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Sammanfattning 
I rapporten utvärderas friårsprogrammet, som bedrevs på försök i tolv kommu-
ner under perioden februari 2002–december 2004. Friåret är sedan januari 2005 
infört i hela landet. Friår innebär att en anställd får vara ledig från sitt arbete i 
3–12 månader samtidigt som en arbetslös anställs som vikarie för den som är 
ledig. I rapporten studeras friårets arbetsmarknadseffekter. Resultaten visar att 
de som har varit friårslediga inte arbetar i större omfattning efter friåret än vad 
de annars skulle ha gjort. Friåret tycks inte bidra till minskad sjukfrånvaro men 
kan leda till tidigare pensionering. Att vara friårsledig innebär en negativ effekt 
på löneutvecklingen: månadslönen minskar med i genomsnitt 3 %. Det finns en 
positiv effekt av att få ett friårsvikariat. I genomsnitt minskar vikariernas tid i 
öppen arbetslöshet och i arbetsmarknadspolitiska program med 23 dagar under 
det år som efterföljer vikariatet. Om vikariatet är långt ökar sannolikheten att få 
en fast anställning hos samma arbetsgivare, men det minskar inte risken att vara 
arbetslös och påverkar inte lönen i jämförelse med ett kortare vikariat. 

                                                      
1 Rapporten är en sammanfattning av Nordström Skans & Lindqvist (2005) och Larsson m fl 
(2005). Författarna tackar Michael Söderström (ARS Research), Eva Mörk, Johnny Ingvarsson, 
Eva Hall, Anders Wellman, Ulf Svärdh samt deltagare vid seminarium vid IFAU och Närings-
departementet. Ett särskilt tack riktas dessutom till alla som besvarat IFAU:s enkäter. 
♣ Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Box 513, 751 20 Uppsala. E-post: 
Linus.Lindqvist@ifau.uu.se, tfn: 018-471 70 97, Laura.Larsson@ifau.uu.se, tfn: 018-471 70 82, 
Oskar.Nordstrom_Skans@ifau.uu.se tfn: 018-471 70 79. 
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1 Inledning 
Under perioden februari 2002–december 2004 genomfördes ett försök med fri-
år i tolv kommuner. Friåret är sedan januari 2005 infört i samtliga kommuner i 
landet. Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program som innebär att en an-
ställd får vara ledig från sitt arbete i högst ett år samtidigt som en arbetslös an-
ställs som vikarie för den som är ledig. Friårsprogrammet har två huvudsakliga 
syften, dels att erbjuda anställda en möjlighet till rekreation, kompetenshöjning 
eller start av eget företag, dels att erbjuda arbetslösa en möjlighet att stärka sin 
ställning på arbetsmarknaden genom de tillfälliga arbeten som uppstår när de 
anställda är friårslediga. Vikarien ska vid anställningstillfället vara registrerad 
som arbetslös vid arbetsförmedlingen. 
 
1.1 IFAU:s uppdrag 
IFAU har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att följa upp och utvärdera 
försöksverksamheten med friår. IFAU:s uppdrag ska redovisas i tre delrappor-
ter, varav de två första utgivits 2003 respektive 2004: Fröberg m fl (2003) är en 
uppföljning av hur friåret implementerats. Rapporten innehåller även en diskus-
sion av friårets förväntade arbetsmarknadseffekter baserad på tidigare erfaren-
heter av liknande försök. Lindqvist (2004) innehåller en utförlig beskrivning av 
deltagare och arbetsgivare i friårsförsöket. I denna avslutande rapport redovisas 
friårets arbetsmarknadseffekter, dels med avseende på effekter på de friårsledi-
gas arbetsutbud och lön, dels med avseende på friårets effekter för de vikarier 
som deltagit i försöket. 

 
1.2 Rapportens syfte och disposition 
Rapportens huvudsakliga syfte är att redovisa friårets arbetsmarknadseffekter, 
både för dem som varit friårslediga och för dem som deltagit som vikarier. 
Rapporten är en sammanfattning av Nordström Skans & Lindqvist (2005) samt 
Larsson m fl (2005). Vidare ges också en sammanfattning av IFAU:s två tidiga-
re delrapporter om friåret. I rapporten besvaras följande huvudsakliga frågor: 
 

• Hur påverkar friåret de ledigas framtida arbetsutbud och lön? 
• Stärker vikarierna sin ställning på arbetsmarknaden? 
• Stärker vikarierna sin ställning mer om vikariatet är långt? 
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Rapporten är disponerad på följande sätt: I avsnitt 2 beskrivs friårsförsökets 
utformning. Avsnitt 3 sammanfattar resultaten från IFAU:s två tidigare upp-
följningar av friåret samt för en diskussion om friårets förväntade makroeffek-
ter. I avsnitt 4 diskuteras hur effekter av friårsprogrammet kan mätas. Arbets-
marknadseffekter av friårsledighet och friårsvikariat utvärderas i avsnitt 5 re-
spektive avsnitt 6. I avsnitt 7 sammanfattas och diskuteras rapportens huvud-
sakliga resultat. 

 
 

2 Friårsförsökets utformning 
Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program som regleras av förordningen 
(2001:1300) om friåret. Programmet bedrevs på försök i 12 kommuner under 
perioden februari 2002–december 2004, och är sedan den 1 januari 2005 infört 
i landets samtliga kommuner. Friår innebär att en anställd ges en möjlighet att 
vara ledig från sitt arbete under 3–12 månader, samtidigt som en person som är 
inskriven som arbetslös vid arbetsförmedlingen anställs som vikarie under le-
digheten. Syftet med friåret är dels att ge anställda en möjlighet att utbilda sig, 
starta eget företag eller ägna sig åt rekreation, dels att erbjuda arbetslösa en 
möjlighet att förbättra sin ställning på arbetsmarknaden genom det tillfälliga 
arbete som uppstår under friårsledigheten.2 

Den som är friårsledig får ersättning i form av aktivitetsstöd, som motsvarar 
85 % av det belopp som skulle ha utbetalats som arbetslöshetsersättning om 
han eller hon istället hade varit arbetslös. Det motsvarar 68 % av den lediges 
bruttolön. Maximalt utbetalas dock 13 622 kronor per månad (621 kronor per 
dag) under de första 100 dagarna, därefter maximalt 12 716 kronor per månad 
(578 kronor per dag).3 

Den som är friårsledig får själv bestämma hur ledigheten ska tillbringas. Det 
är dock inte tillåtet att arbeta, varken vid den ordinarie arbetsplatsen eller vid en 
annan arbetsplats, och samtidigt uppbära ersättning. Att starta och driva ett eget 
företag är däremot tillåtet, och det är också möjligt att behålla en redan etable-
rad bisyssla. 

För att få delta i friårsförsöket krävdes att arbetstagaren har haft sin huvud-
sakliga arbetsplats i någon av de tolv kommuner där friårsförsöket pågått. Ar-
                                                      
2 Proposition 2004/2005:1 Bilaga 18. 
3 Uppgifterna gäller för 2002. 
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betstagaren måste även ha varit anställd hos samma arbetsgivare under minst 
två år före friårsledigheten. Helt avgörande är dessutom att arbetsgivaren god-
känner arbetstagarens ansökan om friårsledighet. 

För att friårsledigheten ska komma till stånd krävs att arbetsgivaren, i sam-
råd med arbetsförmedlingen, anställer en vikarie för den som är ledig. Vikarien 
ska vid anställningstillfället vara registrerad som arbetslös vid arbetsförmed-
lingen.4 Vikarien ska anställas med minst samma sysselsättningsgrad som den 
som är ledig. Vikarien behöver dock inte arbeta med samma arbetsuppgifter 
utan kan också ersätta en annan anställd som i sin tur vikarierar för den som är 
friårsledig. En sådan omfördelning av arbetsuppgifter kan ske i flera led. Vika-
rien ska anställas med samma anställningsvillkor som vid en visstidsanställning 
samt erhålla avtalsenlig lön från arbetsgivaren. 

Av cirka 80 kommuner som ansökte om att få delta i friårsförsöket valdes 
12 ut som försökskommuner. Tanken var att de kommuner som valdes skulle 
”återspegla de regionala skillnader som präglar Sverige”.5 I försöket ingick 
Gällivare, Piteå, Strömsund, Västerås, Botkyrka, Katrineholm, Hällefors, Åmål, 
Göteborg, Hultsfred, Landskrona och Lund. 

 
2.1 Friårsprogrammet från den 1 januari 2005 
Friårsprogrammet är sedan den 1 januari 2005 infört i landets samtliga kom-
muner. Regeringens mål är att antalet programdeltagare ska uppgå till 12 000 i 
genomsnitt under 2005. Inför friårets nationella införande beslutade regeringen 
att förtydliga det arbetsmarknadspolitiska syftet med friår: långtidsinskrivna, 
arbetshandikappade och invandrare ska utgöra en större andel av vikarierna.6 
För att uppnå detta mål har förordning (2001:1300) om friår ändrats såtillvida 
att arbetsförmedlingen givits större möjlighet att påverka vem som ska anställas 
som vikarie. Från och med den 1 januari 2005 ska arbetsgivarna anställa vikari-
er som arbetsförmedlingen givit på förslag. Arbetsförmedlingen ska i första 
hand anvisa personer som tillhör de prioriterade grupperna. En arbetssökande 
som inte tillhör en prioriterad grupp ska anvisas som friårsvikare först när det 
står klart att någon lämplig vikarie ur de prioriterade grupperna inte har kunnat 

                                                      
4 Om någon annan än den som är tänkt att anställas som vikarie gör anspråk på företrädesrätt till 
anställningen enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd får anvisningen inte göras. 
5 Näringsminister Björn Rosengren i Näringsdepartementets pressmeddelande från den 28 no-
vember 2001. 
6 Proposition 2004/2005:1 Bilaga 18. 
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hittas.7 Anställningsförfarandet är således ändrat, men de krav som ställs på ar-
betsgivare respektive vikarie motsvarar de som ställdes under försöksverksam-
heten, det vill säga det finns inte något krav om att vikaren ska ha varit arbets-
lös en viss tid före vikariatet och det är arbetsgivaren som slutligen avgör vem 
som ska anställas som ersättare för den som är ledig.8 I maj 2005 infördes ett 
ytterligare tillägg till förordningen (2001:1300) om friår som understryker att 
ett av programmets huvudsyften är att erbjuda arbetstagare friårsledighet, oav-
sett om den som anställs som vikarie tillhör någon av de prioriterade grupperna 
eller ej.9 
 
 

3 Tidigare uppföljningar av friåret10 
Nedan ges en sammanfattning av de huvudsakliga resultat som presenterats i 
IFAU:s två första uppföljningar av friårsprogrammet. Fröberg m fl (2003) är en 
uppföljning av införandet av programmet. Rapporten bygger på intervjuer med 
arbetsförmedlare i de kommuner där försöket bedrivits samt på statistik från 
Ams. I rapporten diskuteras även programmets potentiella arbetsmarknadsef-
fekter utifrån erfarenheter från studier av liknande program i Sverige och utom-
lands. I Lindqvist (2004) ges en beskrivning av deltagarna i försöket samt en 
redogörelse över arbetsgivarnas motiv vid beviljandet av friårsledigheterna och 
vid rekryteringen av vikarierna. Rapporten bygger på information från delta-
garenkäter samt på enkäter riktade till arbetsgivare som beviljat friårsledigheter 
och anställt friårsvikarier. Nedan sammanfattas de huvudsakliga resultaten från 
rapporterna vad avser de friårslediga, friårsvikarierna samt friårets förväntade 
makroeffekter. 

