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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen diskuterar vi utifrån tidsanvändningsstatistik och 
mikroekonomisk teori tidsanvändningen i Sverige och mer precist hur den och 
förändringar i denna kan förklaras utifrån det nationalekonomiska antagandet om ett 
rationellt beteende. Vi kommer fram till att tidens värde är en viktig 
förklaringsvariabel till rationaliteten i att tiden används olika av olika individer samt 
till varför tidsanvändningen har förändrats. Därtill spelar samhälleliga normer och 
den nytta individen får av själva utförandet av en viss aktivitet, den s k processnyttan, 
en avgörande roll. Vi diskuterar också huruvida en ökning av tidens värde leder till en 
ökad stress, och kommer fram till att stress främst är knutet till vissa grupper. Vi 
menar emellertid att en allmän tempostegring i samhället kan härledas till det ökade 
värdet på tid. Uppsatsen avslutas med att tidsanvändningen knyts till lycka och 
välfärd och vi frågar oss om individen använder sin tid på ett lyckomaximerande sätt. 
Vi kommer fram till att det är svårt att använda tiden så att lyckan maximeras 
eftersom vi inte känner dess totala tillgång och därför inte heller dess totala värde. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Alltfler människor kan vittna om att den vardagliga stressen blir alltmer påtaglig i vårt 
samhälle; antalet måsten ter sig för många oändligt och ett improduktivt leverne känns 
tämligen avlägset. Ett välorganiserat liv med almanackan som bästa vän blir en 
nödvändighet och ett tecken på framgång samtidigt som det ibland ses som mindre 
fint att slösa på sin värdefulla och mycket begränsade tillgång på tid. Många, 
framförallt småbarnsföräldrar (SCB 2003), upplever att tiden på vardagarna aldrig 
räcker till och hoppet sätts kanske till semesterveckorna under sommaren, då man 
äntligen ska få ta det lugnt och ta igen allt man missat under året som gått. De fyra 
veckorna fylls med aktiviteter och konsumtion av alla de slag, inte alltför sällan slutar 
det med att många tycker att kraven blir så höga att det är ganska skönt att komma 
tillbaka till jobbet…  
 
Vår tid präglas av en ständig effektivisering på alla plan, vilket successivt reducerar 
marginalerna och utrymmena för misstag, något som alltfler känner av, inte minst på 
sina arbetsplatser där arbetsförhållandena ofta innebär stress och press. Exempelvis 
fick lärarna se sina klasser öka med i genomsnitt 20 procent mellan 1991-1999 
(www.lararforbundet.se) och inom vården drabbas bland annat de gamla hårt av att 
personalen ska hinna med fler vårdtagare på kortare tid. Även i de varuproducerande 
industrierna ökar konkurrensen ständigt, vilket tvingar företagen att skära ned på sina 
kostnader, ofta med uppsägningar som följd och en kvarvarande arbetsstyrka som 
jobbar under allt strängare tidspress. Sedan 1997 har andelen förvärvsarbetande som 
lider av stressrelaterade psykiska besvär fördubblats (www.av.se).  
 
Denna utveckling kan te sig paradoxal mot bakgrund av att vi faktiskt blir allt rikare 
(mellan 1975 och 2002 ökade hushållens disponibla inkomst med 43 procent, vilket 
motsvarar en årlig ökning på 1,3 procent) och man kan tycka att vi istället någon gång 
borde kunna slå oss till ro med vad vi har (www.scb.se: Inkomstfördelningen 1975-
2002). När är vi framme? Många har säkert ett tillstånd av totalt välstånd i åtanke, ett 
samhälle där vi lever med dagens höga materiella standard men med det tempo som 
rådde för några årtionden sedan. Kommer vi någonsin att komma dithän eller är 
tidsbesparingsåldern här för att stanna? 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Stressen har sitt ursprung i en ständig jakt mot klockan, en ständig jakt på minuter och 
sekunder. Man kan undra vems tid det är vi sparar på, egentligen, och vad denna tid 
används till istället. Undersökningar visar att det i västvärlden har skett förändringar i 
tidsanvändningen under det senaste halvseklet och några generella trender är att det 
sker en konvergens vad gäller kön, fritid/arbetstid och mellan olika länder. Man kan 
också urskilja att vi idag lägger något mindre tid på avlönat arbete än tidigare och att 
mängden fritid därigenom ökar, vilket instinktivt kan tyckas stå i kontrast till det 
uppskruvade tempot som många säger sig känna av. (Gershuny 2000) 
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En förändring i människors tillgång på tid får konsekvenser, inte minst för deras 
konsumtionsmönster eftersom så gott som all tidsanvändning innebär konsumtion av 
något slag. Vi har möjlighet att byta pengar mot tid genom att köpa en tidsbesparande 
tjänst eller vara, exempelvis fönsterputsning, trädgårdsarbete eller färdigmat. 
Samtidigt talar mycket för att tjänsterna blir allt dyrare i vårt samhälle när priset på tid 
ökar, vilket minskar möjligheterna till en bred konsumtion.  
 
I sammanhanget är det också relevant att diskutera andra följder av den upplevda 
tidsbristen, såsom synen på välfärd och människors tillfredsställelse med livet. Vi 
strävar ständigt mot ökad tillväxt, ivrigt påhejade av politiker, företagsdirektörer och 
ekonomer, men om hetsen på samhällets alla nivåer är en obligatorisk bieffekt är den 
naturliga frågan hur länge vi orkar och vad som egentligen är bäst för välfärden.  

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att, mot bakgrund av den upplevda stressen i det svenska samhället, 
studera svenskens tidsanvändning idag och under de senaste 20 åren. Med hjälp av 
teorier på området vill vi analysera orsaker och konsekvenser till en eventuell 
förändring i användandet av dygnets timmar samt sätta frågan i ett välfärdsperspektiv 
med fokus på individens välmående, där det rationella med tjugohundratalets livsstil 
diskuteras. 
 

1.4 Frågeställning 
 
Syftet kan konkretiseras med följande frågor som vi ämnar besvara i uppsatsen: 
  

• Hur kan rådande tidsanvändningsmönster i Sverige, mot bakgrund av mäns 
och kvinnors tidsanvändning idag samt förändringar i denna sedan 1980-talet, 
förklaras utifrån det nationalekonomiska antagandet om ett rationellt 
beteende?   

 
• Vad får tidsanvändningsmönstren och förändringar i dessa för konsekvenser 

för individens välfärd1? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Med anledning av att vi har varit hänvisade till sekundär data har vi också varit 
hänvisade till de förklaringsvariabler som den använda statistiken har behandlat. Det 
här har inneburit att variablerna kön och familjecykel har fått ett förhållandevis stort 
utrymme i uppsatsen. 
 
Vad gäller den konsumtionsdata som redovisas i empirin, har vi enbart fokuserat på 
sådan konsumtionsdata som kan förknippas med tidsanvändning och som därmed har 
relevans i sammanhanget. Allmän konsumtionsstatistik har således utelämnats. 
 
                                                 
1 Ordet välfärd kan innefatta många olika aspekter och när vi använder begreppet i den här uppsatsen 
syftar vi främst till sådant som välbefinnande, välmående och lycka. 
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Uppsatsen har med hänsyn till syftet även avgränsats till att enbart analysera 
tidsanvändning ur ett mikroperspektiv, trots att tidsanvändningsdata också hade 
kunnat ses ur ett makroekonomiskt perspektiv.  
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följer: I det närmast följande kapitlet 
kommer tillvägagångssätt och valda källor att presenteras och motiveras. För att öka 
läsarens förståelse för såväl teori som empiri och för att sätta in 
tidsanvändningsdiskussionen i ett sammanhang följer därefter en tillbakablick på den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan 1950-talet. Med denna i bakhuvudet får 
läsaren sedan ta del av teorier som på många sätt är olika men som alla direkt eller 
indirekt kan kopplas till tidsanvändning. Referensramen åtföljs av en redogörelse för 
den empiriska datan, en redogörelse som inleds med tidsanvändningsundersökningar 
för olika perioder och avslutas med konsumtionsdata kopplad till tidsanvändning. 
Därpå följer en analys där teori och empiri knyts samman och diskuteras utifrån 
frågeställningen. Uppsatsen avslutas med en slutsats och ett slutord, i vilket vi 
diskuterar resultaten utifrån ett vidare perspektiv.  
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2. Metod 
 
Inledningsvis kan man fråga sig varför vi har valt att skriva om tidsanvändning. 
Framförallt handlar det om ett intresse för vardagligt mänskligt beteende liksom ett 
intresse för att förklara detta utifrån nationalekonomisk teori. Att det studerade 
beteendet i denna uppsats avser hur individen använder sin tid beror på att vi finner 
tid vara en mycket speciell resurs; tillgången på tid är i grunden densamma för alla 
individer men ändå upplevs den som olika. Det motsägelsefulla i det senare lockade 
oss att studera ämnet närmare.   
 
För att uppfylla vårt syfte har vi valt en kvantitativ ansats (Magne Holme och Krohn 
Solvang 1997). Detta med anledning av att vårt syfte är att förklara den generella 
tidsanvändningen i Sverige, vilket gör att empirin måste baseras på en stor mängd 
statistik. Vi har inte ansett det vara relevant att komplettera med kvalitativ data i form 
av intervjuer då den kvantitativa datan har varit tillräcklig för att kunna besvara 
frågeställningen.  
 

2.1 Kvantitativ data 
 
Statistiken som vi har använt är sekundär data i form av tidsanvändningsdata och 
konsumtionsdata, framförallt insamlad och delvis bearbetad av SCB. Anledningen till 
att vi inte har använt oss av primär data, d v s samlat in datan själva (Magne Holme 
och Krohn Solvang 1997), är att vi utifrån rådande omständigheter inte hade kunnat 
producera data av samma höga kvalitet som SCB. Vi anser att den valda statistiken är 
tillförlitlig då SCB har en mycket stor kunskap vad gäller insamling, bearbetning och 
publikation av statistik. Dessutom är SCB objektiva, vilket innebär att ett egenintresse 
av resultatet inte föreligger. Den statistik som kommer från andra källor än SCB anser 
vi också vara tillförlitlig, då den är insamlad och bearbetad av väl kända och 
trovärdiga organisationer och forskare.  
 
Hur man använder sin tid och vad man konsumerar är ett resultat av samhälleliga och 
ekonomiska förändringar, varför vi valt att även inkludera en översikt av hur den 
svenska ekonomin har utvecklats sedan 1950-talet.  
 

2.1.1 Tidsanvändningsdata 
 
Empirin baseras huvudsakligen på tidsanvändningsdata och framförallt på SCB:s två 
tidsanvändningsundersökningar genomförda år 1990/91 och 2000/01, vilka är de enda 
stora undersökningar om tid som har genomförts av SCB. Några senare tidsdata finns 
i skrivande stund alltså inte att tillgå. I presentationen av den här tidsdatan har vi valt 
att utesluta SCB:s egen analys av tidsanvändningen och enbart redogöra för hur den 
ser ut idag och hur den har förändrats. För att underlätta läsvänligheten har vi försökt 
att i så stor utsträckning som möjligt visa och illustrera statistiken i den löpande 
texten med hjälp av tabeller och diagram. Viss data i tabell- eller diagramform skulle 
emellertid uppta alltför stor plats och vi har därför valt att istället bifoga sådan data i 
tabellform i en bilaga.  
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SCB:s tidsanvändningsundersökningar behandlar i deras publicerade form främst 
skillnader mellan könen och mellan olika familjecykelgrupper. P g a den begränsade 
mängden förklaringsvariabler i SCB:s statistik samt en vilja att studera 
tidsanvändningen över ett längre perspektiv än tio år har vi inkluderat tidsdata från 
ytterligare två källor. Den ena källan består av två tidsanvändningsundersökningar för 
1984 och 1993, de s k HUS-undersökningarna, utförda och bearbetade av 
Klevmarken och Gråsjö (1995). Den andra innefattar tidsdata för perioden 1961-1990 
från olika länders2 statistiska centralbyråer, beställd och bearbetad av Gershuny 
(2000). Utifrån dessa källor har vi fått information om andra viktiga 
förklaringsvariabler såsom utbildning och inkomst. Därtill har vi inkluderat en 
tidigare studie, gjord av Flood och Klevmarken (1992) och baserad på 1984-års HUS-
undersökning, en studie som har givit oss indikationer på olika förklaringsvariablers 
påverkan på individens tidsanvändning. Visserligen är dessa samband härledda från 
en relativt gammal undersökning men då vi utifrån samhällsutvecklingen och 
tidsdatan inte ser någon yttre påverkan som kan ha förändrat detta mönster, menar vi 
oss kunna anta att sambanden gäller även idag. 
 
Vad gäller jämförbarheten mellan de olika källorna är endast generella trender 
jämförbara, eftersom datan i de olika underökningarna är insamlad och bearbetad på 
olika sätt. En jämförelse av antal timmar och minuter ger inga korrekta svar och bör 
därför undvikas. Vad gäller SCB:s båda undersökningar har vi presenterat en 
bearbetad jämförelse som gjorts för åldergruppen 20-64 år. I undersökningen 2000/01 
har SCB emellertid utvidgat urvalet till att även inkludera åldergruppen 65-84 år, en 
åldergrupp som vi har valt att ta med trots att den inte kan jämföras med den tidigare 
undersökningen. Detta med anledning av att gruppen är viktig, dels då den utgör en 
stor del av den svenska befolkningen och dels ur analyssynpunkt då det är en grupp 
med få förvärvsarbetande individer. I presentationen av tidsdatan har vi således 
använt båda urvalen och för att inte skapa förvirring har vi i texten noga angett vilket 
urval som åsyftas. 
 

2.1.2 Konsumtionsdata  
 
Empirin innefattar även konsumtionsdata eftersom konsumtion är ett sätt att såväl 
spara som förbruka tid. Vidare påverkar individens tidskostnad vad denne 
konsumerar, varför det är relevant att också behandla konsumtionsaspekter i 
uppsatsen. Liksom tidsdatan är konsumtionsdatan till stor del baserad på 
undersökningar utförda av SCB, men svårigheter med att finna önskad information 
har gjort att vi även har använt oss av andra källor som Jordbruksverket och 
Konsumentverket. Det har i vissa fall varit svårt att hitta konsumtionsdata som är 
jämförbar över tiden, eftersom undersökningarnas utformning delvis har förändrats. 
Ofta har det handlat om en omstrukturering av de olika varu- och tjänstekategorierna. 
Vi har därför antagit ett kritiskt förhållningssätt och endast redovisat förändringar 
från sådana källor vi anser vara jämförbara. Även här har vi för att öka läsvänligheten 
och göra statistiken mer lättillgänglig valt att redovisa och illustrera datan med hjälp 
av tabeller och diagram. 
 
                                                 
2 Statistiken kommer från Kanada, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Norge, USA, 
Ungern, Tyskland, Polen, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, f d Jugoslavien, Finland, Italien 
(Turin), Australien, Israel och Sverige.   
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2.2 Val av teori 
 
För att uppfylla vårt syfte och förklara det rationella i den svenska tidsanvändningen 
har vi framförallt använt oss av mikroekonomiska teorier som söker förklara 
individens beteende med hänsyn taget till omständigheter och faktorer som ständigt 
påverkar dennes beslut. Burenstam Linders (1970) teori om hur ekonomisk tillväxt 
påverkar en individs tidsanvändning har givits stort utrymme då den ger en 
omfattande och intressant bild av hur värdet och tillgången på tid förändras. Vi har 
även inkluderat teorier av Becker (1976, 1981) och Gronau (1977), då även de 
behandlar hur förändringar i tidens värde påverkar individens beteende. Gershuny har 
bidragit med två teorier till uppsatsen. Den ena (2000) ger en överblick över vilka 
variabler som påverkar hur individen använder sin tid. Den andra (1977) är mycket 
relevant då den kopplar samman förändringar i tidens värde med förändringar i 
konsumtion. Denna teori kan ses som en förlängning av Baumols (1967) modell i 
vilken den ekonomiska utvecklingen leder till allt dyrare tjänster. Därtill har vi tagit 
med teorier som förklarar konsumtionsmönster utifrån människors behov av att 
anpassa sig till eller skilja sig från sin omgivning. Här har Veblen (återgiven 1997), 
Becker och Murphy (2000) samt Frank (1999) fått bidra till diskussionen. Med syftet 
att bredda uppsatsen och diskutera tidsanvändningen utifrån ett välfärdsperspektiv har 
vi även inkluderat en teori som ligger i utkanten av den nationalekonomiska 
domänen, nämligen Frey och Stutzers (2002) teori om ekonomiska faktorers inverkan 
på vår lycka. Även Juster och Stafford (1985) har tagits med då de behandlar hur en 
människas välfärd hänger samman med hennes tidsanvändning. För att försäkra oss 
om att få en korrekt bild av valda teorier har vi alltid strävat efter att använda 
originalkällan. 
 
Teorierna har givit indikationer på och skapat förväntningar om olika 
förklaringsvariabler till människors tidsanvändning, utifrån vilka vi har analyserat 
vårt empiriska material. Syftet har emellertid inte varit att anta eller förkasta en viss 
teori, utan att förklara det rationella i människors tidsanvändning, varför vår metod 
inte är renodlat deduktiv utan snarare en öppen ansats med såväl deduktiva som 
induktiva inslag (Magne Holme och Krohn Solvang 1997).  
 
Att uppfylla vårt syfte och förklara det rationella i människors tidsanvändning har 
emellertid stundtals varit komplicerat, då såväl teorierna som förklaringsvariablerna 
hänger samman, varvid förklaringarna till rationaliteten i människors beteende går in i 
varandra. Det här har medfört att vi har fått vara extra noga med att strukturera och 
bena ut materialet till analysen. 
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3. En historisk bakgrund 
 
Förändringar i tidsanvändning och konsumtionsvanor har inte uppstått ur ingenting 
utan är ett resultat av att hela samhällsekonomin har utvecklats. Här följer en kort 
historisk tillbakablick på Sveriges ekonomiska utveckling. 
 
Sverige är ett av de länder som har haft den största tillväxten de senaste två seklen; 
trots en ständigt växande befolkning har bruttonationalprodukten per capita ökat i 
fasta priser. Sedan år 1800 har den genomsnittliga tillväxten varit nästan två procent 
per år, men den har varierat kraftigt mellan olika perioder vilket framgår av tabellen 
nedan. (Schön 2000) 
 
Tidsperiod   Utmärkande struktur  Årlig tillväxt i procent 
1800 -1850  Jordbrukets omvandling  0,4 
1850 -1890  Tidig industrialisering inom jordbrukssamhället  1,5 
1890 -1930  Det moderna industrisamhällets genombrott  2,1 
1930 -1975  Det moderna industrisamhällets utveckling  3,2 
1975 -1995   Det postindustriella samhällets genombrott  1,3 
 
Tabell 3.1: Ekonomisk tillväxt i Sverige under olika tidsperioder (Källa: egen bearbetning från Schön 
2000) 
 
För syftet med den här uppsatsen är den moderna historien mest intressant, varför vi 
nu kommer att ta en närmare titt på tidsperioderna 1950-1975 samt 1975 och framåt. 
 

3.1 Guldåren 1950-1975 
 
Tiden innan 1950 hade utvecklingen av löpandebandtekniken skapat förutsättningar 
för en ökad grad av specialisering och därmed en kraftig produktivitetsökning, men 
det var under perioden mellan 1950 och 1975 som utvecklingen gav störst avkastning 
och hela världsekonomin präglades av en tillväxt som ännu inte hade skådats. 
(Magnusson 2002 och Schön 2000) 
 

3.1.1 Tillväxt och sysselsättning 
 
Den genomsnittliga tillväxten för i-länderna var fyra procent årligen, i Sverige var 
siffrorna 3,4 procent för åren 1949/51-1959/61 och 4,2 procent för 1959/61-1972/74, 
se diagram 3.1. Såväl konsumtion som produktion växte i ett rasande tempo och 
många av de saker människor uppfattade som normal och självklar standard i början 
av 1970-talet hade inte ens funnits eller bara varit tillgängliga för ett fåtal välbeställda 
bara två decennier tidigare. Tillväxten under den här perioden var inte bara hög, den 
var dessutom stabil och befriad från kriser. (Schön 2000) 
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Diagram 3.1: Årlig förändring av BNP i Sverige 1951-2003, procent. (Källa: www.scb.se: Utveckling 
av BNP) 
 
I Sverige var produktivitetsökningen stark främst i den materiella produktionen; om 
man tar hänsyn till det faktum att arbetstiden förkortades under denna period uppgick 
produktivitetsökningen till över sex procent om året i varusektorn. Inom sektorn för 
privata tjänster var produktivitetsökningen däremot svag och inom den offentliga 
sektorn var den till och med negativ. Inom jordbruket var produktivitetsökningen 
extra stark, till följd av såväl elektrifieringen som politiska beslut, vilket medförde en 
allt lägre sysselsättningsgrad. Vad gäller sysselsättningen i övriga sektorer så 
förändrades den bara marginellt i industrisektorn medan antalet sysselsatta i 
tjänsteproduktionen, framförallt inom den offentliga sektorn, däremot ökade. I 
sammanhanget måste emellertid förändringen i hushållens oavlönade arbete nämnas. 
1950 var så många som 1,5 miljoner svenska kvinnor s k hemmafruar, d v s de skötte 
ett hushåll utan att ha avlönat arbete, medan antalet år 1975 hade minskat med en 
tredjedel. Minskningen motsvarar i stort sett sysselsättningsökningen inom den 
offentliga sektorn, och det är alltså just där många förvärvsarbetande svenska kvinnor 
hamnade, vilket vi kan se än idag. (Schön 2000) 
 

3.1.2 Modernisering av hushållen 
 
Perioden satte också sin prägel på hushållen som moderniserades kraftigt. Hushållen 
elektrifierades, vilket revolutionerade hushållsarbetet då radioapparater och vitvaror 
såsom tvättmaskiner, kylskåp och elspisar blev var mans egendom. Detta resulterade 
inte i att mängden hushållsarbete minskade, tvärtom fick man tid att öka mängden 
hushållsarbete, exempelvis genom att sy mer, tvätta mer och laga mer mat. 
Framförallt skedde detta under 1950-talet när många kvinnor fortfarande saknade 
avlönat arbete och de stora barnkullarna från 1940-talet växte upp. (Magnusson 2002 
och Schön 2000) 
 
Revolutionen inom hushållsarbetet var emellertid en av förutsättningarna för att 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor senare skulle förändras. Tillsammans 
med bilismens genombrott, som gjorde det lättare att växla mellan hem- och 
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förvärvsarbete, förenklade arbetstidsförkortningen som genomfördes under 1960-talet 
kvinnornas möjligheter att kombinera arbetsliv med familjeliv. Samtidigt hade 
förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats; industriernas och den offentliga 
sektorns expansion ledde till ett ökat behov av arbetskraft. Svenska kvinnors ökade 
förvärvsarbete resulterade i en stor efterfrågan på hushållsförknippade tjänster som 
inte kunde ersättas med maskiner, och bl a ökade trycket på offentlig barn- och 
äldreomsorg, vilket framförallt kom att accelerera efter 1975. Samtidigt som de nya 
tiderna innebar att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden blev det emellertid 
uppenbart att detta ofta innebar ett dubbelarbete; männens andel av hushållsarbete 
växte inte i samma takt som kvinnornas mängd förvärvsarbete. Kvinnorörelser 
började växa fram i slutet av denna period, vilka krävde mer jämställda förhållanden 
mellan könen, en kamp som fortfarande pågår. (Magnusson 2002 och Schön 2000) 
 

3.1.3 Välfärdssamhället 
 
De s k guldåren präglades av en enorm utbyggnad av den offentliga sektorn, en 
utveckling som är en av orsakerna till att vi talar om ”välfärdssamhällets” framväxt 
och det svenska folkhemmet. Två saker utmärkte denna utbyggnad: dels ökade 
transfereringarna för att jämna ut inkomstskillnader och dels ökade produktionen av 
tjänster för att säkra produktion av särskilda nyttigheter med långsiktig betydelse för 
varje individ, såsom utbildning och sjukvård. I definitionen av välfärdssamhället 
ingår ofta också det samarbete i Sverige som ägde rum mellan arbetsmarknadens 
parter och möjliggjorde en inkomstutjämning, lika lön för lika arbete, och en stigande 
löneandel. Detta fick bl a konsekvenser i form av att marknaden för en rad 
konsumtionsvaror och standardiserade produkter vidgades; folk fick helt enkelt råd att 
konsumera mer. (Magnusson 2002 och Schön 2000) 
 
Den fortsatta moderniseringen i form av allt mer öppna marknader och vidgad handel 
fick senare även konsekvenser såsom ökad konkurrens och ökad osäkerhet. 
Samhällsomvandlingarna fortsatte och innebar att efterfrågan på konsumtion och 
produktion ständigt ändrade karaktär; vi närmar oss den tid som kom att kallas 
”tjänstesamhällets genombrott” med globaliseringens effekter som en mycket viktig 
ingrediens. (Schön 2000) 
 

