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1 BAKGRUND 
Den allra första försöksverksamheten med friår i Sverige bedrevs i Trelleborgs kommun i slutet av 

1990-talet. (Statskontoret. 2001). Den första februari 2002 startades en ny försöksverksamhet upp i 

tolv av landets kommuner och år 2005 infördes enligt en politisk överenskommelse friåret i hela 

landet. (Lindqvist. m fl. 2005). Efter regeringsskiftet år 2006 beslutades det dock att friåret från och 

med den första januari 2007 skulle avskaffas. Friåret gick i korthet ut på att en individ, efter 

överenskommelse med sin arbetsgivare, ansökte om ledighet från arbetet under 3-12 månader och 

därmed gav en arbetslös person möjligheten att vikariera i dennes ställe. Syftet med friåret var 

således att ge arbetslösa möjligheten att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som den 

friårslediga fick möjligheten att göra något annat. Friåret sågs inte bara som en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att bekämpa arbetslösheten utan också som en reform som kunde 

motverka den negativa trend som innebär att allt fler sjukskriver sig på grund av stressiga 

arbetsförhållanden. Om människor får möjligheten att under en period i livet ägna större delen av 

sin tid till något annat än arbete kan detta medföra en rad välfärdsvinster som t ex mindre stressiga 

hemförhållanden. (Alenius. 2002). 

 

Människan är att betrakta som en arbetande varelse och dygnets tjugofyra timmar måste fördelas på 

de olika arbetsområden, samt till vila och rekreation. Det kan då vara svårt att få tiden att räcka till, 

vilket i sin tur kan leda till att individer måste göra ofrivilliga prioriteringar. Genom friåret får 

människan under en period i livet möjligheten att omfördela den tid de förut lade ner på 

yrkesarbete.  

 

Arbete är mycket centralt människans liv, att definiera begreppet arbete kan vara problematiskt 

eftersom det kan ses ur olika perspektiv och tolkas på olika sätt. Vanligen förknippas arbete med 

den yrkesmässiga aktiviteten, så kallat försörjningsarbete. (Furåker. 1991). Arbete som utförs i 

utbyte mot en regelbunden lön är att betrakta som ett yrke, och är på många sätt av stor vikt för den 

enskilde individen. Arbetet är inte enbart en försörjningskälla utan är också stärkande för den 

enskildes självkänsla och har en stabiliserande och strukturerande betydelse i människans liv. 

(Giddens. 1998). Arbete kan även förknippas med en rad negativa företeelser som en stressig 

och/eller dålig arbetsmiljö där möjlighet att påverka sin arbetssituation är liten, vilket hos den 

enskilde kan leda till en önskan om att komma bort ifrån sitt arbete. Ett problem på dagens 

arbetsmarknad är också alla de sjukskrivningar som grundar sig på stressrelaterade sjukdomar. 
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Arbete kan även vara av andra slag som hemarbete eller något som personen gjort på s in  fritid med 

mera. Det obetalda hemarbetet är en central och nödvändig del i individers vardag, till detta räknas 

både hushållsarbete och omsorgsarbete. Hemarbete innebär arbete som utförs i det egna hushållet 

och till dess nytta. Enligt tradition är det kvinnans uppgift att göra det obetalda arbetet i hemmet. 

(Gisselberg. 1991). Vad gäller den praktiska omsorgen om barnen så är det fortfarande kvinnorna 

som i störst utsträckning har ansvaret för dem. En förhållandevis jämställd familjerelation kan 

förändras när första barnet föds. Vanligen är det kvinnorna som i störst utsträckning anpassar sina 

liv till de nya förhållandena. Det ökade yrkesarbetande bland kvinnor har således inte bidragit till att 

män i samma utsträckning tagit del av omsorgsarbetet. (Ahrn 1996). 

Kvinnor tar idag ett större ansvar för hemarbete och omsorgsarbete, vilket inte är någon nyhet. 

Därigenom är de dubbelarbetande och kanske är det också därför som de som i störst utsträckning 

sjukskriver sig och arbetar deltid. Detta skulle delvis kunna förklara varför kvinnor utgör den 

dominerande gruppen av friårssökande, nämligen drygt 70 %. Friåret kan för dem bli en möjlighet 

att under en period slippa detta dubbelarbete och endast ägna sig åt det arbete som är kopplat till 

hemmet, samtidigt får de här igenom mer tid över för vila och rekreation. Männen å sin sida, som 

inte i samma utsträckning är dubbelarbetande, kan under friåret i större utsträckning ägna sig åt 

arbete som kopplat till den enskilde individen, som t ex olika former av fritidsaktiviteter och studier, 

samt till vila och rekreation. De olika arbetssituationer som råder för de individer som söker friår 

torde således kunna kopplas till kön. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några könsmässiga skillnader för män och 

kvinnor att söka friår. Uppsatsen har begränsats till en av försökskommunerna. De faktorer som tros 

påverka män och kvinnors olika motiv till friår är hur mycket av dygnets 24 timmar de lägger inom 

följande område:  

• Förvärvsarbete 

• Obetalt arbete 

 

Det är således dessa faktorer vi vill undersöka, och därför blir frågeställningarna för detta arbete 

följande 

• Lägger män och kvinnor olika mycket tid på förvärvsarbete och obetalt arbete?  

• Hur påverkar det i så fall deras motiv till friår på olika sätt? 
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1.3 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i en teoretisk och en empirisk del. Det andra kapitlet innehåller en 

metoddel, där val av metod motiveras och diskuteras. I kapitel tre behandlas de teorier som anses 

vara relevanta för bearbetning och analys av det empiriska materialet. Kapitel fyra innehåller 

empiriskt material av sekundär data från tidigare forskning som vi funnit relevanta för att skapa en 

mer övergripande bild av friåret som sådant. I kapitel fem utgörs en redogörelse för det resultat 

bearbetning av enkäterna visat. I det sjätte kapitlet diskuteras resultatet utifrån uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Slutligen dras, i det sista kapitlet, slutsatser kring vilka faktorer som 

påverkar individens val av friår.  
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2 METOD 
Metoden som använts är kvantitativ, detta då den empiriska undersökningen grundas på ett 

enkätutskick i en av de tolv försökskommunerna i Sverige. Enkätstudie har använts för att nå ut till 

fler personer. Genom att ett större antal respondenter nås blir det lättare att säga något om den 

undersökta gruppen. Vidare valdes enkäter då det här rör sig om en jämförande analys. I och med att 

frågeformulär skickats ut kan man förvissa sig om att alla, respondenter fått samma frågor vilket 

underlättar jämförelsen mellan svaren. Det kan vara bra att göra en testenkät vid en stor 

enkätundersökning eftersom denna kan avslöja, om det finns några frågetecken kring frågorna och 

avslöja de missuppfattningar och fel som kan uppstå vid undersökningen. (Ejvegård. 1996). Innan 

denna undersökning skickades 15 stycken pilotenkäter ut för att se om frågorna var formulerade på 

ett begripligt sätt samt för att få, en uppfattning om det fanns några frågor som kunde uppfattas som 

känsliga eller stötande. Innan de ordinarie enkäterna trycktes upp genomfördes dessa pilottester, 

dock inte på friårssökande. Pilotutskicket hade en jämn fördelning mellan kvinnor och män i 

åldersgrupperna från 20 upp till 66 år, detta för att få den spridning som kan finnas bland de 

friårssökande. De kommentarer som framkom ledde till vissa förändringar. 

 

Den hårda sekretessen som myndigheterna efterföljer innebar att arbetsförmedlingen inte lämnade 

ut namnen på de friårssökande vilket i undersökningens inledande fas gjorde det svårt att få igenom 

enkätundersökningen som planerat. Till slut enades dock alla inblandade parter om en 

tillfredsställande lösning. Första enkätutskicket gick ut till alla personer som hade ansökt om friår i 

den berörda kommunen under-2002 både till dem som fått friåret beviljat och till dem som fått 

avslag, sammanlagt 225 stycken. Två veckor senare skedde ytterligare ett besök hos 

arbetsförmedlingen för genomgång av 101 stycken inkomna svar. För att minska bortfall 

genomfördes ett utskick av påminnelser till de 124 personer som ej svarat på enkäten. Ytterligare 40 

stycken svar kom in efter detta utskick. Totalt inkom således 141 enkätsvar. 

 

Enkäten som sändes ut är till större delen av egen konstruktion viss inspiration har dock hämtats 

från en befintlig enkät. Genom att studera befintlig enkät föddes uppslag till hur frågorna, 

arbetsförhållanden och bakgrundsfrågor kunde ställas. Vidare skapades en insikt om vad som kunde 

vara intressant att studera när det gäller nämnda områden. Framförallt gäller detta frågor kring hur 

individen trivs på sitt arbete och hur detta kan påverka dennes inställning och känslor inför arbetet. 

Detsamma gäller för de bakgrundsfrågor som behandlar familjesituationen och ekonomiska 

förutsättningar. Dock var många av frågorna tvungna att anpassas till den frågeställning som ligger 

till grund för detta arbete. Detta innebär att svarsalternativ och formuleringar av frågor omarbetats 
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för att mäta individernas anledning till att söka friår. I många fall är det således inte de konkreta 

frågorna i sig som varit intressanta i konstruktionen av enkäten utan bakomliggande teman. Detta 

eftersom den studerade enkäten hade ett annat syfte än vårt. N ä r  det gäller bakgrundsfrågor har det 

dock främst varit formuleringen och upplägget som varit av intresse. Inspirationen gäller främst hur 

frågor som kan uppfattas som känsliga kan ställas på ett bra sätt samt hur man bättre kan täcka upp 

olika områden som exempelvis ekonomiska förutsättningar för att söka friår. 

 

Enkäten var uppdelad i tre teman, arbetsförhållanden, hemförhållanden, och fritid, dessa mäter 

individernas inställning till dessa ämnesområden, det vill säga hur mycket tid de lägger inom varje 

område, hur mycket tid de skulle vilja lägga, hur arbetsfördelning är i hemmet t ex och hur viktigt 

olika saker är för dem. Utöver dessa tre teman behandlas även bakgrundsfaktorer som kön, ålder, 

klass och familjestorlek, men även utfall av friårsansökan, och utvärdering där de som beviljats friår 

får göra en utvärdering av friåret. Då det är många individer som inte besvarat utvärderingsdelen 

kan analysresultatet av denna del upplevas en aning snett. Det är en enkätkonstruktion som till 

största delen består av fasta svarsalternativ men även öppna svarsalternativ vars syfte var att belysa 

de friårssökandes egna tankar och åsikter. De fasta svarsalternativen bearbetades statistiskt medan de 

öppna alternativen bearbetades genom en kvalitativ analys. De öppna svarsalternativen har inte 

tagits upp i analysen eftersom dessa inte innehöll något av intresse för denna undersökning. 

Individernas svar har sedan data kodats och bearbetas utifrån de angivna områdena. På kategorin 

beräknad inkomst har en omkodning av data skett där de friårssökande har delats upp i två 

lönegrupper. Dessa uppdelade på dem som tjänar från 0 - 19 999 kr/månaden, och de som tjänar över 

20 000 kr/månad. Indelningen i dessa två grupper har sin grund i friårsersättningssystemets regler. 

Enligt dessa är det de som tjänar över 20 075 kr/månad som kan uppbära den högsta ersättningen i 

hundra dagar därefter sänks den.  

 

Förhoppningen är att kunna ge en beskrivning kring vad friår är och innebär, att ge en beskrivning 

kring hur företeelsen fallit u t  i  de regioner där det redan provats på (Danmark, Finland och 

Trelleborg). Materialredovisningen kommer således att ligga på en beskrivande nivå, vilket innebär 

att redovisningen bygger på frekvenstabeller och procentjämförelser mellan manliga och kvinnliga 

friårssökande. Även befintlig statistik över utvald kommun kommer att användas. Genom att ta del 

av gjorda erfarenheter och befintlig statistik vill vi se om det finns något återkommande mönster när 

det gäller de som ansökt om friår. På så vis kan det även urskiljas huruvida den utvalda kommunen 

följer ett sådant eventuellt mönster eller om det hela är lokalt betingat. 
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2.1 Bortfallsanalys 

För att undvika problem som bortfall kan föra med sig bör detta vara så lågt som möjligt. Ett högt 

bortfall kan innebära att resultatet blir snedvridet och att variansen ökar, detta eftersom urvalet som 

skattningarna baseras på blir mindre. Är det ett stort bortfall kan dessa göra att skattningarna och 

tillförlitligheten ifrågasätts. För att minska bortfallet och få ett större deltagande bör 

undersökningen visa på en välgrundad och genomtänkt undersökning, i vårt fall en bra enkät, 

eftersom respondenternas uppfattning om enkätens utformning påverkar deras beslut om att delta 

eller ej. En annan faktor som kan bidra är hur attraktiv uppgiften uppfattas, om det finns något 

personligt intresse för den och om de beräknar att arbetsinsatsen som krävs för att delta är värd en 

medverkan. För att öka intresset kan man betona att deras lämnade uppgifter är av stor betydelse för 

undersökningen. För att ytterligare minska bortfallet bör påminnelser skickas ut till de icke 

svarande. (SCB. 1997). Detta var möjligt vid endast ett tillfälle vilket ökade svarsfrekvenser några 

procent. Dock gjorde bristen på tid att ytterligare påminnelser ej skickades ut för att därigenom 

ytterligare öka svarsfrekvensen. 