 
3.1 Friårslediga 
Ett av friårets huvudsakliga syften är att erbjuda arbetstagare möjlighet till ett 
tillfälligt avbrott från arbetslivet. Friåret riktas i detta avseende inte mot någon 
                                                      
7 Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd (AMSFS 2004:12) om tillämpningen av förordningen 
(2001:1300) om friår. 
8 Arbetsgivaren kan således välja vem av de föreslagna vikarierna som ska anställas och har ock-
så rätt att avstå från att bevilja friårsledighet om någon (enligt arbetsgivaren) lämplig vikarie inte 
hittas. 
9  Förordning om ändring i förordningen (2001:1300) om friåret. 
10 Avsnittet baseras på Fröberg m fl (2003) samt Lindqvist (2004). 
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särskild målgrupp på arbetsmarknaden. Samtliga arbetstagare som uppfyller de 
givna villkoren vad avser anställningstid och kommun har haft möjlighet att an-
söka om friårsledighet. Det finns inte heller någon styrning av vad de friårsle-
diga ska göra under sitt förvärvsavbrott. Syftet med friårsledighet uppfylls 
därmed, oavsett vilka arbetstagare som deltar i programmet och oavsett hur de 
spenderar sin ledighet. Friårsprogrammet kan dock tänkas medföra olika kon-
sekvenser för olika yrkes- och åldersgrupper samt medföra olika arbetsmark-
nadseffekter beroende på hur de lediga väljer att tillbringa sin ledighet. I Lind-
qvist (2004) ges därför en beskrivning av dem som varit friårslediga samt vad 
de har gjort under sin ledighet. 

Kvinnor, offentliganställda och äldre arbetstagare har varit överrepresente-
rade bland de friårslediga. Vidare har de lediga varit koncentrerade till vissa 
yrkesgrupper, framförallt inom vård och barnomsorg samt till yrkesgrupper 
med relativt låga löner och med liten lönespridning. Att dessa grupper är över-
representerade kan ha flera förklaringar. Erfarenheter från tidigare studier, t ex 
Le Grand m fl (2001), tyder på att kvinnor, offentliganställda och äldre arbets-
tagare kan ha mindre att förlora på ett förvärvsavbrott med avseende på framti-
da löneutveckling. Detta gäller även arbetstagare inom yrkesgrupper där löne-
spridningen är liten. Ersättningens konstruktion gör också att personer med 
höga månadslöner förlorar en större andel av sin inkomst relativt arbetstagare 
med löner under ersättningstaket. Ur ett inkomstperspektiv är friåret därmed 
mindre attraktivt för personer med högre månadslöner. Men det är även tänk-
bart att grupper med mycket låga löner avstår från att ansöka om friårsledighet 
eftersom ersättningen maximalt täcker cirka 68 % av lönen. 

Yrkesfördelningen kan också bero på den relativt goda tillgången till vikari-
er inom offentlig sektor eller på att många friårslediga arbetar i yrken som krä-
ver liten arbetsplatsspecifik kunskap, vilket gör det lättare att hitta ersättare 
med rätt kompetens för yrket. 

Under ledigheten ägnade sig 55 % åt rekreation, 22 % gick en utbildning, 
15 % vårdade barn eller anhörig medan 6 % startade ett eget företag. Program-
met ger i viss utsträckning upphov till dödviktseffekter, det vill säga subventio-
nering av verksamhet som skulle ha kommit till stånd även utan programmet. 
Var tredje ledig som gick en utbildning och varannan som startade ett eget före-
tag skulle troligen ha gjort det även utan friåret. 

Omkring 4 % skulle troligen ha varit sjukskrivna under minst hälften av fri-
årsledigheten. Det antyder att friårsledighet på kort sikt endast i begränsad om-
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fattning utgör ett substitut för långa sjukskrivningsperioder. I Tabell 1 nedan 
ges en beskrivning av de friårslediga i jämförelse med samtliga sysselsatta. 

 
Tabell 1 Friårslediga i jämförelse med samtliga sysselsatta 

 Friårslediga* Samtliga sysselsatta** 

Andel kvinnor 75 % 48 % 
Andel med utomnordiskt medborgarskap 1 % 3 % 
Medelålder 47 år  41 år*** 
Andel under 25 år 1 % 10 % 
Andel 55 år eller äldre 30 % 18 % 
Genomsnittlig arbetslivserfarenhet 25 år – 
Andel i offentlig sektor 63 % 31 % 

Kommunal sektor 50 % 26 % 
Friårsledighetens längd, genomsnitt 10 månader – 
Friårsledighetens längd, median 12 månader – 
Antal personer 1 479 4 244 100 

* Beräkningen baseras på det urval som besvarade IFAU:s första enkätundersökning av friåret. 
Dessa påbörjade ledigheterna under perioden mars 2002–mars 2003. 
** SCB (2002) AKU, Grundtabeller Årsmedeltal 2002. 
*** Antalet sysselsatta i åldrarna 25-55 redovisas endast i 5-årsklasser i SCB (2002) och har an-
tagits jämt fördelade inom dessa intervall vid beräkningen av medelåldern. 

 
3.2 Friårsvikarier 
Friårets arbetsmarknadspolitiska syfte är att stärka arbetslösas ställning på ar-
betsmarknaden genom det vikariat som uppstår under de friårsledigas frånvaro. 
Vikariatet fungerar som en visstidsanställning. Arbetsgivaren har därmed rätt 
att avgöra vem som ska anställas som ersättare för den som är friårsledig. Det 
enda formella krav som ställs är att vikarien vid anställningstillfället ska vara 
inskriven som arbetslös vid arbetsförmedlingen samt att anställningen ska ske i 
samråd med arbetsförmedlingen.11 

Resultaten i Lindqvist (2004) visar att friårsvikarierna står närmare arbets-
marknaden än arbetslösa i genomsnitt. Vikarierna är yngre, har en genomsnitt-
ligt högre utbildningsnivå, har i lägre utsträckning något arbetshandikapp och 

                                                      
11 Sedan den 1 januari 2005 ska arbetsförmedlingen ge förslag på lämplig vikare, och i första 
hand föreslå någon som är långtidsinskriven som arbetssökande, som har ett funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga eller som är invandrare. 
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har i genomsnitt en betydligt kortare period av inskrivning vid arbetsförmed-
lingen bakom sig jämfört med övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen. 

Arbetsgivarna har ofta själva givit förslag på ersättare till de friårslediga. 
Det är också vanligt att vikarierna rekryterats bland personer som redan arbeta-
de, eller vid något tidigare tillfälle hade arbetat vid arbetsplatsen: en dryg tred-
jedel arbetade vid arbetsplatsen när de blev erbjudna vikariatet och ungefär 
hälften hade vid något tidigare tillfälle varit anställda vid arbetsplatsen. Detta 
resultat strider inte mot de formella krav som ställs på vikarien: en dags regi-
strering som arbetslös är tillräckligt för att vara kvalificerad som ersättare för 
en friårsledig. Men resultatet visar att vikarierna endast i begränsad utsträck-
ning anställts efter förslag från arbetsförmedlingen. Med vikariernas ibland 
mycket korta arbetslöshetshistoria i åtanke går det heller inte att utesluta att en 
del av vikarierna registrerats vid arbetsförmedlingen endast i syfte att kvalifice-
ras för vikariatet. 

Regeringen beslutade inför friårets nationella införande att förtydliga det ar-
betsmarknadspolitiska syftet med programmet: personer tillhörande de priorite-
rade grupperna långtidsinskrivna, arbetshandikappade och invandrare ska utgö-
ra en större andel av vikarierna. I Tabell 2 ges en beskrivning av vikarierna un-
der försöksverksamheten och vikarierna under perioden januari–februari 2005 i 
jämförelse med övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen. Jämförelsen visar att 
det förändrade rekryteringssättet tycks ha lett till att vikarierna i betydligt högre 
grad rekryterats bland arbetssökande med längre inskrivningstider. 
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Tabell 2 Friårsvikarier i jämförelse med övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen 

 Övriga 
inskrivna* 

Friårsvikarirer 
aug 2002–

mar 2003 

Friårsvikarier 
jan–feb 2005 

Andel kvinnor 52 % 67 % 63 % 
Andel med utomnordiskt medborgarskap 9 % 7 % 10 % 
Andel med något arbetshandikapp** 22 % 3 % 8 % 
Andel med högst grundskoleutbildning 29 % 13 % 17 % 
Andel med högst gymnasieutbildning 50 % 53 % 54 % 
Andel med eftergymnasial utbildning 31 % 34 % 28 % 
Median längd på senaste inskrivningsperioden 341 dagar 77 dagar 300 dagar 
Genomsnittlig ålder 40 år 34 år 35 år 
Andel under 26 år  17 % 28 % 25 % 
Andel 55 år eller äldre  17 % 5 % 6 % 
Antal individer 601 360 1 060 5 035 

*Samtliga som var registrerade vid arbetsförmedlingen den 1 oktober 2002. Detta datum motsva-
rar medianen av startdatumen för de friårsvikarier som ingår i effektutvärderingen. 
**under den senaste inskrivningsperioden. 