3.2 Det postindustriella samhället 1975- 
 
Den aktuella tidsperioden inleddes med en kris i hela världsekonomin, en 
internationell strukturkris som bröt ut efter oljeprischocken 1973/74. Det var kris 
inom de flesta områden: energikris, industrikris, skuldkris och politisk kris. Krisen 
hade emellertid inte enbart negativa effekter, utan innehöll också drivkrafter som 
kunde utnyttjas för att främja den elektroniska utvecklingen. (Schön 2000)  
 

3.2.1 Den elektroniska revolutionen 
 
Den moderna elektroniska revolution som följde kom att förändra samhället på 
många sätt och hade sitt ursprung i utvecklingen av mikroprocessorn, som sedermera 
låg till grund för datorn. Den förfinade elektroniken tog sig in på allt fler områden, 
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framförallt media revolutionerades när nya produkter snabbt blev överlägsna de 
gamla. På 1980-talet sjönk priserna kraftigt och användbarheten förbättrades avsevärt, 
och på 1990-talet inriktade man sig till stor del på att förbättra infrastrukturen, 
framförallt genom utvecklingen av Internet, och på att fokusera på elektronikens roll 
och betydelse för globaliseringen. (Schön 2000) 
 
Den elektroniska revolutionen har fått många konsekvenser, bl a för arbetskraften. 
Kraven på kompetens och utbildning ökar, samtidigt som rutinartade arbetsuppgifter 
blir alltmer sällsynta, varvid arbetslöshet blivit ett växande problem i de flesta i-
länder. På arbetsplatserna har det skett en automatisering men också en förenkling på 
kommunikationsområdet; det gäller nu att kunna kommunicera med alla, vilket ökat 
kraven på social kompetens. Informationsteknikens utveckling har också fått en 
enorm betydelse för företagens internationalisering; transaktionskostnaderna för att 
verka globalt har kraftigt reducerats och många multinationella företag är helt 
ohämmade av nationella gränser. Den internationella integrationen har även betydelse 
för konsumtion av tjänster såsom nyheter, underhållning och forskning. (Schön 2000)  
 

3.2.2 Sysselsättning 
 
Perioden efter 1975 har inneburit stora förändringar på arbetsmarknaden; ofta talas 
det om att vi numera lever i ett tjänstesamhälle, men vad som egentligen menas med 
detta förblir oklart. Om man i enlighet med Engels lag hävdar att volymen av tjänster 
har ökat på bekostnad av volymen av industrivaror finns inga empiriska belägg för ett 
sådant resonemang i Sverige. Om produktionen mäts i fasta priser har andelen tjänster 
istället varit konstant sedan 1800-talets början. Om dessutom det obetalda hemarbetet 
räknas in i BNP kan vi istället se en tillbakagång för tjänstesektorn. Alternativt kan 
man tolka diskussionen om ett tjänstesamhälle som att andelen människor sysselsatta 
inom denna sektor ökar. Detta stämmer bättre med den empiriska verkligheten; under 
1990-talet dominerade tjänstesektorn stort vad g äller sysselsättning och svarade för 
drygt 70 procent av de anställda. Allra starkast var sysselsättningsökningen i den 
offentliga sektorn, vilken under dessa två sekel ökade med nästan tio procentenheter 
och den största ökningen inträffade under första hälften av 1980-talet. I absoluta tal 
stod industrin för den största minskningen medan den största relativa nedgången 
skedde inom jordbrukssektorn. (Schön 2000) 
 
Den största omvandlingen på arbetsmarknaden stod emellertid kvinnorna för; antalet 
kvinnor som var sysselsatta med hushållsarbete och som befann sig utanför den 
reguljära arbetsmarknaden mer än halverades under perioden 1970-1990. Liksom 
under den föregående perioden kan man skönja ett samband mellan kvinnornas intåg 
på arbetsmarknaden och expansionen av den offentliga sektorn. I slutet av 1980-talet 
stannade utvecklingen av ökat kvinnligt förvärvsarbete dock av och under de första 
åren på 1990-talet minskade t o m andelen något. (Schön 2000) 
 
Arbetsmarknaden karaktäriserades också av att arbetslösheten steg mycket drastiskt i 
början av 1990-talet. Tidigare hade vi haft en låg arbetslöshet i jämförelse med övriga 
Europa, mycket p g a att man inom politiken prioriterat full sysselsättning framför ett 
stabilt penningvärde; under såväl 1970- som 1980-talen minskade arbetslösheten till 
historiskt låga nivåer. Men, som ett resultat av den djupa lågkonjunktur som inledde 
1990-talet ökade den totala arbetslösheten från 2,6 procent till nästan ofattbara 13,3 
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procent mellan år 1990 och 1994. Samtidigt ökade från och med 1980 antalet 
arbetstimmar per sysselsatt för första gången på mycket länge. Alltsedan 
efterkrigstiden hade den annars successivt förkortats och dessutom hade antalet 
deltidssysselsatta ökat konstant. Nu skedde alltså ett trendbrott. Sysselsättningen 
började inte öka igen förrän i slutet av 1997 och ökningen höll i sig fram till 2001, 
mycket p g a en stark sysselsättningsutveckling inom tjänstesektorn. Sedan 2003 har 
vi emellertid sett att sysselsättningsgraden återigen har minskat något. (www.scb.se: 
Svensk ekonomi och Schön 2000) 
 

3.2.3 Tillväxt 
 
1975 var Sverige ett av de länder i Europa med högst tillväxt; inkomsten per capita 
var exempelvis betydligt högre än den var i övriga Norden. Men, de efterföljande 
åren präglades av en allt lägre tillväxt och under andra hälften av 1970-talet sjönk den 
till följd av bl a ökad inflation och växande kostnader inom industrin. 
Inflationstrycket var stundom mycket högt, som mest uppgick det till 13,8 procent 
1980. Under 1980-talet var tillväxten något starkare igen, bl a orsakad av 
devalveringar av kronan, ökad konsumtion och en internationell konjunkturuppgång, 
och den genomsnittliga tillväxttakten för hela decenniet blev slutligen ungefär lika 
hög som för 1970-talet, ca två procent. Under slutet av decenniet var den svenska 
ekonomin överhettad, vilket bl a innebar mycket låg arbetslöshet, hög inflation och 
låga räntor. 1990-talet inleddes med en recession som bl a orsakades av minskad 
internationell efterfrågan på svenska exportvaror och en negativ kostnads- och 
produktivitetsutveckling. Tillväxten föll (se diagram 3.1) och vände inte uppåt igen 
förrän i mitten på 1990-talet och under 1999 uppgick den till hela 4,6 procent. Under 
hösten 2000 vände konjunkturen återigen nedåt och ingen ljusning kunde skönjas 
förrän nu under 2004. (www.scb.se: Svensk ekonomi) 
 
Slutspurten till trots blev vi under denna period ändå omsprungna av våra grannländer 
men också av övriga länder i Västeuropa; faktum är att Sverige är det land av alla 
utvecklade i-länder som hade lägst tillväxt mellan åren 1970 och 1990. (Schön 2000) 
Raset i början av 1990-talet beror till stor del på att vår BNP minskade tre år i rad 
samtidigt som kronans värde försvagades i samband med att den fasta växelkursen 
övergavs 1992. (www.scb.se: Svensk ekonomi) Den svaga produktivitetsutvecklingen 
går att finna inom alla sektorer och förhållandet dem emellan var ungefär det samma 
som under föregående period; jordbruket och industrin ökade mest medan tillväxten 
inom den offentliga sektorn var som lägst. Inom industrin var framförallt nya 
kunskapsintensiva branscher såsom läkemedels- och elektronikindustrin på 
frammarsch. Inom tjänstesektorn får man skilja mellan materiellt inriktade tjänster 
såsom transporter och kommunikationer, vilka hade en relativt god 
produktivitetsökning medan offentliga tjänster befann sig i botten på tillväxtligan. 
(Schön 2000) 
 
Århundradet avslutades så i en mer positiv anda; de strukturella omvälvningar vi sett 
sedan början av 1970-talet började äntligen ge avkastning samtidigt som 
produktiviteten och stabiliteten tog kommandot över den instabilitet som härskat 
tidigare. Särskilt på informationsteknikområdet framstod Sverige nu som ett 
föregångsland och kunde stoltsera med flera företag med framskjutna placeringar 
inom branschen, vilket innebar betydande exportframgångar. Samtidigt fick vi 
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uppleva att många av företagen gick mot utländskt ägo, de blev helt eller delvis 
uppköpta, en utveckling som fortfarande skapar oro, diskussioner och politisk debatt. 
(www.scb.se: Svensk ekonomi och Schön 2000)  
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4. Referensram  
 
Ofta definieras nationalekonomi som läran om fördelningen av begränsade resurser, 
och eftersom det här är en nationalekonomisk uppsats om tid är det intressant att 
inledningsvis diskutera på vilket sätt tid är en begränsad resurs. Det är uppenbart att 
den skiljer sig från andra begränsade resurser såtillvida att det är omöjligt att på ett 
enkelt sätt transferera den mellan människor även om vi kan frigöra viss tid genom att 
köpa tjänster. Det är ju exempelvis omöjligt att låta någon annan gå på gym i vårt 
ställe. Vi har garanterat 24 timmar per dygn att hushålla med oavsett ålder, kön och 
inkomst men däremot har vi sällan en aning om hur många dygn vi kommer att få 
uppleva framöver. Därigenom skiljer sig tiden från andra resurser eftersom vi inte 
riktigt känner till dess egentliga värde. Det är intressant att många människor som 
lider av en sjukdom och vet att de har en begränsad tid kvar att leva börjar värdera 
varje dag högre och därmed gör andra prioriteringar för vad tiden ska använda till. 
Vad är det som hindrar oss från att göra dessa prioriteringar ändå? Tiden är också 
speciell såtillvida att det är svårt att avgöra dess koppling till välfärd. Vem har det 
egentligen bäst, en människa med lite eller mycket fri tid? Går detta överhuvudtaget 
att avgöra så länge man inte tar hänsyn till våra preferenser och vad vi fyller den med, 
d v s hur vår konsumtion ser ut?  
 
I referensramen kommer ett flertal teorier att behandlas; några som är direkt kopplade 
till tid och dess användning och några som istället indirekt kan knytas till tid via sin 
länk till konsumtionsmönster och välfärd. Gemensamt för teorierna är att de söker 
förklara vad som styr vårt beteende och våra beslut i vardagen.   
 

4.1 Den rastlösa välfärdsmänniskan 
 
Redan 1970 publicerade Staffan Burenstam Linder boken Den rastlösa 
välfärdsmänniskan, i vilken han diskuterar välfärdsmänniskans förhållande till tid, och 
mer precist varför ekonomisk utveckling gör att tiden blir en alltmer knapp resurs 
samt vilka konsekvenser det får för den enskilde individen och för samhället i stort.  
 

4.1.1 Ekonomisk utveckling och värdet på tid 
 
Varför leder då ekonomisk utveckling till att tiden blir en alltmer knapp resurs? Enligt 
Burenstam Linder hänger det hela ihop med att tiden blir allt dyrare i takt med att 
ekonomin växer och inkomsten ökar. Varje dag ägnar sig en individ åt olika 
aktiviteter som tar tid och hur individen fördelar sin tidsanvändning på dessa olika 
aktiviteter bestäms av avkastningen3 på den tid som ägnas åt aktiviteten; avkastningen 
på tidsanvändningen måste vara lika för alla användningsområden för att individen 
ska maximera sin nytta.  Ekonomisk utveckling har den effekten att det uppstår en 
obalans mellan avkastningen på den tid som används till de olika 
tidsanvändningsområdena, då ekonomisk tillväxt leder till att produktiviteten per 
arbetstimme och därmed avkastningen på arbetstid ökar. För att återfå balansen måste 

                                                 
3 Med avkastning menas i det här sammanhanget vilken marginalnytta man upplever att man får av en 
viss aktivitet.  
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därför utbytet av tiden utanför arbetet också öka, annars lönar det sig inte att arbeta; 
fritiden måste på något sätt användas lika produktivt som arbetstiden. Konsekvensen 
blir att graden av effektivt utnyttjande av tiden stiger och att knappheten på tid därmed 
ökar. Kopplingen mellan tidsbrist och ekonomisk utveckling är således avkastningen 
eller produktiviteten på arbetstid, det är via den som värdet på tid påverkas.  
 
Hur mycket fritid eller sysslolöshet en individ har beror enligt Burenstam Linder 
således på hans/hennes inkomstnivå. En låg inkomst är förknippad med en hög grad 
av sysslolöshet, eftersom en låg inkomst hänger ihop med en låg produktivitet och 
därmed en låg avkastning på tid. Den här sysslolösheten är ofta ofrivillig, det kan 
handla om arbetslöshet eller fattigdom, och den fria tiden tillbringas ofta i passivitet. 
På motsvarande sätt implicerar en hög inkomst en låg sysslolöshet, då inkomsten ökar 
kraven på hög avkastning i alla tidsanvändningsområden. I det här fallet tillbringas 
inte fritiden i passivitet utan i bästa fall med att ta det lugnt, men i takt med att 
inkomsten stiger ökar även kraven på aktivt utnyttjande av tiden och utrymmet för att 
bara ta det lugnt blir allt mindre.  
 
Utifrån graden av ekonomisk utveckling kan man dela in samhällen i tre grupper med 
hänsyn till tillgången på tid: kulturer med tidsöverflöd, med tidsvälstånd och med 
tidsnöd. Dagens u-länder kan i stor utsträckning klassas som kulturer med 
tidsöverflöd. I de här länderna är produktiviteten och inkomstnivån så låg att tiden inte 
ger någon egentlig avkastning. Det finns med andra ord inget krav på att tiden måste 
användas effektivt och därför är tiden inte heller en knapp resurs, något som tydligt 
märks genom att exakt tidmätning med klocka blir totalt irrelevant. Kulturer med 
tidsvälstånd är sådana samhällen som har ekonomisk tillväxt och där tempot och 
kraven på tidsanvändning har ökat, men inte så mycket att det har blivit hetsigt. Tiden 
mäts, men människan är i allmänhet ännu inte slav under sin klocka. Ett exempel är 
Spanien med dess mañana-kultur. Slutligen har vi kulturer med tidsnöd, såsom de 
flesta i-länderna, där ytterst få stunder lämnas outnyttjade och där tiden framstår som 
en knapp resurs. Det finns en otrolig klockmedvetenhet och att vänta i fem minuter 
känns som ett oerhört slöseri med tid.  
 

4.1.2 Tid för förvärvsarbete 
 
Hur menar då Burenstam Linder att arbetstiden förändras i ett samhälle med 
ekonomisk tillväxt? Arbetstidens längd är avgörande för hur mycket tid som finns 
över till övriga tidsanvändningsområden, d v s för hur mycket tid som kan ägnas åt 
konsumtion och underhåll. Hur mycket man arbetar påverkas av hur produktiviteten 
förändras. När produktiviteten ökar, ökar även individens inkomst och givet att 
tidsallokeringen mellan de olika tidsanvändningsområdena förblir oförändrad har 
individen nu råd att införskaffa mer av de nyttigheter som har ett högt värde för 
honom/henne. Konsekvensen blir att individen kan arbeta mindre men bibehålla 
samma inkomst, vilket gör att efterfrågan på fritid ökar och arbetstiden minskar. Det 
här är den så kallade inkomsteffekten som alltså har en negativ effekt på hur mycket 
man arbetar. När produktiviteten stiger förändras emellertid även relativpriset mellan 
arbetstid och fritid, d v s fritiden blir relativt dyrare, vilket har en negativ effekt på 
efterfrågad fritid. Det här är den så kallade substitutionseffekten som till skillnad från 
inkomsteffekten har en positiv påverkan på arbetstiden. Om arbetstiden i slutändan 
ökar eller minskar går inte att avgöra a priori, utan måste undersökas empiriskt.  
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I ett samhälle med en hög grad av sysslolöshet eller fritid är det emellertid sannolikt 
att en produktivitetsökning har en positiv effekt på både arbetstid och konsumtionstid. 
Anledningen är att en stor del av det arbete som utförs av hushållen själva, så kallat 
egenarbete, kan läggas ut på företag. Det sker med andra ord en specialisering som 
tillsammans med en absorbering av fritiden leder till att konsumtionstiden inte 
behöver minska; tid frigörs som kan användas till konsumtion.  
 

4.1.3 En accelererande konsumtion 
 
Enligt Burenstam Linder finns olika sätt att öka produktiviteten på tidsanvändningen 
när värdet på arbetstiden stiger. Ett sätt är att öka varuintensiteten per 
konsumtionsenhet; genom att göra konsumtionen mer produktiv ökar marginalnyttan 
av den tid som läggs ned på konsumtion. Huruvida en ökning av inkomsten har en 
positiv eller negativ effekt på den totala konsumtionstiden beror på hur lätt det är att 
substituera tid mot varor i konsumtionsprocessen och är därför svårt att avgöra på 
förhand. Det är emellertid troligt att om möjligheten att byta ut tid mot varor är god så 
kommer man att göra det, eftersom en produktivitetsökning leder till att varor blir 
relativt billigare än tid; det dyrare substitueras mot det billigare med följden att 
konsumtionstiden per vara minskar. 
 
Med andra ord kommer en produktivitetsökning att öka varuintensiteten i 
konsumtionen, varför en kontinuerlig ekonomisk tillväxt leder till en accelererande 
konsumtion. En accelererande konsumtion kan ta sig flera uttryck. För det första kan 
varuintensiteten ökas genom uppgradering4, d v s genom att man använder en dyrare 
version av en viss vara lika länge som man skulle använt en billigare vara. Man kan 
exempelvis välja att köra till jobbet med en lyxig BMW istället för med en Opel, välja 
ett lyxhotell istället för ett vandrarhem eller byta upp sig till att bo i ett finare område. 
För det andra kan avkastningen på konsumtionstiden ökas genom simultan 
konsumtion, d v s genom att man konsumerar flera varor samtidigt; man tittar på 
morgon-tv parallellt med att man dricker sitt morgonkaffe, småpratar med sin partner 
och ögnar igenom morgontidningen. Slutligen kan en accelererande konsumtion ta sig 
uttryck i successiv konsumtion, vilket innebär att man använder varorna var för sig 
men under kortare tid, med resultatet att fler varor konsumeras under samma period.   
 
När varuintensiteten i konsumtionen ökar sker även en omfördelning av tiden bland de 
olika aktiviteterna en individ ägnar sig åt. Det här beror enligt Burenstam Linder på att 
den ökade intensiteten ökar avkastningen på tid för olika aktiviteter olika mycket, och 
för jämvikt krävs ju att marginalnyttan för varje aktivitet är lika stor. Att 
avkastningsökningen varierar hänger ihop med att aktiviteterna inte har samma 
inkomstelasticitet, d v s mängden tid ägnad åt en aktivitet påverkas olika av en 
förändring i inkomsten. Om man väljer att ägna mer tid åt en viss aktivitet när 
inkomsten ökar har aktiviteten en positiv inkomstelasticitet, medan den har en negativ 
inkomstelasticitet, d v s är inferior, om man däremot ägnar mindre tid åt aktiviteten.  
 
Utifrån det här resonemanget kan man således konstatera att eftersom varuintensiteten 
ökar när inkomsten stiger måste inkomstelasticiteten vara högre för konsumtionsvaror 

                                                 
4 Egen benämning på ett av Burenstam Linders föreslagna sätt att öka varuintensiteten. 
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än för konsumtionstid. Följaktligen kommer aktiviteter som kräver färre varor för att 
avnjutas inte ägnas lika mycket tid som nöjen som är mer varuintensiva. Här är tv:n 
ett bra exempel: tiden som tillbringas framför tv:n kan göras mycket varuintensiv och 
tillskrivas maximal nytta genom att man samtidigt äter, umgås med vänner och stickar 
på tröjan. De aktiviteter som med andra ord kommer att ägnas alltmer tid är de vars 
intensitet man kan öka tämligen enkelt genom att konsumera mer varor per tidsenhet. 
Därför kommer den genomsnittlige konsumenten att omges av alltfler varor, varor 
som konkurrerar om hans/hennes tid och en del förblir säkerligen oanvända. 
Burenstam Linder ser att konsekvensen blir ett slit- och slängsamhälle; man kan 
visserligen köpa mer av allt men inte konsumera mer av allt.  
 

4.1.4 Tid för underhåll 
 
Den ökade mängden varor som är följden av den accelererande konsumtionen måste 
dock i regel underhållas, varvid det totala servicebehovet tilltar. Att underhålla sina 
varor kräver liksom konsumtionen tid och med tanke på att tiden blir allt dyrare kan 
man fråga sig vad som händer med underhållet. Kommer man att utföra det själv eller 
leja ut det till någon annan (ökad specialisering)? Kommer kvantiteten att öka eller 
minska? Kommer kvaliteten att förbättras eller försämras?  
 
Om vi början med huruvida man kommer att utföra underhållet själv eller flytta över 
det till en kommersiell servicesektor, beror det enligt Burenstam Linder på hur hög 
individens inkomst är i förhållande till andra människors inkomst i hans/hennes 
omgivning. Stora inkomstskillnader i ett land skapar ekonomiska incitament och 
möjligheter till att låta någon annan utföra tjänsten, d v s för specialisering, medan en 
förhållandevis jämn inkomstfördelning gör det dyrt att köpa en annans människas tid5.  
 
Frågan är då vad som händer med underhållets kvalitet när allt fler varor ska 
underhållas. Underhållet är en typ av service eller tjänst, oavsett om man utför tjänsten 
själv eller om man köper den av någon annan. Tjänstens tidskostnad beror på hur 
produktivt tjänsten kan utföras, en produktivitet som måste sättas i relation till 
varusektorns produktivitet. Hur kvaliteten på underhållet utvecklas beror med andra 
ord på hur produktiviteten i varusektorn ökar i förhållande till tjänstesektorn. 
Generellt sett är produktivitetsökningen större i varusektorn, just eftersom tjänster är 
mer beroende av människors tid, med följden att tjänsten eller underhållet över tiden 
blir relativt sett dyrare. Följaktligen kommer underhållet per vara att minska då 
individen hellre använder tiden till produktivt arbete som genererar en inkomst för 
vilken han/hon kan köpa mer varor; man skär ner på underhållet så långt att 
egenarbetets eller servicens avkastning är lika stor som den inkomst man får från sitt 
arbete. Att exempelvis varsamt vårda sin cykel ter sig för många olönsamt, eftersom 
man kan köpa en ny om den går sönder och eftersom servicetiden istället kan ägnas åt 
något mer produktivt. Genom att minska underhållet kan individen alltså öka sin totala 
nytta. Resultatet blir även här en utveckling mot det slit- och slängsamhälle vi nämnde 
ovan.  
 

                                                 
5 Graden av egenarbete och specialisering beror vidare på vilken utrustning som krävs, 
transportkostnader, kostnaden för informationssökning och beskattningens storlek. 
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Burenstam Linder framhåller dock att minskat underhåll kan drabba nöjet av att 
konsumera vissa varor, vilket leder till att man kommer att dra ner på underhållet olika 
mycket för olika varor; kanske struntar man i att tvätta cykeln, men fortsätter att tvätta 
sina kläder eller att städa sitt hus. Liksom det sker en omfördelning mellan olika 
aktiviteter till fördel för varuintensiva nöjen, sker det här en omfördelning av 
konsumtionen till fördel för varor som kräver mindre underhåll när priset för 
underhållet stiger. Går man ett steg längre och funderar över hur produkter utformas 
idag, ser man att utformningen påverkats av att priset för underhåll ökat. I butikerna 
erbjuds till exempel alltfler billiga varor som kan kastas innan de behöver skötas om, 
samtidigt som det säljs kvalitetsvaror som inte kräver något större underhåll, allt för 
att minska konsumentens underhållskostnader.   
 
Man får dock inte glömma bort att trots att produktiviteten är högre i varusektorn har 
det skett tekniska framsteg även inom tjänstesektorn, vilka har lett till att tiden för 
underhåll kan förkortas. Exempel på detta är dammsugaren, diskmaskinen och 
tvättmaskinen, vilka tillverkas för att underlätta och effektivisera hushållsarbetet. 
Dylika maskiner kräver dock också underhåll, vilket innebär att produktionsökningen 
i egenarbetet inte alltid behöver betyda att man sparar tid, även om så i regel är fallet 
med produkterna nämnda ovan.  
 
Paradoxalt nog leder ofta produktivitetsökningar i egenarbetet till ökad brist på tid. 
Det är lätt att tänka att om egenarbete går att utföra snabbare än tidigare frigör man tid 
som istället kan användas till fritidsaktiviteter. En produktivitetsökning i egenarbete 
har dock samma effekt som en produktivitetsökning av arbetstiden; den skapar en 
obalans som måste rättas till genom att öka avkastningen på den övriga 
tidsanvändningen. Tiden som sparas in kommer följaktligen att omfördelas så att 
marginalnyttan av tidsanvändningen blir lika för alla användningsområden, och 
knappheten på tid stiger. 
 