 

Ett introduktionsbrev till respondenterna ska följa med enkätutskicket eller sändas i förväg, detta skall 

innehålla information om undersökningen, försök till att väcka deras intresse och dessutom skall det 

sändas ut i rätt tid. Något som kan oroa uppgiftslämnaren är integritetsskyddet och om det finns 

känsliga frågor i undersökningen. För att visa att man respekterar uppgiftslämnarna är det viktigt att 

poängtera att sekretesslagen, datalagen och integritetsskyddet gäller för undersökningen, detta kan 

informeras muntligen eller skriftligen. (SCB. 1997). I denna undersökning har detta endast gjorts 

skriftligen i samband med introduktionsbrevet som följde med enkätutskicket. 

 

Den totala populationen av de friårssökande i den undersökta kommunen 2002 var 225 stycken, 

varav 141 stycken valde att svara på enkäten (62.5 %). Av de 225 stycken sökande var det 57.7 % 

som beviljades och 49.3 % som nekades friår. Ur gruppen som beviljats friår var det 68.4 % som 

valde att besvara enkäten och 53.2 % av de som nekats friår valde att delta i denna undersökning. 

Av hela gruppen som ansökt om friår utgör kvinnorna 66.7 % och från hela gruppen kvinnor valde 

66.7% besvara enkäten. Det är sammanlagt 58 % kvinnor som har fått friåret beviljat varav 69 

% av dessa valt att delta i denna undersökning. De kvinnor som ej fått beviljat friår utgör 42 % av 

det totala antalet sökta kvinnor och 63.1% av dessa har besvarat enkäten. Männen utgör 33.3 % av 

det totala antalet ansökningar som inkommit om att få friår. Det är 54.7 % av dessa som valt att 

medverka i denna studie. Totalt är det 36 % av män som fått beviljat friår och 66.7 % av dessa har 

besvarat enkäten. 47.9 % av de totalt 64 % ej beviljade män har svarat på enkäten. 
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Något som kan påverka mätningen av variablerna är hur frågorna formuleras i undersökningen. Finns 

det dåligt formulerade frågor kan det leda till missförstånd av frågan eller ge felaktiga svar vilket kan 

ge upphov till både bortfall och mätfel. Det därför viktigt att testa ett frågeformulär via till exempel en 

provundersökning. (SCB. 1997). Detta skedde tyvärr i denna undersökning trots ovan nämnda 

pilotstudie. Trots de åtgärder som vidtagits efter pilotstudien har det i efterhand visat sig att vissa 

frågor kunde ha formulerats på ett bättre sätt. Ett väldigt tydligt misstag som gjorts gäller 

svarsalternativen egen tid och vänner fråga 53 (se bilaga 1). Ett stort antal respondenter uppfattade 

dessa båda tillsammans som ett svarsalternativ på grund av den formulering som gjorts, därför blev 

också det partiella bortfallet större än nödvändigt. En annan mätning som de ha gjorts mer noggrant är 

frågorna 41, 42 och 43 som rör barn (se bilaga 1). Dessa är för fokuserade på sysslor som har med 

mindre barn att göra, här skulle ha behövts bättre svarsalternativ för dem med tonårsbarn eller vuxna 

barn. 

2.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten fastställer vilken tillförlitlighet och användbarhet som måttenheten har med hjälp av 

valt mätinstrument. För att testa reliabiliteten kan kontrollfrågor tillsättas i enkäten som efterfrågar 

samma sak som tidigare, visar dessa på ett identiskt svar anses reliabiliteten vara god. (Ejvegård. 

1996). I detta enkätutskick finns dessa kontrollfrågor för att kunna mäta på ett noggrant sätt, dessa 

visar på att det finns en god reliabilitet. För att ytterligare få ett så bra mätinstrument som möjligt har 

det gjorts ett pilotenkät utskick till femton personer, de misstag och kommentarer som framkommit 

vid detta tillfälle har rättats till innan utskick till respondenterna. Trots detta kan det vid 

materialinsamlingen uppdagas olika fel som gjorts vid i fyllandet av enkäten. Respondenterna kan ha 

missförstått någon fråga eller gjort en felmarkering. Det skedde ett lite större bortfall på en fråga, (se 

bortfallsanalys ovan), detta påverkar dock inte bearbetningen av materialet. Förutom pilotenkäterna, 

är enkäten noggrant genomtänkt och ordentliga instruktioner har gjorts. 

 

Validiteten kan även den anses som relativt hög eftersom att de valda egenskaperna med största 

sannolikhet kommer att ge oss svar på problemställningen. Dessutom sker inhämtningen och 

bearbetningen av data med noggrannhet och försök till att minimera antalet felkällor har gjorts. Detta 

för att enkäten ska mäta det den är avsedd att mäta. (Ejvegård. 1996). Eventuella felkällor som 

ändock kan påverka är att det främst är kvinnor som söker friår liksom att det framförallt personer 

inom offentlig sektor, detta kan innebära att resultatet blir snedvridet. Datamaterialet kan inte 

generaliseras över alla individer som söker friår utan endast på denna undersökta grupp som 2002 har 

ansökt om friår i den berörda kommunen.  
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2.3 Etik 
Då studien som genomförts var kvantitativ informerades respondenterna via ett följebrev. Att ett 

brev med uttrycklig information medföljde enkäten var viktigt eftersom ingen personlig kontakt 

med de svarande förelåg, samt för att samtycke skulle kunna anses vara lämnat när enkäten kom 

tillbaka ifylld. Deltagarna informerades om arbetets bakgrund, syfte, genomförande samt hur och 

var resultatet senare kommer att redovisas. För att en undersökning ska kännas relevant och 

intressant för respondenterna måste dessa veta vad det är för en undersökning de deltar i och varför. 

Följebrevet redogjorde även för de rättigheter och det skydd respondenten har när det gäller 

undersökningen. De svarande informerades om att deltagandet var frivilligt och att det kunde 

avbrytas när helst den svarande önskade, samt att det var tillåtet att låta bli att besvara enstaka 

frågor. (HSFR. 2002). 

 

De utskickade formulären var märkta med ett löpnummer vars syfte var att notera bortfall och 

undvika att de som svarat på enkäten fick påminnelser. Deltagarna garanterades dock anonymitet 

genom att inget dataregister upprättades. Vidare har allt arbete som handlade om friårssökandes 

identitet, inklusive enkätutskicken, genomförts av oss personligen men i arbetsförmedlingens 

lokaler. Vilket innebär att papper med friårssökandes namn aldrig lämnade arbetsförmedling och 

därigenom kommer ingen obehörig ha tillgång till det materialet. Dessutom undertecknades 

tystnadspliktsbevis innan arbetet satte igång. Slutligen kom det insamlade materialet att senare 

bearbetas så att ingen enskild kan identifieras.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Inledningsvis ges en förklaring till vad som i denna uppsats definieras som arbete. Detta för att 

senare i enlighet med påverkansmodellen kunna illustrera vad som påverkar individens val av friår. 

En viktig aspekt som påverkar huruvida individen kan göra vad denne vill, när denne vill är den 

enskildes möjlighet att välja hur dygnets tjugofyra timmar skall fördelas på olika former av arbete, 

rekreation samt egen tid. Då individen inte alltid själv äger bestämmanderätten över sin tid har det 

för detta arbete varit viktigt att kartlägga när samhället har makten att diktera hur den egna tiden 

skall fördelas över olika verksamhetsområden samt vad som ligger till grund för denna 

maktförskjutning.  

3.1 Arbete vad är det? 
Vanligen förknippas ordet arbete med den yrkesmässiga aktiviteten, så kallat försörjningsarbete, det 

har med andra ord blivit synonymt med förvärvsarbete varvid andra sorters arbete ej inkluderas och 

inte räknas som ”riktigt” arbete. Här kan bland annat hemarbete och andra slag av arbeten som 

individen ägnar sig åt på fritiden räknas in. Hur långt definitionen skall gå kan vara svårt att 

fastställa, men det finns ett behov av att se skillnaden mellan olika typer av arbete. Arbete i 

betydelsen förvärvsarbete och fritidsarbete skall därför hållas isär. Vad som kan konstateras är att 

det rent generellt är verksamhet av något slag, vad som då blir ett problem är att avgränsa 

verksamhet från icke verksamhet och skilja på verksamheter som arbete eller ej. (Furåker. 1991). 

 

Arbete, arbetsföremålet och arbetsmedlen kan vara inriktad på såväl materiell som icke materiell 

produktion. Ett arbetsbegrepp som är allmängiltig bör inte vara begränsat till bearbetning av naturen 

eller framställningen av någon produkt. Arbetskraft som är den mänskliga förmågan till arbete ska 

likaså fattas i vid mening. Bland annat måste det finnas fysisk styrka, energi, kvickhet och 

tålmodighet, beroende på vad olika arbeten kräver. Detta är inte det enda som behövs utan även 

människans kunskaper, färdighet och social kompetens är av betydelse. Vidare är även motivation av 

vikt, vilket handlar om hur människor upplever att ett arbete ska utföras om det sker utifrån egen 

vilja eller plikt. (Furåker. 1991). 

 

Förvärvsarbetet tar vanligen formen av lönearbete, vilket innebär att individen får pengar, en sorts 

lön för sin prestation som köps in av olika företag, institutioner och andra organisationer, även 

privatpersoner kan anställa folk där de betalar lön för en arbetsprestation. Förvärvsarbetet utgör 

grundpelaren i försörjningen i dagens svenska samhälle. (Furåker. 1991).  
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Kärnan i arbetet utanför arbetsmarknaden utgörs av arbetet i hem och hushåll. (Gisselberg. 1991). 

Villkoren för lönearbete respektive hemarbete skiljer sig åt i två avseenden, dels socialt och dels 

ekonomiskt. Vid lönearbete får den enskilde betalt, vilket icke är fallet då hemarbete utförs. 

Dessutom finns en "omsorgsdimension" i hemarbetet som arbetet i produktion saknar. (Björk. 

1997). Därför är det också relevant att skilja mellan det arbete som man gör för andra och som ger 

löneinkomst och det som man gör för sig själv. Båda typerna av arbete skapar i sig värde, men de 

olika arbetsformerna får olika innebörd för det dagliga livet. Det får t ex konsekvenser för 

uppfattningen om tiden som uppdelad i arbetstid och fritid. Fritiden är egen tid medan arbetstid är 

andras tid - kontraktsbunden, reglerad och såld för pengar. Det arbete som görs för andra har ett 

bytesvärde enligt marknadsprinciper medan det som man gör för sig själv och familjen har ett 

egenvärde, bruksvärde och ett socialt värde enligt normativa och ideologiska principer. (Björnberg. 

m fl. 1987). Med andra ord, både lönearbete och hushållsarbete producerar värde, men den centrala 

skillnaden ligger i tid som kontrolleras av andra respektive "fri" tid. För kvinnor innebär fritid ofta 

hushållsarbete, vilket ofta har en tvingande karaktär, det måste göras och det kan därför inte 

betraktas som fri tid i bemärkelsen att tiden kontrolleras av den som gör arbetet. (Björnberg. 1992), 

Det finns således konkurrens om tiden mellan det obetalda arbetet och det betalda arbetet men dessa 

står inte i motsatsförhållande till varandra utan är snarare ett nödvändigt komplement. Båda de olika 

slags arbeten ingår i försörjningen och resurserna som hushållet fogar över är den slutliga nyttan 

som visar hur mycket tid som blir över till den fria tiden. (Gisselberg. 1991). 

 

En stor del av människans vakna tid tas således upp av arbete. Förvärvsarbetet tar upp en femtedel 

av vår vakna tid i livet, arbetet utanför arbetsmarknaden tar upp cirka tre femtedelar, och 

rekreationen återstående tid. Detta innebär att individen måste fördela sin tid för att tillvaron skall 

kunna fungera. (Gisselberg. 1991). Det är dock inte alltid den enskilde har möjligheten och makten 

att dela upp rum och tid efter egna önskemål, utan ibland har andra den bestämmanderätten. Det är 

svårt att skilja mellan "nödvändig" arbetstid och icke "nödvändig” arbetstid, eftersom olika 

människor har olika ambitioner och olika upplevelser av plikt. Objektiva mått på tidsbundenhet ger 

inte tillräckligt information om hur tidbundna olika människor i praktiken är. Tidsanvändningen är 

inte bara bunden till aktiviteter utan också till relationer. Individen skall eller vill finnas till hands 

för människor i sin omgivning, vare sig denne fyller tiden med innehåll eller ej. Tid som inte fylls av 

plikter används till sådant som man vill göra utifrån intressen. (Björnberg m fl. 1987). 