 
3.3 Friårets förväntade makroeffekter 
Friåret kan, förutom att påverka dem som deltar i programmet, även påverka 
förutsättningarna för dem som inte deltar i programmet genom så kallade mak-
roeffekter. Speciellt gäller detta om programmet omfattar många deltagare. Den 
empiriska analysen i denna rapport behandlar endast friårets individeffekter 
(avsnitt 5–6). Anledningen till det är att programmet under försöksperioden var 
relativt litet, och att arbetsmarknaden hela tiden påverkas av en mängd olika 
faktorer som är svåra att ta hänsyn till i en empirisk analys av programmets 
makroeffekter. Det är därför svårt att på makronivå utvärdera vad som är en ef-
fekt av friårsprogrammet och vad som beror på andra faktorer. Nedan förs istäl-
let en diskussion om de förväntade makroeffekterna av friårsprogrammet.12 

För att förenkla analysen kan befolkningen delas upp i deltagare och icke-
deltagare i arbetskraften. Att delta i arbetskraften innebär antingen att en person 
arbetar eller är tillgänglig för att arbeta, det vill säga är arbetslös. Enligt denna 
definition deltar de lediga inte i arbetskraften eftersom de varken arbetar eller 
är tillgängliga för att arbeta. 
                                                      
12 En diskussion av friårets förväntade makroeffekter återfinns även i Fröberg m fl (2003). 
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Friåret innebär att vissa av de arbetande (de friårslediga) tillfälligt lämnar 
arbetskraften och ersätts av tidigare arbetslösa (vikarier). Eftersom vikarierna 
ersätter de lediga på dessas arbetsplatser påverkas inte antalet arbetande på kort 
sikt. Notera dock att de friårslediga, till skillnad från de arbetslösa, inte är ar-
betssökande. Friåret innebär således en omflyttning av arbetande och arbetslö-
sa, vilket innebär att antalet arbetande är konstant medan antalet personer som 
finns tillgängliga för att arbeta minskar. Det kan också uttryckas som att ett an-
tal arbetslösa som har betalt för att söka arbete, ersätts med ett lika stort antal 
personer (friårslediga) som har betalt för att inte arbeta eller söka arbete. Den 
avgörande frågan är därmed vilken påverkan detta har på arbetsmarknaden på 
lång sikt. 

Det finns goda skäl att tro att antalet personer som söker arbete (och som 
därigenom är tillgängliga för att arbeta) påverkar antalet arbetstillfällen; en van-
lig observation vid jämförelser mellan länder och över tiden är att andelen av 
arbetskraften som är arbetslös respektive sysselsatt är ungefär densamma oav-
sett arbetskraftens storlek (se t ex Layard m fl, 1991). Ett specifikt exempel 
från Sverige är att andelen arbetslösa inte verkade påverkas av den kraftiga ök-
ningen i kvinnligt arbetskraftsdeltagande under perioden 1965–1990.13 Antalet 
arbetstillfällen tycks alltså påverkas av hur många som kan och vill arbeta. En 
konsekvens av detta är att friåret kan förväntas leda till en minskning av antalet 
arbetstillfällen eftersom antalet personer som finns tillgängliga för att arbeta 
minskar. 

Generellt kan mekanismen förklaras på följande sätt: ju fler som söker arbe-
te, desto lättare är det för arbetsgivare att hitta lämpliga arbetstagare.14 Därmed 
blir det mer lönsamt för arbetsgivarna att skapa nya arbeten och söka efter per-
sonal. Vidare kan arbeten trängas undan via lönebildningen. Det är rimligt att 
anta att löneökningar i allmänhet gör att antalet jobb minskar eftersom det blir 
dyrare att anställa. En faktor som i sin tur påverkar arbetstagarnas löneanspråk, 
är hur risken för arbetslöshet bedöms. Om det finns många arbetssökande, och 
därmed stor konkurrens om de tillgängliga jobben, blir löneanspråken lägre. Ef-
tersom friåret på kort sikt innebär en minskning av antalet personer som kon-
kurrerar om arbetstillfällena kan lönekraven komma att öka, vilket gör det dyra-

                                                      
13 Se t ex Björklund m fl (1996). 
14 Beskrivningen av mekanismerna bakom jämviktsarbetslösheten bygger på nationalekonomiska 
standardmodeller, se t ex Pissarides (2000). 
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re att anställa. Det kan på längre sikt leda till undanträngning av sysselsättning 
tills dess att en ny balans mellan löner och arbetslöshet infunnit sig. 

En central, men svårbesvarad, fråga är förstås hur mycket sysselsättning 
som trängs undan på detta sätt. Om andelen arbetslösa är relativt oberoende av 
arbetskraftens storlek minskar sysselsättningen proportionellt mot storleken på 
friårsprogrammet: med 5 % arbetslöshet skulle sysselsättningen minska med 
95 % av antalet friårslediga. Med den nuvarande omfattningen på friårspro-
grammet, 12 000 deltagare i genomsnitt per månad, skulle den långsiktiga 
minskningen av sysselsättningen därmed omfatta 11 400 personer. Denna siffra 
bygger dock på en hel del förenklingar. Exempelvis antas att alla individer är 
identiska och att programmet inte har någon effekt för vare sig lediga eller 
vikarier. Storleken på sysselsättningsminskningen beror dock i realiteten på 
vilka som faktiskt deltar i programmet och vilka effekter programmet har. Om 
de lediga ökar sitt arbetsutbud senare i livet, t ex genom minskad sjukfrånvaro 
eller höjd pensionsålder, mildras effekterna proportionellt mot denna ökning. 
Och om de som anställs som vikarier annars skulle ha haft svårt att få arbete, 
men genom vikariaten når en stärkt ställning på arbetsmarknaden, blir syssel-
sättningsminskningen troligen mindre. 

 
 

4 Hur mäts friårets arbetsmarknads-
effekter? 

I denna rapport utvärderas friårsprogrammets arbetsmarknadseffekter. Det teo-
retiska resonemang som presenteras nedan ger en allmän bakgrund till utvärde-
ring av ett arbetsmarknadspolitiskt program. I detta avsnitt görs därför ingen åt-
skillnad mellan friårsledighet och friårsvikariat. Istället används begreppet pro-
gramdeltagande. Effekterna av friårsledighet och friårsvikariat utvärderas dock 
naturligtvis var för sig. 

I en utvärdering är det avgörande att särskilja begreppen utfall och effekt. Ett 
utfall efter friårsprogrammet kan t ex vara att en viss andel av de friårslediga 
byter arbete efter sin ledighet eller att en viss andel av vikarierna får ett fast ar-
bete efter vikariatets slut. Dessa utfall behöver dock inte nödvändigtvis vara en 
följd av deltagandet i friårsprogrammet. Det är fullt möjligt att de som bytt ar-
bete efter ledigheten skulle ha gjort det ändå, och att vissa vikarier får ett fast 
arbete efter vikariatets slut kan t ex bero på deras tidigare kontakter med andra 
arbetsgivare eller på deras sökbeteende och personliga egenskaper. Det är såle-
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des inte möjligt att bedöma hur väl friårsprogrammet fungerar endast genom att 
titta på olika utfall efter programmet. Istället behövs en effektutvärdering, där 
det specifika bidrag som programmet ger upphov till mäts. 

Effekten av programdeltagandet motsvaras av skillnaden mellan det faktiska 
utfallet och det utfall som skulle ha inträffat om deltagarna inte erbjudits plats i 
friårsprogrammet. Det är dock av naturliga skäl inte möjligt att mäta ”den san-
na” effekten av deltagande i friårsprogrammet eftersom en individ inte både 
kan delta och inte delta i programmet; vad deltagaren skulle ha gjort istället om 
han eller hon inte hade varit friårsledig eller friårsvikarie är per definition 
okänt.15 

Det finns dock olika statistiska metoder som kan användas för att empiriskt 
mäta individeffekter av programdeltagande. Den ideala förutsättningen är en 
experimentsituation, där programdeltagande respektive icke programdeltagande 
slumpmässigt fördelas inom den grupp av individer som är aktuella för det pro-
gram som ska undersökas. På detta sätt kan de som fick delta i programmet 
(behandlingsgrupp) och de som inte fick delta i programmet (jämförelsegrupp) 
i genomsnitt förväntas vara identiska i alla avseenden, förutom att behandlings-
gruppen tagit del av programmet. Utfallet efter avslutat programdeltagande kan 
därefter jämföras mellan behandlings- och jämförelsegrupp. Skillnaden mellan 
grupperna motsvarar de genomsnittliga effekter programdeltagandet ger upp-
hov till.16 

Friårsförsöket utformades dock inte som ett experiment. För att kunna ut-
värdera programmets effekter jämförs istället det faktiska utfallet för deltagarna 
i programmet med utfallet för en jämförelsegrupp bestående av individer som i 
så hög utsträckning som möjligt liknar gruppen av programdeltagare. Genom 
en sådan jämförelse kan den genomsnittliga effekten av programmet beräknas.17 
De specifika metoder som använts i utvärderingen redovisas i respektive av-
snitt. 

 

                                                      
15 För en utförligare diskussion av skillnaden mellan att följa upp och att utvärdera ett arbets-
marknadspolitiskt program, se Hemström & Martinson (2002). 
16 Björklund m fl (1996). 
17 För att jämförelsen ska vara giltig krävs att det inte förekommer någon typ av selektion. Med 
selektion menas att gruppen av programdeltagare skiljer sig åt systematiskt från jämförelsegrup-
pen i andra avseenden än att de deltagit i programmet. Om grupperna systematiskt skiljer sig åt i 
något avseende som påverkar utfallet och som inte fångas upp i det datamaterial som jämförelsen 
baseras på, riskerar effektutvärderingen att bli missvisande. 
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5 Arbetsmarknadseffekter av friårs-
ledighet18 

Friårsledighet kan innebära både fördelar och nackdelar för individen. Ledighe-
ten innebär fritid som kan ägnas åt rekreation, omsorg om barn, utbildning osv. 
Men att vara friårsledig medför också en lägre inkomst och därmed sämre kon-
sumtionsmöjligheter. Det förvärvsavbrott som ledigheten innebär kan också få 
konsekvenser för den anställdes framtida arbetsliv: arbetsutbud och löneutveck-
ling kan påverkas även efter det att friårsledigheten har avslutats. Det är dessa 
arbetsmarknadseffekter som studeras i avsnittet. 

Det finns ett flertal orsaker till att friårsledighet kan tänkas få effekter på ar-
betstagarens framtida arbetsutbud: ledigheten medför en möjlighet för indivi-
den att vila upp sig, vilket skulle kunna förebygga framtida sjukfrånvaro samt 
höja den ålder vid vilken arbetstagaren går i pension. Men det är också möjligt 
att ledigheten kan bidra till ett minskat arbetsutbud, t ex genom att individens 
värdering av arbete i förhållande till fritid förändras eller att individen anpassar 
sin levnadsstandard efter en lägre inkomstnivå. 