4.1.5 När irrationaliteten blir rationell  
 
Burenstam Linder diskuterar även vilken effekt en förändring av tidens värde har på 
kvaliteten på en individs beslut. Att söka den information som man behöver för att 
fatta ett beslut kan ses som ett maximeringsproblem; det lönar sig att söka mer 
information tills marginalkostnaden för ytterligare information är lika stor som dess 
marginalnytta. När inkomsten ökar i samband med att arbetstidens produktivitet 
stiger, ökar marginalkostnaden eftersom tiden blir dyrare. Dessutom innebär en ökad 
inkomst att fler beslut ska fattas samtidigt som man ställs inför ett större antal 
alternativ. För att kostnaden ska vara lika stor som nyttan blir effekten av 
kostnadsökningen att mindre och mindre tid kommer att ägnas åt varje beslut. Liksom 
avkastningen på arbetstiden är avgörande för hur mycket tid man lägger ner på 
underhåll av sina varor, är den avgörande för hur mycket information man väljer att 
söka för varje beslut. Återigen, avkastningen på tid måste vara lika för alla 
användningsområden.  
 
En ökad knapphet på tid får alltså resultatet att kvaliteten på besluten sjunker. Det 
paradoxala är dock att det här beteendet är rationellt. Det lönar sig inte att skaffa 
fullständig information, eftersom misstag kan kompenseras med större 
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arbetsinkomster. När knappheten på tid ökar blir det helt enkelt rationellt att vara 
irrationell.  
 
Kostnaden för informationssökning kan dock minskas genom att tiden som ägnas åt 
detta ändamål blir mer produktiv. Internet är till exempel ett verktyg som ökat 
produktiviteten. Vidare är reklam ett sätt för producenten att sprida information och 
göra den lättillgänglig för konsumenten, en information som inte är särskilt objektiv 
men som sparar tid åt den stressade individen. Den enskilde individen kan också spara 
tid genom att fatta beslut efter vissa tumregler och vanor.  
 

4.1.6 Konsumerar vi ihjäl oss? 
 
Låt oss återknyta till resonemanget kring en accelererande konsumtion; kommer vi att 
konsumera ihjäl oss eller finns det en gräns, ett maximum för vår konsumtion? 
Kommer vi någonsin att nöja oss med de varor vi har? 
 
Enligt Burenstam Linder är en möjlighet att det uppstår ett så kallat påtvingat 
konsumtionsmaximum om de tekniska framstegen skulle avstanna; investeringar 
skulle inte ge någon tillväxt och i slutändan skulle bara reinvesteringar göras. Utan 
sådana framsteg förblir inkomsten och konsumtionen konstant. Frågan är då om ett 
sådant avstannande kommer att inträffa och i sådana fall när. Många klassiska 
nationalekonomer trodde sig förutse att den tekniska utvecklingen så småningom 
skulle stanna av, vilket ju inte alls har varit fallet och med tanke på dagens situation 
ter sig ett avstannande inte särskilt troligt.  
 
Man skulle dock kunna tänka sig att det finns en gräns för mina och dina behov, att vi 
når en punkt där nyttan av ytterligare inkomst- och konsumtionsökningar är noll, en 
punkt där alla våra behov är så gott som tillfredsställda. Det är emellertid inte bara 
våra behov som kan verka restriktivt på en ständigt ökande konsumtion utan även 
tiden; ju knappare tiden blir desto mindre utnyttjar vi varje vara eftersom priset på 
konsumtionstiden stiger. Därför, menar Burenstam Linder, finns det anledning att anta 
att en ökad konsumtionsvolym resulterar i minskande tillskott till välbefinnandet; 
samtidigt som alltfler behov tillfredsställs minskar också våra möjligheter att avnjuta 
de konsumtionsvaror vi införskaffar.  
 

4.1.7 Ekonomisk tillväxt för välfärd? 
 
Varför, kan man fråga sig, är vårt samhälle så fokuserat på tillväxt? Mot bakgrund av 
resonemanget ovan är det tydligt att ekonomisk tillväxt visserligen resulterar i att vi 
kan köpa alltfler varor men priset vi får betala är att vår tid blir alltmer knapp. Enligt 
Burenstam Linder har människan emellertid en inneboende strävan att förbättra sin 
materiella standard. Vidare menar han att så länge inkomstökningen har en avtagande 
nytta på grund av att tiden blir alltmer knapp kommer det att finnas ett tilltagande 
intresse för tillväxt, och ju större konflikten är mellan en människas önskan att 
förbättra sin standard och den minskande gränsnyttan av en inkomstökning, desto 
större är viljan att skapa mer tillväxt. Dessutom ter det sig ytterst önskvärt för dagens 
människa att öka den materiella standarden utan att behöva öka arbetstiden, och en 
sådan ökning sker just genom en produktivitetsstegring i varusektorn. Utifrån det här 
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resonemanget är det lätt att inse varför tillväxt blir det yttersta målet för en nation som 
helhet och varför fokus tenderar att falla på indexsiffror som mått på samhällets 
välstånd och välmående. Vad man glömmer bort är emellertid att ekonomisk tillväxt 
inte leder till överflöd i alla avseenden utan bara till ett överflöd av varor. Som 
konsekvens ser Burenstam Linder att vi endast får ett partiellt välstånd, och den tid 
som många drömmer om, då vi lutar oss tillbaka och tar det lugnt, blir alltmer utopisk.  
 

4.2 Baumols bekymmer och Gershunys självbetjäning 
 
Att tillväxt är ett fenomen som bara leder till partiellt välstånd i form av billigare varor 
är även kontentan av Baumols klassiska artikel Macroeconomics of Unbalanced 
Growth (1967), och hela hans resonemang bygger på hur kostnaden för tid förändras 
när en ekonomi växer. I sin modell utgår han från två sektorer i vilka 
produktivitetsökningen och därmed tillväxten är helt olika, en tekniskt progressiv och 
en tekniskt stagnerande sektor. Den förra, som han låter representeras av varusektorn, 
kan hela tiden effektiviseras medan produktiviteten i den senare, tjänstesektorn, är i 
stort sett konstant. Resonemangen grundar sig till stor del på att man i varusektorn 
ständigt kan substituera arbetskraft mot maskiner och därmed reducera kostnaderna 
per producerad enhet, något som sällan är möjligt inom tjänstesektorn, där människors 
tid är den viktigaste resursen och ofta även själva slutprodukten. När det sker en 
tillväxt i varusektorn ökar också lönerna, en ökning som sedan sprider sig till 
tjänstesektorn och gör att varuproduktionen över tiden blir relativt billigare än 
tjänsteproduktionen; varor blir relativt billigare än tjänster. Att löneutvecklingen inom 
de båda sektorerna följs åt är ett antagande från Baumols sida som har god empirisk 
förankring. Om man önskar hålla den relativa produktionen mellan de båda sektorerna 
lika stor som förut kommer en allt större del av arbetskraften att arbeta inom den 
stagnerande sektorn, vilket innebär att man, förutsatt att det totala arbetskraftutbudet 
och produktiviteten inom tjänstesektorn är konstant, går mot en utveckling med allt 
lägre tillväxt i den totala ekonomin. 
 
Denna utveckling går under beteckningen Baumols bekymmer och en enligt Baumol 
trolig konsekvens är att många priselastiska tjänster kommer att försvinna från 
marknaden när efterfrågad kvantitet minskar till följd av prisökningen. Inelastiska 
tjänster däremot, som exempelvis vård, skola och omsorg, kommer att blir allt dyrare, 
varvid Baumols bekymmer kan användas som en av möjliga förklaringar till varför 
det råder ständig brist på resurser inom den offentliga sektorn.  
 
En fortsättning på ovan resonemang framförs av Jonathan Gershuny (1977), som 
hävdar att vi är på väg mot en av honom kallad do-it-yourself economy. Han menar att 
dyrare tjänster resulterar i en minskad efterfrågan, framförallt på sådana tjänster vi har 
möjlighet att utföra själva. Att köpa en annan människas tid blir så dyrt att vi avstår, 
men samtidigt finns ju fortfarande ett behov av att få tjänsten utförd så vi väljer att 
göra det själva, ofta med hjälp av olika redskap som kan tillverkas allt billigare inom 
den varuproducerande industrin. Gershuny nämner själv ett exempel såsom 
tvättmaskinen; förr kunde vi få tvätt tvättad på ett tvätteri eller privat, kanske av ett 
hembiträde, medan det idag är betydligt billigare att köpa maskinen och göra jobbet 
själv. På samma sätt tittar vi på vår egen tv istället för att gå på bio, kör vår egen bil 
istället för att åka taxi och köper en dammsugare istället för att köpa städhjälp. Att 
investera i en vara blir i längden billigare än att gång på gång köpa en annan 
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människas tid. Gershunys slutsats är med andra ord att vi i allt större utsträckning 
substituerar tjänster mot varor. 
 

4.3 Tidsanvändning i vardagen 
 
Jonathan Gershuny har även utvecklat andra teorier som kan förklara mer av vår 
tidsanvändning än bara frågan huruvida vi konsumerar fler eller färre tjänster jämfört 
med tidigare. I sin bok Time and Consumption (2000) förklarar, diskuterar och 
analyserar han tidskonsumtionen utifrån såväl ett mikro- som ett makroperspektiv. 
Makroperspektivet är inte relevant för den här uppsatsen och kommer därför inte att 
behandlas vidare. Mikroperspektivet delas av Gershuny in i en mikrosekventiell och 
en mikroaggregerad nivå. Den senare summerar den vardagliga tidsanvändningen och 
diskuterar således hur dygnets timmar fördelas på olika aktiviteter såsom 
förvärvsarbete, hemarbete och fritid. Exempelvis Becker (1976, 1981) och Gronau 
(1977) har utvecklat teorier av den här typen, vilka kommer att diskuteras senare.  
 
Den mikrosekventiella nivån behandlar däremot den vardagliga tidsanvändningen, 
såsom när man väljer att stiga upp, när man åker till arbetet, om man tränar två eller 
tre gånger i veckan o s v. Enligt Gershuny finns två övergripande faktorer som avgör 
individens tidsanvändning, nämligen den sociala och den geografiska positionen. 
 
Den sociala positionen är avgörande för vilka aktiviteter människan har att utföra 
samt vilka valmöjligheter hon ställs inför, en position som i sin tur är beroende av 
hennes humankapital, d v s hennes samlade färdigheter, erfarenheter och sociala 
kontakter. Avgörande för vilken social position man har är med andra ord exempelvis 
ens utbildning, om man har jobb, om man är gift, vad gör man på sin fritid o s v. 
Gershuny sammanfattar det hela kort: 
 

”What we have done determines who we are; who we are determines what we do; what we do 
determines who we become.” 

 
Följaktligen är humankapitalet och den därav resulterande sociala positionen 
bestämmande faktorer för en individs preferenser, kostnader och restriktioner, vilka 
alltså bestämmer hur denne väljer att använda sin tid.  
 
Den geografiska positionen utgör liksom den sociala position en restriktion för 
individens tidsanvändning. Positionen är restriktiv på så sätt att den avgör huruvida en 
person har tillräckligt med tid att färdas en viss sträcka utifrån de restriktioner och 
preferenser som stammar från den sociala positionen. Låt oss ta ett exempel. Ida 
överväger att ta ett nytt jobb där hon börjar jobbet klockan åtta på morgonen och 
behöver 20 minuter för att kunna transportera sig till jobbet. Klarar hon det utifrån sin 
sociala position? Ida är ensamstående mamma och måste lämna sin son på dagis, 
något som hon kan göra tidigast kvart i åtta. Det är med andra ord omöjligt för Ida att 
ta jobbet såvida hon inte kan få någon annan att lämna sonen på dagis eller byta 
transportmedel så att det går fortare att ta sig till jobbet.  
 
Hur gör då individen för att få med och hinna med de dagliga aktiviteterna som 
han/hon utifrån sin sociala position förväntas göra? Enligt Gershuny är den enkla 
lösningen att individen skapar sig rutiner, rutiner som påverkas av och förändras med 



Tid i all oändlighet och förgänglighet  Referensram 
 

23 

de sociala normer som finns i samhället. Vilka rutiner man har kan också påverkas av 
politiska program, men även av privata företag, exempelvis genom reklam. Vidare har 
tekniska framsteg en inverkan på hur man väljer att göra saker och ting i vardagen. Ett 
exempel är dammsugaren som förändrade rutinerna kring städning. Här kan man 
också nämna politiska påtryckningar för ändrade städrutiner; i Sverige påverkas 
möjligheten till professionell städhjälp av sociala avgifter och skatter.   
 

4.4 Tid och pengar för produktion av nyttigheter 
 
Gary Becker (1976) bidrar i The Economic Approach to Human Behaviour med en 
teori på den aggregerade mikronivån, en teori vars grundidé är att det tar tid att 
konsumera och att därför inte bara inkomst utan även tid måste ingå som en 
restriktion för hur mycket individen faktiskt kan konsumera, varför individen ställs 
inför valet mellan tid och pengar. När det gäller en sådan sak som utbildning ser vi 
det som en självklarhet att den tid som går åt till att studera innebär en tidskostnad för 
individen och för hela samhället i form av uteblivet arbete. På samma sätt borde den 
tid som krävs för konsumtion av saker såsom teaterbesök eller mat ingå som en 
kostnad. Traditionell ekonomisk teori utgår vanligen istället från att den totala 
kostnaden för en produkt enbart består av marknadspriset, exempelvis betraktas 
biljettpriset som den totala kostnaden för ett teaterbesök. Men, eftersom den tid som 
går åt till konsumtionen istället hade kunnat användas till något produktivt såsom 
arbete, kan man argumentera för att den totala kostnaden för teaterbesöket snarare är 
biljettpriset plus kostnaden för tidsåtgången, vilka tillsammans utgör det s k 
skuggpriset.  
 
Istället för att använda sig av traditionella nytto- och kostnadsfunktioner för att 
maximera hushållets nytta, anser Becker att ett hushålls nyttofunktion inkluderar en 
mängd nyttigheter, commodities, som produceras i hushållet med hjälp av varor och 
insats av tid. För att återgå till teaterexemplet så är aktiviteten som sådan, att se en 
pjäs, att betrakta som nyttigheten, och denna är beroende av insatser såsom 
skådespelare, en teater och teaterbesökarnas tid. Varje nyttighet betecknas med Zi och 
dess produktionsfunktion kan skrivas som: 
 

Zi = fi(xi, Ti)           
 

där x står för marknadsvaror och T för tidsåtgången. I de fall då kapitalvaror används 
för att producera nyttigheten står x för den service som kapitalvaran bistår med. Varje 
hushåll producerar alltså sina nyttigheter med dessa insatsvaror och sedan väljer de 
den kombination av nyttigheter som ger högst nytta, precis som vid traditionell 
nyttomaximering. Hushållets gemensamma nyttofunktion har följande utseende: 
 

U = U (Zi,…Zm) ≡ U (f1,…fm) ≡ U (x1,…xm; T1,...Tm)          
 
 

För att nyttan ska kunna maximeras med hänsyn till den budgetrestriktion som 
uppstår till följd av att resursen på insatsvarorna är begränsad, måste 
budgetrestriktionen delas upp i två restriktioner, en med avseende på varor och en 
med avseende på tid. Detta eftersom produktionsfunktionen visar att varje nyttighet är 
en funktion av varor och satsad tid (se ovan). Tillgången på varor begränsas av den 
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totala inkomsten medan tillgången på tid begränsas naturligt samtidigt som viss tid 
går bort till lönearbete (annars får man inga varor).  

 
Det problem som uppstår vid en nyttomaximering av det här slaget är att vi har 
dubbla restriktioner. Restriktionerna kan emellertid, genom substitution, skrivas om 
till ett enda uttryck där det framgår att den totala kostnaden för en enhet av Z är 
summan av tidsåtgången och varuåtgången för produktionen av nyttigheten, d v s 
skuggpriset för Zi. Dilemmat med två olika restriktioner är något som kan lösas även i 
verkligheten genom att vi byter tid mot pengar, d v s arbetar. Hushållens totala 
inkomst spenderas antingen direkt eller indirekt på Zi: direkt genom att pengar läggs 
på varor som ingår i produktionen av nyttigheten eller indirekt genom satsad tid på 
konsumtion.  
 
Utifrån de komponenter som nu ingår när en individ maximerar sin nytta, vet vi att 
individen kommer att påverkas av förändringar i priset på varor och tjänster, 
produktivitet, relativa skuggpriser samt i den totala inkomsten. Anta till exempel att 
priset på en vara som ingår i hushållsproduktionen av en viss nyttighet ökar. När 
priset på varan stiger, ökar även nyttighetens produktionskostnad, d v s skuggpriset 
ökar, med följden att efterfrågan på nyttigheten minskar (för en normal vara). Denna 
minskade efterfråga leder i sin tur till att även efterfrågan på de varor och den tid som 
för övrigt ingår i produktionen av den specifika nyttigheten sjunker. Här blir det med 
andra ord tydligt att hur en individ väljer att använda sin tid är starkt beroende av 
efterfrågan på varor och tjänster, liksom att denna efterfrågan är starkt bunden till 
efterfrågan på själva nyttigheten. Man köper till exempel inte ett pussel på 5000 bitar 
om man inte anser sig ha tid att lägga det. (Brixen 1990)         
 
Berk (1987) har framfört kritik mot Beckers teori, varvid han ställer sig frågande till i 
vilken utsträckning det är korrekt att låta ett hushåll ha en gemensam nyttofunktion 
när man ändå utgår från individens val och beslut; att individerna är helt överens i 
fråga om vad som ska produceras är ju inte säkert. Olika människor har olika 
preferenser och vem som går segrande ur en diskussion i hushållet är i regel den med 
mest ”bargaining power”. Vem av individerna som har mest av denna ”power” 
hänger ofta samman med hur mycket av familjens intäkter man bidrar med. Att en 
individ står för en stor del av en familjs intäkter får vanligen effekter i form av att den 
individen också får mer att säga till om vad gäller hur pengarna ska spenderas, vilket 
ofta gynnar mannen i hushållet (Gardiner 1997). 
 
Ytterligare ett frågetecken har riktats mot Becker och det gäller hans definition av Z 
som inte helt tydliggörs. Berk (1987) menar att det finns utrymme att tolka Z som 
alltför ”stora” nyttigheter, exempelvis ett gott liv, varvid skillnaden mot en vanlig 
nyttofunktion blir nästan obetydlig. Z kan emellertid också beskrivas väldigt snävt, 
vilket istället riskerar att göra analysen ointressant.  
 
Gronau (1977) har istället riktat sin kritik mot Beckers indelning av tid i enbart 
produktion på marknaden och produktion i hushållet. Den senare kategorin blir bred 
och innefattar såväl hemarbete som fritidsaktiviteter; nyttigheten Z kan vara såväl att 
få det städat som att ha sett den nya Spielberg-filmen. I alla sammanhang är det 
emellertid inte helt enkelt att skilja mellan nytta och nöje, produktion och fritid. I 
vilken kategori hamnar exempelvis tandläkarbesök, att följa med sin dotter på 
knattefotbollsmatch och närvaro vid släktmiddagar? Redan många år tidigare 
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diskuterades detta av Reids (1934), som med sitt s k tredjepersonskriterium föreslår 
ett sätt att skilja dessa åt: enbart om en aktivitet kan utföras av en tredje person mot 
betalning räknas aktiviteten som produktion. 
 

4.5 Gronaus variant av Beckers modell 
 
Gronau (1977) har utifrån sin kritik mot Becker (1976) utvecklat en egen modell som 
i mångt och mycket liknar Beckers, men som skiljer just mellan fritid och hemarbete 
samt bara inkluderar nyttigheter som kan köpas på marknaden eller produceras i 
hushållet6. Modellen visar hur förändringar i lönen påverkar mängden hemarbete.  
 
Hushållen i den här modellen väljer alltså att antingen köpa de nyttigheter de 
efterfrågar på marknaden eller att producera dem i hushållet, införskaffningssätt som 
antas vara nära substitut. Ett exempel är nyttigheten att äta en måltid som å ena sidan 
kräver tid att sitta ned och äta och å andra sidan kräver varan mat. I det här fallet kan 
hushållet antingen välja att laga maten självt eller att köpa den färdig genom att gå på 
restaurang. Hushållets val beror på nyttighetens marknadspris jämfört med 
omkostnaderna för att själv producera nyttigheten; om priset på restaurangbesöket är 
lägre än omkostnaderna för att äta och laga maten i hushållet, väljer hushållet att gå 
på restaurang. Liksom i Beckers modell maximerar hushållen sin nytta genom att ta 
hänsyn till en produktionsfunktion samt en varu- och tidsrestriktion.  
 
Vad har då en förändrad lönenivå för effekt på mängden hemarbete? Om vi antar att 
lönenivån stiger blir effekten att efterfrågan på hemarbete minskar, eftersom 
omkostnaderna för hemproduktion stigit genom att tiden har blivit relativt sett dyrare. 
Följaktligen frigörs tid som istället kan användas till mer fritid och/eller mer arbetstid. 
Hur den frigjorda tiden fördelas på dessa tidsanvändningsområden kan inte avgöras 
utifrån modellen, utan det beror på inkomst- och substitutionseffekterna, där 
substitutionseffekten har en negativ inverkan på mängden fritid, medan 
inkomsteffekten har en positiv inverkan på efterfrågan på alla nyttigheter, däribland 
fritid. (Brixen 1990) Empiriska undersökningar pekar emellertid på att ju mer man 
förvärvsarbetar desto större sannolikhet att inkomsteffekten överväger. Då män i 
allmänhet arbetar heltid är substitutions- och inkomsteffekterna lika för dem, medan 
substitutionseffekten dominerar för kvinnorna, som allt annat lika förvärvsarbetar mer 
om deras lönenivå stiger. (Bonke 1992)  
 

4.6 Tidsallokering inom hushållet 
 
Modellerna ovan diskuterar hur hushållet som helhet agerar, men i sin A Treatise on 
the Family (1981) behandlar Gary Becker hur betalt och obetalt arbete fördelas inom 
hushållet, d v s mellan hushållets medlemmar och framförallt mellan makar. Ett 
hushålls välfärd, här definierad som den totala konsumtionen, är beroende av såväl 
förvärvsarbete som hemarbete. Givet antagandet att produktiviteten för en aktivitet 
ökar ju mer tid man ägnar åt den, kommer Becker fram till att hushållet når sin mest 

                                                 
6 Becker inkluderar även abstrakta nyttigheter som inte kan köpas på marknaden såsom barn, prestige, 
hälsa, altruism, psykisk välfärd o s v.  
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effektiva tidsallokering genom specialisering, d v s genom att makarna specialiserar 
sig på den typ av arbete de är relativt bäst på. (Becker 1981) 
 
Det faktum att arbetsfördelningen ofta skiljer sig åt mellan män och kvinnor, i form 
av att hon gör mer hemarbete och han förvärvsarbetar mer, har även diskuterats av 
andra som knutit an till de traditionella nationalekonomiska handelsbegreppen om 
komparativa fördelar. Mot bakgrund av att mannen i genomsnitt har en högre lön än 
kvinnan tjänar hushållet ekonomiskt på att han specialiserar sig på marknadsarbete 
medan hon sköter hushållsarbetet. Denna specialisering innebär så småningom att 
deras färdigheter på respektive område förbättras ytterligare, varvid de komparativa 
fördelarna av denna uppdelning blir allt större. Hon blir allt bättre på att städa medan 
han kan satsa allt på karriären och ökar därmed möjligheterna till avancemang och 
högre lön. (Pollak 1985)  
 
Blau och Ferber (1998) framför emellertid ett flertal argument mot att en sådan 
specialisering verkligen maximerar hushållens nytta. För det första är det tämligen 
osannolikt att den ene partnern skulle ha en komparativ fördel gentemot den andre 
vad gäller alla former av hemarbete, varför även familjer med traditionell 
arbetsfördelning delar på vissa av uppgifterna för att man helt enkelt tjänar på det. För 
det andra tar teorin om komparativa fördelar inte hänsyn till den påverkan själva 
utförandet av arbetsuppgifterna har på nyttan av eller glädjen i att utföra dessa. 
Arbetsuppgifter vi tycker är halvtrista till en början blir ofta oändligt tråkiga när vi 
tvingas utföra dem till leda, vilket minskar entusiasmen och den effektivitetsökning 
specialisering annars för med sig. (Blau och Ferber 1998) Dessutom talar det faktum 
att man helt enkelt tycker att vissa aktiviteter är tråkigare än andra emot en total 
specialisering. Det finns också produktion inom hushållet som kräver att båda 
makarna deltar, bl a vid produktion av vänskap, kärlek och barn. Slutligen kan man 
argumentera för att vissa typer av hemarbete kan göras mer effektivt genom att båda 
samarbetar, samtidigt som det blir mindre tråkigt när man slipper att göra det ensam. 
(Flood och Klevmarken 1990) 
 
Vidare ifrågasätter Gardiner (1997) det rationella med en specialisering inom 
hushållet. Hon menar att det på lite längre sikt inte finns några ekonomiska argument 
för att mannen ska specialisera sig på marknadsarbete medan kvinnan tar hand om 
hemmet. Det som genererar den största inkomsten och är långsiktigt rationellt är 
istället att båda fortsätter att förvärvsarbeta samtidigt som de delar på hushållsarbetet. 
Detta gäller för hushållet som en helhet, men framförallt för kvinnan som en 
försäkring mot en möjlig framtida situation då hon enbart har sin egen inkomst att 
förlita sig på. Gardiner hävdar också att det finns stora möjligheter att överföra 
kunskap och utveckling i humankapital mellan förvärvsarbetet och hemarbetet, vilket 
ytterligare minskar det rationella i att specialisera sig fullt ut.  
 