 

Tidsrelationer i samhället är tydligt sammanlänkade med maktordningens grunddrag och makten 

ligger således mikroorganiseringen av rum och tid. Makten kan diktera de regler efter vilka de 
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enskilda är tvungen att dela upp sin tid och ge sig av till vissa platser. Friheten och ofrihetens kärna 

handlar således om vilken möjlighet den enskilde har att själv bestämma och dela upp tid och rum 

efter egna önskemål. (Negt. 1986).  

3.2 Påverkansmodell 
Modellen i figur 1 visar hur vi tolkar människans fördelning av det vardagliga livet. I huvudsak har 

Björnberg, Gisselberg och Negt använts för att beskriva på vilka arenor och hur människan fördelar 

sin tid och hur detta påverkar individernas val av friår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Förvärvsarbete 

Av vilken makt arbetaren formas tydliggörs av relationen mellan arbetstid och livstid, det vill säga hur 

tillgänglig tid fördelas på stadigvarande livsområden och var tyngdpunkten ligger när de olika 

tidsrytmerna organiseras. Arbete i form av yrkesarbete har idag en kulturell betydelse som sträcker sig 

långt utöver vad som krävs för en materiell trygghet. Förutom att ge den enskilde materiell trygghet 

ger förvärvsarbetet socialt erkännande, kontakter och dessutom är det av vikt för den enskildes 

identitet. Arbetet har därmed kommit att bli ett självändamål och yrket i sig har blivit 

samhällsorganisationens grundläggande princip. (Negt. 1986) Lönearbetaren måste sälja sin arbetskraft 

för att få sitt livsuppehälle. För att en person skall betraktas som lönetagare dvs. lönearbetare krävs att 

lön utgår och att denna primärt har tid som grund. Arbetaren har en underordnad position, han äger inte 

produktionsmedlen och är socialt beroende av anställningen. Arbetaren underkastad en kollektiv 

ofrihet i sin egenskap av medlem av lönearbetarnas klass och det är denna ofrihet som utgör tvånget. 

(Karlsson. 1986) 

 

Förvärvsarbete Obetalt arbete 

Friår 

 Figur 1 
Påverkansmodell. Pilen som går från förvärvsarbete till obetalt arbete visar att förvärvsarbete 
påverkar det obetalda arbetet. Pilarna som går från förvärvsarbete och obetalt arbete till friår, 
visar att dessa två områden påverkar val av friår. 
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Den psykosociala arbetsmiljön påverkar människors välbefinnande och hälsa. Begreppet psykisk 

arbetsmiljö betonar hur viktig balansen är mellan de krav som ställs på arbetstagaren, dennes kunskap och 

förmåga att genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt samt att kvantiteten av arbetsuppgifter inte är 

fler än vad arbetstagaren kan hantera. (Furåker. 1991). Kvinnor har i högre utsträckning arbeten som 

kan framkalla psykisk stress, det vill säga arbeten med höga arbetskrav och låg grad av kontroll i 

arbetet. Detta tyder på att orsakerna till stegrad sjuklighet bland kvinnor vad gäller stressrelaterade 

sjukdomar främst bör sökas i deras arbetsvillkor. Män och kvinnor påverkas dock på samma sätt i 

det psykiska hälsotillståndet av arbetsförhållanden vad avser grad av egen kontroll och stress. 

(Björnberg. 1992) 

 

Människans fria tid kan också påverkas av långa arbetsresor och obekväma arbetstider vilket 

medför att planering blir en viktig del av individens liv för att kompensera den förlorade tiden. 

(Gisselberg. 1991). Belöningen för den sålda tiden är pengar och ofta social gemenskap med 

arbetskamraterna. Mer arbete ger mer pengar. Arbetaren har generellt sett ganska begränsade 

möjligheter att kontrollera arbetets innehåll och villkor. Som kontrast kontrolleras den fria tiden av 

den arbetande själv, en fri tid som kan nyttjas till individuell personlighetsutveckling. (Björnberg. 

1992). 

 

För alla människor är förvärvsarbetet en viktig källa för den sociala identifikationen. Arbetet får 

olika innebörd beroende på vilken ställning och vilket yrke individen har. Dels är arbetet främst ett 

medel att försörja sig men det kan också ha en känslomässig och personlig innebörd. Vissa individer 

i karriären säljer inte bara sin arbetskraft utan ger också mycket av sin person och sitt engagemang. 

Andra smälter samman arbete och hushåll ekonomiskt och socialt. (Björnberg. 1992). För att förstå 

attityder och beteenden hos förvärvsarbetare har Goldthorpe m fl. (1971) undersökt ett urval av 

ekonomiska välställda arbetare inom ramen för deras industriella miljö. Detta har lett till tre 

kontrasterande inställningar till arbetet, instrumentell, byråkratisk och solidarisk, dessa kan i 

ovanstående ordning associeras med arbetaren, tjänstemannen och höglönearbetaren av traditionell 

typ. (Goldthorpe. M 1971). 

3.2.1.1 Instrumentell inställning 
För att nå ett eller flera mål utanför arbetssituationen använder individen arbete som ett medel för 

att förvärva den inkomst som krävs för att leva det liv som önskas. Arbetaren strävar efter att få ut 

största möjliga ekonomiska utbyte med minsta möjliga ansträngning, detta handlar om en 

ekonomisk individ. Den anställdas involvering i den organisation där denne arbetar existerar endast 

så länge som individen anser att arbetet ger det bästa ekonomiska utbyte mot dennes ansträngning. 
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Involveringen i organisationen av låg intensitet och är varken positiv eller negativ utan kan 

betraktas som neutral eller mild. Arbetet är således inte en aktivitet som har ett värde i sig själv. 

Den är inte heller en källa till emotionellt betydelsefulla upplevelser, sociala relationer och det inte 

en väg till självförverkligande, det helt enkelt inte en del av deras centrala livsintresse. Detta 

innebär för arbetaren att det går en skarp gräns mellan arbete och icke-arbete. Upplevelser och 

relationer i arbetet överförs inte till livet utanför arbetet och deltagande i sociala aktiviteter som har 

anknytning till arbetet finns det inget intresse för. (Goldthorpe m fl. 1971). 

3.2.1.2 Byråkratisk inställning 
Här har vikten av karriär stor betydelse. Arbetaren ställer sina tjänster till organisationens förfogande i 

utbyte mot stadigt stigande inkomster, sociala status och långsiktig trygghet. Ekonomiska belöningar 

anses som förmåner som hör ihop med en viss grad, funktion eller en viss anställningstid, inte som 

betalning för ett visst uträttat arbete. Involveringen tenderar här att vara positiv eller starkt negativ, 

beroende på om de moraliska förväntningarna infrias eller inte uppskattas efter förtjänst Den 

anställdes uppfattning om sig själv och sin framtid är en viktig del för individens sociala identitet, 

detta eftersom arbete ställs i samband med en yrkeskarriär. Här förekommer det inte någon stark 

delning mellan arbete och icke-arbete, organisationen och relationerna kanske fortsätter att bilda 

basen för individens sociala liv utanför arbetet. Den självuppfattning och de sociala förhoppningar 

som skapas i arbetet överförs därmed till aktiviteter och relationer utanför arbetet och detsamma 

gäller de anställdas status inom organisationen. (Goldthorpe, 1971). 

3.2.1.3 Solidarisk inställning 
Även här är arbetet en ekonomisk innebörd men dock upplevs det inte bara som ett medel för att 

uppnå ett mål utan också som en gruppaktivitet, gemenskapen i olika aktiviteter uppfattas sam 

emotionellt belönande. Gruppen kan vara, arbetsgruppen som finns i individens direkta närhet, även 

vid möjlighet, hela företaget. Skulle gruppnormerna eller gruppsolidariteten kränkas av 

maximeringsbeteende, tenderar det ekonomiska utbytet att offras. Här har företaget och anställda en 

stor betydelse och arbetarna kan vara lojala mot företaget genom att begränsa sina inkomster vid 

behov eller att ej övergå till annat arbete fastän högre lön utlovas. Hela företaget är en 

identifieringskälla för individen vilket innebär att dennes involvering i arbetsorganisationen är av 

moralisk och positiv natur. Om identifikationen endast sker i den direkta arbetsgruppen är 

involveringen i viss mån alienerade. Detta leder till att arbetarna delvis har en negativ inställning till 

organisationen och gruppen betraktas som en mot arbetsgivaren riktad kraftkälla. Även fast det finns 

instrumentella tendenser har arbetet en central del i individernas liv och en stor betydelse för 

tillfredsställandet av expressiva och känslomässiga behov. Upplevelser och relationer i arbetet bidrar 
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till att individens grundval för sin sociala existens utanför arbetet bildas. Arbetet implicerar i ett 

speciellt levnadssätt. Det kan uppstå en specifik yrkeskultur eller ett yrkessamhälle som innebär ett 

aktivt deltagande till både arbetet och dess individer både på ett formellt och informellt plan. Dessa 

olika inställningar är inte tänkta att stå i fullständig kontrast till varandra, utan instrumentell 

inställning kan ses som en idealtyp medan de andra två kan ses som avvikelser från en instrumentell 

inställning "byråkratisk" respektive "solidarisk" riktning. (Goldthorpe. m fl. 1971). 

3.2.2 Det obetalda arbetet 
Den tydligast särskiljande faktorn mellan förvärvsarbete och obetalt arbete utgörs av betalningen i 

pengar. Det obetalda hemarbetet är en central och nödvändig del i individers vardag. Det arbete som 

inte har några formella avtal eller kontrakt ligger utanför arbetsmarknaden och består mest av 

hemarbete. Till hemarbete räknas både hushållsarbete och omsorgsarbete. Omvårdnad och fostran 

sker i hemmet med hjälp av olika institutioner och utförs av nödtvång eller frivillighet. Individen 

kombinerar dessa så att de fungerar utan att lägga mycket tanke på det. Ansvaret för detta arbete delas 

upp mellan hemmet och olika institutioner som daghem, skolor och fritids. Hemarbete innebär således 

arbete som utförs i det egna hushållet och till dess nytta. I hemmet utförs egenarbete eller hemarbete 

som genomförs för hushållets och familjens räkning. (Gisselberg. 1991). 

 

De förändringar som sker på arbetsmarknaden, inom utbildning och minskade familjestorlek gör att 

arbetet i hem och hushåll minskar. Arbetsmarknadens förändringar som till exempel kvinnans ökande 

förvärvsarbete gör att mannens engagemang i hushållsarbetet ökar. (Gisselberg. 1991). Detta kan 

dock skilja beroende på familjesituation. Trots kvinnors ökade förvärvsfrekvens, mäns ökade 

delaktighet hushållsarbetet samt den minskade kvantiteten av hushållsarbete, så är det kvinnan som 

fortfarande lägger ner mest tid och tar det största ansvaret för hushållet. (Arhne. & Roman. 1997). 

Vidare arbetar kvinnorna i betydligt högre grad deltid än männen och deras frånvaro är större, bland 

annat när det gäller vård av sjukt barn. (Furåker. 1991). Annorlunda uttryckt så tar kvinnan det mesta 

av ansvaret i hemmet trots att hon idag har lika stor betydelse på arbetsmarknaden som mannen. 

Detta kan bero att kvinnan generellt har svårare att övertyga om sin kunskap och yrkesmässighet. De 

antas inte vara lika bra arbetskraft som män och inte satsa lika helhjärtat på sitt arbete, de förväntas ta 

ledigt oftare, detta för att de har ansvar för och tänker mycket på familjen och hushållet. (Gisselberg. 

1991). 

3.2.2.1 Hemarbete och omsorgsarbete 
Att ge en precis definition av begreppet hemarbete ingen lätt sak då utförandet, innehållet och 

uppfattningarna om hur denna form av arbete borde bedrivas har förändrats sedan förindustriell tid. 
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Hemarbetets sysslor omfattar både en materiell framställning av konsumerbara produkter som mat 

och kläder, samt en immateriell produktion av något "andligt". Den icke-materiella produktionen 

innebär således att det som skall växa ges förutsättningarna att gör just det. Ett mer allmänt ord för 

detta handlande omsorgsarbete. (Björk. 1997). 

 

Vardagstiden är uppbunden till individer i hushållet och omgivningen i övrigt. Tid kan vara mer 

eller mindre socialt inmutad, vilket gör till synes fri tid till bunden tid, relationsbunden tid. När det 

ska bildas en uppfattning om hur bundna individernas tidsanvändning är och omvänt vilken fri tid 

som finns och vad den kan vara disponibel för, ska den relationsbundna tiden beaktas. Frågan om fri 

tid är mot denna bakgrund en fråga om subjektiva upplevelser hos var och en, en psykologisk fråga 

om vilken grad av kontroll man känner sig ha över tillvaron. Trots att det finns en känsla av total 

bundenhet kan ändå tillfredsställelse av tillvaron existera detta eftersom bundenheten skänker 

trygghet, tillhörighet och en känsla av att vara betydelsefull och behövd. Dock kan en annan person 

som känner sig totalt bunden förknippa det med att vara utsatt för ständig press och att denne saknar 

kontroll över tillvaron. Organiseringen av vardagens aktiviteter i familjerna påverkas således av 

deras värderingar och förhållningssätt. (Björnberg. m fl. 1987). 