Friårsledigheten kan även tänkas påverka individens framtida löneutveck-
ling. Om den friårsledige t ex går en utbildning eller startar ett företag är det 
tänkbart att framtida löneutveckling påverkas positivt. Friåret innebär dock för-
lorad arbetslivserfarenhet under den period som ledigheten pågår, vilket kan 
påverka framtida lön negativt. Edin & Gustavsson (2005) visar dessutom att 
perioder av frånvaro från arbetslivet kan medföra en förlust av kunskaper ut-
över utebliven arbetslivserfarenhet, vilket kan tänkas ge en lägre framtida löne-
utveckling.19 

Ett förvärvsavbrott kan även sända en negativ signal till arbetsgivaren: ar-
betstagare som gör ett avbrott från arbetet kan framstå som mindre motiverade 
jämfört med arbetstagare som istället fortsätter att arbeta. Det är dock troligt att 
olika typer av förvärvsavbrott medför olika konsekvenser för individen. Ett 
”förväntat” förvärvsavbrott som t ex föräldraledighet kan generellt väntas få 

                                                      
18 Avsnittet är en sammanfattning av Nordström Skans & Lindqvist (2005). 
19 I Edin & Gustafsson (2005) utvärderas förvärvsavbrott på grund av arbetslöshet. 
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mindre negativa konsekvenser på lång sikt än t ex förvärvsavbrott på grund av 
arbetslöshet.20 

Friårsledighet kan således ha både positiva och negativa effekter på arbets-
utbud och löneutveckling på lång sikt. För att få kunskap om de genomsnittliga 
effekter som friårsledighet ger upphov till krävs därför en empirisk utvärdering. 

 
5.1 Hur påverkas de ledigas framtida arbetsutbud? 
Friårsledighet kan, som diskuterats i avsnittet ovan, påverka programdeltagar-
nas framtida arbetsutbud på en rad olika sätt. Utvärderingen av effekten på de 
friårsledigas arbetsutbud har därför delats upp i tre huvudområden: 
 

• effekt på antalet arbetade timmar 
• effekt på sjukfrånvaro 
• effekt på pensionsålder 

 
Effekterna mäts genom en jämförelse av friårslediga och personer som ansökte 
om friårsledighet, men som inte anvisades plats i programmet (se avsnitt 4 för 
en allmän beskrivning av effektutvärdering). Motivet till denna utvärderingsan-
sats är följande: den relativt sett stora efterfrågan på friårsledighet, i kombina-
tion med arbetsförmedlingens begränsade ekonomiska möjligheter att bevilja 
friårsledigheter, gav upphov till en experimentliknade situation eftersom endast 
ett visst antal av dem som under perioden februari 2002–mars 2003 ansökte om 
friårsledighet gavs möjlighet att ta del av programmet. I 10 av de 12 kommuner 
som ingick i friårsförsöket förekom fler sökande än programplatser.21 Den me-
tod som då tillämpades var att de sökande som först inkommit med sina ansök-
ningar om friår, alternativt de sökande med tidigast önskat startdatum för le-
digheten, beviljades ledigt medan resterande ansökningar avslogs på grund av 
medelsbrist.22 Fördelningen av friårsledigheterna styrdes således av de tidpunk-
ter då ansökningarna inkommit till arbetsförmedlingen och av de startdatum 
som de sökande önskade vara lediga. Fördelningen av programplatserna inom 
gruppen ”friårssökande” kan därför i huvudsak betraktas som slumpmässig, ef-
                                                      
20 Albrecht m fl (1999). 
21 I Botkyrka och Katrineholm förekom inte fler sökande än programplatser under den berörda 
perioden. 
22 Det fanns vid tillfället inte någon regel som bestämde hur prioriteringen av ansökningarna 
skulle ske. Arbetsförmedlingarna fick därmed själva avgöra vilken prioriteringsmetod som skulle 
användas (se avsnitt 2.2 i Fröberg m fl, 2003). 
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tersom det var arbetsförmedlingens begränsade ekonomiska resurser som (i de 
flesta fall) styrde urvalet av de friårslediga, inte de friårssökandes egenskaper. 
På detta sätt kan de som fick friårsledigheten beviljad (fortsättningsvis kallade 
friårslediga) betraktas som behandlingsgrupp medan de som inte fick ledighe-
ten beviljad (fortsättningsvis kallade friårssökande) utgör jämförelsegruppen 
till de friårslediga. De olika utfall som mäts kan därmed jämföras mellan friårs-
lediga och friårssökande för att få en uppskattning av de genomsnittliga indi-
videffekterna av att vara friårsledig. Det är denna ”experimentliknande” situa-
tion som utgör förutsättningen för utvärderingen av ledigheternas effekter på 
arbetsutbud och lön. 

Utvärderingen baseras på registerdata från AMV:s databas Händel samt på 
information från två omfattande enkätundersökningar som riktats både till fri-
årslediga och friårssökande. Via registerdata finns information om start- och 
sluttidpunkter för ledigheterna, samt bakgrundsinformation såsom arbetslös-
hetshistoria, bostadskommun och utbildningsnivå. Uppgifter om deltagarnas 
arbetsutbud och lön har inhämtats via enkäter. I Bilaga A ges en utförligare be-
skrivning av dataunderlaget. 

De två grupperna är mycket lika vad avser samtliga karaktäristika som mäts 
via antingen registerdata eller enkäter.23 Det tyder på att grupperna i huvudsak 
inte skiljer sig åt annat än genom deltagande respektive icke deltagande i friårs-
försöket, vilket gör att det är möjligt att mäta de faktiska effekterna av friårsle-
dighet.24 

Effekterna av friårsledighet på deltagarnas arbetsutbud mäts genom beräk-
ning av olika statistiska modeller. Modellerna tillämpas på data från enkätun-
dersökningarna och de tar därigenom hänsyn till all tillgänglig information om 
både friårslediga och friårssökande. På detta sätt är det möjligt att avgöra vilken 
påverkan deltagande i friårsprogrammet har för olika typer av utfall. För att 
mäta olika utfall används resultatet från den andra av de två genomförda enkät-
undersökningarna. Enkätundersökningen genomfördes under februari 2005 
(ungefär 1–2 år efter att ledigheterna avslutats). De friårslediga och de friårssö-
kande besvarade i denna undersökning frågor om hur många timmar de arbeta-

                                                      
23 De karaktäristika som jämförts mellan grupperna är åldersfördelning, könsfördelning, familje-
bakgrund, arbetslivserfarenhet, anställningsform, sektortillhörighet, genomsnittlig utbildningsni-
vå och lönefördelning. Resultatet av jämförelsen redovisas i Nordström Skans & Lindqvist 
(2005). 
24 Denna utvärderingsansats gör det dock inte möjligt att mäta eventuella effekter av att söka fri-
år, eftersom både friårslediga och friårssökande har ansökt om att få delta i programmet. 

IFAU – Friårets arbetsmarknadseffekter 16 



 

de under en viss specificerad vecka, i vilken form och omfattning de var an-
ställda och i förekommande fall vad orsaken var till att de arbetade mindre än 
36 timmar per vecka. Vidare besvarade respondenterna frågor om antalet tillfäl-
len och dagar i sjukfrånvaro under den tremånadersperiod som föregick under-
sökningstillfället samt frågor om sin faktiska eller planerade pensionsålder. Ut-
fallen är mätta åtminstone 12 månader efter det att friårsledigheten avslutats.25 I 
de modeller som beräknats tas hänsyn till en rad faktorer som kan tänkas på-
verka det utfall som mäts, exempelvis ålder, kön, antal hemmavarande barn, 
utbildningsnivå, sektortillhörighet och arbetslivserfarenhet. 

 
5.1.1 Resultat – friårsledighetens effekter på arbetsutbudet 
Utvärderingen av effekterna av friårsledighet på framtida arbetsutbud gav föl-
jande resultat: de lediga arbetade i genomsnitt en timme mindre per vecka jäm-
fört med jämförelsegruppen. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd, det 
vill säga det finns ingen mätbar effekt av friårsledighet vad avser antalet arbe-
tade timmar. Friårsledigheten tycks heller inte påverka sannolikheten att arbeta 
36 timmar eller mer per vecka eller sannolikheten att ha en heltidsanställning 
(resultatet av skattningarna redovisas i Tabell 3). 

Friårsledighet kan av arbetsgivaren tänkas vara ett tecken på att den ledige 
är mindre motiverad att arbeta vid arbetsplatsen. Detta skulle kunna yttra sig i 
att en arbetstagare som varit friårsledig i högre utsträckning löper risk att bli 
arbetslös än vad som annars skulle ha varit fallet. Det finns dock inte något stöd 
för att friårsledighet ger en ökad risk för arbetslöshet. Det är dock en slutsats 
som ska tolkas med viss försiktighet: de lediga jämförs med personer som ock-
så sökte friårsledighet. Även personerna i jämförelsegruppen kan därmed tän-
kas ha givit en sådan signal till sina arbetsgivare. 

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan behandlingsgrupp 
och jämförelsegrupp vad avser deras sjukfrånvaro under den tremånadersperiod 
som föregick mättillfället. Det finns därmed inte något (mätbart) stöd för att 
friårsledighet reducerar framtida sjukfrånvaro, varken med avseende på antalet 
sjukfrånvarotillfällen eller på antalet sjukfrånvarodagar. Det är en slutsats som 
överensstämmer med resultaten i Lindqvist (2004) där det visas att friårsledig-
het på kort sikt endast i få fall utgör ett substitut för långa sjukskrivningar. 

                                                      
25 Eftersom personerna i jämförelsegruppen inte var friårslediga motsvarar uppföljningshorison-
ten den period som inträffar efter deras planerade friårsledighet. 
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Effekten av friårsledighet på pensionsbeslut har beräknats separat för de in-
divider som vid undersökningstillfället hade fyllt 60 år. En betydligt högre an-
del av dem som varit friårslediga hade vid undersökningstillfället gått i pension 
jämfört med andelen pensionerade bland de friårssökande. Skattningen av fri-
årsledighetens effekt på pensionsåldern är också statistiskt säkerställd på 10 % 
signifikansnivå. Det antyder att friårsledighet kan ha en påskyndande effekt på 
pensionsbeslutet. För gruppen av friårslediga som är äldre än 50 år undersöks 
friårets effekter på deras förväntade pensionsålder. I detta fall finns inte någon 
mätbar effekt av friårsledighet. Analysen grundas emellertid på relativt få ob-
servationer. En mer försiktig slutsats av de beräkningar som gjorts är att friårs-
ledigheten åtminstone inte tycks höja den ålder vid vilken den ledige väljer att 
gå i pension. 

Sammanfattningsvis tycks det inte finnas något stöd för att friårsledighet 
påverkar de ledigas framtida arbetsutbud, vare sig vad avser antalet arbetade 
timmar per vecka, genom en reducerad sjukfrånvaro eller genom en höjd pen-
sionsålder. Resultaten av effektskattningarna redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 3 Effektskattningar av friårsledighet 

 Arbetade 
timmar/vecka 

Arbete minst 
36 timmar/vecka 

Heltidsanställning Ej i arbete 

Skattad effekt -1,186 -0,067 -0,032 -0,067 
Standardfel (1,267) (0,049) (0,050) (0,050) 
Antal obs. 1 605 1 605 1 605 1 605 
 Arbetslöshet Pensionering 

(+60 år) 
Förväntad 

pensionsålder 
(+50 år) 

Antal sjukskriv-
ningstillfällen 

(senaste 3 mån.) 
Skattad effekt 0,004 0,214* -0,619 -0,009 
Standardfel (0,031) (0,112) (0,428) (0,123) 
Antal obs. 1 605 270 745 781 

Notera: arbetade timmar och arbetslöshet gäller veckan före mättillfället. Samtliga skattade mo-
deller tar hänsyn till kommuntillhörighet, ålder, kön, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, sek-
tortillhörighet, anställningens omfattning, inkomst, civilstånd, barn och arbetslöshetsbakgrund. 
 * (**, ***) signifikant på 10 % (5 %, 1 %) signifikansnivå. 
 