4.7 När omvärlden får betydelse 
 
Tidsanvändning och resulterande konsumtionsmönster kan också förklaras med 
teorier som mer syftar till hur man förhåller sig till människorna i sin omgivning, d v s 
till den sociala miljön, och en redogörelse för ett urval av dessa teorier följer nedan.  
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4.7.1 Slöseri för att signalera status 
 
Torstein Veblen (återgiven 1997) hävdade att vårt beteende är ett uttryck för hur vi 
vill positionera oss själva i samhället, s k signalering. Han var en ivrig kritiker av den 
ekonomiska ortodoxin och har mest blivit ihågkommen för sitt mycket 
uppmärksammade verk Theory of the Leisure Class (1899). 
 
Neoklassisk teori hade tidigare ofta utgått från givna nyttofunktioner, något som 
Veblen ifrågasatte när han började studera konsumtionsmönster och utvecklingen av 
människors individuella preferenser. Hans teori grundar sig på en idé om att 
människan många gånger sysslar med en form av ”penningtävlan” (pecuniary 
emulation) istället för med nyttomaximering. Han menade att endast 
överlevnadsinstinkten var överordnad instinkten om att tävla med andra, vilket har sitt 
ursprung i våra förfäders sätt att leva där erövringar var vägen till social status. Detta 
synsätt har inte förändrats hävdade han, utan vi strävar fortfarande hela tiden efter att 
ha minst lika mycket eller helst mer tillgångar än vad människor vi omger oss med 
har, annars tappar vi i anseende och i social status.  
 
Strävan efter social status sätter också sina spår när det kommer till frågan om 
tidsanvändning, menade Veblen. Viljan att framstå som rik i materiell mening gör att 
vi ogärna vill arbeta; den typen av sysselsättning blir ett tecken på svaghet och 
fattigdom. Istället vill man ägna sig åt improduktivt tidsfördriv (leisure), eftersom 
detta måste ses som en signal för att man är välbeställd. Mot bakgrund av detta 
utvecklades enligt Veblen en leisure class i samhället, som helt enkelt ägnade sig åt 
såväl tidsslöseri som åt slöseri med pengar, conspicuous leisure och conspicuous 
consumption. Det sistnämnda i det avseendet att de, som nämnts tidigare, var tvungna 
att upprätthålla sin status genom att ständigt omge sig med exklusiva och onödigt dyra 
produkter och vanor. Veblen exemplifierar med aktiviteter såsom ”onödiga” studier, 
tid lagd på utövande av olika sporter samt hemmavarande fruars lyxkonsumtion. 
 
Veblens teorier ansågs ofta vara en motsats till den ortodoxa teorin, men på 1950-talet 
gjorde Lebenstein ett försök att förena de båda genom klassiskt mikroekonomiska 
nyttofunktioner och efterfrågekurvor. Han identifierade en ”Veblen-vara” som en vara 
vars nytta inte bara beror på användandet av varan i sig, utan också är positivt 
beroende av vilket pris andra tror att man har betalat för varan, ett resonemang som så 
småningom mynnar ut i en ”Vebleniansk” efterfrågekurva med positiv lutning. 
 

4.7.2 Normer och sociala strukturer 
 
Mycket av människors konsumtion kan förklaras av många andra saker i vår sociala 
miljö än att vi bara vill tävla med andra; en stor del av vårt beteende kan föras tillbaka 
på kultur, normer och sociala strukturer med den innebörden att vi vill konsumera 
produkter som även konsumeras och gillas av andra. Exempelvis konsumerar 
ungdomar fler cigaretter när det anses vara ”inne” att röka (grupptryck), en persons 
preferenser för politiska kandidater är beroende av vem som anses populärast och 
individer som bor i områden där många sysslar med välgörenhet har en större 
benägenhet att själva ägna sig åt detta. De här många gånger väldigt starka sociala 
normerna syns vanligen inte i de mikroekonomiska nyttofunktionerna, då de antingen 
helt ignoreras eller betraktas som en del av den allmänna bakgrundsmiljön. 
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I ett försök att ägna den sociala faktorn mer uppmärksamhet har Becker och Murphy i 
Social Economics (2000) utvecklat en teori för hur de sociala normerna kan 
inkorporeras i vår nyttofunktion och därigenom med hjälp av traditionell 
nyttomaximeringsteori vara med och förklara konsumtion och annat mänskligt 
beteende. Genom att även den sociala miljön inkluderas i en utvidgad nyttofunktion, 
finner man en direkt väg att analysera hur förändringar i denna miljö påverkar de 
rationella valen. Teorin förklarar även hur den sociala miljön uppkommer och formas 
av enskilda individer och deras samspel. Beckers och Murphys nyttofunktion kan 
skrivas som: 
 

U = U (x, yi, S) 
 
där x och y är varor och tjänster av alla slag och S avser sociala influenser som 
stammar ur det befintliga sociala kapitalet. I sin enklaste analys utgår Becker och 
Murphy från att det sociala kapitalet motsvarar den genomsnittliga konsumtionen av 
en viss vara för alla medlemmar i en viss social grupp. Gruppen antas vara tillräckligt 
stor för att ett förändrat beteende hos en enskild individ inte påverkar det sociala 
kapitalet och därmed inte heller de övriga gruppmedlemmarnas beteende. Istället för 
att en förändring i de sociala strukturerna skiftar hela funktionen som är fallet annars, 
kommer nivån av nytta nu att öka eller minska inom den fortfarande stabila 
funktionen U. På det här sättet kommer nyttan av att exempelvis bära en Rolex-klocka 
att vara beroende av i vilken utsträckning ens vänner och bekanta bär Rolex-klockor.  
 
Ett grundläggande antagande i det här fallet är att S och x är komplement, d v s en 
ökning av S medför en högre marginalnytta från x. Ju starkare komplement, desto mer 
bundna är människor till att lyda sociala krav och normer, vilket kritiker ofta menar 
resulterar i att det inte längre finns något utrymme för individuella beslut. Ju starkare 
komplement S och x är, desto mindre betydelse har de andra faktorerna för efterfrågan 
på x. Ett exempel på en situation där man är totalt beroende av vad andra individer gör 
och där andra faktorer blir helt irrelevanta är vilken sida av vägen man väljer att köra 
på. Båda sidorna kan fungera som en jämvikt, eftersom det egentligen inte spelar 
någon roll vilken sida man kör på så länge alla väljer samma sida.  
 
Även om normen för ett visst beteende är stark mellan individer inom en social grupp 
kan den variera mellan grupperna, vilket gör det möjligt för varje individ att sälla sig 
till den grupp vars normer man trivs bäst med. Ju mer de sociala strukturerna betyder 
för ens beteende, desto viktigare blir det att göra rätt val för att påverka under vilka 
normer man lever, d v s vilka människor man umgås med och i vilket land eller 
område man bor. Rika tenderar att vilja bo i områden där det bor många andra 
höginkomsttagare, kristna vill umgås med kristna och kriminella med kriminella. 
 
Det finns ofta också ett behov i samhället av att konsumera sådant som ”eliten” 
konsumerar, vilket enligt Becker och Murphy kan bero på en allmän föreställning om 
att den har mer information än övriga eller en osäkerhet på den egna smaken. Inte 
sällan beror det på att individen vill signalera att han/hon befinner sig lite högre i 
rangordningen än vad han/hon faktiskt gör (jämför Veblen). Eliten får av denna 
anledning incitament att ändra sin konsumtion för att göra sig fri sina imitatörer, 
signalera att den är ledare och skilja sig från massan. Samtidigt som ledarna överger 
dessa produkter sjunker priserna och efterfrågan minskar så småningom även hos 
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”efterföljarna”. Detta scenario är typiskt inom modevärlden där de rika och berömda 
ständigt måste överraska med något nytt för att ligga steget före allmänheten som 
imiterar med kopior från de stora klädkedjorna.   
 

4.7.3 Vardaglig lyx och onödiga prylar 
 
Ett sätt att öka marginalnyttan av konsumtionen var enligt Burenstam Linder (1970) 
att substituera en billig variant av en vara mot en dyrare, något som kommer till 
uttryck i Franks bidrag till debatten om hur vår konsumtion har förändrats, framförallt 
hos medel- och höginkomsttagare. I sin bok Luxury Fever (1999) beskriver och 
diskuterar han hur vi ständigt trissar upp vår konsumtion till att ibland bli i det 
närmaste besinningslös; ofta läggs det astronomiska summor på varor som tidigare 
gick att köpa mycket billigare och i betydligt enklare utföranden. Frank inleder med 
att nämna amerikanska grillar som exempel: för tio år sedan var de flesta relativt 
okomplicerade och kostade därför inte heller speciellt mycket, medan grillarna idag 
ständigt överträffar varandra med finesser och kostar upp mot $5,000. Oftast är de 
gigantiska och Franks exempel har plats för två 20-kilos kalkoner samtidigt som man 
kan steka hamburgare för 40 gäster. De absolut rikaste måste vara uppfinningsrika för 
att hitta tillräckligt dyra saker de kan slösa med sin förmögenhet på. Barstolarna på 
Aristotle Onassis yacht var exempelvis täckta med förhud till valpenisar, förmodligen 
ofattbart dyrt. Andelen lyxbilar ökar, antalet amerikaner som äger mer än ett hem blir 
bara fler och fler samtidigt som hemmen blir allt större. Det är inte längre bara den 
absoluta kändistoppen som plastikopererar sig, och var och varannan intresserar sig 
för dyra viner och cigarrer. 
 
Enligt Frank lever vi i en tid med en ”consumption boom”, där det viktiga är att hela 
tiden avancera i konsumtionstävlingen. Få är de som kan undgå att påverkas av denna 
upptrissade konsumtion, eftersom utvecklingen inte bara påverkar konsumtionsmiljön 
utan också hela vår levnadsmiljö. Exempelvis får det konsekvenser för hur mycket 
pengar man känner att man måste spendera på bröllops- och födelsedagspresenter eller 
hur stora hus vi bygger. 
 
Priset vi alla får betala, hävdar Frank, är att vi arbetar mer samtidigt som vi spenderar 
mindre tid med familj och vänner, reser mindre och sportar mindre. Vi, och 
framförallt den rikaste delen av världens befolkningen, har råd med alltfler lyxvaror, 
medan infrastruktur och publika nyttigheter sköts allt sämre; gator och parker blir 
smutsigare och kriminaliteten ökar.  
 
Frank ifrågasätter hur vi väljer att spendera våra pengar. Kan man inte nå högre lycka 
genom att köpa mindre hus, en billigare grill och istället satsa på miljö och 
trafiksäkerhet? Vi får ofta höra att man egentligen mår bättre av att jobba mindre, dra 
ner på konsumtionen och minska stressen; vi blir tillsagda att vi även i det här 
avseendet kommer att bli lyckligare bara vi kan kontrollera vår aptit. Frank hävdar 
dock att det här finns anledning att vara kritisk, eftersom människan ständigt har varit 
på jakt efter att försöka förbättra sin situation och om det är så att vi faktiskt skulle må 
bra av att konsumera mindre så skulle vi nog göra det självmant. Det verkar som att 
när vi tvingas välja mellan mer tid med familjen och högre konsumtionsnivå väljer vi 
det senare. 
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Frank diskuterar även, precis som Veblen (återgiven 1997) nästan hundra år tidigare, 
hur konsumtionen beror på vad människor i ens omgivning konsumerar och därtill 
vilket resursslöseri detta orsakar. Han exemplifierar med tonåringar som vill köpa 
tuffa gymnastikskor för att sticka ut från mängden. Någon köper ett par jättedyra skor 
och höjer sin status, vilket innebär att nästa person som vill sticka ut måste köpa ett 
par ännu dyrare skor. Det blir till en ond cirkel av grupptryck och en jakt på status 
med ironin att om alla spenderade lite mindre på dessa skor skulle det fortfarande vara 
samma människor som stack ut och ansågs tuffa. På det här sättet får varje individs 
beslut konsekvenser för andra individer; det belopp jag väljer att betala för ett par skor 
får konsekvenser för vad andra betalar. 
 
Frank beskriver också hur frågan om man är nöjd med sitt liv eller ej är beroende av 
hur ens situation ser ut i förhållande till andras.  Han tar sig själv som exempel och 
berättar om när han jobbade i Nepal och var ganska tillfreds med livet, trots att han 
bodde i en enrumslägenhet utan elektricitet, värme, rinnande vatten eller 
inomhustoalett. Han konstaterar att han, om han levt under samma förhållanden i 
USA, nog hade känt sig oerhört fattig; saker han inte kände att han behövde i Nepal 
känner han att han behöver i USA.  
 
Att vi lägger alltmer pengar på ”lyxbehov” när de grundläggande behoven är 
tillfredsställda är nog naturligt medger Frank, men vad som är förbryllande är att 
lyxkonsumtionen växer i betydligt snabbare takt än samhällsekonomin i övrigt. 
 

4.8 Lycka och välstånd 
 
Samhällsutvecklingen får oss att på olika sätt förändra våra levnadsvanor, i alla fall 
enligt de teorier som presenterats ovan. Bakom alla teorier finns ett antagande om 
rationalitet, som innebär att vi ändrar beteende för att det ger oss en högre nytta, vilket 
gör varje individ till en ständig nyttomaximerare. Nyttobegreppet är alltså mycket 
centralt, men i boken Happiness and Economics (2002) poängterar författarna Frey 
och Stutzer att den nationalekonomiska domänen aldrig egentligen har gjort några 
försök att på allvar mäta denna nytta; den existerar istället i bakgrunden som ett 
abstrakt mål men utan att egentligen ägnas någon större uppmärksamhet. Författarna 
diskuterar huruvida lycka är ett mått på subjektiv nytta och de genomför även en 
empirisk undersökning för att mäta nytta och för att försöka förklara skillnaden i lycka 
mellan olika individer och länder.  
 
Frey och Stutzer hävdar att det i huvudsak finns tre ekonomiska faktorer som påverkar 
människors lycka7: inkomst, arbetslöshet och inflation, varav de två första är viktigare 
och därför kommer att behandlas här. 
 

4.8.1 Inkomst 
 
Inkomsten tycks ha en stark påverkan på hur lycklig en individ säger sig vara och 
denna faktor analyseras ur tre perspektiv: 

                                                 
7 Frey och Stutzer identifierar även ett antal socioekonomiska faktorer som påverkar individens lycka, 
nämligen ålder, hälsa, kön, sociala relationer, utbildning och nationalitet. 
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• En jämförelse mellan rika och fattiga länder: är människor i rika länder 

generellt sett lyckligare än människor i fattiga länder? 
• En jämförelse över tid: när inkomsterna i ett land ökar, blir folk då lyckligare 

än de var innan? 
• En jämförelse mellan individer: är rika människor lyckligare än fattiga? 

 
Jämförelse mellan länder 
 
En jämförelse av lyckonivån länder emellan har gjorts genom att invånare i olika 
länder har fått svara på frågan: ”All things considered, how satisfied are you with your 
life as a whole these days?” , där skalan är tiogradig och tio motsvaras av satisfied. 
Resultatet för ett antal länder framgår av tabell 4.1 nedan.  
 
OECD-länder Lyckonivå     F.d. Sovjet Lyckonivå   Asien och Sydamerika Lyckonivå 

Danmark 8,2   Estland 5   Argentina   7,8 

Sverige 7,8   Ukraina 4,0   Brasilien  7,2 

Finland 7,7   Ryssland  4,5   Mexico 7,1 

Norge 7,7       Kina  6,8 

Spanien  7,2   Afrika    Indien  6,5 

Tyskland 7,1   Nigeria 6,8   Bangladesh 6,4 

Frankrike 6,8     Sydafrika 6,1   Peru 6,4 

 
Tabell 4.1: Lyckonivå för ett antal länder (Källa: egen bearbetning från Frey och Stutzer 2002) 
 
Flera jämförande studier visar att det finns en positiv korrelation mellan länder med 
hög inkomst och högt lyckovärde, vilket indikeras av tabellen ovan. Vissa hävdar 
dock att det finns ett tröskelvärde man måste över, och efter att detta har passerats har 
inkomsten bara låg eller ingen inverkan på lyckan.  
 
Det finns dock anledning att ifrågasätta värdet av en sådan här jämförelse, då det är 
möjligt att det istället är andra faktorer som ligger bakom korrelationen. Exempelvis 
tenderar länder med hög inkomst att vara demokratiskt styrda, säkra mänskliga 
rättigheter och ha friska medborgare, vilket i sig kan vara anledningar till att 
människor är mer nöjda med sina liv. Författarna anser sig dock ändå kunna dra 
slutsatsen att inkomst och lycka ofta går hand i hand och att en hög inkomst ökar 
människornas lycka i fattiga länder. Myten att många i fattiga länder är lyckligare än 
människor i rika länder för att de lever ett ”naturligt” liv fritt från stress anser man sig 
därmed kunna avliva. 
 
Jämförelse över tid 
 
Detta positiva samband mellan inkomst och lycka är däremot inte lika entydigt när 
man istället ser till utvecklingen över tid och hur lyckonivån har förändrats relativt till 
hur BNP har förändrats. Diagram 4.1 åskådliggör utvecklingen i USA 1945-1990.  
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Diagram 4.1: Utveckling av BNP och lyckonivå i USA 1945-1990 (Källa: Frey och Stutzer 2002)  
 
Totalt ökade BNP med 150 procent medan den genomsnittliga lyckonivån istället 
sjönk något, från 2,4 till 2,2 på en tregradig skala, trots den otroliga ökningen i 
välstånd. Detta resultat kan ses som förvånande och författarna garderar sig mot ev 
mätfel och en förändrad syn på ordet lycka. Om så inte är fallet ser de det dock som 
ett bevis på att ”pengar inte kan köpa lycka”. Detta diskuteras också av Layard (2003), 
varvid han kommer fram till att BNP är ett mindre bra mått på välfärd och att strävan 
efter ständig tillväxt istället kan få sociala kostnader som tvärtom minskar människors 
välmående.  
 
Liksom Frey och Stutzer förklarar Layard (2003) den uteblivna lyckoökningen med 
att människan väldigt snabbt anpassar sig till nya levnadsförhållanden och i det här 
fallet ofta till nya bekvämligheter. Först ökade lyckan när vi fick svartvita tv-
apparater, sedan vande vi oss vid att ha dem och efterfrågade något annat. Färg-tv:n 
kom och till en början blev folk överväldigade, dock bara tills även denna blev en 
självklarhet. Idag skulle vi se det som ett otroligt nederlag att behöva klara oss med 
bara en kanal eller en svartvit tv. Det går med andra ord inflation i förväntningarna: 
 
  ”Satisfaction depends on change and disappears with continued consumption.” 
 
Enligt Layard (2003) undervärderar vi vår förmåga att anpassa oss, vilket leder till att 
vi ständigt övervärderar arbetets och därmed inkomstens inverkan på lycka och därför 
spenderar mer tid på arbetet än vad vi annars hade gjort. 
 
Jämförelse mellan olika individer 
 
Vad händer om en person plötsligt blir rik – blir den personen lyckligare då? I 
ekonomisk teori har det alltid förutsatts att mycket pengar är kopplat till en högre 
nytta, allt i enlighet med filosofin att man ju alltid har möjlighet att avstå från 
pengarna, om istället detta skulle göra nyttan större. Frey och Stutzer kommer fram till 
att det sannolikt finns en positiv koppling mellan inkomst och lycka även på 
individnivå men att inkomsten spelar en förhållandevis liten roll. Med andra ord är det 
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andra faktorer som är viktigare när man ska förklara varför somliga är lyckligare än 
andra. Författarna hävdar emellertid att sambandet är starkare i fattiga länder. 
 
Det finns många förklaringar till varför en hög inkomst inte alltid gör en människa 
lycklig, varav en av de viktigare är att vi alltid jämför oss med andra och således blir 
vår relativa inkomst viktigare för vår lycka än vår absoluta inkomst. För detta har även 
Easterlin (1995) argumenterat: 
 

”people with higher income are, on average, happier, but raising everybody’s income does not 
increase everybody’s happiness, because, in comparison to others, income has not improved.”   

 
Här finns även en koppling till Torstein Veblen (återgiven 1997) och hans conspicious 
comsumption, där man konsumerar för att imponera på andra.  
 

4.8.2 Arbetslöshet 
 
Frey och Stutzer menar att man i traditionell makroekonomi utgår ifrån att den 
arbetslöse har valt detta tillstånd själv; det är ett resultat av dennes nyttomaximering 
och personen anser att den monetära förlusten mer än vägs upp av den ökning i fritid 
det arbetslösa tillståndet innebär. Slutsatsen här blir alltså att en person som blir 
arbetslös inte förlorar i nytta. Verklighetsförankringen i detta resonemang kan 
emellertid ifrågasättas och detta görs också av Frey och Stutzer. De menar att 
lyckograden hos arbetslösa personer är lägre än hos personer med arbete och för att 
påvisa detta refererar de till en studie gjord för tolv europeiska länder 2001. På en 
fyragradig skala uppvisar arbetslösa personer en genomsnittlig lycka som är 0,3 lägre 
än den lycka som arbetande personer uppvisar.8 Även många andra forskare är 
överens om att arbetslöshet minskar tillfredsställelsen med livet. Den minskade lyckan 
härrör från de psykiska och sociala kostnader som arbetslöshet för med sig; 
självförtroendet minskar och man går miste om många sociala kontakter. Hur stora de 
psykiska kostnaderna blir beror bl a på samhällets totala arbetslöshet (ju högre desto 
lägre kostnad för den enskilde drabbade individen) och arbetsmoral. 
 
Den slutsats författarna drar av arbetslöshet och lycka är att nationalekonomin ofta har 
missuppfattat arbetets roll i människors liv. I teorin ses arbete som ett nödvändigt ont 
som utförs av den enda anledningen att man måste få en inkomst; arbete i sig anses 
inte ge någon övrig nytta utan all nytta kommer från vår fritid. I själva verket vill 
människor arbeta och känna sig behövda och för de flesta är det viktigt att utmana sig 
själv och prestera något. Att arbete i sig ofta ger tillfredsställelse framgår också av att 
det görs väldigt mycket volontärarbete runtom i världen.  

 

4.9 Processnytta – ett sätt att mäta välfärd 
 
Ovan ser vi att inkomsten inte alltid är av betydelse för individuell lycka, ett faktum 
som indikerar att dess storlek och därmed möjligheterna till konsumtion är ett mindre 
bra mått på en individs välfärd. Dow och Juster (1985) diskuterar ett alternativt mått 

                                                 
8 I undersökningen har det kontrollerats för den minskning i lycka som härstammar från förlorad 
inkomst och andra indirekta faktorer, det vi ser här är alltså den rena ”arbetslöshetseffekten”. 
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som istället utgår från individens preferenser vad gäller hans/hennes tidsanvändning, 
preferenser som enligt Juster (1985) kan mätas utifrån hur en individ värderar 
utförandet av en viss aktivitet utan att ta hänsyn till den nytta som dess resultat ger. 
Denna så kallade processnytta (process benefit) mäts genom att man graderar värdet 
av olika aktiviteter på en skala från noll till tio. Vidare menar Dow och Juster att 
dessa preferenser via deras påverkan på tidsanvändningen utgör en direkt källa till 
tillfredsställelse och välfärd; en människa bryr sig inte enbart om sin materiella 
situation utan även om hur hon använder sin tid. Utifrån den totala processnyttan av 
en individs tidsanvändning kan man således bestämma hans/hennes processvälfärd 
(process well-being).  
 
Flood och Klevmarken (1992) har gjort en mätning av processnyttan (dock ingen av 
processvälfärden) av olika aktiviteter för svenska män och kvinnor, baserat på data 
från HUS-undersökningen 1984, vars resultat åskådliggörs i diagram 4.2 nedan.   
 

Preferenser för valda aktiviteter (process benefits)

0 2 4 6 8 10

Genomsnittlig poäng

Städa hemma

Idrotta, sporta

Reparera, underhålla

Se på tv

Laga mat 

Läsa böcker e t c 

Förvärvsarbeta

Ta hand om barnen

Leka med barnen

Kvinnor
Män 

 
 
Diagram 4.2: Preferenser för valda aktiviteter, baserat på en gradering av nöjet av att utföra 
aktiviteten oavsett hur nyttigt och värdefullt aktivitetens resultat är. (Källa: Flood & Klevmarken 
1992) 
 
Av diagrammet framgår att såväl svenska män som kvinnor värderar tid med barnen 
högt, liksom att förvärvsarbete har ett högt värde, t o m högre än flera 
fritidsaktiviteter. Det är också tydligt att varken kvinnor eller män i någon större 
utsträckning tycker om att utföra hushållsarbete. Generellt kan man säga att 
aktiviteter som innefattar någon form av interaktion är mer populära än de som utförs 
individuellt.  
 