 

Hushållsarbete liksom förvärvsarbete, bildar en bas för identitet och självuppfattning. Trots att de 

flesta män och kvinnor bekänner sig till en offentlig moral om att det bör råda jämställdhet mellan 

könen i familj- och arbetsliv, är arbetstiden och ansvaret för hushållsarbete långt ifrån lika fördelat. 

Kvinnorna har huvudansvaret för barn och hushåll, de påtar sig att tillgodose andras behov. De står 

relativt maktlösa gentemot detta ansvar som de i ringa utsträckning har kontroll över. Detta leder till 

att deras tid blir en nödvändig förutsättning för andras nyttjande av sin tid. Kvinnor riktar sig till att 

göra flera saker samtidigt och att vara beredd på att bli avbrutna samt att vara beredd på att finnas 

tillhands. Att hantera tiden, att planera och samordna familjemedlemmarnas projekt blir i huvudsak 

kvinnors problem. (Björnberg. 1992). Den moderna dubbelarbetande kvinnan lever ofta i ett 

triangeldrama mellan kraven från hem, yrkesarbete och henne själv. Får hon som självständig 

individ inte tid att utvecklas finns den personen inte heller när tid plötsligt finns. Konflikten i detta 

triangeldrama är inte ny och lösningen har för många kvinnor varit att arbeta deltid för att orka med 

att kombinera dessa. (Björk. 1990). 

3.2.3 Friårsaktivitet 
Begreppet fritid saknar en klar och entydig definition, men kan ändock delas in i två dimensioner. 

För det första kan fritiden ses ur ett kvantitativt perspektiv då fritid är den tid som är frikopplad från 

förvärvsarbete, människans fysiska behov och sociala förpliktelser. För det andra kan begreppet ses 
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ur ett kvalitativt perspektiv då fokus istället ligger på upplevelseaspekten, det vill säga att fritid är 

den tid som individen ägnar åt sådant som denne betraktar som stimulerande och meningsfullt. 

(Karlsson. 2001). Människan har alltid haft ett visst mått av fri tid, alltså tid då hon inte arbetat eller 

ägnat sig åt aktiviteter som varit nödvändiga för hennes överlevnad. En del människors liv har främst 

bestått av ledighet eller fritid – det brukar ibland talas om en arbetsfri klass som på grund av social 

ställning och förmögenhet inte behövt arbeta. Den fria tiden har dock varit mycket ojämnt fördelad i 

fråga om kön, ålder och klass. (Aléx. m fl. 2000). I takt med att fritidens kvantitativa del allt sedan 

industrialiserings början har ökat, har fritiden också i allt högre utsträckning kommit att överta 

arbetets roll när det gäller att markera status och social tillhörighet. (Karlsson. 2001). 

 

Den politiska avsikten med det friårsförsök som nu genomförs i Sverige syftar till att både öka 

fritidens kvantitativa som kvalitativa dimension genom att ge alla arbetstagare möjligheten att ta 

ledigt i upp till ett år, för att därigenom få chansen att förverkliga både de drömmar de bär på och sig 

själva. Förhoppning är således att friårsledigheten skall ge människor både tid och möjlighet till 

kompetensutveckling eller personlig utveckling. (A1enius. 2002). 

 

Ett tänkbart skäl för individen att söka friår är att de vill vara hemma med sina barn. Friåret skulle 

därmed rent teoretiskt kunna ses som ett komplement eller ett alternativ till föräldraförsäkringen. En 

del personer kan komma att välja att komplettera föräldrapenningen med friårsersättning för att 

därigenom antingen förlänga föräldraledigheten eller förbättra ekonomi under föräldraledigheten. 

Troligt är dock att dessa båda skäl kombineras. En annan möjlighet är att friårsersättning skulle 

användas som ett alternativ till föräldrapenningen, då framförallt istället för garantidagar. Friåret 

skulle också kunna ge de individer som behöver en längre paus i arbetslivet än vad semestern kan ge 

för att återhämta krafterna och slippa sjukskrivning en möjlighet att göra just detta. Tidigare forskning 

visar att friårsledigheten använts på olika sätt. Det har inte varit särskilt vanligt att de friårslediga valt 

att använda sin tid till att vidareutbilda sig eller till någon annan form av kompetenshöjande studier. 

Istället har många av de lediga valt att bara ta det lugnt, odla sina sociala relationer och ägna sin tid åt 

att utöva olika fritidsintressen. (Statskontoret. 2001). 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en mer ingående beskrivning kring vad friåret är att ges. Detta 

för att läsaren skall få en förståelse för företeelsen som sådan, vilket underlättar vidare läsning. 

Därefter följer en beskrivning av de försök med friår som gjorts annorstädes. Detta för att se om det 

finns några generella och gemensamma skillnader och likheter för de personer som väljer att vara 

friårslediga. Därnäst ges en beskrivning av dem som valt att vara friårslediga inom ramen för den 

svenska försöksverksamheten. Forskning som berör de makroekonomiska effekterna, liksom 

vikariernas erfarenheter och situation tas inte upp om en direkt anknytning till de friårslediga inte 

kan göras. Detta eftersom det de lediga som är i fokus för detta arbete. 

4.1 Friår, vad det? 
Mellan den 1 februari 2002 fram till den 31 december 2004 pågick en försöksverksamhet med 

friår runt om i landet. Försöket var ett resultat av en uppgörelse mellan socialdemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet inför budgetpropositionen år 2002. Då vare sig någon proposition 

eller någon utredning låg till grund för friårsförsökets utformning var de syften friåret var tänkt att 

ha något otydliga, Runt åttio kommuner ansökte om att få delta i försöket. De tolv kommuner som 

sedan valdes ut var tänkta att spegla de skiftande regionala skillnader som finns i Sverige. 

(Fröberg. m fl. 2003). Följande kommuner var en del av försöket; Botkyrka, Gällivare, Göteborg, 

Hultsfred, Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund, Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål. Det 

var arbetsförmedlingen som anvisade till friår och försöket var att betrakta som ett 

arbetsmarknadspolitiskt program (Försäkringskassan.) Efter att försöksverksamheten avslutats 

infördes friåret i alla landets kommuner år 2005 men i och med regeringsskiftet år 2006 beslutades 

om friårets avskaffande från och med den 1 januari 2007. (Lindqvist. m fl. 2005). 

 

Friåret gav en arbetstagare möjligheten att mellan minst tre och högst tolv månader ta ledigt från 

sitt arbete, för att under denna tid ägna sig åt kompetensutveckling eller åt någon annan form av 

personlighetsutvecklande sysselsättning. Under ledigheten var det tillåtet för den friårslediga att 

starta eget företag, men inte att ta anställning hos ny arbetsgivare eller arbeta extra på den 

arbetsplats individen var ledig ifrån. I övrigt fanns inga begränsningar kring vad den friårslediga 

kan och fick ägna sig åt under ledigheten. (Förordning. 2001:1300). 

 

Under friåret uppbar den tjänstlediga 85 procent av sin a-kassaersättning, så kallat aktivitetsstöd. 

Den lägsta ersättningen per dag var dock 320 kronor (7 040 kr/mån) och den högsta 621 kronor 

(13 662 kronor per månad). Det var bara de som tjänade mer än 20 075 kronor i månaden som 
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kunde uppbära den högsta ersättningen och detta då endast under de första hundra dagarna, 

Härefter utföll en ersättning om 578 kronor per dag (12 716 kronor per månad) under resten av 

ledigheten. Aktivitetsstödet utbetalades fem dagar i veckan och var både skattepliktig och 

pensionsgrundande. Däremot var det inte semester- eller sjukpenninggrundande. Således kunde 

friåret innebära sämre skydd vid sjukdom och olyckor. (Arbetsmarknadsstyrelsen).  

 

Det fanns dock vissa villkor för att en person skulle få friårsledigt. Förutom att en 

överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren angående ledighet skulle föreligga 

krävdes att arbetstagaren hade haft samma arbetsgivare under minst två år och hade sin 

huvudsakliga arbetsplats i någon av de tolv försökskommunerna. Dessutom skulle arbetsgivaren 

anställa en vikarie för den friårslediga, eller för en annan arbetstagare som vikarierar för den som 

var ledig, i samråd med arbetsförmedlingen. Således fick en arbetslös person som var inskriven på 

arbetsförmedlingen möjligheten till ett tillfälligt arbete. Det fanns dock inga regler för hur länge 

den vikarierande skulle ha varit arbetssökande. Vikarien som anställdes skulle vidare ha minst 

samma sysselsättningsgrad som den friårslediga. (Förordning. 2001:1300). 

4.2 Friårsförsök annorstädes 

4.2.1 Danmark 
I Danmark fanns från början tre olika former av tjänstledighet inom det danska orlovssystemet; 

ledighet för studier, föräldraledighet och friåret. Vid starten infördes orlovssystemet som 

försöksverksamhet. Senare kom dock föräldraledighet och ledighet för studier att beständigast till 

skillnad från friåret som förblev försöksverksamhet för att läggas ned helt under 1999. Formen för 

det danska orlovssystemet skiljde sig egentligen endast i liten utsträckning ifrån svenska 

förhållanden. I Sverige finns likartade system för föräldraledighet och ledighet för studier, 

exempel på detta är kunskapslyftet och föräldraförsäkringen. Vid försöksverksamhetens start blev 

de olika formerna för ledighet snabbt mycket populära, men på några år halverades nästan 

deltagandet. Minskningen av personer i orlov ska ses mot bakgrund av den förbättrade 

arbetsmarknadssituationen och sänkningarna i ersättningsnivåerna för ledigheterna. När det gäller 

friåret var det endast en liten skara av individer som utnyttjade denna möjlighet. Vidare så var det 

främst den äldre arbetskraften som använde sig av friåret, till skillnad från övriga ledigheter. För 

övrigt var även offentliganställda överrepresenterade. Oavsett vilken form av orlov som beaktas 

var kvinnor överrepresenterade under hela perioden, 1994-1999. När det gäller ledighet för studier 

var 70 procent kvinnor och för föräldraledighet var det drygt 90 procent som var kvinnor. 

(Statskontoret. 2001). 
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4.2.2 Trelleborgsförsöket 
I Trelleborg begränsades modellen till att initialt gälla några yrkesgrupper inom vård och omsorg. 

En anledning till detta var framförallt att dessa grupper i hög utsträckning drabbats av 

arbetslöshet. Ytterligare en begränsning var att den som gick in och vikarierade för den 

tjänstlediga skulle vara långtidsarbetslös, det vill säga skulle ha varit arbetslös i minst sex 

månader. Denna regel luckrades dock upp efterhand och personer som varit arbetslösa kortare tid 

fick också möjlighet till vikariat. När verksamheten startades upp fanns inga krav på hur 

friårstagaren skulle använda sin ledighet. Detta förändrades dock när det privata näringslivet 

inkluderades i verksamheten. Några av dessa arbetsgivare lade fram önskemål om att krav på 

kompetensutveckling skulle kunna ställas för de personer som sökte tjänstledigt. De olika motiv 

som fanns till ledighet inom Trelleborgsmodellen var paus från arbetet, ett arbete som upplevdes 

som stressigt, tungt eller långtråkigt. Motiv av annan karaktär som framkommit betonar mer det 

sociala livet i form av möjligheter till att ägna mer tid åt familj, fritidsintressen samt att kunna ta 

hand om anhöriga eller barn. Här framkom en skillnad mellan individer inom privat och offentlig 

sektor. De förra betonade i större utsträckning det sociala livet medan de senare såg ledigheten 

som ett sätt att komma ifrån arbetet. Ledigheten har också använts på lite olika sätt. Det var endast 

en liten andel som reste eller studerade medan flera tog det lugnt och tillbringade tid till att umgås 

med familjen eller fritidsintressen. För många innebar ledigheten en kombination av tid för sig 

själv och någon form av socialt arbete, som att ta hand om barn eller gamla föräldrar. 

(Statskontoret. 2001) 

4.2.3 Finland 
Den: första januari 1996 infördes friåret på försök i Finland och kom då att kallas 

alterneringsledighet (AL), ett försök som enligt gällande lag skall pågå fram till slutet av 2003. 

Hösten 2002 lades dock en proposition om en förlängning av försöket i ytterligare fem år. 

Målsättningen med AL var bland annat att minska långtidsarbetslösheten, således menades att AL 

kunde bidra till att bryta långtidsarbetslöshet, underlätta för ungdomar att träda in på 

arbetsmarknaden, höja kompetens hos arbetskraften och förlänga tiden i arbete. Andra målsättningar 

som fanns var att undvika marginalisering i samhället samt att ge arbetstagare välbehövlig ledighet 

för att exempelvis vårda barn eller annan anhörig. Det grundläggande målet var dock att ledigheten 

skulle nyttjas till kompetensutveckling i form av utbildning eller rehabilitering. (Fröberg. M fl. 