5.2 Hur påverkas de ledigas framtida lön? 
Mot bakgrund av tidigare forskning finns det anledning att tro att förvärvsav-
brott kan påverka arbetstagares framtida löneutveckling. Enligt ekonomisk teori 
påverkas en arbetstagares produktivitet, och därmed lön, av utbildning och ar-
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betslivserfarenhet.26 En hög utbildningsnivå och lång arbetslivserfarenhet kan 
därmed förväntas ge en högre lön, allt annat lika. Friårsledighet innebär förlo-
rad arbetslivserfarenhet under den period som ledigheten pågår, vilket kan tän-
kas ge en lägre löneutveckling än vad som annars skulle ha varit fallet. 

Resultat från tidigare studier, t ex Le Grand m fl (2001), tyder dock på att 
löneeffekten av förlorad arbetslivserfarenheten varierar för olika grupper av ar-
betstagare: kvinnor, äldre, offentliganställda, samt personer inom yrken som 
kräver en lägre formell utbildningsnivå kan förväntas förlora mindre på ett för-
värvsavbrott relativt andra grupper av arbetstagare. Dessa grupper är överrepre-
senterade i friårsförsöket. En stor del av deltagarna i friårsförsöket arbetar ock-
så inom yrken med relativt låg lön och med liten lönespridning. Det kan där-
med tänkas att dessa gruppers löneutveckling påverkas i relativt liten utsträck-
ning.27 

Det finns även andra skäl till att framtida löneutveckling kan påverkas av 
förvärvsavbrottet: arbetstagarens kunskaper kan t ex bli inaktuella under för-
värvsavbrottet och det finns en risk att arbetsgivaren ser förvärvsavbrottet som 
ett tecken på att arbetstagaren är mindre motiverad att arbeta vid arbetsplat-
sen.28 Dessutom kan arbetsgivare tänkas vara mindre intresserade av att erbjuda 
utbildning till arbetstagare som planerar att göra ett förvärvsavbrott. Det är 
dock inte möjligt att empiriskt mäta dessa olika effekter separat. Istället mäts 
den totala löneeffekten av att vara friårsledig. 

Liksom vid effektutvärderingen av ledigheternas effekter på arbetsutbud ut-
värderas friårets löneeffekter med hjälp av en statistisk metod. Samma ansats i 
form av jämförelse mellan friårslediga och friårssökande används även här. 
Som utfallsmått används enkätinformation om de friårsledigas respektive de 
friårssökandes arbetsrelaterade inkomst.29 De modeller som beräknats tar hän-
syn till all tillgänglig bakgrundsinformation om individerna, t ex ålder, civil-
stånd, sektortillhörighet, vilken kommun den ledige arbetar i och vid vilken 
tidpunkt ledigheten påbörjades. 

 

                                                      
26 Den teori som åsyftas kallas ”humankapitalteorin”. 
27 Lindqvist (2004). 
28 Albrecht m fl (1999) 
29 Inkomstuppgiften har relaterats till individens arbetstid och på så sätt omräknats till månadslön 
motsvarande en heltidstjänst. 
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5.2.1 Resultat – friårsledighetens effekt på lön 
Resultaten, som redovisas i Tabell 4, överensstämmer med vad som är förvän-
tat utifrån tidigare forskningsresultat: löneutvecklingen påverkas negativt av le-
digheten. I genomsnitt tjänar de lediga ungefär 3 % mindre per månad (cirka 
600 kr) ett år efter ledigheten än vad som annars skulle ha varit fallet. Löneef-
fekten varierar dock mellan olika grupper av arbetstagare: privatanställda, yng-
re arbetstagare, anställda med kort arbetslivserfarenhet och med kort tid vid ar-
betsplatsen samt personer med relativt sett hög utbildning och inkomst tycks 
påverkas i högre grad än andra grupper av arbetstagare. Även detta resultat är i 
linje med vad som kan förväntas utifrån tidigare forskning om löneeffekter av 
förvärvsavbrott och avkastning på arbetslivserfarenhet. Den eventuella löneef-
fekt som kan uppkomma på grund av att arbetsgivaren uppfattar en arbetstagare 
som önskar vara ledig som relativt mindre motiverad är dock inte medräknad. 
Anledningen till det är att både de lediga (behandlingsgruppen) och de friårssö-
kande (jämförelsegruppen) ansökt om friårsledighet, det vill säga signalerat till 
sina respektive arbetsgivare att de önskar göra ett förvärvsavbrott. Den totala 
löneeffekten av friårsledighet kan således tänkas var något större än den som 
faktiskt uppmätts. 

 
Tabell 4 Skattning av friårsledighetens effekt på lön 

 Procentuell effekt på lön Effekt i kronor 
Skattad effekt -0,031** -570,2* 
Standardfel (0,015) (313,7) 
Antal obs. 1 375 1 375 

Notera: den skattade modellen tar hänsyn till kommuntillhörighet, ålder, kön, utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet, sektortillhörighet, anställningens omfattning, inkomst, civilstånd, barn och 
arbetslöshetsbakgrund. 
 * (**, ***) signifikant på 10 % (5 %, 1 %) signifikansnivå. 
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6 Arbetsmarknadseffekter av friårs-
vikariat30 

Det huvudsakliga arbetsmarknadspolitiska syftet med friårsprogrammet är att 
stärka arbetslösas ställning på arbetsmarknaden. Det är tänkt att ske genom att 
arbetslösa erbjuds tillfälliga anställningar som ersättare för anställda som är fri-
årslediga. Vikariaten är således tänkta att fungera som språngbräda till en fasta-
re förankring på arbetsmarknaden för de arbetslösa som erbjuds plats i friårs-
programmet. I detta avsnitt analyseras hur vikariernas ställning på arbetsmark-
naden påverkas av att de fått delta i friårsprogrammet, det vill säga vilka ar-
betsmarknadseffekter som friårsvikariaten ger upphov till. 

Friårsvikariatens arbetsmarknadseffekter kan delas upp i (1) effekt av att få 
ett vikariat och (2) effekt av längden på vikariatet. Vikariatet innebär en kon-
takt med en arbetsgivare, vilket ger vikarien en chans att visa sina kunskaper på 
en arbetsplats samt en möjlighet att utöka sitt arbetsrelaterade kontaktnät. Den 
effekt som kontakten med en arbetsgivare ger upphov till kan i huvudsak antas 
vara opåverkad av längden av vikariatet. Men vikariatet innebär också att vika-
rien får arbetslivserfarenhet. I detta avseende kan längden på vikariatet antas 
vara av betydelse: ett längre vikariat ger längre arbetslivserfarenhet och därmed 
en bättre chans att få en fast anställning, allt annat lika. Längden på vikariatet 
kan dock även tänkas ha en negativ inverkan på vikariens chanser att få ett 
permanent arbete: under den tillfälliga anställningen kan vikarien förväntas 
ägna mindre tid åt att söka efter en fast anställning. Vikarien kan därmed tänkas 
hitta ett fast arbete snabbare om vikariatet är kort. Längden på vikariatet har 
följaktligen två motverkande effekter; vilken som är den dominerande effekten 
är en empirisk fråga. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang har utvärderingen av friårsvika-
riatens effekter delats upp i två frågeställningar: 

 
• vilken genomsnittlig effekt har ett friårsvikariat? 
• har längden på vikariatet någon arbetsmarknadseffekt? 

 

                                                      
30 Avsnittet är en sammanfattning av Larsson m fl (2005). 
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6.1 Vilken genomsnittlig effekt har ett friårsvikariat? 
I detta avsnitt redovisas hur vikariernas ställning på arbetsmarknaden i genom-
snitt påverkas av vikariaten. För att utvärdera den genomsnittliga effekten av att 
få ett friårsvikariat jämförs utfallet för vikarierna med utfallet för en jämförel-
segrupp bestående av arbetssökande som inte deltog i friårsprogrammet (i av-
snitt 4 ges en beskrivning av denna utvärderingsansats). 

Den metod som används kan förenklat beskrivas på följande sätt: i AMV:s 
databas Händel finns information om samtliga arbetssökande vid arbetsförmed-
lingen, däribland samtliga friårsvikarier. Informationen består bland annat av 
uppgifter om individernas arbetslöshetshistoria, utbildningsbakgrund, ålder och 
medborgarskap.31 Med hjälp av denna registerinformation har 901 individer 
som påbörjat ett friårsvikariat under perioden augusti 2002–februari 2003 iden-
tifierats som behandlingsgrupp.32 Gruppen av friårsvikarier har sedan knutits 
samman med en grupp av arbetssökande som inte deltog i friårsförsöket, men 
som i övrigt har samma arbetslöshetsbakgrund och (mätbara) personliga karak-
täristika som friårsvikarierna. Metoden kallas ”matchning”. Till varje friårsvi-
karie hittas genom matchningen en eller flera jämförelsepersoner som har exakt 
samma mätbara egenskaper som vikarien. Därefter kan utfallet för vikarien 
jämföras med det genomsnittliga utfallet för den ”matchade” jämförelsegrup-
pen för att på så sätt beräkna den genomsnittliga effekten av att få ett friårsvika-
riat. Notera dock att man med denna ansats mäter den genomsnittliga effekten 
av att få ett friårsvikariat för den grupp av individer som ingått i friårsförsöket. 
Om sammansättningen av friårsvikarier ändras, ändras troligen även de genom-
snittliga effekterna av programmet.33 

Det är inte möjligt att mäta en individs samtliga egenskaper som påverkar 
dennes förutsättningar att få ett fast arbete. Tidigare forskning har dock visat att 
den viktigaste bakgrundsinformationen, det vill säga den information som bäst 
fångar upp de arbetssökandes olika förutsättningar, och som därmed har störst 
betydelse för utfallet, är deras arbetslöshetshistoria. Riklig tillgång till informa-
tion om de arbetssökandes arbetslöshetshistoria gör det därför möjligt att hitta 

                                                      
31 Se Bilaga A för en närmare beskrivning av dataunderlaget. 
32 Ett visst antal (ca 160) individer har uteslutits ur studien då det förelegat osäkerhet om vid vil-
ka tidpunkter de påbörjat sina vikariat. Den ursprungliga undersökningsgruppen bestod därmed 
av ca 1060 individer. 
33 Se Larsson m fl (2005) för en utförligare beskrivning av metoden. 