Juster har gjort en dylik mätning av processnyttan i USA med ett resultat som väl 
överensstämmer med det svenska. Han kommer dessutom fram till att de med högre 
utbildningsnivå har svagare preferenser för hushållsarbete och starkare för 
förvärvsarbete än personer med lägre utbildningsnivå. Processnyttan förändras även 
med åldern; nyttan av aktiv sport, film och lek minskar ju äldre man blir, medan 
nyttan av hushållsarbete ökar. Den processnytta en person får av tv-tittande och 
socialt umgänge är emellertid lika oavsett hur gammal man är.  
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Utifrån Justers processnyttomätning har Dow och Juster tagit fram amerikanska mäns 
och kvinnors processvälfärd, och det visar sig att kvinnor utifrån det här måttet har en 
lägre välfärd än män samt att ensamstående har en högre välfärd än gifta. Vidare har 
de förvärvsarbetande en högre processvälfärd än arbetslösa, samtidigt som de som har 
barn har ett lägre mått än de som inga har. 
 
Det kan tyckas märkligt att barn som har en hög processnytta ger en lägre välfärd. Det 
låga välfärdsmåttet kan emellertid förklaras med att själva tiden som spenderas med 
barnen upplevs som positiv, men att ha barn medför att man måste utföra en 
tilltagande mängd av de aktiviteter som har en låg processnytta. Att kvinnor och gifta 
uppvisar ett lågt välfärdsmått kan förklaras på motsvarande sätt. Med andra ord, olika 
demografiskt betingade egenskaper skapar olika restriktioner för ett ur 
processnyttoperspektiv optimalt tidsanvändning, vilket resulterar i en lägre välfärd. 
Att individer de facto ägnar relativt mycket tid åt aktiviteter vars utförande de inte 
värderar särskilt högt framkommer av tabell 4.2. Det visar sig emellertid att några av 
de låga nivåerna på processvälfärd är av övergående art, nämligen de för barn och 
unga, då personer med vuxna barn har högre välfärd än de utan och då unga också 
blir gamla en dag.  
 
Aktivitet   Process Benefit  Timmar per vecka 

Barnomsorg  8,8 2,9 

Socialt umgänge  8,4 9,2 

Förvärvsarbete  8 25,8 

Läsning  7,5 3,8 

Sport  6,6 3,2 

Åskådarevenemang  6,6 1 

Hantverk  6,5 1,7 

Tv  6,2 14,1 

Laga mat  6,2 6,4 

Underhåll, reparationer  5,2 1,3 

Socialt engagemang  4,8 3 

Inköp  4,6 5,5 

Städning   4,4  3,3 

 
Tabell 4.2: Genomsnittlig processnytta och tidsanvändning för ett antal aktiviteter i amerikanska 
hushåll (Källa: egen bearbetning från Dow och Juster 1985) 
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5. Empiri 
 
Teorierna i referensramen indikerar att ekonomisk utveckling starkt påverkar hur vi 
använder vår tid och nedan kommer vi att presentera empirisk data beträffande 
tidsanvändning och konsumtion. Inledningsvis följer en redogörelse för 
tidsanvändningen i västvärlden sedan 1960-talet, sammanställd av Gershuny (2000), 
och därefter mer specifika data för Sverige sedan 1980-talet. Den senare datan består 
dels av SCB:s tidsanvändningsundersökningar för 1990/91 och 2000/01 och dels av 
de för uppsatsen mer kompletterande HUS-undersökningarna, genomförda 1984 och 
1993. Därefter följer en presentation av en tidigare studie av olika variablers påverkan 
på tidsanvändningen varefter kapitlet avslutas med konsumtionsdata med olika 
koppling till tid och dess värde. 
 
Det är viktigt att veta att en förändring i hur man använder sin tid kan ha två typer av 
ursprung: antingen har andelen utövare minskat, vilket är en strukturell förändring, 
eller så har tiden per utövare förändrats, varvid man refererar till en förändring i 
beteende.  
 

5.1 Gershuny – tidsanvändning i västvärlden 
 
Hur vi använder vår tid har i stor utsträckning förändrats sedan 1960-talet och i det 
följande presenteras empirisk data för ett antal västerländska länder gällande tid 
ägnad åt förvärvsarbete (betald arbetstid), hemarbete (obetald arbetstid) och fritid. 
Presentationen görs utifrån olika förklaringsvariabler, nämligen kön, familjecykel 
och utbildningsnivå, d v s utifrån en individs sociala position.  
 

5.1.1 Förvärvsarbete 
 
För länder i västvärlden har den totala förvärvsarbetstiden minskat sedan 1960-talet, 
men tittar man på könen var för sig ser man att männens förvärvsarbete har minskat 
medan kvinnornas har ökat något. Vad gäller männens förvärvsarbete minskade det i 
alla medverkande länder fram till 1970-talet, en minskning som har sitt ursprung i ett 
förändrat beteende. Sedan dess har arbetstiden varit relativt oförändrad i samtliga 
länder. Beträffande kvinnans betalda arbetstid ser vi två trender: den första visar att 
kvinnor med betalt arbete arbetar ungefär lika mycket i alla länder, kanske t o m lite 
mindre när länderna blir rikare, medan den andra trenden pekar på att andelen 
förvärvsarbetande kvinnor ökat markant med den ekonomiska tillväxten sedan 
efterkrigstiden. Tillsammans leder de två trenderna till att vi ser en liten men 
regelbunden ökning i kvinnans betalda arbete9. Till skillnad från männen kan 
kvinnornas ökade förvärvsarbete alltså härröras till en förändrad struktur. (Gershuny 
2000)  
 
Hur mycket tid de olika könen använder till betalt arbete varierar med familjecykeln; 
äldre kvinnor ägnar inte helt oväntat mindre tid åt betalt arbete än unga medan 
                                                 
9 Kvinnor i f d kommuniststater skiljer sig emellertid från det generella mönstret i det att i stort sett alla 
var aktiva på arbetsmarknaden redan före mitten på 1950-talet. 
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kvinnor med små barn har minst betald arbetstid. Även mäns förvärvsarbetstid 
minskar med åldern, men att ha småbarn har däremot ingen enhetlig inverkan på 
männens arbetstid i alla länder såsom är fallet för kvinnorna. (Gershuny 2000) 
 
Vidare har även utbildningsnivån en inverkan på hur mycket tid män och kvinnor 
ägnar åt förvärvsarbete, en faktor som idag påverkar mängden betalt arbete 
annorlunda än för 40 år sedan. På 1960-talet arbetade män med lägre utbildningsnivå 
längre dagar än de mer välutbildade, men sedan 1985 är mönstret det omvända: de 
med högre utbildningsnivå och status har idag längst arbetsdagar, ett samband som 
också gäller kvinnorna. Medlemmar i rikare hushåll tenderar med andra ord att arbeta 
längre dagar än fattigare, ett mönster som består även när man kontrollerar för att 
hushåll med låg inkomst sannolikt inkluderar flest arbetslösa. (Gershuny 2000)  
 

5.1.2 Hemarbete 
 
Den totala mängden hemarbete har minskat under den aktuella perioden. Vad gäller 
kvinnans hemarbete har det minskat markant, en nedgång som kan föras tillbaka på 
såväl en förändrad struktur som ett förändrat beteende. Utvecklingen ser emellertid 
olika ut för olika hemarbetsaktiviteter; hushållsarbete såsom matlagning, städning 
och tvätt har minskat medan tid som tillbringas med barn har ökat. Männens obetalda 
arbetstid har ökat, även om den totala tiden som läggs på den här typen av arbete 
fortfarande är betydligt mindre för män än för kvinnor. Den observerade ökningen 
har framförallt skett de senaste årtiondena, en ökning som i det här fallet är en följd 
av ett förändrat beteende. (Gershuny 2000) 
 
Utgår man istället från familjecykeln, spenderar unga män mindre tid än äldre med att 
laga mat, städa, diska o s v. Det sker inte heller någon större förändring i den tid de 
unga männen lägger ner på hemarbete när de får barn. Även unga kvinnor lägger 
mindre tid på obetalt arbete än äldre kvinnor. (Gershuny 2000)  
 
Slutligen, om man tar hänsyn till utbildningsnivå uppvisar välutbildade kvinnor en 
snabbare nedgång i hemarbete än kvinnor med en lägre utbildningsnivå. Vad gäller 
männen ökar de med en högre utbildningsnivå arbetet snabbare än de mindre 
välutbildade männen. (Gershuny 2000) 
 
Man får en något mer nyanserad bild av tiden som ägnas åt hemarbete om man tittar 
på elasticiteten mellan obetalt och betalt arbete, d v s hur det obetalda arbetet 
förändras när det betalda arbetet förändras. Vad gäller de heltidsarbetande kvinnorna 
så är denna elasticitet negativ; de som ägnar mycket tid åt förvärvsarbete utför 
mindre obetalt arbete. Männen uppvisar liksom kvinnorna en negativ elasticitet 
mellan obetalt och betalt arbete, dock är den mycket svagare. (Gershuny 2000) 
 

5.1.3 Fritid 
 
Om man slutligen tittar på hur fritiden har förändrats för män och kvinnor i samband 
med att samhällsekonomin vuxit, ser vi lika trender för de båda grupperna: fritiden 
ökar med ekonomisk tillväxt. Emellertid finns indikationer på att fritiden istället 
minskar i de allra rikaste länderna. (Gershuny 2000) 
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5.1.4 Konvergenser 
 
Vi ser alltså en generell trendriktning i samtliga undersökta länder som pekar på att 
arbetstiden minskar, även om det finns nationella skillnader vad gäller storleken på 
de observerade förändringarna. Kvinnor utför mindre obetalt arbete och mer betalt 
arbete än tidigare, medan männen ägnar mindre tid åt betalt arbete och mer tid åt 
obetalt arbete. Utifrån denna historiska utveckling kan man utläsa tre konvergenser: 
en nationell, en mellan könen och en vad gäller arbetstid-fritid. Den nationella 
konvergensen innebär att tidsanvändningen för män och kvinnor i olika länder ter sig 
alltmer lik och speciellt för män, som sedan 1980-talet uppvisar stora nationella 
likheter i hur de använder sin tid. Konvergensen mellan könen pekar på att den 
traditionella uppdelningen med majoriteten av männen i betalt arbete och flertalet 
kvinnorna i obetalt arbete minskar i omfattning. Slutligen visar datan på att balansen 
mellan arbetstid och fritid har förändrats till förmån för fritiden, en förändring som 
framförallt inträffade mellan 1960- och 1980-talet. (Gershuny 2000)  
 

5.2 SCB:s tidsanvändningsundersökningar   
 
Hur används då tiden i dagens Sverige och hur har mönstren förändrats de senaste tio 
åren? Nedan kommer vi att presentera data för den svenska tidsanvändningen baserad 
på SCB:s undersökning 2000/01 samt jämföra med tidsanvändningsundersökningen 
1990/91. Tiden delas här in i fem övergripande kategorier: förvärvsarbete (betalt 
arbete), hemarbete (obetalt arbete), personliga behov, studier och fritid.   
 

5.2.1 En sammanfattande bild av den totala tidsanvändningen 
 
Den generella10 bilden av hur män respektive kvinnor i åldern 20-64 år använder sin 
tid åskådliggörs i diagram 5.1 nedan (se även tabell 5.1): 
 
 
 

                                                 
10 Det är här viktigt att observera att det presenterade tidsanvändningsmönstret visar ett genomsnitt för 
alla dagar och individer. De angivna antal timmar och minuter kan uppfattas som få, men det beror just 
på att även individer som inte alls utför vissa aktiviteter liksom dagar då vissa aktiviteter ej 
förekommer inkluderas.  
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Genomsnittlig tid för aktiviteter under ett dygn

Män 

Kvinnor

Förvärvsarbete
Hemarbete
Studier 
Personliga behov
Fritid
Övrigt, okodbart

0 183 151296 24 timmar21

 
 
Diagram 5.1: Genomsnittlig tid för aktiviteter under ett dygn år 2000/01 efter kön för befolkningen 20-
64 år. (Källa: egen bearbetning från SCB 2003) 
 
Vad gäller förvärvsarbete och hemarbete så förvärvsarbetar kvinnorna i genomsnitt 
tre timmar och 49 minuter per dag. Om man istället ser till det obetalda arbetet så 
ägnar kvinnorna i genomsnitt mer tid åt detta, nämligen fyra timmar och åtta minuter. 
Totalt sett11 arbetar kvinnorna drygt 55 timmar per vecka. Männen å sin sida ägnar 
mer tid åt förvärvsarbete än kvinnorna; deras betalda arbetstid uppgår till fem timmar 
och 30 minuter per dag. Betydligt mindre tid, två timmar och 46 minuter per dag, 
ägnar de åt hemarbete, vilket resulterar i att männens totala arbetstid uppgår till 
knappt 58 timmar per vecka. När även befolkningen i åldern 65-84 år inkluderas 
uppgår det totala arbetet för både män och kvinnor till ungefär 51 timmar per vecka. 
Tittar man istället på den fria tiden så uppgår den till fyra timmar och 57 minuter för 
kvinnor och till fem timmar och 18 minuter för män, och vad gäller personliga behov 
så ägnar kvinnorna tio timmar och 25 minuter åt detta medan männen i genomsnitt 
lägger ned en halvtimme mindre per dag på denna aktivitet. Slutligen kan man 
konstatera att kvinnor studerar något mer än män; de ägnar i genomsnitt 34 minuter 
åt denna aktivitet per dag jämfört med männens 21 minuter. (SCB 2003) 
 
I det stora hela är det tydligt att tidsanvändningsmönstret för män och kvinnor är 
ganska lika om man ser till totalt arbete, personliga behov, fritid och studier. Det 
finns emellertid en stor skillnad i sammansättningen av könens totala arbete, där 
obetalt arbete dominerar kvinnors totala arbetstid medan männen i betydligt större 
utsträckning får betalt för sin tid. Tidsanvändningsmönstren har emellertid förändrats 
under det senaste decenniet och en tydlig trend är att den genomsnittliga mängden 
totalt arbete har minskat för både män och kvinnor; hos kvinnorna kan minskningen 
föras tillbaka på hemarbetet medan den hos männen beror på en mindre mängd betalt 
arbete. Därtill har andelen som arbetar långa dagar minskat för såväl män som 
kvinnor. (SCB 2003) 
 
Trots att man ovan kan konstatera att tidsanvändningen för män och kvinnor är 
tämligen lika döljer en presentation av dessa medelvärden viktiga olikheter och 
likheter som kan tas fram genom att titta på datan mer ingående och använda sig av 

                                                 
11 Observeras bör att en summering av betalt och obetalt arbete kan vara missvisande, eftersom den 
betalda arbetstiden mäts brutto, d v s pauser och arbetsresor är inräknade medan den obetalda 
arbetstiden mäts netto. 
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fler underkategorier och förklaringsvariabler som härstammar från en individs sociala 
position. Tidsanvändningen förklaras således nu inte bara utifrån kön utan även 
utifrån familjecykel, d v s huruvida man har barn, är sammanboende och är ung eller 
gammal. Eftersom den tid som ägnas åt personliga behov inte skiljer sig väsentligt 
mellan könen och för olika familjecykelgrupper kommer denna tidskategori inte att 
behandlas vidare.  
 

5.2.2 Förvärvsarbete   
 
Den totala mängden förvärvsarbete kan förutom det totala genomsnitt vi såg tidigare, 
även presenteras utifrån hur stor andel av män respektive kvinnor som arbetar och hur 
många timmar de förvärvsarbetande verkligen arbetar, vilket framgår av tabell 5.1. 
(SCB 2003) 
 
  Genomsnitt        Andel utövare       Genomsnitt per utövare 

 Kvinnor   Män    Kvinnor    Män    Kvinnor    Män   

  Tid Diff.    Tid Diff.  % Diff.  % Diff.  Tid Diff.   Tid Diff.

Förvärvsarbete 03:49 -4  05:30 -24 47 -2 61 -2 07:40 13  08:21 -21 

Hemarbete 04:08 -39  02:46 -7 99 0 92 -1 04:11 -41  03:00 -5 

Personliga behov 10:25 14  09:59 12 100 0 100 0 10:25 14  10:00 12 

Studier 00:34 13  00:21 3 12 3 8 -2 04:22 57  04:21 89 

Fri tid 04:57 16  05:18 16 99 0 99 0 04:58 16  05:21 15 

Övrig tid 00:07 1  00:07 0 15 -1 14 -2 00:47 8  00:46 6 

Totalt 00:00 0   00:00 0  100               
 
Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån 
 
Tabell 5.1: Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare och genomsnitt per utövare år 2000/01 samt 
förändring sedan 1990/91 efter kön för befolkningen 20-64 år, alla dagar. (Källa: egen bearbetning 
från SCB 2003) 
 
Tabellen visar att 47 procent av kvinnorna förvärvsarbetar medan männens andel är 
61 procent (inkluderar man åldersgruppen 65-84 år minskar naturligtvis de nämnda 
andelarna). Vad gäller antal timmar per utövare och arbetsdag, arbetar kvinnorna sju 
timmar och 40 minuter medan männen tillbringar åtta timmar och 21 minuter på sin 
arbetsplats. Förvärvsarbetande män arbetar i genomsnitt alltså ungefär 40 minuter 
mer per dag än kvinnor. (SCB 2003) 
 
Diagram 5.2 visar hur kvinnors och mäns (20-84 år) tidsanvändning varierar med 
familjecykel. Det är tydligt att kvinnors betalda arbetstid varierar starkt med ålder och 
familjesituation, vilket inte är fallet för män; att ha småbarn har en stor negativ 
inverkan på den tid kvinnor ägnar åt förvärvsarbete medan män i mindre utsträckning 
påverkas av detta. Oavsett ålder och familjesituation tillbringar män i genomsnitt mer 
tid med förvärvsarbete än vad kvinnor gör, både vad gäller andel utövare och antal 
arbetade timmar. Den största skillnaden män och kvinnor emellan finner vi hos 
småbarnsföräldrar. (SCB 2003) 
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Diagram 5.2: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel för befolkningen 
20-84 år, timmar per dag alla veckodagar. (Källa: SCB 2003)  
 
Vad gäller hur förvärvsarbetet har förändrats i åldersgruppen 20-64 år de senaste tio 
åren kan man konstatera att de arbetande männen idag arbetar 21 minuter mindre per 
dag, se tabell 5.1, medan kvinnors betalda arbetstid inte uppvisar någon signifikant 
förändring. Männens minskning är framförallt en förändring i beteende. Ser man till 
familjecykeln är två förändringar särskilt tydliga (se bilaga 1): för det första arbetar 
sammanboende småbarnspappor mindre, en minskning som uppgår till ungefär 40 
minuter per dag, och för det andra har mängden förvärvsarbete minskat bland unga 
ensamstående kvinnor utan barn. Den här minskningen motsvaras dock av en lika stor 
ökning av antalet unga kvinnor som studerar. Däremot uppvisar mammor inga 
signifikanta förändringar i sitt förvärvsarbete. Man kan emellertid skönja att allt färre 
ensamstående småbarnsmammor arbetar men att de arbetande arbetar längre dagar. 
Ett liknande mönster går att finna hos mammor med större barn, men här handlar det 
inte om en minskad andel förvärvsarbetande utan enbart om att deras arbetsdagar har 
blivit längre. (SCB 2003) 
 

5.2.3 Hemarbete  
 
Av den totala mängden hemarbete som utförs i åldersgruppen 20-64 år står kvinnorna 
för 60 procent (fyra timmar och åtta minuter) medan männens andel uppgår till 40 
procent (två timmar och 46 minuter), siffror som emellertid starkt varierar över 
familjecykeln, särskilt för kvinnor. En faktor som har en positiv inverkan på hur 
mycket hemarbete man utför är om man har små barn; i småbarnsfamiljer uppgår det 
obetalda arbetet till hela tio timmar per dag vilket är dubbelt så mycket som för 
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sammanboende utan barn. Dessutom spelar ålder en viktig roll; äldre barnlösa 
tenderar att ägna mer tid åt hemarbete än yngre barnlösa. Äldre (65-84 år) 
sammanboende är de som är mest jämställda i fråga om att dela lika på hemarbetet, se 
diagram 5.2. (SCB 2003)  
 
Hemarbete är den kategori som uppvisar störst förändring sedan 1990/91; den tid som 
kvinnor dagligen lägger ner på obetalt arbete har minskat med hela 39 minuter, se 
tabell 5.1, vilket motsvarar en minskning med femton procent. Männen uppvisar 
däremot ingen signifikant förändring av den mängd tid som ägnas åt hemarbete. För 
kvinnorna tycks minskningen i hemarbete gälla för alla familjecykelgrupper, se bilaga 
1, medan en grupp av männen skiljer sig från det ovan nämnda generella mönstret 
(ingen förändring), nämligen sammanboende barnlösa män. De har minskat mängden 
obetalt arbete med knappt 40 minuter per dag, en förändring som till största delen kan 
föras tillbaka på ett förändrat beteende hos utövarna. (SCB 2003) 
 
Hemarbetet kan delas in i flera underkategorier varav de största är hushållsarbete, 
underhållsarbete och barnomsorg. Hur den här tidsanvändningen ser ut och har 
förändrats för åldersgruppen 20-64 år åskådliggörs i tabell 5.2: 
 
      Genomsnitt        Andel utövare    Genomsnitt per utövare 

   Kvinnor  Män    Kvinnor  Män    Kvinnor  Män   

      Tid  Diff.    Tid  Diff.  % Diff.  % Diff.  Tid Diff.   Tid Diff. 

Hushållsarbete  01:58 -31  00:58 1  95 -1  78 -4  02:04 -31  01:13 5 

  Matlagning  00:42 -7  00:23 0  86 -4  62 -5  00:49 -5  00:36 3 

  Diskning, avdukning  00:20 -4  00:10 1  68 -6  42 1  00:29 -3  00:23 1 

  Städning av bostaden 00:30 -9  00:15 -1  64 -12  37 -3  00:47 -5  00:39 1 

  Tvätt, strykning  00:16 -6  00:04 0  40 -8  10 -1  00:40 -5  00:36 4 

Underhållsarbete  00:18 -2  00:29 -8  35 -4  31 -7  00:51 -1  01:32 -4 

Omsorg om egna barn 00:36 -10  00:17 0  36 1  26 3  01:40 -31  01:07 -11 

Omsorg om andra  00:07 -1  00:07 -2  14 1  11 0  00:52 -18  01:07 -16 

Inköp av varor o tjänster 00:30 0  00:21 0  55 -5  44 -4  00:54 5  00:48 4 

Annat hemarbete  00:09 4  00:08 2  33 9  24 5  00:29 3  00:33 2 

Resor vid hemarbete 00:30 2  00:26 1  65 1  58 2  00:46 2  00:44 0 

Totalt hemarbete    04:08 -39   02:46 -7  99 0  92 -1  04:11 -41   03:00 -5 

 
Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån 
 
Tabell 5.2: Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter, andel utövare och genomsnitt per utövare år 
2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön för befolkningen 20-64 år alla dagar. (Källa: egen 
bearbetning från SCB 2003) 
 
Den kategori inom hemarbete som ägnas mest tid är hushållsarbete, en kategori som 
bl a består av matlagning, städning och tvätt. I genomsnitt uppgår kvinnors 
hushållsarbete till ungefär dubbelt så mycket som mäns; kvinnor ägnar hushållsarbete 
knappt två timmar om dagen medan männen bara ägnar samma aktivitet knappt en 
timme. Om man ser till hur mängden hushållsarbete varierar med familjecykel, se 
bilaga 1 och 2, kan man konstatera att unga tenderar att utföra mindre hushållsarbete 
än äldre, där äldre sammanboende kvinnor är den flitigaste gruppen med en total 
tidsmängd på tre timmar om dagen. Unga sammanboende män tenderar att utföra 
minst hushållsarbete och nöjer sig med knappt 50 minuter. Det är tydligt att 
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hushållsarbetet domineras av kvinnor i alla här nämnda familjecykelgrupper, men 
dominansen är olika beroende på vilken hushållsaktivitet man betraktar. Tid ägnad åt 
tvätt är exempelvis den syssla som är mest ojämlik. (SCB 2003)  
 
Som framgår av tabell 5.2 kan den största delen av den observerade minskningen i 
kvinnors hemarbete härledas till en kraftig nedgång i den tid som ägnas åt just 
hushållsarbete; arbetet har minskat med så mycket som 20 procent till ungefär två 
timmar per dag utan att andelen utövare har förändrats. Minskningen är signifikant 
för alla familjecykelgrupper utom för ensamstående barnlösa kvinnor i åldern 20-44 
år (se bilaga 1). Männen i sin tur uppvisar i genomsnitt en minskning i andelen 
utövare som uppgår till fyra procentenheter, utövare som dock arbetar fem minuter 
mer än tidigare i hushållet. Framförallt är det en grupp av män i vilken andelen 
utövare har minskat kraftigt, nämligen återigen de sammanboende barnlösa männen 
som uppvisar en nedgång på anmärkningsvärda fjorton procentenheter. Dessutom har 
antalet minuter utfört hushållsarbete minskat mest för just den här gruppen av män, 
nämligen med tolv minuter per dag. Detta kan jämföras med gruppen sammanboende 
män med barn (>7 år), där det istället skett en ökning med fjorton minuter per utövare 
och dag. (SCB 2003) 
 