2003). 

 

Det finska och det svenska friårsförsöket är i mångt och mycket strukturerade på samma sätt. I 

Finland omfattades dock hela landet redan från början av försöket. De som har möjligheten att 
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anvisas till AL är de som varit heltidsanställda hos en och samma arbetsgivare i minst ett år. Vidare 

måste det finnas en ömsesidig överenskommelse om ledigheten mellan arbetstagare och 

arbetsgivare, och arbetsgivaren måste liksom i Sverige anställa en vikarie för den friårslediga. Det 

finns inget som reglerar hur arbetstagaren skall förvalta sin alterneringsledighet, en ledighet som 

kan vara mellan 3 och 12 månader under. vilken. den lediga uppbär en ersättning om 70 % av 

arbetslöshetsersättningen. Under alterneringsledighetens första år var ungefär 5 300 individer 

lediga, en siffra som inte motsvarade förväntad volym. Fram till och med februari 2002 hade 

närmare 58 000 individer påbörjat ledighet, vilket således inneburit ett ökat intresse för AL. Genom 

åren har dock bilden av vem som söker friår inte förändrats. Det är framförallt kvinnor som är 

mellan 35-54 år gamla som valt att vara alterneringslediga. Vidare har flertalet av de lediga yrken 

inom skola, vård och omsorg. Andra vanliga yrken bland de alterneringslediga är kontorsarbete, 

socialt arbete samt hotell och storhushåll. Då kvinnorna vanligen använder sin lediga tid till att ta 

hand om familjen eller bara som fritid har förväntningarna om att ledigheten i större utsträckning 

skulle användas till studier inte infriats. (Fröberg. m fl. 2003). 

4.3 Det svenska friårsförsöket 
Mellan den 1 februari 2002 och den 20 oktober samma år hade ungefär 2 100 personer haft 

friårsledigt. Medelåldern för de lediga var ungefär 44 år, således något högre än bland övriga 

personer på den reguljära arbetsmarknaden. Cirka en fjärdedel av de friårslediga är 55 år eller 

äldre, medan endast 4 % är under 25 år. Flertalet av de friårslediga är kvinnor och endast 1 % av 

de lediga har utomnordiskt medborgarskap. Vid de intervjuer som Fröberg m fl gjort med 

arbetsförmedlarna i de tolv försökskommunerna finns det antydningar till att en stor grupp av 

dem som tagit friårsledigt utför arbeten som inte kräver högskole- eller universitetsutbildning. 

Framförallt har de friårslediga yrken som exempelvis vårdbiträden, undersköterskor och 

barnskötare. Den största gruppen lediga arbetar således inom den offentliga sektorn, närmare 

bestämt inom vård, skola, barn- och äldreomsorgen. Det är även förhållandevis vanligt att de 

friårslediga arbetar i verkstadsindustrin. (Fröberg. m fl. 2003). 

 

En faktor som kan påverkar huruvida en person kan anvisas friår eller ej är tillgången på vikarier 

med likvärdig kompetens som den friårslediga. Detta innebär således att personer som befinner 

sig inom yrken där det råder arbetskraftsbrist kommer att ha svårt att få friårsledigt. Denna 

tendens illustreras också av att de sex arbetsförmedlingar som fört yrkesuppgifter endast angivit 

ett fåtal individer inom bristyrken ledigt under friårsförsökets första tio månader. För att 

chanserna till friår skall öka för dem som befinner sig inom bristyrken, som exempelvis 

sjuksköterskor, lärare och yrken som kräver längre universitetsutbildning, är det tillåtet att bilda 
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kedjor av vikariat. Detta innebär att det är tillåtet att ersätta den friårslediga med annan 

arbetstagare på arbetsplatsen och ge friårsvikarien andra arbetsuppgifter. (Fröberg. m fl. 2003 ). 

De grupper som valt att ta friårsledigt i det svenska försöket liknar i mångt och mycket deltagarna 

i Danmark och Finland. Gemensamt är att genomsnittsåldern högre än bland övriga individer på 

arbetsmarknaden, flertalet lediga är kvinnor och en större andel arbetar inom offentlig sektor samt 

har mindre kvalificerade arbeten. (Fröberg. m fl. 2003). 

 

Ledigheten kan förväntas medföra vissa arbetsmarknadseffekter för de friårslediga. Vilka dessa 

effekter blir påverkas bland annat av vad de lediga väljer att göra under sitt friår. Något som kan 

medföra att de lediga blir mer produktiva på längre sikt är om de väljer att utbilda sig eller starta 

eget företag. Tidigare gjorda erfarenheter, från Finland och Trelleborg, påvisar dock att de lediga 

inte i någon större utsträckning valt att ägna sig åt studier under sitt förvärvsavbrott. Lönerna 

påverkas bland annat av att den lediga genom förvärvsavbrott förlorar arbetslivserfarenhet. Mindre 

erfarenhet medför lägre inkomst eftersom de friårslediga förlorar erfarenhet under den tid de är 

lediga är det sannolikt att detta leder till att lönen efter ledigheten blir lägre än den annars skulle ha 

varit. Empiriska studier som bedrivits visar att i vilken utsträckning arbetslivserfarenhet påverkar 

lönen varierar med kön och sektor. Orsaken till att det framförallt är kvinnor, äldre, 

offentliganställda och individer som saknar högre utbildning som utgör de största grupperna av 

friårssökande kan således bero på att de har minst att förlora på att avstå från arbetslivserfarenhet. 

Detta då dessa gruppers arbetslivserfarenhet leder till en mindre löneökning än vad som är fallet på 

övriga arbetsmarknaden. En annan förklaring kan vara att de friårslediga vanligen har arbeten som 

inte kräver arbetsplatsspecifika kunskaper, vilket gör det lättare för arbetsgivarna att finna en 

lämplig vikarie. Ytterligare en faktor som förmodligen påverkar vilka som tar ledigt är 

ersättningssystemets utformning. Eftersom aktivitetsstödet aldrig uppgår till mer än 85 % av den 

högsta möjliga arbetslöshetsersättningen förlorar en höginkomsttagare mer per månad på att vara 

ledig. (Fröberg. m fl. 2003). 

4.3.1 En försökskommun 
Den kommunen som här studerats följer det generella mönstret som framkommit via den nationella 

statistiken. Medelsnitten för friårsledigheten. är i denna kommun ca: sju månader. Här är det 

sammanlagt 226 stycken som ansökt om friår varav 145 är kvinnor, resterande män. 

Åldersfördelningen visar att de största grupperna är mellan 41-60 år både för män och kvinnor. Av 

det totala antal kvinnor som sökt friår är det 42 stycken i åldern 41-50, i åldern 51-60 är det 55 

stycken, tillsammans utgör dessa åldersgrupper 67 % av antal totalt sökande kvinnor. Bland männen 

det 26 stycken i åldrarna 41-50 och 23 stycken i åldrarna 51-60, tillsammans utgör de 72 % av 
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inkomna ansökningar bland männen. 119 stycken av de kvinnor som ansökt om friår arbetar inom 

den offentliga sektorn, och inom den privata sektorn arbetar 17 stycken. Bland männen är det lika 

många som arbetar inom den offentliga sektorn som i den privata, 33 stycken i vardera sektorn. (se 

bilaga 2). 

 

Av dessa 226 som ansökt om friår är det 101 stycken som blivit beviljade, varav 75 stycken är 

kvinnor och 26 stycken är män. Även här är det större antal i åldersgruppen 41-60, både för kvinnor 

och män vilket är ganska logiskt eftersom det är den största gruppen av sökande. Bland de beviljade 

ansökningarna är det även inom denna kommun den offentliga sektorn som är den största 

yrkessektorn bland kvinnor, 59 stycken av 75 arbetar inom denna sektor, medan det är en större 

grupp från den privata sektorn för männen, 16 stycken av 26 arbetar inom den privata sektorn. De 

som ej fått beviljat friårsledighet, 110 stycken, ligger ungefärliga lika stora varierande siffror som 

föregående som fått beviljat. Det finns även en del människor som står i kö för att få en prövning 

om tillgång till ett friår, vilka enligt denna statistik är 13 stycken kvinnor. Dessutom har ansökan om 

friår inkommit av 2 stycken som ej har bestämt vilket som de vill ha sitt friår. (se bilaga 2). 
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5 FRIÅRSSÖKANDE 
I detta avsnitt kommer enkätresultatet att behandlas. Innehållet har delats upp i sex delar varav 

bilden av en friårssökande inleder detta avsnitt för att sedan följas av varför de söker friår. Sedan 

kommer de två orsaksfaktorer, arbetsförhållande och hemförhållande som valts att studeras. Utöver 

detta tillkommer fritid samt en utvärdering av fri året från de berörda. 

5.1 Bilden av en friårssökande 
Det insamlade materialet visar att respondenterna till större del är kvinnor, och det är en relativt stor 

del av dessa som har fått friårsansökan beviljad. De män som söker friår är betydligt mindre till 

antalet och har inte fått friårsansökan beviljad i samma utsträckning som kvinnorna. När det gäller 

ålder är den största gruppen friårssökande födda någon gång mellan åren 1940 och 1959, är 

antingen gifta eller sambos. Majoriteten har barn och något mindre än hälften av dessa har barn som 

bor hemma. Drygt hälften arbetar åt kommunen, medan resterande är förhållandevis spridda mellan 

landstinget, privata arbetsgivare och andra myndigheter. Närmare 80 % procent har en månadslön 

mellan 0 och 19 999 kronor, och större delen av de friårssökande arbetar heltid. Flertalet av 

respondenterna arbetar inom vården. Denna grupp följs dock tätt av de som arbetar inom 

serviceyrken och pedagogiska yrken, relativt vanligt är det också att arbeta inom industri/hantverk. 

De flesta respondenternas högsta utbildningsnivå är från gymnasiet, det är dock även förhållandevis 

vanligt med universitets/högskoleutbildade. Något mer än hälften av respondenterna har blivit 

beviljade friår och de flesta av det totala antalet sökande respondenter har ansökt om en ledighet på 

tolv månader. 

 

På de flesta av ovanstående upptagna områden finns ingen skillnad mellan män och kvinnor Det 

finns dock några områden där det finns en signifikans mellan kön och bakgrundsvariabler, områden 

där kvinnor och män markant skiljer sig åt. Dessa är följande: arbetsgivare, arbetstid och yrke. 

Kvinnor arbetar i störst utsträckning åt kommun, medan män arbetar åt privata arbetsgivare. Till 

större delen arbetar båda könen heltid, men för kvinnornas del är andelen deltidsarbetare större än 

bland männen. Kvinnorna arbetar till större delen inom vården, medan männen till större delen har 

industri/hantverksyrken. 
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Tabell 1. Bilden av en friårssökande, bakgrundsvariabler uppdelade på kön. (procent) 

 Män Kvinnor N 

Arbetar åt kommunen 34,1 60,6 140 

Privat arbetsgivare 51,2 17,2 140 

Arbetar heltid 92,7 54,5 140 

Vård 4,9 41,4 140 

Industri/hantverk 43,9 1,0 140 

 n: 41 n: 99  

N: totala antalet svar. totala antalet svar uppdelat på kön. 

5.2 Motiv med individens friår 
Det största motivet till att individerna söker friår är att vara hemma och få möjlighet att göra precis 

vad som faller dem in. Denna följs av alternativet, ville bara vara hemma och få möjlighet till vila 

och rekreation, dock var det lika många som ville förkovra sig studier som kan vara till nytta i 

arbetslivet. I följande ordning följs dessa av: få möjlighet att vara hemma och umgås med sina barn 

under vardagliga förhållande, och ta hand om och vårda barn. En tredje del av de tillfrågade har 

rangordnat något annat än ovan nämnda som sitt första hands alternativ, men det är ganska spritt 

över resterande svarsalternativ. Detta medför att anledningen att bara få vara hemma och få 

möjlighet att göra vad de vill hamnar högst på rankningslistan. 

 

När motiven till friår fördelas mellan könen uppenbarade sig vissa skillnader. Signifikansen är 

således hög mellan variablerna kön och orsak till friår. Den största gruppen kvinnor, liksom den 

största gruppen män, anger att de i första hand söker friår för att bara vara hemma och göra vad de 

vill. Härefter skiljer sig könen åt. Den näst största gruppen av kvinnor har i första hand valt att söka 

friår för att få vara hemma och vila upp sig, och den tredje största gruppen kvinnor utgörs av dem 

som menar att få umgås med sina barn under vardagliga förhållanden är det främsta alternativet till 

ledighet. Resterande alternativ har endast för ett fåtal kvinnor utgjort det främsta skälet till ledighet. 