IFAU – Friårets arbetsmarknadseffekter 22 



 

jämförelsepersoner som i genomsnitt har samma (mätbara) förutsättningar att 
klara sig på arbetsmarknaden som vikarierna. 

Det arbetsmarknadspolitiska målet med friåret är att vikarierna ska få en fas-
tare förankring på arbetsmarknaden. För att mäta detta studeras i vilken omfatt-
ning vikarierna är öppet arbetslösa, deltar i arbetsmarknadspolitiska program 
samt är registrerade vid arbetsförmedlingen efter vikariatet. En minskning av 
antalet dagar som en individ är registrerad vid arbetsförmedlingen kan tolkas 
som att denne nått en fastare förankring på arbetsmarknaden (om en arbetslös 
får ett permanent arbete avregistreras denne från arbetsförmedlingens regis-
ter).34 

I Figur 1 illustreras hur utfallet har mätts. För vikarierna mäts utfallet under 
den tolvmånadersperiod som inföll från och med ett år efter vikariatets starttid-
punkt, det vill säga under månad 13–24 efter vikariatsstarten.35 Vikarierna jäm-
förs med en jämförelsegrupp bestående av individer som var inskrivna vid ar-
betsförmedlingen vid samma datum som vikariaten startade (månad 1). För 
jämförelsegruppen mäts utfallet under samma period som för vikarien, det vill 
säga under månad 13–24 efter det datum då vikariatet startade. Effekten av vi-
kariaten är beräknad som ett genomsnitt för hela utfallsperioden samt för varje 
enskilt kvartal under detta år. 

                                                      
34 En person som avregistreras från arbetsförmedlingen kan naturligtvis även t ex ha påbörjat stu-
dier eller blivit sjukskriven. Den huvudsakliga orsaken till avregistrering i detta fall antas dock 
vara arbete. 
35 Anledningen till att utfallet inte mäts under de första tolv första månaderna efter vikariatsstar-
ten är att det inte är möjligt att i registerdata särskilja vikariatet från annan tillfällig, eller fast an-
ställning. Tolv månader efter vikariatsstarten har dock friårsvikariaten i samtliga fall avslutats 
varvid det är möjligt att mäta dagar i arbetslöshet, i program eller i annan tillfällig anställning. Se 
Larsson & Skans (2004) för ett försök att analysera vad som händer under programperioden. 
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Figur 1 

   Friårsvikarier (behandlingsgrupp)       utfallsperiod        
   1                        13                        24   

Jämförelsegrupp     utfallsperiod 

1                           13                  24 

 
 
 

6.1.1 Resultat – genomsnittlig effekt av friårsvikariat  
Resultatet, som redovisas i Tabell 5, visar att vikarierna minskar sin tid i arbets-
löshet och i program som en effekt av att de varit friårsvikarier. Denna effekt 
kvarstår under hela det år som efterföljer vikariatet. Även det totala antalet da-
gar som vikarierna är registrerade vid arbetsförmedlingen minskar efter friårs-
vikariatet. Vikarierna tycks således stärka sin ställning på arbetsmarknaden som 
en följd av att de varit vikarier. I genomsnitt minskar vikariernas tid i arbets-
löshet och i program med 23 dagar (30 %) medan det genomsnittliga antalet 
dagar i registrering minskar med 40 dagar (26 %) under den tolvmånadersperi-
od som efterföljer vikariatet. 

Arbetsmarknadseffekten kan (och tycks också i vissa fall) variera mellan 
olika grupper av arbetstagare. Effektutvärderingen uppvisar dock inte något 
tydligt mönster för olika grupper. Det är därmed osäkert hur effekterna kommer 
att förändras då långtidsinskrivna och invandrare ska prioriteras vid valet av vi-
karie (jfr avsnitt 2.1). En faktor som dock tycks ha betydelse är om vikarien vid 
något tidigare tillfälle arbetat vid arbetsplatsen där vikariatet erbjöds. Effekten 
tycks vara något större för dem som inte tidigare varit i kontakt med arbetsgiva-
ren. Detta tyder på att det finns en positiv effekt av att komma i kontakt med 
en, för den arbetslöse, ny arbetsgivare. 
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Tabell 5 Genomsnittlig effekt av friårsvikariat 

 Dagar i arbetslöshet 
och i program 
(månad 13–24) 

Registrering vid 
 arbetsförmedlingen 

(månad 13–24) 
Skattad effekt -22,9*** -40,1*** 
Standardfel (2,06) (2,64) 
Procentuell effekt -30 % -26 % 
Antal vikarier 901 901 
Skillnad:  
tidigare kontakt med arbetsgivaren – 
ej tidigare kontakt med arbetsgivaren 

Dagar i arbetslöshet 
och i program 
(månad 13–24) 

Registrering vid 
 arbetsförmedlingen 

(månad 13–24) 

Skattad effekt -9,6* -26,9*** 

Standardfel (5,45) (7,25) 
Antal vikarier 241 241 

* (**, ***) signifikant på 10 % (5 %, 1 %) signifikansnivå. 
 
 

6.2 Har längden på vikariatet någon arbetsmarknads-
effekt? 

Längden på ett friårsvikariat kan variera mellan 3–12 månader. Det finns inte 
någon motivering till denna konstruktion, annat än att det ger den som önskar 
vara friårsledig flexibilitet vad avser längden på ledigheten. Det finns därmed 
heller inte någon uttalad förväntan om att långa vikariat ska stärka arbetslösas 
ställning i högre grad än kortare vikariat. Det är dock tänkbart att längden på 
vikariatet påverkar vikariens förutsättningar att få ett permanent arbete. Detta 
kan motiveras utifrån följande resonemang; en arbetstagares produktivitet vän-
tas öka med ökad arbetslivserfarenhet. Vikariens möjligheter att få en fast an-
ställning kan av denna anledning förväntas öka med längden på vikariatet, ef-
tersom ett långt vikariat ger längre arbetslivserfarenhet relativt ett kortare vika-
riat. 

Men vikariens ansträngningar att leta efter ett fast arbete kan även förväntas 
minska under den period som den tillfälliga anställningen pågår eftersom vika-
rien under denna period redan är sysselsatt. De vikarier som inte får fortsatt an-
ställning vid arbetsplatsen efter friårsvikariatets slut kan därmed, vid en given 
tidpunkt efter vikariatets slut, tänkas ha en svagare förankring på arbetsmark-
naden i jämförelse med om de hade fått ett kortare vikariat eftersom de då un-
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der en längre tidsperiod (sannolikt) med ökad ansträngning sökt efter ett fast 
arbete. Längden på vikariatet kan således ha både en positiv och en negativ ef-
fekt för vikarien. 

Liksom vid utvärderingen av de genomsnittliga effekterna av vikariaten är 
det också i detta fall avgörande att det inte förekommer någon icke slumpmäs-
sig styrning av urvalet, såtillvida att längden på vikariatet bestäms av vikariens 
egenskaper.36 Det finns dock god anledning att tro att det inte förekommer så-
dan s k ”selektion” vid fördelningen av friårsvikariaten eftersom längden på vi-
kariatet bestäms av den som är friårsledig, inte av vikarien. I de data som an-
vänds i analysen finns heller inte någon mätbar samvariation mellan längden på 
vikariaten och vikariernas egenskaper. Hur långt vikariat den arbetslöse erbju-
dits kan därmed antas vara opåverkat av vikariens karaktäristika. 

För att utvärdera om längden på vikariatet medför en arbetsmarknadseffekt 
jämförs individer som varit vikarier olika länge med varandra. I detta fall an-
vänds således inte någon jämförelsegrupp. Samma urvalsgrupp, statistiska mo-
dell och utfallsmått som användes vid beräkningen av de genomsnittliga effek-
terna av friårsvikariat används även i detta fall.37 Därmed jämförs utfallen efter 
(1) ett långt vikariat med (2) utfallet efter ett kortare vikariat inklusive tid spen-
derad på annat sätt än i form av ett friårsvikariat. Samtliga olika vikariatsläng-
der jämförs på så sätt med varandra. Detta illustreras i Figur 2 nedan. De längs-
ta vikariaten pågår i 12 månader. Startidpunkten för utfallsperioden börjar då 
samtliga vikarier avslutat sina vikariat, det vill säga månad 13 efter vikariatets 
start. De korta vikariaten kan variera mellan 3–11 månader (i=3–11, i figuren 
nedan). Utfallsperioden är 12 månader lång och avslutas därmed i månad 24 ef-
ter vikariatsstarten. 

                                                      
36 Detta kan förklaras genom ett exempel: Antag att arbetslösa med relativt god förankring på ar-
betsmarknaden tilldelas korta vikariat medan långa vikariat förbehålls arbetslösa med svagare 
ställning på arbetsmarknaden. Vid en jämförelse av utfallen för vikarier med långa, respektive 
kortare vikariat, är det i ett sådant fall inte möjligt att avgöra vad som är en effekt av vikariatets 
längd och vad som är en effekt av att de två grupperna redan från början haft olika förutsättningar 
att nå en fast förankring på arbetsmarknaden. 
37 Modellen är i detta fall den samma som användes vid skattningen av den genomsnittliga effek-
ten av friårsvikariat. Effektskattningen av vikariatslängdens betydelse genomförs med dock med 
hjälp av regressionsanalys, inte genom matchning. 

IFAU – Friårets arbetsmarknadseffekter 26 



 

Figur 2 

Kortare vikariat      utfallsperiod  
1    i          13                  24 

Långt vikariat      utfallsperiod 
1            13                24 

 
 

 
6.2.1 Resultat – vikariatslängdens effekt på framtida arbetslöshet  
Resultatet, som redovisas i Tabell 6, är entydigt: längden på vikariatet har inte 
någon statistiskt säkerställd effekt vare sig på antalet dagar i öppen arbetslöshet 
och i program eller på antalet dagar som vikarien är registrerad vid arbetsför-
medlingen. Detta kan tolkas på två sätt: antingen att en positiv effekt av längre 
arbetslivserfarenhet motverkas av en ungefär lika stor men negativ effekt på 
vikariernas sökaktivitet, eller att båda dessa effekter är obetydliga för friårs-
vikarierna. Den senare tolkningen kan förklaras av att vikarierna oftare än ar-
betslösa i genomsnitt har haft tillfälliga anställningar. Att få ytterligare en till-
fällig anställning (i form av ett friårsvikariat) har en genomsnittligt positiv ef-
fekt eftersom det ger en kontakt med en arbetsgivare samt viss arbetslivserfa-
renhet. Men nyttan av att få ytterligare arbetslivserfarenhet, vilket ett längre vi-
kariat innebär, kan däremot vara liten om vikarierna sedan tidigare har arbets-
livserfarenhet från ett flertal tillfälliga anställningar. 