Förändringen i hushållsarbete skiljer sig emellertid åt för olika hushållssysslor och för 
kvinnor kan den största förändringen i absoluta tal härledas till städning (se tabell 
5.2). Det har skett en kraftig minskning som är total i det avseendet att både andelen 
utövare och tid per utövare har sjunkit: den genomsnittliga tiden har gått ned med nio 
minuter, andelen utövare med tolv procentenheter och tid per utövare har minskat 
med fem minuter per dag. Männens tidsåtgång inom det här området är däremot 
tämligen oförändrad. Om man istället ser till var förändringen är störst relativt sett 
mellan könen, är det kategorin tvätt/strykning som har förändrats mest. Här har 
kvinnorna minskat sitt dagliga arbete med i genomsnitt sex minuter medan männen 
inte uppvisar någon förändring, vilket innebär att männen idag utför 20 procent av det 
totala tvättarbetet jämfört med tidigare femton procent. Tilläggas bör att det även har 
skett en minskning i såväl kvinnliga utövare som tid per utövare, förändringen är 
alltså både strukturell och ett resultat av förändrat beteende. Matlagning är den 
hushållsaktivitet som är mest tidskrävande för både män och kvinnor och den 
tillägnas 23 respektive 42 minuter per dag. Liksom för de andra diskuterade 
hushållsaktiviteterna har kvinnans genomsnittliga tidsinsats minskat samtidigt som 
männens är oförändrad, vilket innebär att männens andel av matlagningen har ökat. 
Andelen utövare har emellertid minskat med ungefär fem procentenheter för både 
män och kvinnor parallellt med att kvinnor idag, till skillnad från män, ägnar mindre 
tid åt varje lagad måltid. (SCB 2003) 
 
Underhållsarbete, såsom skötsel av tomt och trädgård, reparationer av hus och hem 
samt skötsel av husdjur, domineras däremot av männen som utför den här typen av 
arbete 29 minuter per dag jämfört med kvinnornas arton minuter (20-64 år), se tabell 
5.2. Under det senaste decenniet har underhållsarbetet minskat i omfång för både män 
och kvinnor genom att andelen utövare gått ned med sju respektive fyra 
procentenheter. Av diagram 5.3 framgår att tiden som ägnas åt underhåll i 
åldersgruppen 20-84 år varierar över familjecykeln och en genomgående trend tycks 
vara att underhållsarbetet ökar med ålder. (SCB 2003) 
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Diagram 5.3: Genomsnittlig tid för underhållsaktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel för 
befolkningen 20-84 år, minuter per dag alla veckodagar. (Källa: SCB 2003)  
 
Den aktivitet inom barnomsorgen som föräldrarna ägnar mest tid, särskilt när barnen 
är små (< 7 år), är tillsyn och hjälp till barn. Mamman tar i regel ett större ansvar för 
den här aktiviteten är pappan, en timme och 20 minuter respektive en halvtimme per 
dag. Utifrån diagram 5.4 är det vidare tydligt att övriga barnomsorgsaktiviteter, såsom 
lek och högläsning, delas förhållandevis lika mellan föräldrarna. Det framgår också 
att tiden ägnad åt barnomsorg minskar betydligt både för män och för kvinnor när 
barnen börjar skolan. Diagram 5.4 visar vidare att sammanboende kvinnor ägnar mer 
tid åt barnomsorg än ensamstående, en skillnad som är störst för småbarnsföräldrar. 
(SCB 2003) 
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Diagram 5.4: Genomsnittlig tid för barnomsorgsaktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel för 
föräldrar med hemmavarande barn, minuter per dag alla veckodagar. (Källa: SCB 2003)  
 
Omsorgen om egna barn har minskat märkbart för kvinnor med barn sedan 1990, en 
minskning som i genomsnitt uppgår till 31 minuter per dag och utövare, se tabell 5.2. 
Vid en närmare titt på ensamstående och sammanboende småbarnsmammor ser man i 
båda fall en reducering i barnomsorgen på just en halvtimme, se bilaga 1. 
Minskningen är dock relativt större för de ensamstående mammorna än för de 
sammanboende, en fjärdedel respektive en femtedel. Beträffande mammorna med 
barn sju år och äldre har ingen dylik förändring skett. Här har snarare andelen 
sammanboende mammor som utför någon form av barnomsorg ökat markant, 
nämligen med arton procentenheter. En liknande ökning i andel utövare, sexton 
procentenheter, går att finna hos de sammanboende männen med barn i samma ålder. 
Dessa män spenderar dessutom åtta minuter mer tid per dag tillsammans med sina 
barn. Mammorna lägger emellertid fortfarande ner mer än dubbelt så mycket tid på 
barnomsorg än papporna. När man beaktar de observerade förändringarna i 
barnomsorg är det viktig att veta att datan baseras på information om hur mycket tid 
som ägnas åt barnen som huvudaktivitet. Om man tar hänsyn till detta och även ser 
till aktiviteter där barn enbart närvarar, blir det tydligt att alltmer av tiden tillsammans 
med barnen nu är fritid istället för hemarbetstid. Det framgår också att den 
observerade minskningen av barnomsorg bland sammanboende småbarnsmammor 
snarare handlar om att barnomsorg som huvudaktivitet ersatts av fritidsaktiviteter 
tillsammans än att tiden tillsammans med barnen minskat. Följaktligen kan man 
konstatera att den sammanlagda tiden med barnen inte har minskat. (SCB 2003) 
 

5.2.4 Fritid  
 
Då man slår samman förvärvsarbete och hemarbete till totalt arbete blir det i diagram 
5.2 tydligt att den totala arbetsbördan är som störst för dem som har barn medan de 
över 65 arbetar minst. Det framgår också att tiden som ägnas åt personliga behov är 
tämligen konstant över familjecykeln, vilket innebär att det är den fria tiden som 
balanserar förändringar i den totala arbetstiden, d v s de som har störst total 
arbetsbörda har minst fritid. En jämförelse mellan mäns och kvinnors fritid visar som 
tidigare nämnts att män i genomsnitt har något mer fri tid än kvinnor, en skillnad som 
uppgår till i genomsnitt 20 minuter per dag för åldersgruppen 20-64 år (se tabell 5.1). 
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Av tidsanvändningsundersökningen framgår också att kvinnans fria tid är mer 
fragmenterad än mannens; kvinnans fritid består under såväl vardagar som veckoslut i 
större utsträckning av episoder samtidigt som dessa episoder är kortare för kvinnan än 
för mannen. (SCB 2003) 
 
Sedan 1990/91 har såväl män som kvinnor i åldersgruppen 20-64 år ökat sin fria tid 
med i genomsnitt sexton minuter per dag, vilket framgår av tabell 5.3. De enda 
familjecykelgrupperna som visar en signifikant ökning av fritiden är emellertid 
småbarnsföräldrar, ensamstående småbarnsmammor undantagna, och äldre i åldern 
45-64 år (se bilaga 1). Hur den genomsnittliga förändringen fördelar sig på olika 
fritidsaktiviteter visas i tabell 5.3 nedan. 
 
  Genomsnitt        Andel utövare    Genomsnitt per utövare 

 Kvinnor  Män    Kvinnor  Män    Kvinnor   Män   

  Tid  Diff.    Tid  Diff.  % Diff.  % Diff.  Tid  Diff.    Tid Diff. 

Idrott, friluftsliv 00:27 9  00:31 5  34 9  31 6  01:19 9  01:39 -4 

Föreningsverksamhet 00:06 0  00:08 -1  6 1  6 1  01:51 -14  01:57 -19 

Underhållning, kultur 00:05 2  00:05 1  5 2  4 1  01:35 5  01:53 7 

Social samvaro 01:08 -5  00:54 -7  77 -2  59 -5  01:27 -5  01:27 -5 

TV och radio 01:42 10  02:01 5  86 0  84 0  02:02 12  02:21 7 

Läsning 00:28 -8  00:24 -10  56 -15  45 -19  00:51 -1  00:53 0 

Hobbies 00:17 1  00:29 14  27 3  31 13  01:02 -4  01:31 11 

Övrig fri tid 00:20 5  00:19 8  36 11  32 11  00:54 -6  01:00 5 

Resor under fritid 00:24 3  00:28 1  41 6  42 3  00:57 -1  01:04 -3 

Total fritid 04:57 16   05:18 16  99 0  99 0  04:58 16   05:21 15 

 
Fet stil betyder signifikant på 95-procentsnivån. 
 
Tabell 5.3: Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter, andel utövare och genomsnitt per utövare  år 
2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön för befolkningen 20-64 år alla dagar. (Källa: egen 
bearbetning från SCB 2003) 
 
Det framgår att tv-tittande är en starkt dominerande fritidsaktivitet; under en 
genomsnittlig dag tittar runt 85 procent av både män och kvinnor på tv. Generellt 
tittar män mer än kvinnor och de äldre med mycket fritid ser mest, över tre timmar 
per dag (se bilaga 1). Sedan början av 1990-talet har tv-tittandet ökat med i 
genomsnitt tio minuter för kvinnor medan ingen signifikant förändring finns hos män. 
Däremot har andelen tv-tittare inte förändrats, vilket innebär att tittarna tittar allt 
längre på tv. (SCB 2003) 
 
Den näst största fritidsaktiviteten är olika former av social samvaro såsom fester och 
kalas, besök av och hos andra samt besök på pub och restaurang. I genomsnitt ägnar 
man ungefär en timme om dagen åt denna aktivitet och kvinnornas sociala samvaro är 
en aning större än männens. Social samvaro har minskat något, särskilt besök av eller 
hos släkt och vänner. Vad gäller idrott och friluftsliv fortsätter såväl män som kvinnor 
att vara fysiskt aktiva även på äldre dagar (se bilaga 1 och 2). Genomsnittet för 
åldersgruppen 20-64 år uppgår till knappt 30 minuter per dag och i det här fallet 
tenderar män att vara något mer aktiva än kvinnor. Tvärtemot vad många befarar så 
har den fysiska aktiviteten ökat för den vuxna befolkningen, en ökning som för 
kvinnornas del härrör från såväl en ökad andel aktiva som en ökad tidsmängd hos 
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utövarna medan det för männen däremot enkom handlar om att andelen aktiva har 
blivit större. (SCB 2003) 
 
Även läsning upptar svenskens fritid, en aktivitet som varierar kraftigt med 
familjecykeln (se bilaga 1 och 2). Så många som 80-90 procent av de äldre läser en 
genomsnittlig dag medan andelen för småbarnsföräldrar är mindre än 50 procent. För 
befolkningen 20-64 år är den genomsnittliga tid som ägnas åt läsning drygt 20 
minuter per dag. Läslusten tycks ha minskat med i genomsnitt ungefär tio minuter, en 
minskning som har sitt ursprung i att allt färre läser. En mindre del av den totala 
fritiden ägnas idag åt en hobby och typen av hobbyaktivitet varierar starkt mellan 
olika familjecykelgrupper. Unga ensamstående män är den grupp som ägnar mest tid 
åt sin hobby, 45 minuter per dag (se bilaga 1). Tiden ägnad åt hobbies har ökat, 
främst hos den nyss nämnda gruppen, en ökning som framförallt kan härledas till ett 
ökat datoranvändande. (SCB 2003) 
 
En betydligt mindre del av fritiden ägnas åt underhållning och kultur, nämligen så lite 
som runt fem minuter per dag för båda könen. Men, med tanke på att andelen utövare 
bara är runt fem procent blir genomsnittet per utövare och dag betydligt högre, 
nämligen en timme och 35 minuter för kvinnor och en timme och 53 minuter för män, 
se tabell 5.3. Den tid man lägger ned på underhållning och kultur tycks i genomsnitt 
ha tilltagit något sedan 1990/91. Vad gäller föreningsverksamhet ägnar kvinnor och 
män endast sex respektive åtta minuter per dag åt denna aktivitet, även om 
genomsnittet per utövare är betydligt högre. Det genomsnittliga engagemanget tycks 
vara tämligen oförändrat, men däremot antyder statistiken att utövarna ägnar 
aktiviteten allt mindre tid. (SCB 2003) 
 
Om vi istället tittar på fritidens sammansättning utifrån utövandefrekvens för ett antal 
fritidsaktiviteter kan man i tabell 5.4 se ett flertal trender. Den i särklass populäraste 
och mest utbredda aktiviteten för såväl män som kvinnor är att gå på restaurang, pub 
eller kafé, och så mycket som 87 procent av den totala befolkningen går ut för att äta 
och dricka någon gång. Den här aktiviteten har dessutom ökat markant sedan början 
på 1980-talet, för hela befolkningen med drygt 24 procentenheter. Andelen män och 
kvinnor som besöker en restaurang, en pub eller ett kafé är ungefär lika, däremot 
finns det tydliga skillnader vad gäller de socioekonomiska grupperna; andelen 
tjänstemän och företagare är högre än andelen arbetare, en skillnad som motsvarar 
ungefär tio procentenheter. Sedan 1980-talets början har även andra besöksaktiviteter 
tilltagit, nämligen att gå bio, teater och konsert. Den vanligaste av dessa tre är att gå 
på bio, åt vilken 58 procent av den svenska befolkningen ägnar en del av sin fritid. 
Även för dessa besöksaktiviteter är andelen utövare ungefär lika för män och kvinnor, 
liksom andelarna för tjänstemän och egna företagare är större än för arbetarna. 
(www.scb.se: Kulturvanor) 
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  Samtliga     Män     Kvinnor    Tjänstemän  Företagare   Arbetare
  Andel  Diff.    Andel  Diff.  Andel  Diff.  Andel   Andel    Andel  
Bio 58 12  57 8  58 15  45  52  65 
Konsert 46 15  46 17  46 14  33  45  56 
Teater 40 9  36 9  45 10  26  45  53 
Rest., pub, kafé 87 24  87 24  87 25  81  88  92 
Handarbete 31 -14  4 -  57 -27  34  20  32 
Studiecirklar 23 -8  20 -7  26 -8  20  22  26 
Musikutövande 15 -2   17 -  13 -5  10  12   18 

 
Tabell 5.4: Fritidsaktiviteter som ägnas tid minst någon gång år 1999 och trend 1982-99 för 
befolkningen 16-84 år. (Källa: egen bearbetning från www.scb.se: Kulturvanor) 
 
De fritidsaktiviteter som däremot haft en negativ trend över åren är de som har med 
eget skapande att göra, d v s aktiviteter såsom att sy, sticka, väva, att ha studiecirklar 
och att utöva musik. Vad gäller andelen män och kvinnor som handarbetar har 
andelen alltid varit relativt låg för männen, runt fyra procent, medan den varit hög för 
kvinnor, men sedan 1980-talet har även kvinnornas andel minskat betydligt, med hela 
28 procentenheter till en andel på 57 procent. (www.scb.se: Kulturvanor)  
 
Vad gäller svenskens semestervanor hänger dessa starkt samman med hushållens 
ekonomi; resurssvaga hushåll såsom ungdomar, barnfamiljer och pensionärer låter 
andra mer trängande behov gå före och reser i mindre utsträckning än mer 
resursstarka hushåll. Trenden för semseterresandet har varit stigande sedan 70-talet 
med undantag för lågkonjunkturer; under krisen på 90-talet sjönk resandet betydligt, 
framförallt för de resurssvaga hushållen. Tidigare har åldersskillnaderna varit stora 
med de yngre som flitigare semesterfirare än de äldre, men nu tycks den äldre 
generationen (55-64 år) ha kommit ikapp den yngre. De socioekonomiska 
skillnaderna består alltjämt över tiden; arbetare reser i mindre utsträckning än 
tjänstemän och dessa skillnader har i stort sett varit konstanta sedan 70-talet. 
(www.scb.se: Semesterresande) 
 

5.2.5 Stress och tidspress 
 
Den upplevda mängden stress och tidspress varierar med familjecykel och 
livssituation. På frågan "Brukar Du ha så mycket att göra på vardagarna att Du har 
svårt att hinna med allt som behöver göras?" skiljer sig svaren åt och det framgår av 
diagram 5.5 att föräldrar med hemmavarande barn upplever mest tidspress. Äldre, 
d v s de över 65 år, känner sig betydligt mindre stressade. Av diagrammet framgår 
också att det inte finns några genomgående skillnader mellan könen. (SCB 2003) 
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Diagram 5.5: Upplevd tidsbrist år 2000/01 efter kön och familjecykel för befolkningen 20-84 år, 
procent. (Källa: egen bearbetning från SCB 2003) 
 
För att mäta stress i allmänhet, d v s stress som kan vara kopplad till annat än 
tidsbrist, ställdes frågan: "Har du känt dig stressad under bokföringsdagen?".  
Resultaten visar att yngre generellt känner mer stress än äldre och den grupp som 
under vardagar är mest stressade är ensamstående mammor, en stress som mattas 
något på helgerna. (SCB 2003) 
 
Om man jämför hur många i åldersgruppen 20-64 år som känner stress p g a tidsbrist 
idag med för tio år sedan är skillnaden marginell för såväl kvinnor som för män. Inom 
två familjecykelgrupper finns emellertid en signifikant ökning; andelen 
sammanboende mammor med hemmavarande barn (> 7 år) och sammanboende 
barnlösa kvinnor i åldern 45-64 år som känner sig stressad har ökat med hela tio 
procentenheter. (SCB 2003) 
 
SCB har också undersökt i vilken utsträckning de förvärvsarbetande upplever stress 
och kommit fram till att det är vanligt känna trötthet och slutkördhet vid arbetsdagens 
slut. Det framkommer också att andelen stressade har förändrats bland de 
förvärvsarbetande; i genomsnitt har andelen som upplever att arbetet är jäktigt ökat 
från 63 till 68 procent mellan 1986-87 och 1994-95. Den ökade stressen går att 
härleda till såväl tjänstemän som arbetare, och idag är den som störst bland 
tjänstemän, framförallt bland högre kvinnliga tjänstemän av vilka så många som 75 
procent anser sig vara jäktade på sin arbetsplats. Andra särskilt utsatta grupper är 
anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn liksom lärare. (www.scb.se: Jäktigt och 
psykiskt ansträngande arbete) 
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5.3 HUS-undersökningarna  
 
Klevmarken och Olovsson har 1984 och 1993 genomfört två tidsanvändnings-
undersökningar, de s k HUS-undersökningarna, och här följer en kortfattad 
redogörelse för Flood och Gråsjös jämförelse av de båda undersökningarnas resultat. 
 

5.3.1 Förvärvsarbete 
 
Under den här tiden minskade antalet förvärvsarbetade timmar för både män och 
kvinnor. Minskningen var emellertid betydligt större hos männen än hos kvinnorna, 
och de gick från att i genomsnitt arbeta 26 timmar och 20 minuter per vecka till 
avsevärt lägre 22 timmar. Kvinnorna å sin sida minskade sin arbetstid med 40 minuter 
till sexton timmar och 40 minuter per vecka. Den största minskningen finns hos 
ungdomar och där kan man istället se en ökad tidsmängd tillägnad studier. Däremot 
kan trenden mot färre timmars förvärvsarbete inte föras tillbaka på en ökning av 
antalet arbetslösa. (Flood och Gråsjö 1995)  
 

5.3.2 Hemarbete 
 
I kategorin hushållsarbete skedde under den aktuella tidsperioden en konvergens 
mellan könen, även om stora skillnader fortfarande bestod 1993. Kvinnorna minskade 
sitt hemarbete med drygt tre timmar i veckan, varav två tredjedelar härstammade från 
minskad tid tillägnad matlagning medan det istället skedde en ökning hos männen 
med knappt två timmar. Vad gäller underhållsarbete inklusive reparationer av olika 
slag minskade både män och kvinnor sin tid tillägnad detta, med 25 respektive sjutton 
minuter per vecka. Tiden tillägnad omvårdnad och personliga behov ökade för båda 
könen mellan 1984 och 1993, en ökning som främst kan härledas till fler sömntimmar 
och större tidsåtgång till måltider. För kvinnorna var ökningen två timmar och 32 
minuter medan männens var ungefär en tredjedel så stor, 50 minuter. (Flood och 
Gråsjö 1995) 
 

5.3.3 Fritid 
 
Den fria tiden ökade för såväl män som kvinnor under den här perioden och ökningen 
var störst för männen både om man ser till absoluta och relativa tal; 1993 var 
skillnaden i fritid mellan könen knappt fem timmar i veckan. Den ökade mängden 
fritid kan endast härledas till en fritidsaktivitet, nämligen tv-tittande. Männen ökade 
sitt tv-tittande med ungefär fem timmar i veckan medan kvinnorna avsatte samma 
aktivitet nästan fyra timmar mer 1993 än 1984. (Flood och Gråsjö 1995) 
 

5.4 Tidigare empirisk studie och statistiska data 
 
Flood och Klevmarken (1992) har undersökt och analyserat resultaten från HUS-
undersökningen 1984 närmare och nedan beskrivs dels vad de har kommit fram till 
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vad gäller olika förklaringsvariablers inverkan på tidsanvändningen och dels i vilken 
utsträckning hushållen uppvisar specialisering och komplementaritet. 
 

5.4.1 Olika variablers påverkan på tidsanvändning 
 
En förklaring till tidsanvändning som togs upp i referensramen är en individs sociala 
position, vilken här fångas av variablerna ålder, utbildning och inkomst. Likaså är 
familjeförhållandena avgörande för hur man använder sin tid, något som här indikeras 
av civilstatus och om man har barn eller ej.    
 
Om vi börjar med effekterna av en ökning av förvärvsarbetet med en timme per 
vecka, så innebär en sådan förändring för såväl män som kvinnor att fritiden minskar 
med 0,4 timmar och att tid till sömn, personliga behov, vila e t c blir 0,2 timmar 
mindre per vecka. Här upphör dock likheterna mellan könen, då förvärvsarbetande 
kvinnor i större utsträckning än män drar ned på sitt hushållsarbete som svar på ökad 
arbetstid medan männen istället minskar den tid de ägnar åt reparationer. De 
hushållsuppgifter som både män och kvinnor väljer att skära ned på är matlagning 
och städning, däremot är effekterna små på diskning, tvätt och barnomsorg. De 
fritidsaktiviteter som å andra sidan får ge vika är socialt umgänge och tv-tittande. 
(Flood och Klevmarken 1992) 
 
Hur påverkas då tidsanvändningen när lönen stiger? En löneökning visar sig ha en 
negativ effekt på såväl kvinnors som mäns arbetsutbud, då båda reducerar arbetstiden 
med 0,4 timmar per vecka när lönen stiger med en krona per timme efter skatt. 
Löneelasticiteten är -0,2 för män och -0,4 för kvinnor; den är lägre för män då de 
generellt arbetar mer och har högre lön än vad kvinnor har. De negativa elasticiteterna 
bör noteras då männen annars uppvisar svagt positiva men insignifikanta elasticiteter 
medan kvinnornas vanligen är starkt positiva. En uppdelning av 
arbetstidsminskningen på andel förvärvsarbetare och antal arbetade timmar visar att 
minskningen i männens fall kan härledas till en lika stor minskning i andel arbetande 
som i antal arbetade timmar. För kvinnorna handlar det däremot framförallt om en 
minskad andel förvärvsarbetande. Vad gäller de övriga tidsanvändningsområdena har 
en löneökning endast marginella eller inga effekter. (Flood och Klevmarken 1992)     
 
Om vi istället tittar på vad skillnader i nettoförmögenhet får för konsekvenser för 
tidsanvändning är den enda skillnaden att män i rika hushåll tenderar att arbeta mer än 
övriga. Vidare läser välbärgade kvinnor mer böcker och tidningar medan männen 
snarare läser och tittar på tv mindre än genomsnittet.  
 
En annan faktor som också har stor inverkan på hur tiden används är en persons 
utbildningsnivå. Generellt har utbildning en positiv effekt på mängden förvärvsarbete. 
Sambandet är däremot negativt vad gäller kvinnors hemarbete; ju kortare utbildning 
desto mer hushållsarbetar kvinnor. Effekten på männens hushållsarbete är emellertid 
marginell. Därtill har utbildningsnivån en negativ effekt på tiden för sömn, vila, 
personliga behov o s v. Beträffande mäns fritid tycks utbildning i stort sett inte ha 
någon påverkan. Skillnaderna mellan kvinnor med olika utbildningsnivåer är dock 
märkbara; kvinnor med universitetsutbildning har hela fyra till sex timmar mer fritid 
än övriga kvinnor. Universitetsutbildade kvinnor och män ägnar dessutom en tre 
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fjärdedels timme mer åt barnomsorg och läsande än grundskoleutbildade, vilka 
istället tenderar att tillbringa mer tid framför tv:n. 
 
Vad gäller civilstatusens påverkan på tidsanvändningen, så har den ingen effekt på 
mäns förvärvsarbete, men däremot en stor inverkan på kvinnornas, då ensamstående 
kvinnor tenderar att arbeta mer än gifta eller sammanboende. Civilstatus påverkar 
emellertid hur mycket tid män ägnar åt hushållsarbete; ensamstående män använder 
fyra timmar mer av sin tid till hushållsarbete än gifta eller sammanboende. 
Beträffande den tid som ägnas åt tv-tittande, så är mängden större för ensamstående 
män och kvinnor än sammanboende eller gifta.  
 