Den näst största gruppen män har fördelats jämnt på två olika alternativ, att kunna ägna sig åt 

studier som kan vara till nytta för dem i arbetslivet samt att få en chans att utveckla sina 

fritidsintressen egen hand. Den tredje största gruppen av män har först och främst sökt friår för att 

kunna ägna mer tid åt familjens gemensamma intressen. Alternativet om att få mer tid till att under 

vardagliga förhållanden kunna umgås med sina barn var det ingen av männen som hade som första 

alternativ till friår. Övriga alternativ har endast för ett fåtal av männen utgjort det främsta skälet till 

ledighet. 
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Tabell 2. Orsaker till ansökning av friår. Andelen förstahandsval uppdelat på män och kvinnor 

(procent). 

 Män Kvinnor N 

Bara vara hemma och få en möjlighet att göra vad jag vill 17,1 20,7 122 

Bara vara hemma och få en möjlighet till vila och rekreation 2,9 14,9 122 

Förkovra mig studier som kan vara till nytta i arbetslivet 14,3 10,3 122 

Tid att umgås med mina barn under vardagliga förhållanden 0,0 13,8 122 

Ägna mer tid åt att utveckla mina fritidsintressen på egen hand. 14,3 2,3 122 

Ägna mer tid åt familjens gemensamma intressen 11,3 2,3 122 

 n:35 n:87  

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar uppdelat på kön. 

5.3 Förvärvsarbete 
I hela den undersökta gruppen är det lite mer än hälften som någon gång tänkt på att byta arbete och 

en liten del som skulle vilja ha ett mer kvalificerat arbete. När det gäller möjligheten att påverka 

vilka och hur arbetsuppgifterna skall utföras är det lite över hälften som anser sig kunna göra detta. 

Större delen av respondenterna arbetar främst för lönens skull, medan den näst största gruppen 

menar att de arbetar för att få gemenskap och ett socialt nätverk. 

 
Tabell 3. Arbetsförhållanden.    
 Procent n N 

Möjlighet att i någon mån påverka vilka arbetsuppgifter som ska 

genomföras. 

63,8 90 135 

Möjlighet att i någon mån påverka hur arbetsuppgifterna ska 

genomföras 

53,9 76 137 

Önskan om ett kvalificerat arbete 32,6 74 140 

Någon gång tänkt byta arbete 52,5 46 141 

Arbetar främst för lönens skull 41,8 59 125 

Får gemenskap och ett socialt nätverk genom arbetet 35,5 50 125 

N:totala antalet svar. n: det antal som har svarat i denna kategori. 
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På det totala antalet personer i den undersökta gruppen har flertalet friårssökande vare sig  positiva 

eller negativa känslor inför den väntade arbetsdagen. Uppdelat på kön visar det sig att en knapp 

majoritet av kvinnorna upplever en positiv känsla inför arbetsdagen. Skillnaden mellan denna 

grupp av kvinnor och de som har en neutral inställning till sitt arbete är dock inte särskilt stor. För 

män utgörs den största gruppen av dem som varken har positiva eller negativa känslor när de är på 

väg till arbetet. Det finns således en signifikans mellan variablerna kön och de känslor individen 

upplever inför arbetsdagen. Övervägande delen av kvinnorna känner sig både fysiskt och psykiskt 

utmattade vid arbetsdagens slut. Majoriteten av männen känner sig, motsats till kvinnorna, inte 

fysiskt utmattade vid arbetsdagens slut, och vad gäller psykisk utmattning är männens svar jämt 

fördelat mellan ja och nej. Även mellan dessa variabler och kön finns signifikans. 

 
Tabell 4. Arbetsförhållanden. Andelen är uppdelat på män och kvinnor (procent). 

 Män Kvinnor n: män n: kvinnor N 

Har varken en positiv eller negativ känsla inför 
arbetsdagen 

62,5 31,7 40 97 137 

Är fysiskt utmattade efter arbetsdagens slut 40 64 30 69 99 

Är psykiskt utmattad efter arbetsdagens slut 50 73 32 70 102 

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar uppdelat på kön. 

5.4 Obetalt arbete 
Det finns en signifikans mellan kön och hur den enskilde upplever arbetsbördan i hemmet, vilket 

kan förklaras med att det framförallt är männen som har en neutral inställning till arbetsbördan i 

hemmet medan en tredjedel av kvinnorna upplever den som för stor, trots att även majoriteten av 

dessa har en neutral inställning. När det gäller upplevelse av hur stressig hemsituationen är anser  

större andelen av både män och kvinnor att den är stressig emellanåt. Även här finns en signifikans 

mellan variablerna vilket beror på att kvinnor har en tendens att uppleva hemsituationen som 

stressig medan männen istället tenderar att se den som lugn. 

 
Tabell 5. Hemförhållanden innan friåret. Andelen är uppdelat på män och kvinnor (procent) 

 Män Kvinnor n: män n: kvinnor N 

Upplever/upplevde arbetsbördan i hemmet som 
varken för stor eller för liten 

87,8 66,7 41 99 140 

Upplever/upplevde av hemsituationen i hemmet 
stressig ibland 

67,5 75,3 40 97 137 
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N: totala antalet svar. N: totala antalet svar uppdelat på kön 

När det gäller sysslor som utförs i hemmet är det till största delen kvinnor som sköter matlagning, 

städning, tvätt, handling och disk. Sysslor som tvättning av bil, enklare underhåll av bil, enklare 

hushållsarbeten till exempel byte av propp, enklare reparationer i hemmet till exempel lagning av 

trasiga möbler är det till största delen männen som står för. Signifikansen mellan kön och de olika 

variablerna som mäter hemarbete är stor. 

 
Tabell 6. Upplevelser av hemarbete innan ansökan om friår . Andelen är uppdelat på män och kvinnor (procent). 

 Män Kvinnor n: män n: kvinnor N 

Jag sköter det mesta av matlagningen 7,7 65,3 39 98 137 

Jag är den som lägger mest tid på städning 0 72,7 39 99 138 

Jag tvättar oftast 0 89,8 39 98 137 

Jag sköter den mesta handlingen 10,5 50 38 98 136 

Jag diskar mest 10,8 51 37 98 135 

Jag sköter de flesta enkla underhållsarbeten 61,5 11,1 39 99 138 

Jag tvättar och rengör bilen mest 55,3 12,2 38 98 136 

Jag lägger mest tid på enklare bilunderhåll 74,4 5,1 39 98 137 

Jag lägger mest tid på reparationer i hemmet 66,7 10,1 39 99 138 

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar uppdelat på kön. 

 

Vid bedömning av vilken typ av kontakt som respondenterna har med barnen anser sig den större 

delen av männen ha funnit en god balans mellan vardaglig omsorg och fritidsumgänge. Bland 

kvinnorna ansåg ungefär hälften att kontakten med barnen främst består av vardaglig omsorg, 

medan några ansåg sig ha funnit en god balans. 

 
Tabell 7. Kontakt och tid med barnen. Andelen är uppdelat på män och kvinnor (procent) 

 Män Kvinnor n: män kvinnor  

Den sker främst genom vardaglig omsorg 8,3 48,8 12 41 53 

Har funnit en god balans i kontakten med barnen 91,7 41,5 12 41 53 

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar uppdelat på kön 
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Totalt 58 stycken av dem som har barn har angett att deras barn bor hemma. Av de sysslor som 

kopplade till hemmavarande barn så ser fördelning ut på följande sätt. Kvinnorna är den större 

gruppen när det gäller olika aktiviteter med barnen, både när det gäller Dagis/skola/fritidsaktiviteter 

och när det gäller omsorgen som nattning, hygien och tröst. Resterande aktiviteter med barnen är 

mer jämt fördelade mellan mannen och kvinnan. Signifikansen kring aktiviteterna som presenteras i 

tabell 7 är stor, medan resterande alternativ på denna fråga i enkäten (se bilaga 1) är förhållandevis 

små. 

 
Tabell 8. Nerlagd tid på barn i olika situationer. Andelen uppdelat män och kvinnor (procent). 

 Män Kvinnor n: män n: kvinnor N 
Jag lägger mest tid på läxläsning 0,0 48,6 12 37 49 

Jag går på mest föräldramöte 8,3 39,5 12 38 50 

Jag sköter mest nattningen 9,1 24,2 11 33 44 

Jag ser till deras hygien för det mesta 9,1 73,5 11 34 45 

Jag ger dem mest tröst och uppmuntran 9,1 23,7 11 38 49 

Det är jag som mest skjutsar till/från 

dagis/skola/fritids 

9,1 50,0 11 36 47 

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar uppdelat på kön. 

5.5 Fritid 
När det gäller området fritid är det en jämn fördelning mellan könen i alla variabler. Både män och 

kvinnor är överens om att de vill ha mera tid till sina intressen och sina vänner. Den största gruppen 

både bland män och kvinnor anser att de har kunnat ägna sig åt den egna tiden emellanåt. 

 
Tabell 9. Fritid (procent).    

 Procent n N 

Vill ha mer tid till mina intressen 66.0 93 141 

Viktigt med egen tid. 80,9 114 140 

Jag kunde ägna tid åt mig själv emellanåt 69,5 98 140 

N: totala antalet svar. n: totala antalet svar i denna kategori. 
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När respondenterna skulle uppskatta tidsåtgången mellan områdena arbete, fritid, familj, 

hushållsarbete, egen tid och slutligen vänner före friåret, ägnade större andelen både kvinnor och 

män i första hand mest tid åt arbetet. De näst största grupperna av både kvinnor och män ägnade 

först och främst mest tid åt familjen. Den tredje största gruppen av män ägnade första hand större 

delen av sin tid åt fritid medan kvinnorna här fördelade sig lika på två svarsalternativ, nämligen 

hushållsarbete och fritid. Således råder ingen signifikans mellan dessa variabler. Under 

friårsledigheten förändras tidsfördelningen något för båda könen och nu finns det också signifikans 

mellan variablerna. Här måste det dock tas i beaktande att en del av respondenterna ej fått beviljat 

friår och att de endast gjort en uppskattning kring tidsfördelningen. Resultatet visar detta till trots 

följande. Två lika stora grupper av män ägnar sig i första hand antingen åt familjen eller åt fritiden. 

Den näst största gruppen av män använder främst tiden till arbete och den tredje största väljer att 

först och främst ägna tid åt sig själva. Den största gruppen kvinnor sätter familjen i främsta rummet 

under sin ledighet, och den näst största gruppen kvinnor väljer att främst ägna sig åt hushållet. I 

likhet med männen så väljer den tredje största gruppen av kvinnor att under ledigheten prioritera 

egen tid. 

 
Tabell 10. Vilket område som tar/tog mest tid innan och under friåret. Andelen är uppdelat på män och kvinnor 

(procent). 

Innan friåret ägnade jag mest tid åt: Män  Kvinnor  N 

Arbete 88,9 86,6 133 

Familj 5,6 11,3 133 

Fritid  2,8 1 133 

Hushållsarbete  0 1 133 

Egen tid 2,8 0 133 

 n:36 n:97  

Under friåret ägnade jag mest tid åt : Män  Kvinnor  N 

Arbete  24,1 4,9 110 

Familj  27,6 61,7 110 

Fritid  27,6 18,5 110 



31 

Hushållsarbete  0 3,7 110 

Egen tid  20,7 9,9 110 

 n:29 n:81  
N: totala antalet svar. n: totala antal svar som har placerat svarsalternativet på första plats vid rangordning. Uppdelat 

på kön 
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5.6 Utvärdering 
Frågan om hur ofta den friårslediga ägnar sig olika aktiviteter som personerna ägnar/ägnade sig åt 

under friåret visade på att det är en mer jämn fördelning mellan könen när det gäller matlagning 

och städning än innan friår. Tvättning och handling är det större delen kvinnorna som står för, dock 

har männens siffra ökat på båda aktiviteterna, i jämförelse med innan friar. Även diskningen har 

ökat bland männen och är nu jämt fördelad medan det är de flesta männen som står för de flesta 

enkla underhållsarbeten i hemmet, kvinnorna gör lite oftare än innan friår. Tvättning och rengöring 

av bilen har minskat bland kvinnorna och det är fortfarande den största delen män som gör detta. 

Andra moment som har med bilen att göra är det den större delen män som står för här även här har 

kvinnan minskat sin tid. Även när det gäller reparationer i hemmet är det den största delen män 

som ägnar sig åt detta medan kvinnorna gör det allt mer sällan. När det gäller barnen är det en jämn 

fördelning mellan könen dock när det gäller umgänge med barnen så är det en större andel kvinnor 

som anser sig ofta ha umgänge med barnet/barnen. Här måste man komma ihåg att det är endast de 

som beviljats friår som svarar denna fråga. 

 

Friåret har enligt respondenternas förstahandsval framförallt gett en chans till att hämta nya krafter 

och ett mer tillfredsställande socialt liv. Det har även gett mindre stressiga hemförhållande. Här är 

gruppen överens och kön är således inte av betydelse för hur den friårslediga upplevt sin ledighet. 
 

Tabell 11. Vad friåret har gett i första hand. Andelen förstahandsval (procent). 