 
6.2.2 Resultat – vikariatslängdens effekt på arbetstid och lön 
Ovanstående analys kompletteras med en effektutvärdering baserad på uppgif-
ter från enkätundersökningarna. Vikarierna har via enkäter besvarat frågor om 
bland annat sin månadsinkomst, i vilken omfattning de arbetade under en viss 
mätvecka och vilken typ av anställningskontrakt de hade. Med hjälp av dessa 
enkätdata är det möjligt att mäta vikariatslängdens effekter på vikariernas ar-
betstid, anställningsform och lön. Dessutom är det möjligt att mäta hur vikari-
ens chanser att få fortsatt anställning vid den arbetsplats där han eller hon varit 
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vikarie påverkas av längden på vikariatet. Mätningen genomfördes ungefär ett 
år efter det att samtliga vikariat avslutats.38 

Resultatet, som redovisas i Tabell 6, överensstämmer i hög grad med den 
registerbaserade analysen i avsnittet ovan. Längden på vikariatet verkar inte ha 
någon betydelse för i vilken omfattning vikarien arbetar efter vikariatets slut, 
och ett långt vikariat tycks heller inte reducera risken att vara arbetslös i högre 
grad än ett kort vikariat. Det tycks heller inte finnas någon effekt på lönen un-
gefär ett år efter avslutat vikariat. 

Det finns dock en tydlig effekt av vikariatslängden: sannolikheten att få fast 
anställning vid den arbetsplats där den arbetslöse varit vikarie ökar då vikariatet 
är långt. För varje ytterligare månad som friårsvikariatet pågår ökar sannolikhe-
ten att få en fast anställning vid arbetsplatsen med ungefär 3 %. Ett längre vika-
riat stärker således vikariens ställning på arbetsplatsen men inte på arbetsmark-
naden generellt. Detta resultat tyder på att den positiva effekt som det innebär 
att få ett längre vikariat uppvägs av en negativ effekt på vikariens sökbeteende. 
Denna slutsats grundas på att vikarierna, vid en given tidpunkt efter vikariatet, 
arbetar i samma omfattning oberoende av om de haft ett långt eller ett kortare 
vikariat, men att en större andel av dem som fick ett långt vikariat fick en fast 
anställning vid samma arbetsplats. 

 
Tabell 6 Effektskattningar av friårsvikariatets längd 

 Dagar i arbetslöshet 
och i program 
(månad 13–24) 

Registrering vid 
 arbetsförmedling-
en (månad 13–24) 

Arbetade timmar 

Skattad effekt 0,803 1,008 0,398 
Standardfel (1,089) (1,737) (0,269) 
Antal obs. 901 901 485 
 Risk för 

arbetslöshet 
Procentuell 
löneeffekt 

Fast anställning 
vid samma arbetsplats 

Skattad effekt -0,005 -0,000 0,027*** 

Standardfel (0,007) (0,003) (0,008) 
Antal obs. 485 363 485 

* (**, ***) signifikant på 10 % (5 %, 1 %) signifikansnivå. 
 

                                                      
38 Frågeformuleringarna motsvar de som används i analysen av friårsledigheternas effekter på ar-
betade timmar och lön i avsnitt 5. 
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7 Sammanfattning och diskussion 
Under perioden februari 2002–december 2004 genomfördes ett försök med fri-
år i tolv kommuner. Friåret är sedan januari 2005 infört i hela landet. Friår in-
nebär att en anställd får vara ledig från sitt arbete i 3–12 månader samtidigt som 
en arbetslös anställs som vikarie för den som är ledig. Syftet med friårspro-
grammet är dels att ge anställda en möjlighet att ägna sig åt rekreation, utbilda 
sig eller starta eget företag samt dels att erbjuda arbetslösa en möjlighet att för-
bättra sin ställning på arbetsmarknaden genom de arbetstillfällen som uppstår 
under friårsledigheterna. I denna rapport utvärderas friårets arbetsmarknads-
effekter. 

 
7.1 Arbetsmarknadseffekter av friårsledighet 
Arbetsmarknadseffekterna av friårsledighet har utvärderats med avseende på de 
ledigas framtida arbetsutbud, sjukfrånvaro och löneutveckling. Motivet till det 
är följande: de ledigas framtida arbetsutbud kan tänkas öka genom t ex ökad 
motivation, minskad sjukfrånvaro eller höjd pensionsålder. De ledigas framtida 
arbetsutbud kan även tänkas minska om den som varit friårsledig t ex ändrar sin 
värdering av arbete i förhållande till fritid. Vidare kan friårsledigheten tänkas 
försämra de ledigas framtida löneutveckling eftersom friåret innebär utebliven 
arbetslivserfarenhet. Men det är också tänkbart att den som varit ledig kan få en 
förbättrad löneutveckling om han eller hon t ex gått en utbildning eller startat 
ett företag under ledigheten. 

Effekterna mäts genom att utfallen för dem som varit friårslediga jämförs 
med motsvarande utfall för personer som ansökte om friårsledigt men som inte 
anvisades plats i friårsprogrammet. Resultaten sammanfattas i Tabell 7. 

Det finns inte någon mätbar effekt av friårsledighet på de ledigas arbetstid 
efter friåret: de tycks arbeta i samma omfattning som de skulle ha gjort om de 
inte deltagit i friårsförsöket. Det finns inte något belagt stöd för att sjukfrånva-
ron minskar efter friårsledigheten. Utvärderingen ger heller inget stöd för att 
friårsledighet ger en höjd pensionsålder, snarare tycks personer som är äldre än 
60 gå i pension vid en lägre ålder om de har varit friårslediga. 

Friårsledighet har en negativ effekt på framtida lön: de som varit friårslediga 
tjänar i genomsnitt ungefär 3 % mindre per månad (cirka 600 kr) ett år efter le-
digheten i jämförelse med vad de skulle ha tjänat om de inte hade varit friårsle-
diga. Löneeffekten varierar dock mellan olika grupper av arbetstagare: privat-
anställda, anställda med kort arbetslivserfarenhet och med kort tid vid arbets-
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platsen samt personer med relativt hög utbildning och inkomst tycks påverkas i 
högre grad än andra grupper av arbetstagare. 

 
Tabell 7 Arbetsmarknadseffekter av friårsledighet, sammanfattning 

 Arbetsmarknadseffekt 
Effekter på arbetsutbud  
Arbetade timmar Ingen mätbar effekt 
Sjukfrånvaro (tillfällen) Ingen mätbar effekt 
Sjukfrånvaro (dagar) Ingen mätbar effekt 
Pensionsålder Möjligen negativ effekt 
Risk för arbetslöshet Ingen mätbar effekt 
Effekter på lön 
Genomsnittlig effekt på månadslön Negativ effekt: 

minskning med ca 3 % (ca 600 kr/mån) 

Effekt för olika grupper av arbetstagare Större negativ effekt för: 
privatanställda, arbetstagare med kort 
arbetslivserfarenhet, högre utbildning och  
hög inkomst 

 
7.2 Arbetsmarknadseffekter av friårsvikariat 
Det huvudsakliga arbetsmarknadspolitiska syftet med friårsprogrammet är att 
stärka arbetslösas ställning på arbetsmarknaden; vikariaten är tänkta att fungera 
som språngbräda till en fastare förankring på arbetsmarknaden för de arbetslösa 
som erbjuds plats i friårsprogrammet. 

Friårsvikariatet kan tänkas förbättra vikariernas ställning på arbetsmarkna-
den på två sätt: vikarien får dels en kontakt med en arbetsgivare och dels ar-
betslivserfarenhet som en följd av vikariatet. Den effekt som kontakten med en 
arbetsgivare ger upphov till kan i huvudsak antas vara opåverkad av längden av 
vikariatet. Ett längre vikariat ger dock mer arbetslivserfarenhet och därmed en 
bättre chans att få en fast anställning, allt annat lika. Men längden på vikariatet 
kan även tänkas ha en negativ inverkan på vikariens chanser få ett fast arbete: 
under den tillfälliga anställningen kan vikarien förväntas ägna mindre tid åt att 
söka efter en fast anställning. Vikarien kan därmed tänkas hitta ett fast arbete 
snabbare om vikariatet är kort. I rapporten utvärderas därför både den genom-
snittliga effekten av att få ett friårsvikariat och om längden på vikariatet har nå-
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gon effekt på vikariernas framtida ställning på arbetsmarknaden. Resultatet av 
utvärderingen sammanfattas i Tabell 8. 

Friårsvikariaten stärker de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden: vikari-
ernas framtida arbetslöshet, samt det totala antalet dagar som vikarierna är regi-
strerade vid arbetsförmedlingen, minskar som en effekt av friårsvikariaten. I 
genomsnitt minskar vikariernas tid i arbetslöshet och i arbetsmarknadspolitiska 
program med 23 dagar medan det genomsnittliga antalet dagar i registrering 
minskar med 40 dagar under det år som efterföljer vikariatet. 

Arbetsmarknadseffekten varierar mellan olika grupper av arbetstagare; det 
är dock svårt att uttyda något klart mönster. Därför är det osäkert hur den ge-
nomsittliga effekten av friårsvikariat förändras om sammansättningen av friårs-
vikarier förändras. Arbetsmarknadseffekten av att få ett friårsvikariat tycks 
dock vara något större för dem som inte tidigare varit i kontakt med arbetsgiva-
ren. Det tyder på att det finns en positiv effekt av att komma i kontakt med en, 
för den arbetslöse, ny arbetsgivare. 

Längden på vikariatet verkar inte ha någon betydelse för i vilken omfattning 
vikarien arbetar efter vikariatets slut, och ett långt vikariat tycks heller inte re-
ducera risken att vara arbetslös mer än ett kortare vikariat. Längden av vikaria-
tet tycks heller inte påverka vikariernas lön efter vikariatet. 