Om man har barn eller inte påverkar naturligtvis också hur tiden kan användas till 
olika aktiviteter. Att ha småbarn är ju mycket tidskrävande, vilket framgår av att en 
kvinna med småbarn förvärvsarbetar totalt sett ungefär tolv timmar mindre per vecka 
än en kvinna utan barn. När barnen blir äldre minskar dock arbetsbördan. Det visar 
sig också att män med barn väljer att dra ned på sitt förvärvsarbete; en pappa till barn 
under fyra år minskar sin arbetstid med sex timmar. Som synes ägnar ändå kvinnor 
mer tid åt barnsomsorg än män, men det är tydligt att både mammor och pappor har 
mindre fritid än personer utan barn.  
 

5.4.2 Förekomsten av specialisering och komplementaritet 
 
Flood och Klevmarken (1992) har också undersökt i vilken utsträckning det 
förekommer specialisering och komplementaritet vad gäller tidsanvändningen i 
hushåll med sammanboende par. Om man tittar på problemet utifrån hur 
tidsanvändningen påverkas av längden på kvinnans förvärvsarbete, framgår att hon 
minskar sin tid i alla aktiviteter, hushållsarbete och barnomsorg inkluderat, när hon 
arbetar mer. Beträffande mannen så förblir hans tidsanvändningsmönster i stort sett 
konstant oavsett hur mycket kvinnan förvärvsarbetar. Det finns således inga tecken på 
att mannen ökar sitt bidrag till hushållsarbetet för att väga upp för kvinnans minskade 
tid. Kvinnan tycks alltså vara specialiserad på hushållsarbete medan det finns 
indikationer på komplementaritet vad gäller tiden som går till måltider och vila samt 
rekreation och nöjen.  
 
Huruvida specialisering och komplementaritet föreligger kan även belysas genom att 
undersöka hur kvinnors och mäns tidsanvändning samvarierar och hur stor 
spridningen är för dessa beteenden. Vad gäller förvärvsarbetet finns indikationer på 
viss specialisering makarna emellan, men undersökningens resultatet är något 
missvisande, eftersom maken är pensionerad i de hushåll där enbart kvinnan 
förvärvsarbetar (institutionell specialisering). Hushållsarbetet tycks däremot i större 
utsträckning vara präglat av en specialisering, och det handlar framförallt om att det 
är kvinnorna som ansvarar för hemarbetet oavsett hur mycket de förvärvsarbetar. 
Tilläggas bör att spridningen är stor, vilket innebär att det finns hushåll som är mer 
benägna att dela på hushållsarbetet. Ett liknande mönster framkommer även vad 
gäller barnomsorgen; det finns tecken på att en av makarna har huvudansvaret för 
denna aktivitet samtidigt som spridningen är stor. En tydlig komplementaritet 
uppvisar emellertid fritiden.  
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5.5 Konsumtion för att byta pengar mot tid 
 
Vi har tidigare nämnt att vår enda möjlighet att öka tillgången på tid är att köpa 
tjänster, något som antingen kan ske direkt eller indirekt: direkt genom köp av 
tjänster såsom städhjälp och fönsterputsning eller indirekt genom köp av varor med 
en tidsbesparande effekt såsom djupfrysta färdigmåltider. I båda fallen handlar det 
om konsumtion och nedan följer en redogörelse för hur den här typen av konsumtion 
ser ut och har förändrats.  
 

5.5.1 Hushållstjänster  
 
Hushållstjänster tog år 2001 ungefär fem procent av hushållens totala utgifter i 
anspråk, en andel som har minskat från åtta procent 1978. Andelen är emellertid 
starkt beroende av hushållets inkomst, vilket framgår av diagram 5.6 nedan.  
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Diagram 5.6: Hushållstjänsternas andel av de totala utgifterna för olika inkomstgrupper år 2001 
(Källa: egen bearbetning från www.scb.se: Utgiftsbarometern 2001) 
 
Det är exempelvis tydligt att andelen för inkomstgrupp12 fem är mer än dubbelt så 
stor som den för inkomstgrupp ett. Om man dessutom tar hänsyn till att de totala 
utgifterna för grupp fem är betydligt större än de för grupp ett framkommer att den 
absoluta skillnaden i utgifter per år för hushållstjänster är mycket stor, 22 700 kr 
jämfört med 3 950 kr. (www.scb.se: Utgiftsbarometern 2001) 
 
En tjänst som ingår i kategorin hushållstjänster är städhjälp och det framgår av en 
undersökning från 2003 att relativt få svenska villaägare, endast 3,3 procent, utnyttjar 
denna tjänst regelbundet. Av diagram 5.7 blir det tydligt att även konsumtionen av 
städhjälp är starkt beroende av hushållets inkomst; enbart 0,4 procent av 
låginkomsttagarna anlitar städhjälp medan siffran för höginkomsttagarna är så stor 
som 22,4 procent. (www.viivilla.se) 
 

                                                 
12 Inkomstgrupp ett motsvarar första och andra inkomstdecilen, d v s den femtedel med lägst inkomst,  
grupp två tredje och fjärde decilen o s v. 
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Diagram 5.7: Andel som anlitar städhjälp i olika inkomstgrupper efter årsinkomst år 2003 (Källa: 
egen bearbetning från www.viivilla.se) 
 
En underkategori till de ovan diskuterade hushållstjänsterna är övriga tjänster, vilken 
innefattar just städning men även tvätt och hårvård. Hur utgifterna för denna kategori 
har förändrats mellan 1992 och 1999-2001 för de olika inkomstgrupperna visas i 
diagram 5.8.  
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Diagram 5.8: Totala utgifter för kategorin övriga tjänster (kr i tusental) för olika inkomstgrupper 
(Källa: egen bearbetning från Hushållens utgifter 1992 och www.scb.se: Hushållens utgifter 1999-
2001) 
 
För att kunna se hur mängden köpta tjänster faktiskt har förändrats måste man ta 
hänsyn till prisutvecklingen inom den här sektorn under den aktuella perioden. I 
diagrammet 5.9 nedan framgår att den genomsnittliga prisökningen för tjänster13 har 
varit betydligt högre än KPI sedan 1980. Sedan 1992 har priset för tjänster ökat med 
40,1 procent medan KPI endast har ökat med 14,8 procent, vilket indikerar att 
inkomstgrupperna ett, två och fyra idag konsumerar avsevärt mindre tjänster i form 
av städning, tvätt och hårvård. Minskningen tycks även gälla för grupp tre och fem, 

                                                 
13 Tjänster som inkluderas i detta genomsnitt är hälso- och sjukvård, transport, rekreation och kultur, 
restauranger och logi samt diverse varor och tjänster. 
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då den absoluta ökningen som framgår av diagram 5.8 motverkas av en ökad 
prisnivå14. (www.scb.se: Konsumentprisindex) 
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Diagram 5.9: Utveckling av KPI och priset för tjänster 1980-2000 med 1980 som indexår (Källa: 
egen bearbetning från www.scb.se: Konsumentprisindex) 
 

5.5.2 Mat som tidsbesparande vara 
 
Ett annat sätt för hushållet att spara tid är att köpa färdiglagad mat och halvfabrikat 
istället för att köpa och tillaga råvarorna självt. Att döma av inköpsmängden och 
direktkonsumtionen av den här typen av varor utifrån diagram 5.10 nedan är det 
tydligt att sådan tidsbesparing blir allt vanligare.  
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Diagram 5.10: Direktkonsumtion av vissa köpta livsmedel 1990-2002, kilo per person och år (Källa: 
egen bearbetning från Jordbruksverket 2004) 
 

                                                 
14 Den här slutledningen bör dock ses med viss försiktighet då de båda tjänstekategorierna inte helt 
överensstämmer.  
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Diagrammet visar tydligt att konsumtionen av färdiglagad mat och halvfabrikat har 
ökat sedan 1990, medan konsumtion av en råvara såsom potatis istället har minskat 
kraftigt. Det är intressant att konstatera att potatisprodukter 1990 utgjorde knappt tio 
procent av den totala potatiskonsumtionen, en siffra som 2002 uppmätte 22 procent. 
Andra produkter som har ökat kraftigt under den aktuella perioden är mjukt matbröd 
samt djupfryst färdiglagad mat, med drygt 56 respektive 106 procent. 
(www.livsmedelssverige.org) En undersökning gjord av Konsumentverket år 2000 
visar emellertid att det i genomsnitt är två till tre gånger dyrare att köpa färdiglagad 
mat än att laga maten själv. (www.konsumentverket.se) 
 

5.6 Svenska hushålls innehav av materiella tillgångar 
 
I referensramen diskuterades att kostnaden för tjänster har ökat med ekonomisk 
tillväxt och att människor därför i större utsträckning substituerar tjänsten mot den 
billigare varan; genom att utföra tjänsten själv byter man tid mot pengar. Frågan är då 
hur hushållens innehav av sådana varor har utvecklats.  
 

 
 
Diagram 5.11: Indikatorer på materiella tillgångar m m 1975-2003 för befolkningen 17-64 år, andelar 
i procent (Källa: www.scb.se: Indikationer på materiella tillgångar)  
 
Diagram 5.11 visar utvecklingen för ett antal kapitalvaror med hjälp av vilka 
hushållen kan ersätta den dyrare tjänsten och därmed spara pengar (semesterresa 
undantaget). De kapitalvaror för vilka innehavet ökat mest under den aktuella 
perioden är diskmaskin, video, dator, och Internet. Varor såsom TV och frys har nått 
en mättnadspunkt, då dessa idag innehas av närmare 100 procent av hushållen. 
(www.scb.se: Indikationer på materiella tillgångar) 
 

5.7 Konsumtion för att öka värdet på den fria tiden  
 
Den största delen av en individs konsumtion sker under den fria tiden och mot 
bakgrund av bl a Burenstam Linders (1970) och Franks (1999) resonemang om att 
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värdet på konsumtionen tilltar när inkomsten ökar, är det intressant att studera just 
fritidskonsumtionen närmare.  
 
Till att börja med kan man konstatera att fritidskonsumtionen mellan år 1978 och 
2001 ökade med hela 66 procent. Andelen av de totala utgifterna som går till fritid 
och kultur skiljer sig emellertid inte märkbart mellan hög- och låginkomsttagare; för 
alla inkomstgrupper ligger andelen på ca 20 procent. I absoluta tal är 
fritidskonsumtionen dock större för höginkomsttagare. (Hushållens utgifter 1978 och 
www.scb.se: Utgiftsbarometern 2001) 
 
Studerar man istället hur de olika inkomstgrupperna (se tidigare definition) väljer att 
spendera sina pengar inom kategorin fritid och kultur framkommer det tydliga 
skillnader mellan de olika grupperna, vilket visas i tabell 5.7 nedan: 
 
  Inkomstgrupp 

1 
Inkomstgrupp 

2 
Inkomstgrupp 

3 
Inkomstgrupp 

4 
Inkomstgrupp 

5 
Andel fritid 
och kultur av 
totala utgifter 

20,3 20,0 20,1 19,8 20,1 

Fritidsbostad - 3,3 3,2 3,2 5,9 

Radio och tv 5,0  5,1 5,6 5,1 4,4 

Lek och sport 7,4 5,4 6,6 6,8 7,2 

Ur, optik, foto 3,0  2,4 4,2 3,4 3,4 

Resor, hotell 22,6  25,5 27,7 30,5 33,5 

Underhållning 15,1  13,5 13,2 13,3 10,8 

Böcker, tele 33,8 29,7 26,6 26,0 20,4 

Övrig fritid 13,1 15,1 12,9 11,7  14,4 

Totalt 100  100 100 100 100 

 
Tabell 5.7: Andel av olika inkomstgruppers totala utgifter för fritid och kultur samt utgifternas 
fördelning inom den aktuella kategorin. (Källa: egen bearbetning från www.scb.se: Utgiftsbarometern 
2001) 
 
Tabellen visar att det framförallt är fyra kategorier som uppvisar stora skillnader 
mellan hög- och låginkomsttagare: fritidsbostäder är en kategori som de med de 
lägsta disponibla inkomsterna inte alls spenderar några pengar på medan de allra 
rikaste i genomsnitt lägger sex procent av sina ”fritids- och kulturpengar” på detta. En 
större absolut skillnad finns i kategorin resor och hotell; inkomstgrupp fem lägger en 
betydligt större andel av sina pengar på detta än den första. Två kategorier som 
istället uppvisar ett omvänt samband, d v s att de med lägre disponibel inkomst står 
för den största andelen, är kategorin underhållning samt böcker och tele. 
(www.scb.se: Utgiftsbarometern 2001) 
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6. Analys 
 
Mycket av vår tidsanvändning faller tillbaka på en vilja att substituera tid mot pengar 
eller pengar mot tid. Det finns flera sätt att substituera tid mot pengar och viljan att 
göra en sådan substitution varierar mellan olika individer, en variation som kan 
illustreras av följande scenario: 
 
Du har varit och handlat och upptäcker att kassörskan har slagit in fel kilopris för 
tomaterna; du har följaktligen fått betala för mycket. Åker du tillbaka? Eller föreställ 
dig istället att du ögnar igenom reklambladen och ser att falukorven är fem kronor 
billigare på andra sidan stan än i din närbutik. Åker du den extra biten för att köpa 
den billigare falukorven? (Förutsatt att transportkostnaden är noll.) 
 
Anledningen till att individer sannolikt agerar på skilda sätt i situationerna ovan beror 
på att deras inkomst och tillgång på tid varierar, varför de sätter olika värde på sin tid. 
En person med en fulltecknad agenda, hög inkomst och lite fritid sätter ett högre 
värde på sina lediga stunder än exempelvis en pensionär som vanligen har gott om tid 
(även om de ur ett livslängdsperspektiv snarare har ont om tid) men mindre gott om 
pengar. Det är därför mer troligt att pensionären väljer att byta den tillgång han eller 
hon har gott om, tid, mot den tillgång det råder större brist på, pengar. För 
pensionären torde det därmed vara rationellt att i större utsträckning anmärka på det 
felaktiga kilopriset och köpa den billiga falukorven.  
 
Det absolut vanligaste sättet att substituera tid mot pengar är att förvärvsarbeta. 
Faktorer såsom arbetslöshet, sjukdom och ålder sätter dock gränser för i vilken 
utsträckning detta kan göras, vilket resulterar i att det finns människor som har 
ofrivilligt gott om tid men ont om pengar. Tillsammans med det faktum att de som 
tjänar mest och har störst nettoförmögenhet också är de som upplever mest tidsbrist, 
något som bekräftas av Flood och Klevmarken (1992), är det tydligt att man i 
normalfallet sällan kan ha mycket gott om tid och pengar samtidigt. Det här stämmer 
väl överens med Burenstam Linders (1970) resonemang om att välståndet för de 
flesta enbart är partiellt. Den begränsade tillgången på antingen pengar eller tid får 
också konsekvenser för konsumtionen i enlighet med Beckers (1976) teori; det krävs 
ju både tid och pengar för att producera och konsumera nyttigheter inom hushållet. 
Olika konsumtionsmönster blir således rationella för olika individer.  
 
Empirin visar så att individer ägnar olika aktiviteter olika mycket tid och att 
tidsanvändningen idag ser annorlunda ut än under 1980-talet. Därtill ser vi att 
konsumtionen har förändrats och ser olika ut för olika grupper. Frågan är nu hur dessa 
observationer kan förklaras utifrån det nationalekonomiska antagandet om ett 
rationellt beteende. Inledningsvis behandlas hur det betalda och obetalda arbetet har 
förändrats och ser ut idag, varefter en diskussion om hushållsnära tjänster följer. 
Därpå diskuterar och analyserar vi det rationella i hur fritiden används. Frågan är 
sedan vilka konsekvenser denna tidsanvändning får för tempot i samhället och för 
människors lycka och välfärd, en analys som avslutar kapitlet.  
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6.1 Arbetstid i förändring 
 
Den mån i vilken man är villig att substituera tid mot pengar genom förvärvsarbete 
har generellt minskat de senaste 20 åren, en trend som är tydlig i all använd 
tidssanvändningsdata. Den här trenden är framförallt tydlig för männen, då 
minskningen är stark både under tidsperioden 1984-1993 och 1990/91-2000/01. För 
kvinnornas del pekar däremot SCB:s undersökningar på att den genomsnittliga 
betalda arbetstiden har varit relativt konstant.  
 

6.1.1 Inkomst- och substitutionseffekt  
 
En anledning till den generella minskningen i förvärvsarbete ligger sannolikt i den 
inkomstökning och därmed värdeökning på tid som svenska hushåll har upplevt sedan 
1980-talet. Enligt Burenstam Linder (1970) öppnar en inkomstökning för två effekter 
på arbetstiden, en inkomsteffekt som verkar negativt på arbetstiden och en 
substitutionseffekt som påverkar arbetstiden positivt. Man kan emellertid inte a priori 
avgöra vilken av effekterna som dominerar, men i ett samhälle med en hög grad av 
sysslolöshet, såsom i ett u-land, är sannolikt att arbetstiden ökar. Med tanke på att 
Sverige är ett land med relativt hög sysselsättning är det därför inte förvånande att 
arbetstiden inte har påverkats i positiv riktning av inkomstökningen, då utrymmet för 
ytterligare ökningar är relativt litet och antal osysselsatta timmar relativt få. Man kan 
således anta att vi idag har nått den punkt i den ekonomiska utvecklingen som innebär 
att det är mindre attraktivt och ofta t o m irrationellt att arbeta mer för att få en högre 
inkomst. En högre inkomstnivå uppnås för individen idag snarare genom att han/hon 
presterar mer eller avancerar inom sitt yrke.  
 
Den observerade minskningen i betald arbetstid tyder på att inkomsteffekten 
överväger substitutionseffekten, vilket också bekräftas av Flood och Klevmarken 
(1992) som visar att såväl mäns som kvinnors löneelasticitet är negativ, -0,2 
respektive -0,4. Dessa löneelasticiteter baseras emellertid på data från 1984 och kan 
därför inte helt appliceras på dagens situation.  
 

6.1.2 Förändring och olikheter i mäns och kvinnors förvärvsarbete 
 
Även andra faktorer än den generella inkomstökningen kan emellertid ligga bakom 
den minskade arbetstiden. Männens minskade förvärvsarbete kan härledas till ett 
förändrat beteende bland dem som arbetar och den enda grupp av män som uppvisar 
en signifikant minskning i arbetstid är sammanboende småbarnspappor. Att 
småbarnspapporna i större utsträckning stannar hemma och/eller drar ned på sin 
arbetstid kan säkerligen i stor utsträckning föras tillbaka på en förändrad norm. Under 
1970- och 1980-talet var det på många håll inte helt accepterat med barnlediga pappor 
men till följd av medvetna politiska åtgärder med syftet att främja jämställdhet, såsom 
införandet av pappamånad, har acceptansen successivt ökat. Dels har den förändrade 
normen sannolikt påverkat många pappors preferenser för att vara hemma med sina 
barn positivt och dels har den påverkat deras möjlighet att ta ut pappaledighet. 
Dessutom innebär förändringen att det i grupper som anammat normen kan uppstå en 
social kostnad om man inte stannar hemma med sina barn. Vidare, såsom 
föräldraförsäkringen ser ut idag går föräldrarna miste om en barnledig månad om 
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pappan inte stannar hemma (www.forsakringskassan.se), vilket även skapar 
ekonomiska incitament för pappaledighet. Det har med andra ord blivit rationellt för 
många pappor att dra ner på arbetstiden när de får barn. 
 
Vad gäller kvinnorna så kan minskningen under 1980-talet främst härledas till en 
strukturell förändring, vilket till stora delar kan förklaras med att fler unga kvinnor, 
säkerligen till följd av jämställdhetsarbetet, började studera. Data från 1990-talet visar 
att den här trenden har fortsatt, vilket indikerar att normen och kvinnors preferenser 
för utbildning har förändrats. Framförallt sedan 1990-talet har konkurrensen på 
arbetsmarknaden ökat och kraven på utbildning har således förstärkts. Att den 
genomsnittliga arbetstiden för kvinnor ändå har varit konstant under 1990-talet beror 
på en tendens till ökning av arbetstiden för många andra förvärvsarbetande kvinnor, 
exempelvis bland ensamstående småbarnsmammor och sammanboende kvinnor utan 
barn, 20-44 år. Ökningen för de förra kan exempelvis vara ett resultat av hårdare 
ekonomiska villkor för ensamstående mammor, vilka kräver att de arbetar mer. Vad 
gäller de sammanboende kvinnorna utan barn, 20-44 år, kan ökningen antas bero på 
att alltfler kvinnor idag satsar på en yrkeskarriär, vilket innebär att de ofta måste 
lägga ned mer tid på sitt arbete. En tydlig indikation på detta är just det faktum att 
alltfler kvinnor sedan 1980-talet väljer att utbilda sig.   
 
En skillnad vad gäller mäns och kvinnors arbetstid som varit bestående sedan 1980-
talet är att män i genomsnitt arbetar mer än kvinnor även om det skett en konvergens 
de senaste 20 åren. En anledning till den här skillnaden, som också föreslås av 
Widmalm (2004), är att kvinnor i betydligt större utsträckning än män arbetar deltid, 
ibland frivilligt men ofta också ofrivilligt. Det finns många skäl att anta att de som 
gör detta frivilligt i stor utsträckning gör det för att klara av att ta huvudansvaret för 
hem och barn; av alla kvinnliga sysselsatta med barn i åldern tre till sex år arbetade så 
mycket som 44 procent deltid. För män är motsvarande siffra fem procent. Kvinnor är 
därtill i större utsträckning frånvarande från arbetet än vad män är, vilket också drar 
ned deras genomsnittliga förvärvsarbetstid. Dessutom skiljer sig orsakerna till 
frånvaro betydligt mellan könen: i mer än hälften av alla frånvarotillfällen hos 
småbarnsmammor var orsaken föräldraledighet eller vård av barn medan motsvarande 
siffra för männen bara var två procentenheter. Vidare är kvinnor i allmänhet oftare 
frånvarande p g a sjukdom; år 2003 hade kvinnor hela 70 procent fler anmälda 
sjukfall än män. Den observerade skillnaden i arbetstid män och kvinnor emellan 
motverkas emellertid av att kvinnor i Sverige länge har haft en lägre andel arbetslösa 
än män. (Widmalm 2004) En heltäckande förklaring till skillnaden i förvärvsarbete 
mellan män och kvinnor är emellertid svår att hitta utan att ta hänsyn till hemarbetets 
fördelning mellan hushållsmedlemmarna. Sådana orsaker kommer att diskuteras 
närmare framöver.  
 

6.1.3 Status – en fråga om arbetstid 
 
Av Gershunys (2000) tidsdata framgår att det inte bara har skett en förändring i 
mängden arbetstid utan även i sambandet mellan arbetstid och status. Tidigare var 
status förknippat med en liten arbetsbörda, vilket också är kärnan i Veblens (återgiven 
1997) resonemang om en leisure class som signalerar sin rikedom genom att slösa 
med tid, men även med pengar. Idag är status snarare förknippat med att man arbetar 
mycket, vilket gör att statussignalerna istället går ut på att enbart slösa med pengar då 
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tiden för de rika blivit till en bristvara. Historiska förklaringar till denna förändring, 
som innebär att låginkomsttagare idag generellt arbetar färre timmar än 
höginkomsttagare, är bl a de lagstadgade arbetstidsförkortningar som successivt har 
trätt i kraft under 1900-talet. Vidare möjliggjorde industrialiseringen och 
utvecklingen som följde med den att andra än de redan välbärgade genom företagande 
kunde arbeta ihop till en förmögenhet. Det lönade sig att arbeta och en allt högre 
inkomst gjorde det möjligt att konsumera sådant som tidigare bara varit förbehållet 
överklassen. Mer nutida förklaringar kan vara att konkurrensen på arbetsmarknaden 
har förstärkts de senaste 20 åren, varför förvärvsarbetare inom högstatusyrken ofta 
tvingas att offra en stor del av sin fritid för att lägga ned extra tid på sitt arbete. 
Dessutom är många s k högstatusyrken utmanade, utvecklande och tillfredsställande, 
vilket gör att den psykologiska kostanden av ytterligare en timmes arbete minskar. En 
ökad arbetsmängd behöver därför inte kännas som en uppoffring vad gäller fritid och 
för vissa kanske gränsen mellan förvärvsarbete och fritid t o m suddas ut. En 
anledning till att låg status idag är förknippat med en låg sysselsättning hänger 
sannolikt också samman med att arbetslösheten ökat betydligt under den aktuella 
tidsperioden. Följaktligen, om en person vill signalera status är det rationellt att 
snarare arbeta långa än korta arbetsdagar.     
 

6.2 Hemarbete i förändring 
 
Med tanke på den ekonomiska tillväxten skulle vi utifrån såväl Burenstam Linders 
(1970) som Gronaus (1977) teorier kunna förvänta oss att hemarbetet har minskat de 
senaste 20 åren. När lönenivån stiger ökar värdet på tid, varvid alternativkostnaden 
för hemarbete tilltar och det blir mer lönsamt att ägna sin tid åt andra aktiviteter. 
Värdet på varje tidsenhet måste ökas och genom att exempelvis dra ned på städning 
ökar ju marginalnyttan av varje städtillfälle.  
 