 Procent n N 

En chans att få hämta nya krafter 19,1 27 68 

En chans till ett mer tillfredsställande socialt liv 8,5 12 68 

Mindre stressiga hemförhållanden 8,5 12 68 

N: totala antalet svar. n: totala antal svar som har placerat svarsalternativet på första plats vid rangordning. 
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 

Bild av friårssökande 
De mönster som kunnat urskiljas vad gäller de friårslediga i tidigare och nu pågående försök med 

friår annorstädes är framförallt att genomsnittsåldern på dem är hög, i jämförelse med övriga 

arbetsmarknaden och att större andelen lediga är kvinnor. Vidare arbetar de flesta friårslediga inom 

den offentliga sektorn och har mindre kvalificerade arbeten. (Fröberg m fl. 2002). Resultatet i detta 

arbete visar att de friårssökande i den kommun som studerats i stor utsträckning följer samma 

mönster. Männen i denna undersökning avviker dock från detta mönster då de i större utsträckning 

har industri/hantverksyrken och arbetar inom den privata sektorn. Resultatet för denna 

undersökning visar också att större delen friårssökande har en månadslön som inte överstiger 19 

999 kr månaden. De flesta arbetar heltid men kvinnor har en större tendens till att arbeta deltid.  

 

Att det framförallt är kvinnor, äldre, offentliganställda och personer med lägre utbildning som väljer 

att söka friår har flera förklaringar, en av dem är ersättningssystemets utformning. (Fröberg m fl. 

2002). Friårsersättningen uppgår aldrig till mer än, 85 % av den maximala 

arbetslöshetsersättningen, vilket innebär att en person som tjänar mer än 20 075 kronor i månaden 

kan inte uppbära mer än per 621 kronor dag är, och detta endast de 100 första dagarna. Härefter 

sjunker aktivitetsstödet till 578 kronor om dagen. (Försäkringskassan). Således är den ekonomiska 

förlusten per månad större för höginkomsttagare än vad den är för låginkomsttagare. Ett 

arbetsuppehåll innebär mindre arbetslivserfarenhet vilket sin tur medför lägre inkomster. Empiriska 

studier har visat att i vilken utsträckning arbetslivserfarenhet har någon inverkan på lönen varierar 

med kön och sektor, och de som förlorar minst på ett förvärvsavbrott är framförallt just kvinnor, 

äldre, offentliganställda och personer med lägre utbildning. Detta då dessa gruppers 

arbetslivserfarenhet leder till en mindre löneökning än vad som är fallet på övriga arbetsmarknaden. 

(Fröberg m fl, 2002). 

Individens friår 
En stor del av människans vakna tid består av olika slags arbete. Individen äger dock inte alltid 

möjligheten att utifrån egna önskemål bestämma var och under vilken tid ett arbete skall utföras 

ibland är det andra som har den bestämmanderätten. Detta gäller både för lönearbete och 

hemarbete. Under förvärvsarbetet har individen vanligen fasta arbetstider som vanligen bestäms av 

någon annan. Yrkesarbetet har idag, ur flera aspekter, stor betydelse för individen och därför ligger 

det också i centrum för den enskilde när denne skall fördela tiden på övriga livsområden. (Negt. 
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1986). Hushållsarbete består ofta av sådant som måste göras, det har en tvingande karaktär, och 

därför kan inte den som utför arbetet anses ha kontroll över den tid då arbetet utförs. 

Tidsanvändningen är dock inte bara bunden till aktiviteter utan också till relationer, så kallad 

relationsbunden tid, där individen skall eller vill finnas tillhands för dem runt omkring. (Björnberg. 

1992) Detta resonemang kan förklara varför den mest angivna orsaken till friår, för både män och 

kvinnor, är att bara vara hemma och göra det man vill. Genom friår lösgörs sådan tid som förut var 

uppbunden av förvärvsarbetet och den tiden kan därmed disponeras på andra aktiviteter och i 

relationer. Visserligen måste fortfarande arbetet utanför den reguljära arbetsmarknaden utföras, 

men den friårslediga påverkas inte längre av förvärvsarbetet då tiden skall fördelas på andra 

livsområden. Det blir då i vissa avseenden lättare att planera när delar av det obetalda arbetet skall 

genomföras. Genom att den tid som upptas av andra i någon mån minskar är chansen stor att den 

friårslediga får fri tid att ägna sig åt sådant den förut inte riktigt hunnit med. 

 

Den näst största gruppen kvinnor menade att, att bara få vara hemma och få en möjlighet till vila 

och rekreation var den främsta anledningen för dem att söka friår. Detta kan förklaras av att 

kvinnorna i högre utsträckning än männen är dubbelarbetande. Kvinnorna har fortfarande 

huvudansvaret för barn och hushåll. (Björnberg. 1992). Att finna en balans mellan kraven från 

hemmet, yrkesarbetet och de egna kraven är inte lätt att kombinera och för många kvinnor har 

lösningen varit att arbeta deltid. (Björk, 1990). Kvinnor har också i högre utsträckning arbeten som 

kan framkalla psykisk stress, det vill säga arbeten med höga arbetskrav och låg grad av kontroll i 

arbetet. (Björnberg. 1992) Genom friårsledighet får dessa kvinnor en möjlighet att ta en längre paus 

från arbetslivet för att återhämta sina krafter. (Statskontoret. 2001) Att kvinnor behöver tid att 

återhämta sig både fysiskt och psykiskt kan således förklaras av att de i högre utsträckning än  

männen är dubbelarbetande och därför kan uppleva att kraven från de olika arenorna som 

övermäktiga. Genom friårsledighet slipper dessa kvinnor för en tid undan de kraven från den 

reguljära arbetsmarknaden. När dessa krav försvinner minskar arbetsbördan och det finns tid över 

för vila och rekreation. 

 

När det gäller vad den näst största gruppen av männens främsta orsak till friår; så utgörs denna av 

två svarsalternativ där svaren fördelat sig jämt, det finns lika många män som vill ägna sig åt sina 

fritidsintressen på egen hand som det finns män som vill förkovra sig i studier som kan vara av 

nytta för dem i arbetslivet. Till skillnad från kvinnorna har männen aldrig haft huvudansvaret för 

hemarbetet och omsorgsarbetet. Arbetsmarknadsförändringar som till exempel kvinnans ökande 

förvärvsarbete gör dock att mannens engagemang i hushållsarbetet ökar, ändå kvarstår det faktum 
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att kvinnan tar det större ansvaret för hemarbetet. Däremot har kraven från arbetsmarknaden sett 

annorlunda ut för mannens del. I motsats till vad som gäller för kvinnorna, finns det inga 

förväntningar från samhällets sida att mannen i någon större omfattning skall vara borta från 

arbetet för exempelvis vård av sjukt barn. Män arbetar också i betydligt mindre grad deltid än vad 

kvinnorna gör. (Gisselberg. 1991). Detta gör att det är lättare för män att fokusera på sitt lönearbete 

och övertyga om sin yrkesmässighet. I och med att männen inte dubbelarbetande samma 

utsträckning som kvinnorna har de mer tid att fördela på fritiden, när förvärvsarbetet avslutats för 

dagen. Således har männens arena framförallt varit den offentliga, det är yrkeslivet och på den egna 

fritiden som mannen har haft fritt spelrum, och viss mån är det så än idag. Män och kvinnor är 

således, trots alla politiskt korrekta jämställdhetsideal, inte ännu jämställda vare sig familjelivet 

eller arbetslivet (Björnberg, 1992). 

 

Kvinnornas tredje största första hands alternativ till friår var att ägna sig åt barnen under vardagliga 

förhållanden. Detta är i dagens samhälle inte så konstigt när mycket av kvinnans tid fortfarande går 

åt till att fördela sin tid mellan förvärvsarbete och hemarbete. Kvinnan måste hantera tiden, 

planera, och samordna familjemedlemmarnas projekt. (Björnberg. 1992). Kvinnan lever i ett 

triangeldrama där hon ska finnas tillgänglig på olika arenor, hemmet, yrkesarbetet och för sig egen 

tid. (Björk. 1990). Friåret skulle rent teoretiskt kunna ses som ett komplement eller ett alternativ till 

föräldraförsäkringen. En del personer kan komma att välja att komplettera föräldrapenningen med 

friårsersättning för att därigenom antingen förlänga föräldraledigheten eller förbättra ekonomi 

under föräldraledigheten. Troligast är dock att dessa båda skäl kombineras. En annan möjlighet är 

att friårsersättningen skulle användas som ett alternativ till föräldrapenningen, då framförallt 

istället för garantidagar. (Statskontoret. 2001) 

Arbetsförhållanden 
Flertalet respondenter arbetar främst för lönen skull. Detta skulle kunna tyda på att de har en 

instrumentell inställning till sitt arbete, vilket innebär att denne eftersträvar största möjlig 

ekonomiska utdelning mot minsta möjliga ansträngning. Således rör det sig här om en ekonomisk 

individ enligt Goldthorpe. m fl. 1971. Arbetet ses inte som ett medel sig utan som ett sätt att 

förvärva den inkomst som krävs för att leva det liv som önskas. Flertalet friårssökande var vare sig 

positiva eller negativa inför den väntade arbetsdagen. Vilket kan förklaras av att de endast i viss 

mån har möjligheten att kontrollera vilka arbetsuppgifter som skall genomföras och hur dessa skall 

utföras. Känslan av att arbetet då främst utförs av plikt och inte av frivilja kan då öka, vilket kan 

leda till minskad motivation och minskad lust till arbete. Arbetaren har en underordnad position, 

han äger inte produktionsmedlen och är socialt beroende av anställningen. (Karlsson. 1986). 
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Generellt sett har också arbetaren en förhållandevis liten möjlighet att kontrollera arbetets innehåll 

och villkor. (Björnberg. 1992). Bristen på ägande skulle kunna vara en delförklaring till att något 

mer än hälften av respondenterna endast i någon mån har möjlighet att påverka vilka och hur 

arbetsuppgifterna skall utföras. En del kan tänka sig byta arbete till ett mer kvalificerat. 

 

Yrken som framkallar psykisk stress hos arbetstagaren karakteriseras av att det är arbeten med 

höga arbetskrav och låg grad av kontroll. Framförallt är det kvinnor som har denna typ av yrken. 

(Björnberg, U., 1992). Övervägande delen av kvinnorna känner sig också både fysiskt och psykiskt 

utmattade vid arbetsdagens slut. Majoriteten av männen känner sig, i motsats till kvinnorna, inte 

fysiskt utmattade vid arbetsdagens slut, däremot känner hälften av männen sig psykiskt utmattade. 

(Furåker. 1991). Att kunna påverka arbetet och sin arbetssituation ökar motivationen, saknas denna 

kanske känslorna för arbetet svalnar. En förhållandevis stor grupp av respondenterna menar dock 

att de främst arbetar för att få gemenskap och ett socialt nätverk. Denna främsta orsak leder till 

Goldthorpe´s solidariska inställning. Detta visar att yrkesarbetet idag har en betydelse för individen 

som sträcker sig långt utöver den materiella tryggheten. Arbetet ger också socialt erkännande, 

kontakter och dessutom är det viktigt för den enskildes identitet. (Negt. 1986). I utbyte mot den 

sålda arbetstiden får den enskilde således förutom pengar ofta också social gemenskap med sina 

arbetskamrater. 

Hemförhållanden 
Det obetalda arbetet är något som finns i människans vardag, det består av olika typer arbeten som 

har olika syften, på olika arenor och i samverkan med olika aktörer och utförs av tvång eller 

frivillighet. Dessa kombineras av individen utan att denne reflekterar över det. En central del i det 

obetalda arbetet är hemarbetet, till detta räknas både hushållsarbetet och omsorgsarbete. Trots att 

dessa har minskat på grund av de förändringar som sker på arbetsmarknaden, inom utbildning och 

minskade storlekar på familjerna är det ändå kvinnan som har det största ansvaret. Mannens 

engagemang har ökat i hushållet men ändå är det kvinnan som lägger ner mest tid på hemarbetet. 

Trots detta anser både mannen och kvinnan att arbetsbördan i hemmet varken är för liten eller för 

stor. Detta kan bero på att mycket av det som händer i det vardagliga livet går på rutin och utan att 

människan lägger så stor vikt på det. De kvinnliga respondenterna gör det dagliga arbetet som 

matlagning, tvättning, disk och handling, med mera, i större utsträckning än manliga. Männen har 

sina sysslor som underhåll av bil och hus,. dessa sysslor är inte något som utförs dagligen, vilket 

inte blir lika tungt för mannen som för kvinnan. Detta kan vara en förklaring till varför mannen 

tycker att arbetsbördan i hemmet varken är för liten eller för stor. Att kvinnor delar mannens 

uppfattning av att arbetsbördan vare sig är för stor eller för liten, kan beror på att kvinnan gör 
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mycket runt omkring henne som hon inte tänker på, både när det gäller hushållsarbetet och 

omsorgsarbete. Det kan finnas en risk för att kvinnan tar på sig mycket när hon ska fördela sin tid 

över dygnet. Hon ska samordna och planera familjens aktiviteter och alltid finnas till hands om 

någon skulle behöva henne, risken är att hon glömmer bort sig själv och inte har tid att utvecklas. 

