilken utbildning har du? 
 
Fritidsintressen 
Vilka fritidsintressen har du? 
 
Familj 
Civilstånd 
Boende 
Barn/barnbarn 
Hur fördelas hushållsarbetet i hemmet? 
 
Ekonomi 
Var du beroende av partnerns inkomst för att kunna söka friår? 
Har din partner funderat på att söka friår?  
Fick ni försaka någonting under friåret? 
 
Friår 
Har du haft funderingar på att söka friår? 
Vad skulle ha krävts för att du skulle ha sökt friår? 
Har din partner funderat på att söka friår 
Har någon av dina arbetskamrater sökt friår 
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