Det finns dock en tydlig effekt av vikariatslängden: sannolikheten att få fast 
anställning vid den arbetsplats där den arbetslöse varit vikarie ökar då vikariatet 
är långt. För varje ytterligare månad som friårsvikariatet pågår ökar sannolikhe-
ten att få en fast anställning vid arbetsplatsen med ungefär 3 %. Resultatet tyder 
på att ett längre vikariat stärker vikariens ställning på arbetsplatsen, men inte på 
arbetsmarknaden generellt. 
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Tabell 8 Arbetsmarknadseffekter av friårsvikariat, sammanfattning 

 Arbetsmarknadseffekt 
Genomsnittliga effekter av friårsvikariat  

Dagar i öppen arbetslöshet och i program 
månad 13–24 efter vikariatets starttidpunkt 

Positiv effekt: 
minskning med ca 23 dagar 

Total registrering vid arbetsförmedlingen månad 13–24 efter 
vikariatets starttidpunkt 

Positiv effekt: 
minskning med ca 40 dagar 

Registerbaserad effektutvärdering av längden på friårsvikariatet  

Dagar i öppen arbetslöshet och i program 
månad 13–24 efter vikariatets starttidpunkt 

Ingen effekt 

Total registrering vid arbetsförmedlingen månad 13–24 efter 
vikariatets starttidpunkt 

Ingen effekt 

Enkätbaserad effektutvärdering av längden på friårsvikariatet 

Risk att vara arbetslös Ingen effekt 
Arbetade timmar  Ingen effekt 
Lön Ingen effekt 
Sannolikhet att få fast anställning på samma 
arbetsplats 

 

Positiv effekt: 
ökad sannolikhet med ca 3 % 
varje månad som vikariatet 
pågår 

 
7.3 Förväntade makroeffekter 
I avsnitt 3.3 diskuterades vilka effekter friåret kan tänkas ha på sysselsättning-
en. Den huvudsakliga slutsatsen var att friåret på lång sikt antagligen leder till 
en minskning av sysselsättningen eftersom antalet personer som är tillgängliga 
för att arbeta minskar som en följd av friårsprogrammet. 

Friåret innebär på kort sikt en minskning av antalet arbetssökande då arbets-
lösa anställs som friårsvikarier. Det innebär också minskad konkurrens om ar-
betstillfällena, vilket kan ge ökade lönekrav. På längre sikt förväntas detta leda 
till undanträngning av sysselsättning. Denna undanträngning kan mildras om de 
som varit friårslediga efter ledigheten ökar sitt arbetsutbud, minskar sin sjuk-
frånvaro eller pensionerar sig vid en högre ålder. Resultaten av utvärderingen 
av friårets individeffekter för dem som varit friårslediga tyder inte på att så är 
fallet: det finns inte någon mätbar effekt av friårsledighet vare sig på arbetsut-
bud eller på sjukfrånvaro efter friåret och det finns inget stöd för att anställda 
som varit friårslediga senarelägger sitt pensionsbeslut. 

Undanträngningen skulle också ha kunnat mildras om de som anställts som 
vikarier annars skulle ha haft svårt att få arbete. Men tvärtemot detta stod de 
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vikarier som deltagit i friårsförsöket i genomsnitt betydligt närmare arbets-
marknaden än övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen. Det faktum att vikari-
ernas arbetslöshet minskat som ett resultat av vikariaten tyder dock på att de 
arbetslösas konkurrenskraft förbättrats, vilket kan förväntas mildra undanträng-
ningen. 

Det bör i detta sammanhang noteras att reglerna ändrats i samband med fri-
årets nationella införande så att vikarierna i en högre utsträckning än under det 
utvärderade försöket rekryterats bland långtidsarbetslösa, arbetshandikappade 
och invandrare, det vill säga grupper som kan förväntas ha svårare att få fast 
arbete. Vikarierna har därmed i högre grad kommit att likna de arbetssökande i 
genomsnitt. Från ett makroperspektiv innebär detta en förbättring jämfört med 
situationen under försöket. För att kunna utvärdera friårets arbetsmarknadsef-
fekter för den grupp av vikarier som deltagit i friårsprogrammet efter det natio-
nella införandet behövs dock en betydligt längre uppföljningshorisont. 
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Bilaga A 
Dataunderlag 
En empirisk utvärdering av ett arbetsmarknadspolitiskt program kräver god 
tillgång till information om dess deltagare, både från tiden före, under och efter 
programdeltagandet. Utvärderingen av friårsprogrammet är därför baserad på 
en kombination av registerdata från AMV:s databas Händel och information 
från två enkätundersökningar riktade till ett urval av deltagare i friårsförsöket 
(både vikarier och lediga) samt till friårssökande som inte fick ledigheten bevil-
jad. 

 
Registerdata 
Samtliga personer som deltagit i friårsförsöket registreras i AMV:s administra-
tiva databas Händel. I Händel finns information på individnivå om samtliga ar-
betssökande som är inskrivna vid arbetsförmedlingen, bland annat återfinns in-
formation de arbetssökandes arbetslöshetshistoria, vilka arbetsmarknadspolitis-
ka program de deltagit i samt information om deras ålder, utbildning, bostads-
kommun, medborgarskap, arbetshandikapp osv.39 Information från Händel har 
använts för att beskriva deltagarnas arbetslöshetsbakgrund och personliga ka-
raktäristika. Vidare har uppgifter från Händel använts som utfallsmått vid ef-
fektutvärderingen av friårsvikariaten (antalet dagar i öppen arbetslöshet samt 
total registrering vid arbetsförmedlingen efter vikariatet). Händel har också an-
vänts för att identifiera den jämförelsegrupp som används vid effektutvärde-
ringen av vikariaten. De registerdata som använts täcker perioden augusti 
1991–februari 2005. 

I Händel registreras de datum när friårsledigheterna påbörjas och avslutas. 
Det finns dock inte någon information om när vikarierna påbörjar och avslutar 
sina friårsvikariat eftersom ett friårsvikariat är likställt med en vanlig visstids-
anställning.40 För att identifiera dessa tidpunkter har Ams tillhandahållit kom-
pletterande information om samtliga personer som påbörjat ett friårsvikariat 
                                                      
39 Även uppgifter om dem som varit friårslediga registreras i Händel, trots att de inte är anmälda 
som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Att information om de friårslediga återfinns i Händel 
beror på att deltagande i friårsförsöket innebär deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 
vilket administreras av arbetsförmedlingen. 
40 Vikarien kan därmed registreras som t ex ”tillfälligt anställd” eller avregistreras från arbets-
förmedlingen vid vikariatets start. Hur vikarien registreras bestäms av den enskilde vikarien i 
samråd med arbetsförmedlingen. 
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under perioden augusti 2002–mars 2003 samt en koppling till den friårsledige 
som respektive vikarie tillfälligt ersatt. Eftersom start- och sluttidpunkten för 
friårsledigheten är känd kan därmed den ursprungligt planerade vikariatsperio-
den fastställas genom sammankopplingen mellan friårslediga och vikarier. 
Vikarierna kan därmed genom registerdata följas åtminstone 12 månader efter 
vikariatets slut. 

I Händel finns däremot inte någon information om de friårssökande som inte 
fick ledigheterna beviljade. Uppgifter om dessa personer har därför samlats in 
separat från de 10 arbetsförmedlingar där det uppstod medelsbrist under perio-
den augusti 2002–mars 2003. 

 
Enkätdata 
För att få information om vad de lediga gjort under friårsledigheten samt för att 
få kunskap om deltagarnas arbetsutbud, sjukfrånvaro och lön efter ledighet re-
spektive vikariat har IFAU genomfört två omfattande enkätundersökningar rik-
tade till deltagare i friårsförsöket.41 Båda undersökningarna genomfördes med 
hjälp av telefonadministrerade enkäter som innehöll frågor med fasta svarsal-
ternativ.42 Enkäterna riktades till 2 000 friårslediga och 2 000 vikarier som på-
börjat en friårsledighet eller vikariat till och med den 31 mars 2003. Vidare rik-
tades en enkät till 1 355 personer som ansökt om friårsledighet men som på 
grund av medelsbrist vid arbetsförmedlingen inte gavs möjlighet att delta i för-
söket vid de tidpunkter de önskat.43 Den första undersökningen genomfördes 
under oktober–november 2003 och den andra under februari 2005. Detta gör 
det möjligt att följa deltagarna över tiden samt att mäta utfallet åtminstone 12 
månader efter det att vikariaten och friårsledigheterna avslutats. Respondenter-
na besvarade frågor om yrke, utbildningsnivå, anställningsgrad, lön, sjukskriv-
ningshistoria, familjesituation etc. Enkätdata har använts både i analysen av le-
digheternas effekt på arbetsutbud och lön och i analysen av arbetsmarknadsef-
fekter av friårsvikariat. 

I samtliga fall var den främsta förklaringen till bortfall att respondenterna 
inte kunde anträffas under fältperioden, antingen på grund av felaktigt telefon-
nummer eller på grund av respondenten inte var anträffbar vid de tillfällen som 
de eftersöktes. I Tabell A1 och Tabell A2 ges en sammanfattning av de två un-

                                                      
41 Enkätundersökningarna genomfördes i samarbete med Arbetslivsinstitutet. 
42 De enkäter som använts tillhandahålls vid förfrågan. 
43 Dessa personer utgör det så kallade ”bruttourvalet”. 
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dersökningarna.44 En utförligare bortfallsanalys av den första undersökningen 
ges i Appendix A i Lindqvist (2004) medan en bortfallsanalys av den andra un-
dersökningen ges i Nordström Skans & Lindqvist (2005) samt Larsson m fl 
(2005). 

 
 Tabell A1 Bortfallsorsaker och svarsfrekvenser undersökning 1 

Bortfallsorsak Friårslediga Friårssökande som 
inte beviljats ledigt 

Vikarier 

Undersökning 1 (oktober-november 2003)    
Ej nåbara    
Saknar tfn  56 91 172 
Felaktigt tfn  116 69 118 
Ej svar 183 93 231 

Vill ej svara    
Vägrare  124 99 129 
Kan ej svara    
Talar/förstår ej svenska 7 1 17 
Sjuk/avliden 4 1 1 
Dubblett 5 18 7 
Felaktigt urval 22 67 155 
Svar 1 479 916 1 170 
Bruttourval 2 000 1 355 2 000 
Nettourval45 1 969 1 269 1 837 
Svarsfrekvens 75 % 72 % 64 % 

 

                                                      
44 Till den andra enkätundersökningen begränsades bruttourvalet såtillvida att dem som valt att 
avstå från deltagande i den första undersökningen uteslöts ur studien. Bruttourvalet var därmed 
något mindre i den andra undersökningen. 
45 I nettourvalet har ”avlidna”, ”dubbletter”, samt ”felaktigt urval” räknats bort från bruttourvalet. 

IFAU – Friårets arbetsmarknadseffekter 38 



 

IFAU – Friårets arbetsmarknadseffekter 39

 
 Tabell A2 Bortfallsorsaker och svarsfrekvenser undersökning 2 

Bortfallsorsak Friårslediga Friårssökande som 
inte beviljats ledigt 

Vikarier 

Undersökning 2 (februari  2005)   
Ej nåbara    
Felaktigt/saknar  tfn  188 106 369 
Ej svar 262 303 210 
Vill ej svara    
Vägrare  102 68 109 
Kan ej svara    
Talar/förstår ej svenska   12 
Sjuk/avliden 3 2 4 
Felaktigt urval 6  83 

Svar 1309 844 1072 
Bruttourval 1870 1323 1859 
Nettourval 1861 1321 1760 
Svarsfrekvens 70 % 64 % 61 % 
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