 

Både män och kvinnor upplever hemsituationen som stressig ibland vilket också kan förklaras med 

hjälp av de situationer som på de olika arenorna förändras. För mannens del har deras engagemang 

i hemmet ökat på grund av kvinnors ökande förvärvsarbete (Gisselberg. 1991). Samtidigt som 

kvinnans ökade förvärvsarbete gör henne dubbelarbetande, har hon huvudansvaret för barn och 

hushåll och tar på sig att tillgodose andras behov. Hon hamnar i ett triangeldrama där kraven 

mellan hem, yrkesarbete och henne själv skall fördelas över dygnets tjugofyra timmar. Kvinnorna 

står relativt maktlösa gentemot detta ansvar som de nästan inte har någon kontroll över. Konflikten 

i detta triangeldrama är inte ny och lösningen har för många kvinnor varit att arbeta deltid för att 

orka med att kombinera dessa. (Björk, M., 1990). Kvinnan riktar sig till att göra flera saker 

samtidigt och vara beredd på att finnas till hands ifall det skulle behövas. Att hantera tiden, att 

planera och samordna familjemedlemmarnas projekt blir i huvudsak kvinnors problem. (Björnberg, 

U., 1992).  

 

Till hemarbete räknas även omsorgsarbete, vilket bland annat innebär omsorg om barnen. Eftersom 

det är kvinnorna som huvudsak ägnar sig åt de olika formerna för hemarbete innefattar detta även 

barnen. Ansvaret delas dock med olika samhälleliga institutioner som dagis, skola och fritids. 

(Gisselberg. 1991). Resultaten från denna undersökning visar också att det framförallt är kvinnorna 

som har huvudansvaret för de ombesörjande bitarna vad gäller barnen. Detta gäller bland annat 

nattning, hygien och skjuts till och från dagis, skola och fritids. När kvinnan skall fördela sin tid på 

omgivningen tendera hon oftare än männen till att arbeta deltid liksom att i större utsträckning vara 

hemma från arbetet för vård av barn. Att omsorgsarbete till större delen är; och under långa tider 

alltid har varit kvinnans ansvar har lett till att det i dagsläget finns förväntningar i samhället på att 

hon oftare mannen skall ta ledigt från jobbet för exempelvis vård av barn. Detta har gjort det svårare 

för kvinnan att övertyga om sina kunskaper och sin yrkesmässighet. De antas inte vara lika bra 

arbetskraft som männen och inte satsa lika helhjärtat på sin karriär. (Gisselberg. 1991). Genom att 

kvinnan sökt friår för att få vara mer tillsammans med sina barn kan hon också öka den egna tiden. 

Fritid 
Fritiden kan ur ett kvantitativt perspektiv ses som den tid som är frikopplad från förvärvsarbetet, 

människans fysiska behov och sociala förpliktelser. Fritid kan dock också ses ur en kvalitativ aspekt 
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och då ligger fokus på den enskildes upplevelser, på sådant som denne betraktar som stimulerande 

och meningsfullt. (Karlsson. 2001). Respondenterna upplever fritiden som viktig och den 

övervägande majoriteten upplever också att det är viktigt med egen tid. Samtidigt önskar dock 

respondenterna att de skulle ha mer tid till både vänner och intressen. Således upplevs fritidens 

kvantitativa del inte som tillräcklig stor när den enskilde förvärvsarbetar. Tiden ägnas då framförallt 

åt olika former av nödvändigt arbete, både på och utanför den reguljära arbetsmarknaden, och tiden 

som finns över till fritid räcker inte till för att möta upp individens önskemål.  

 

När de friårssökande skulle bedöma var de lade ner sin tid på i första hand innan friåret var arbete 

det dominerande området både för kvinnor och män. En mindre andel ansåg att de i första hand lade 

ner sin tid på familjen. Båda dessa var ungefär jämlika mellan könen arbete här innebär 

förvärvsarbete, en prestation som sker under såld tid. Förvärvsarbete har ett bruksvärde medan det 

man gör för sig själv och familjen har ett egenvärde, bruksvärde och social värde. Det arbete som 

man gör för sig själv så kallat hushållsarbete har samma värde som förvärvsarbete men skillnaden 

är vilken innebörd de olika arbetsformerna har i dagslivet. Med andra ord både lönearbete och 

hushållsarbete producerar värde men skillnaden ligger i tid som kontrolleras andra respektive "fri" 

tid. För kvinnorna innebär fritid ofta hushållsarbete vilket ofta har en tvingande karaktär det måste 

göras, och det kan därför inte betraktas som fri tid i bemärkelsen att tiden kontrolleras av den som 

gör arbetet. (Björnberg. 1992). Det finns således konkurrens om tiden mellan det obetalda arbetet 

och det betalda arbetet men dessa står inte motsatsförhållande till varandra utan är ett nödvändigt 

komplement. Båda de olika slags arbetena ingår i försörjningen och resurserna som hushållet fogar 

över är den slutliga nyttan som visar hur mycket tid som blir över till den fria tiden. En tredje grupp 

ansåg sig lägga ner med olika prioriteringar mellan könen mer tid fritid, hushållsarbete och egen tid. 

Kvinnorna lade då ner sin tid på fritid och hushållsarbete med jämn fördelning mellan dessa medan 

mannen valde med jämn fördelning fritid och egen tid. Ingen av männen ägnade sig åt 

hushållsarbete. När bedömningen skulle gälla under friåret blev det en markant förändring av 

fördelningen mellan nerlagd tid på de olika områdena. Arbete minskade rejält för båda könen men 

mest för kvinnan. Nu har kvinnan fört över sin tid som förvärvsarbetet upptog innan friåret, till 

bland annat familjen som nu är mycket större efter det kommer, fritid för att följas av i nämnd 

ordning egen tid och hushåll. Här syns en klar förflyttning av kvinnans tid. Mannens största första 

val var uppdelat på fritid och familj för nästa grupp kom arbete i första hand efter det kommer egen 

tid. Dock har ingen av männen förflyttat sin tid till hushållsarbetet. 
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Utvärdering 
Utvärderingen angående hur mycket tid respektive kön lägger ner på hushållssysslor visar att  

männen under sin friårsledighet i ökade utsträckning tagit större ansvar för de områden som innan 

friår framförallt sköts av kvinnorna. Däremot har inte kvinnornas sysselsättningsgrad vad gäller de 

områden männen framförallt ansvarade för innan friar ökat i motsvarande utsträckning, tendensen 

snarare att hon använder än mindre tid till detta. Detta kan förklaras med att männen i ökad 

utsträckning genom friår får mer tid över till att hjälpa till med de vardagliga göromålen i hemmet. 

Att kvinnan inte i ökande utsträckning delar mannens ”ansvarsområde” kan bero på att dessa sysslor 

inte har en vardaglig karaktär. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vem det är som söker friår i den undersökta  

kommunen, om det fanns några könsmässiga skillnader. Fokus låg på arbetstagarens inställning av 

olika former av arbete. Det visade sig att dessa var av betydelse och att påverkansmodellen som 

konstruerats var ett användbart verktyg att analysera ifrån. Utifrån påverkansmodellen kan noteras  

att inställningen till de olika sorters arbeten som finns i individens vardag påverkar de 

friårssökandes val av att söka friår. 

 

De friårssökande i den undersökta kommunen utgjordes av samma grupper som på andra ställen 

där friårsförsök tidigare prövats på, eller för tillfället är pågående, Kännetecknande för de 

friårssökande är att de framförallt är kvinnor, lågutbildade, att de arbetar inom offentlig sektor och 

är något äldre än övriga individer på den reguljära arbetsmarknaden. Klasstillhörighet påverkar 

således vem som väljer att söka friår. Individer som har mindre kvalificerade yrken, låg lön och låg 

utbildning har inte särskilt stora möjligheter att påverka i sitt förvärvsarbete och de får inte heller 

särskilt bra betalt för sin sålda tid. Detta leder till att arbete upplevs mer som en plikt än något som 

den enskilde utför av egen fri vilja. Förvärvsarbetet får då en tvingande karaktär och upplevs ta tid 

ifrån sådant som den enskilde hellre skulle vilja göra. 

 

Kvinnor har allmänhet lägre lön, de har svårare att hävda sig arbetsmarknaden. Detta då de rent 

generellt har högre frånvaro, men de har även högre frånvaro för vård av barn, dessutom arbetar 

de oftare deltid. Detta i sin tur gör det svårare för dem att häva sig på arbetsmarknaden. Kvinnan 

har en solidarisk inställning till förvärvsarbetet men hon har kanske inte möjlighet att ägna sig åt 

förvärvsarbete den utsträckning hon skulle vilja, då hon är dubbelarbetande och detta leder till att 

hon får prioritera deltidsarbete för att hinna med det som ska göra utanför förvärvsarbetet. Detta 

för att det vardagliga hemarbetet är något som måste göras för att vardagen skall fungera, den som 

i största utsträckningen gör detta är just kvinnan. Detta dubbelarbetande innebär stora krav henne 

och medför stor fysisk och psykisk press. Hon kan således ha en instrumentell inställning till de 

hushållssysslor som gör måste göras för att vardagen skall fungera, hon gör det inte för att hon vill 

utanför att någon måste. Hemarbetet således tvingande och det upplevs då som det tar tid ifrån 

annat som kvinnan vill göra. Det svårt att balansera de krav som kvinnan har på sig och detta kan 

medföra att kvinnan väljer att ansöka om friår. Under friåret förflyttades hennes tid från 

förvärvsarbete till att göra vad hon vill samt till vila, barnen och hemmet. 
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Mannen har oftast bättre förutsättningar på arbetet, de är inte i lika stor utsträckning frånvarande 

som kvinnan och de har oftast högre lön. Mannen har en mer instrumentell inställning till sitt arbete 

han arbetar främst för lönen skull så länge det lönar sig och har inte lika stort socialt utbyte av det. 

Det kan kännas som att arbetet främst utgörs av plikt och inte av fri vilja. Han har dock inte en 

instrumentell inställning till hemmet eftersom han inte ägnar någon större tid åt de vardagliga 

sysslorna. De sysslor som han mest står för är de som gäller enklare reparationer av hem och bil. 

Detta är dock inte vardagliga sysslor utan kan fördelas jämt under en längre tid vilket inte de 

kvinnliga dagliga sysslorna kan göra. Därför upplevs inte hans hemarbete lika betungande. Han 

ägnar mer tid åt fritid och sådant som har med hans egna och familjens gemensamma intressen att 

göra. Dock ökade hans sysselsättning i hemmet under friåret vilket visar att han inte ägnar sig åt 

detta förrän han har mer tid över till sig själv och kan lägga mer tid till hemarbete. Männen 

förflyttade sin tid för att studera, göra intressen på egen hand och sist ägna sig åt familjen intressen. 

Detta visar att mannen fortfarande har en  inställning som visar att arbetet är av viktig karaktär och 

den egna tiden är av stor betydelse, den tiden som han kan ägna sig åt på grund av att kvinnan gör 

de vardagliga sysslorna hemmet som måste göras för att familjens vardag ska fungera, de sysslor 

som kräver mest t d och ork. 

 

Denna undersökning visar således att förvärvsarbete och obetalt arbete påverkar individen till att 

söka friar. Deras inställningar av dessa visar att de söker friår å olika grunder och för olika ändamål, 

Det visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller deras inställningar till 

de olika arbetsförhållanden men även var de väljer eller måste lägga sin tid, både före och under 

friåret. 
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Friårsansökningar

Sida 1

Bilaga 2

Totalt: beslutade under 2002 Ej beslutade: I kö: från 2003 Obestämda
Ansökningar inkomna 20020430
Totalt ansökningar 230 101 110 13 2

Kvinnor: 157 75 68 13
Män: 68 26 42 0

Åldersfördelning  Kvinnor   Män Kvinnor        Män Kvinnor             Män Kvinnor       Män
20-30 (-19             10         5         15 5                                      5   5                      5        10 0
31-40 (197            33        11          44 19                 4                23 14                      7        21 3 3
41-50 (196            42        26          68 24               11                35  18                    15         33 7 7
51-60 (195            55        23          78 24                 9                33 29                    14         43 3 3
61-55 (194              5         3        8  3                  2                 5   2                     1           3 0
Summa:             145        68 213 75                26             101  68                   42       110 13                0 13

Arbetsgivare:
Kommuner         100         25 125 47                  9               56 53                    16         69 7 7
Landsting            19           8 27 12                                   12 7                        8        15 3 3

50 14                 16               30 3                      17         20 2 2
9  2                   1                 3 5                      1           6 1 1

Summa:             143        68 211 75                 26              101 68                    42        110 13                  0 13

Friårsansökningar 

Privata arb           17         33
Andra myn            7           2

Sammanställt av Stefan Alenius
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