En sådan utveckling är också vad vi ser i empirin, både för tidsperioden 1984-1993 
och 1990/91-2000/01. Det sker emellertid ingen likartad förändring för alla 
hemarbetsaktiviteter. Såväl SCB:s statistik som HUS-undersökningarna visar att 
minskningen i hemarbete framförallt kan härledas till vissa typer av aktiviteter, vilka 
därmed uppvisar olika inkomstelasticiteter. Under 1980-talet var det främst 
matlagning som hushållen drog ned på medan det under 1990-talet var i aktiviteten 
städning som minskningen var som störst.  
 

6.2.1 Varför hemarbetar vi mindre? 
 
Minskningen i tid ägnad åt matlagning kan sannolikt förklaras med att 1980-talet var 
ett årtionde då halvfabrikat och färdiglagad mat på allvar introducerades på 
marknaden och anammades av de svenska hushållen. Att utvecklingen där färdiglagat 
ersätter hemlagat har fortsatt i samma riktning framgår av den empiriska 
konsumtionsdatan från 1990-talet i diagram 5.10 samt av tidsdatan. Förklaringen till 
att hushållen anser en sådan substitution vara rationell är att kostnaden för nyttigheten 
att laga en hemlagad måltid överstiger summan av priset för den färdiga produkten 
och tidskostnaden för tillagningen (uppvärmningen). Att kostnaden för den senare 
nyttigheten kan hållas låg trots att varukostnaden för individen egentligen är dyrare 
beror på att den totala tidsåtgången för nyttigheten är lägre än för den hemlagade 
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maten. Detta med anledning av att färdigmaten tillverkas i varusektorn där 
tidsåtgången är låg och produktiviteten hög. Jämför man istället den färdiglagade 
måltiden med ett restaurangbesök är det senare betydligt dyrare eftersom det är en 
tidsintensiv tjänst. Anledningen till att det ändå kan vara rationellt att äta på 
restaurang är att nyttigheten i sig ger en hög nytta då maten är välsmakande samt att 
det är en trevlig aktivitet. Restauranger kan emellertid vara mer eller mindre 
exklusiva där de senare ofta utgörs av snabbmatsrestauranger eller gatukök. Här är 
priset på maten betydligt lägre då det i mindre utsträckning handlar om köp av en 
tjänst.   Naturligtvis beror tidskostnaden för att åstadkomma en hemlagad måltid på 
hur van och kunnig man är i köket; för den helt oerfarne är tidsåtgången och därmed 
kostnaden sannolikt mycket hög. För en sådan individ blir det därför billigare att 
besöka en restaurang eller ett gatukök än för en person med större erfarenhet av att 
laga mat. 
 
En orsak till att man drar ned olika mycket på olika aktiviteter är att kostnaden för att 
minska tiden ägnad åt en aktivitet varierar, vilket kan illustreras med att städning 
under 1990-talet har minskat mer än diskning. Kostnaden för att minska på diskning 
är mycket hög, då varje sak måste diskas förr eller senare såvida man inte vill 
återanvända smutsiga tallrikar och grytor. Vidare är marginalkostnaden för både 
diskning för hand och i maskin i stort sett konstant medan den för städning snarare är 
avtagande. Oavsett hur dammigt det är tar det ungefär lika lång tid att dammsuga, 
vilket gör att kostnaden per dammkorn minskar när man städar alltmer sällan. Man 
kan också anta att den psykologiska kostnaden av att ha ett diskberg stående för 
många är större än att exempelvis ha lite damm i hörnen. Det här resonemanget stöds 
av Flood och Klevmarkens (1992) studie som visar att individer med tidsbrist drar 
ned på matlagning och städning snarare än diskning, tvätt och barnomsorg.  
 
Vidare har det i den historiska bakgrunden antytts att hushållsmaskinerna har 
effektiviserat arbetet i hemmet, vilket därmed skulle kunna vara en viktig anledning 
till att vi hemarbetar allt mindre. Det är exempelvis uppenbart att tvättmaskinen, som 
enligt diagram 5.11 innehas av majoriteten av de svenska hushållen, har en stark 
tidsbesparande effekt på tvättarbetet. Att hushållsarbetet skulle ha effektiviserats 
avsevärt med hjälp av nya maskiner de senaste 20 åren är dock inte särskilt troligt, då 
merparten av hushållsmaskinerna introducerades långt tidigare. Fler maskiner i 
hushållet torde därför inte vara en viktig orsak till det minskade hemarbetet. Ett 
undantag är emellertid diskmaskinen vars innehav har ökat kraftigt sedan 1970-talet. I 
sammanhanget är det ändå intressant att notera att produktivitetsökningen vad gäller 
hushållsarbete har lett till att vi idag, jämfört med en längre tid tillbaka, kan ställa 
högre krav på exempelvis hur rena våra kläder ska vara, vilket medfört att vi numera 
kanske t o m ägnar mer tid åt en aktivitet såsom tvätt. Det är inte längre socialt 
accepterat att byta kläder en gång i månaden eller kanske ännu mer sällan, då 
förbättrade möjligheter påverkar normen kring renlighet och därmed också vårt 
beteende.  
 
Vad gäller aktiviteten barnomsorg kan den relativt stora observerade minskningen 
tyckas underlig med tanke på att kostnaden för att dra ned på den här aktiviteten på 
kort sikt, men framförallt på lång sikt, kan antas vara väldigt stor i form av 
ouppfostrade och försummade barn. Även mot bakgrund av aktivitetens höga 
processnytta kan den minskade barnomsorgen vara förvånande. Tidsdata visar 
emellertid att minskningen vägs upp av att föräldrarna spenderar mer fritid 
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tillsammans med sina barn, vilket torde bero på just den höga processnyttan; den 
totala tiden med barnen har således inte minskat.  
 
Minskningen i hemarbete kan även föras tillbaka på minskat underhållsarbete. En 
anledning till att hushållen drar ned på denna typ av arbete kan vara att vi i större 
utsträckning lever i ett slit- och slängsamhälle, där varje ägodel ges mindre underhåll 
och byts ut oftare. Det kan visserligen tyckas märkligt att den sammanlagda mängden 
underhåll inte ökar med tanke på att konsumtionen ökar. De av Burenstam Linder 
(1970) föreslagna sätten att öka värdet på konsumtionen har emellertid olika effekter 
på underhållet, varför en minskning inte är helt förvånande. Att exempelvis köpa en 
dyrare version av en vara kan påverka mängden underhåll positivt, negativt eller inte 
alls. Positivt om man måste gå till kemtvätten med den exklusiva klänningen istället 
för att tvätta den hemma, negativt om man köper en ny bil som inte behöver repareras 
lika ofta som den gamla, och inte alls om man köper en ny lampa. Mängden underhåll 
beror emellertid inte enbart på hur mycket som krävs för att bihålla användbarheten, 
utan kan också påverkas av preferenserna för den specifika produkten. Om 
exempelvis värdet av produkten förändras kan preferenserna för underhåll också 
förändras. Byter man ut en skruttig gammal Saab mot en BMW är det troligt att man 
kommer att vårda den nya bilen mer, dels p g a att resultatet av underhållet blir bättre 
och dels p g a att det handlar om en investering som utan ordentlig skötsel snabbt 
sjunker i värde och drabbar nöjet av att konsumera bilen. Att underhållet faktiskt har 
minskat kan sannolikt bero på att preferenserna för underhåll har förändrats då priset 
på tid ökat; det blir rationellt att lägga tiden på andra mer värdebringande aktiviteter 
än underhåll. Man kan således anta att vi i enlighet med Burenstam Linders (1970) 
resonemang i större utsträckning väljer att konsumera just de varor och produkter som 
kräver lite underhåll.  
 
Kan den observerade minskningen i hemarbete härledas till förändrade preferenser? 
Här kan man diskutera om mängden hushållsarbete är en generationsfråga, d v s om 
minskningen är en åldersgruppeffekt (Widmalm 2004), som innebär att yngre idag 
har en mindre efterfrågan på hemarbete, en skillnad som kommer att bestå även när 
de blir äldre. Det som talar för att preferenserna har förändrats är att vi ser en 
minskning i såväl äldre som yngre familjecykelgrupper. Det är med andra ord inte 
omöjligt att vi idag i större utsträckning än tidigare accepterar att det är ostädat, 
kanske på grund av att preferenserna för fritid istället har stärkts då den med hjälp av 
intensiv konsumtion kan ge en högre marginalnytta.  
 

6.2.2 Mäns och kvinnors förändrade hemarbete 
 
Vad gäller den totala mängden hemarbete kan minskningen framförallt härledas till 
kvinnorna, vilket inte är förvånande då kvinnorna har stått och står för den 
övervägande delen av det obetalda arbetet. Männen däremot ökade sin mängd 
hemarbete under 1980-talet, vilket kan förklaras med att normen kring männens roll i 
hushållet har utvecklats mot att män idag bör ta ett större ansvar för hemarbetet. I 
Becker och Murphys (2000) modell kring normer ingår ju andras beteende positivt i 
nyttofunktionen, varför det för många blir rationellt att följa gängse norm. 1970-talets 
samhällsdebatt krävde ökad jämställdhet, vari en mer jämn fördelning av betalt och 
obetalt arbete ingick, vilket tillsammans med kvinnornas ökade förvärvsarbete satte 
den gamla normen i gungning. Det är emellertid anmärkningsvärt att männens 
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hemarbete inte har fortsatt att öka under 1990-talet, utan istället varit konstant och 
t o m minskat för gruppen unga barnlösa sammanboende män. Det senare kan vara ett 
uttryck för ändrade preferenser bland unga, d v s den unga generationen har lägre 
krav på hemarbetet än övriga. En förklaring skulle kunna vara att de har vuxit upp i 
och därför i större utsträckning präglats av det slit- och slängsamhälle det har talats 
om tidigare.  
 
En förklaring till kvinnors minskade hemarbete går att finna i att allt fler kvinnor idag 
utbildar sig. Flood och Klevmarken (1992) visar att utbildning har en negativ 
inverkan på hemarbete; ju längre utbildning, desto mindre mängd hemarbete utförs av 
kvinnor. Med tanke på att lön och utbildningsnivå är starkt positivt korrelerade är det 
tydligt att det negativa sambandet mellan utbildning och hemarbete delvis beror på att 
ens tid blir relativt dyrare när man utbildar sig. Ytterligare en förklaring till det 
negativa sambandet mellan utbildning och hemarbete är enligt Flood och Klevmarken 
(1992) att högutbildade kvinnor i genomsnitt är mer produktiva i hemarbetet än 
lågutbildade. Som resultat har universitetsutbildade kvinnor ofta mer fritid än övriga 
kvinnor, vilket kan tyckas paradoxalt då de förra samtidigt i regel förvärvsarbetar 
mer. Skillnaden i produktivitet kan i enlighet med Gardiners (1997) resonemang 
förklaras med att humankapital ofta kan överföras mellan förvärvsarbetet och 
hemarbetet; de erfarenheter ett marknadsarbete ger kan verka effektiviserande även i 
hemmet. Man kan emellertid också argumentera för att de ökade kraven på 
arbetsplatsen får motsatta effekter på produktiviteten hemma; ju hårdare 
förvärvsarbetare, fysiskt eller psykiskt, desto mindre hemarbete orkar man av 
naturliga skäl att utföra. Det negativa sambandet mellan utbildning och hemarbete 
kan vidare härledas till att högutbildade och därmed ofta resursstarka individer har 
större möjligheter att köpa hushållstjänster. Om ett sådant hushåll exempelvis köper 
städhjälp får det mer tid över till andra aktiviteter som individerna upplever ger en 
högre processnytta. Det här kan vara en förklaring till att det negativa sambandet 
mellan utbildning och hemarbete inte gäller för aktiviteten barnomsorg, som ju har en 
hög processnytta. Föräldrar med hög utbildning köper sig alltså fria från en tråkig 
aktivitet för att kunna tillbringa tid tillsammans med sina barn.  
 

6.3 Hemarbete idag 
 
Empirin visar att mängden hemarbete varierar med familjecykel och kön, och en 
diskussion av rationaliteten i de observerade skillnaderna följer nedan. 
 

6.3.1 Föräldrar och äldre flitigast i hemmet 
 
Mängden obetalt arbete är starkt beroende av om man har hemmaboende barn eller 
inte, vilket är tämligen självklart. För det första ökar hemarbetstiden som en följd av 
att man måste ägna tid åt barnet, en förändring som i de flesta fall säkerligen är 
positiv och rationell i den bemärkelsen att det är ett medvetet val. För det andra krävs 
att mer tid ägnas åt hushållsarbete för att standarden i hemmet ska bibehållas, något 
som kanske är mindre välkommet men ofta nödvändigt så länge man inte har 
ekonomiska möjligheter att köpa hushållstjänster.    
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Även ålder har en positiv effekt på mängden hemarbete, en s k ålderseffekt 
(Widmalm 2004), vilket kan förklaras utifrån olika individers värde på tid. Äldre som 
inte förvärvsarbetar ställer lägre krav på varje tidsenhet, eftersom att förvärvsarbeta 
en timme extra med en förhöjd inkomst och nytta som följd inte längre är ett 
alternativ. Därtill får de en inkomst utan att behöva satsa någon tid, varför tillgången 
på tid är relativt stor och tidens värde relativt lågt. Som följd har äldre inte lika starka 
ekonomiska incitament som individer med tidsbrist att köpa hushållstjänster; för dem 
är det i regel rationellt att utföra tjänsten själva. Dessutom kan hemarbetet ses som en 
typ av sysselsättning som individen trots aktivitetens relativt låga processvärde 
uppskattar mer än sysslolösheten. Det rationella i att som pensionär utgå ifrån att man 
har gott om tid och använda sin tid därefter kan emellertid ifrågasättas. I själva verket 
är ju det här en grupp som borde värna om sin tid och utnyttja den väl, eftersom de 
har relativt få år kvar att leva. Det paradoxala i den här situationen skulle kunna 
förklaras med att vi människor tenderar att framförallt betrakta vår tillgång på tid 
utifrån antal fria timmar och minuter per dag. Skulle vi istället se till den förväntade 
livslängden är det troligt att tidsanvändningen skulle se annorlunda ut.  
 

6.3.2 Varför städar fortfarande mor? 
 
I empirin kunde vi se att det totala arbetets utformning skiljer sig mer mellan 
sammanboende män och kvinnor än mellan ensamstående; kvinnorna ökar sin andel 
hemarbete när de flyttar samman med en partner medan männens tid för hemarbete 
förändras betydligt mindre. Det här tyder på att det i enlighet med Beckers (1981) 
teori förekommer en viss specialisering i hushållen, vilket även Flood och 
Klevmarken (1992) har visat.  
 
Förekomsten av specialisering inom hushållet 
 
Specialisering grundar sig i olika komparativa fördelar, där hon kanske stryker för att 
hon gör det bäst och snabbast och lagar mat för att det blir godast så, medan han, som 
i genomsnitt har högre lön, istället kan jobba ett par timmar längre; en annan 
fördelning ter sig irrationell. De komparativa fördelarna blir också tydliga när man 
betraktar fördelningen av barnomsorg mellan mamman och pappan. Att hon 
tillbringar mer tid med barnet, framförallt vad gäller den dagliga omvårdnaden medan 
leken delas mer lika, är rationellt då hon ofta är den som har tagit ut mest av 
föräldraledigheten och därmed sannolikt blivit mer produktiv beträffande barnets 
skötsel.  
 
En fullständig specialisering med bara en person på arbetsmarknaden, såsom kan 
förväntas utifrån Beckers (1981) modell, är emellertid tämligen ovanlig i Sverige 
idag. Vi ser att andelen s k  husmödrar har minskat radikalt sedan 1950-talet och 
normen kring vem som ska stå för försörjningen till ett hushåll har under de senaste 
30 åren gått från en manlig försörjarnorm till en tvåförsörjarnorm. Denna utveckling 
måste förklaras med att en sådan arbetsfördelning inte längre är en rationell lösning 
för dagens hushåll, vilket kan knytas till Blau och Ferbers (1998) kritik mot Beckers 
(1981) teori. Det ekonomiskt mest lönsamma är onekligen att båda förvärvsarbetar, 
självklart under förutsättning att det är möjligt att lösa barnpassning på ett sätt som är 
relativt billigt. I Sverige är möjligheterna till barnomsorg goda, vilket ytterligare ökar 
det rationella i en sådan lösning. Även löneläget ter sig viktigt för att förklara det 
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rationella i att båda makarna bidrar till familjeförsörjningen. De flesta familjer i 
Sverige har helt enkelt inte råd att specialisera sig såsom Becker (1981) föreslår, 
eftersom det i princip är omöjligt för den förvärvsarbetande att arbeta så många 
timmar som skulle krävas för att familjen ska få den inkomst individerna är vana vid. 
Att båda makarna arbetar heltid är också en försäkring mot oväntade händelser såsom 
arbetslöshet och sjukdom. 
 
I sammanhanget är det viktigt att beakta de långsiktiga konsekvenser som den 
traditionella och könsbundna uppdelningen av arbete ger, utifrån vilka man ytterligare 
kan ifrågasätta rationaliteten i en fullständig specialisering. Framförallt innebär en 
alltför långtgående specialisering negativa konsekvenser för kvinnan då hon får betala 
ett högt pris i form av minskad möjlighet till självförsörjning. Vid exempelvis en 
skilsmässa eller om mannen går bort har hon ett betydligt sämre ekonomiskt 
utgångsläge än vad hon annars hade haft. Vidare påverkar ett lågt förvärvsarbetande 
hennes framtida pension mycket negativt. Det finns emellertid situationer då mannen 
kan drabbas negativt av att han inte aktivt har deltagit i hushållsarbetet; om makan går 
bort före honom kan han få svårt att sköta om sig själv och sitt hem.  
 
I diskussionen om varför få hushåll ägnar sig åt en total specialisering får man inte 
heller glömma att rationalitet inte enbart handlar om ekonomisk vinning av en viss 
arbetsfördelning. Blau och Ferber (1998) liksom Juster (1985) antyder att även 
huruvida man tycker att en aktivitet är rolig eller inte måste tas med i beräkningarna, 
vi är trots allt människor och inga maskiner. Diagram 4.2 visar tydligt att 
hushållsarbete är den minst uppskattade aktiviteten medan förvärvsarbete rankas 
betydligt högre, vilket bidrar till att en total specialisering för de flesta hushåll är 
irrationell.  
 
Hur man ser på nöjet av en aktivitet hänger samman med om man i första hand 
betraktar den som produktion eller konsumtion, utifrån vilket den rådande 
genomsnittliga arbetsfördelningen i hemmen ytterligare kan diskuteras. Aktiviteter 
såsom reparationer och underhåll, i vilka män ofta är specialiserade, räknas förvisso 
in i kategorin hemarbete, men man kan ifrågasätta huruvida detta kan jämställas med 
en hemarbetsaktivitet såsom städning. Av diagram 4.2 framgår att män har 
förhållandevis höga preferenser för reparationer, vilket indikerar att det för många 
ibland kan handla om konsumtion snarare än produktion. Städning hamnar däremot 
längst ned på kvinnors s k preferenslista och därmed råder det ingen tvekan om att 
denna aktivitet för de allra flesta är att betrakta som produktion.  
 
Det är emellertid inte helt självklart vad som är produktion och vad som är 
konsumtion, och frågan är hur man ska skilja mellan dessa. Reids (1934) föreslår ett 
sätt att skilja dem åt som innebär att om en aktivitet kan utföras av en tredje person är 
den att betrakta som produktion. Med den här definitionen skulle i stor sett allt 
hemarbete ses som produktion, ett synsätt som vi menar är missvisande. Det är tydligt 
att vissa av dessa aktiviteter många gånger i första hand görs för att individen tycker 
att aktiviteten är tillfredsställande, varför den borde klassas som konsumtion. Det ena 
behöver emellertid inte utesluta det andra, då många aktiviteter är ett sätt att förena 
nytta med nöje. Hur ska man exempelvis se på mannen som tillbringar mycket tid 
med att snickra möbler åt familjen, något som både familjen får nytta av och som han 
tycker är roligt? Med Reids (1934) definition skulle snickeriet klassas som produktion 
då möbler likväl kan köpas på marknaden. Man kan emellertid argumentera för att det 
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snarare handlar om konsumtion med tanke på att mannen finner ett stort nöje i den 
här typen av aktivitet. Dessutom talar det faktum att möbler kan köpas relativt billigt 
för att hans tidsintensiva produktion inte är den mest effektiva och inte heller helt 
nödvändig, vilket ytterligare indikerar att det handlar om konsumtion snarare än 
produktion. Snickeriet bör följaktligen kanske istället betraktas som en hobby, åt 
vilken han kan ägna sin fritid istället för sin hemarbetstid. 
 
Även matlagning är en aktivitet som är svår att klassa som antingen produktion eller 
konsumtion. I sammanhanget spelar det sannolikt en stor roll när man lagar maten; 
vardagsmat torde i större utsträckning vara produktion än helgdagsmat. På helgen har 
man ofta mer tid och man kan därför laga en mer avancerad måltid, vilket för många 
troligen har en högre processnytta än att hafsa ihop något under vardagarna. Att 
matlagning är och har utvecklats till en uppskattad aktivitet framgår av den uppsjö av 
matlagningsprogram och kokböcker som konsumeras idag samt av att den 
genomsnittliga tiden ägnad åt matlagning ökar på helgerna (SCB 2003). Det tycks 
därför som om matlagning för vissa människor och i vissa sammanhang är att 
betrakta som konsumtion eller en fritidsaktivitet.   
 
Det är således inte helt enkelt att avgöra var gränsen mellan konsumtion och 
produktion går, vilket försvårar en rationell fördelning av hemarbetet ur 
jämställdhetsperspektiv. Det faktum att en för hushållet nödvändig aktivitet är 
produktion i kombination med konsumtion för en individ medan den enbart är 
produktion för en annan, bör emellertid tas hänsyn till i uppdelningen; det är mer 
rationellt att uppgiften utförs av den person som även finner ett nöje i själva 
utförandet. De sysslor inom hemarbetet som har en låg processnytta för båda parter 
bör dock fördelas lika. 
 
Den familjecykelgrupp som enligt tidsdatan fördelar hemarbetet mest lika är äldre 
sammanboende, vilket kan tyckas märkligt med tanke på att normen har förändrats 
mot att förespråka jämställdhet. Att hemarbetet delas mer lika hänger sannolikt 
samman med att varken mannen eller kvinnan förvärvsarbetar och att hemarbetet 
därmed i stor utsträckning blir den huvudsakliga sysselsättningen för båda. Ser man 
emellertid till vilka aktiviteter inom kategorin hemarbete som männen respektive 
kvinnorna utför så finns det en tydlig uppdelning efter kön; kvinnor utför framförallt 
hushållarbete medan männen ägnar sig åt underhållsarbete. Det ovan diskuterade 
specialiseringsmönstret döljer sig alltså under den jämna fördelningen av hemarbetet, 
och återigen kan fördelningen ifrågasättas utifrån aktiviteternas processnytta. Jämfört 
med förvärvsarbetande par styrs äldre par inte i samma utsträckning av ekonomiska 
incitament vad gäller fördelningen av hemarbetet. Fördelningen kan snarare antas 
vara ett resultat av gamla rutiner och normer, vilka ökar de komparativa fördelarna 
och förklarar rationaliteten i en sådan uppdelning.     
 
Mamma är lik sin mamma 
 
Något som är märkligt är att fördelningen av hemarbete mellan unga kvinnor och män 
fortfarande är så ojämn, särskilt med tanke på att denna generation borde ha blivit 
mer präglad av den jämställdhetsdebatt som pågått under den här generationens 
uppväxt. Visserligen finns det hushåll där hemarbetet fördelas jämnt eller relativt 
jämnt, men man kan undra varför så inte är fallet i fler hushåll. Den stora mängden 
hemarbete tycks också bidra till att kvinnors fritid fragmenteras och därmed får en 



Tid i all oändlighet och förgänglighet   Analys 
 

69 

sämre kvalitet än mäns. Man kan emellertid hävda att jämställdheten har ökat under 
den aktuella perioden, då kvinnors andel av hemarbetet har minskat. Detta givet att 
ökad jämställdhet definieras som att den totala mängden hemarbete delas mer lika 
mellan män och kvinnor. Det är dock viktigt att notera att männen faktiskt inte utför 
mer hemarbete idag än för tio år sedan, varför det finns skäl att ifrågasätta om 
jämställdheten verkligen har ökat. Utifrån den nämnda definitionen på jämställdhet 
skulle man också kunna hävda att utbildning har en positiv påverkan på jämställdhet, 
då välutbildade kvinnor i genomsnitt utför mindre hemarbete än lågutbildade 
samtidigt som männens hemarbete är oförändrat.  
 
Den gamla normen kring fördelningen av mäns och kvinnors arbetsuppgifter tycks 
alltså fortfarande bestå och förklarar könsmässiga skillnader som vi inte kan hitta 
några andra orsaker till. Föräldrar är ju förebilder för sina barn inte bara i egenskap av 
föräldrar utan också i egenskap av man eller kvinna, vilket påverkar barnens åsikter. 
Det finns undersökningar (Widmalm 2004) som visar att i vilken utsträckning 
svenska barn hjälper till hemma och vilka uppgifter de får är ett resultat av deras kön; 
flickor hjälper till med fler saker, med andra saker och skillnaden gentemot pojkar 
ökar ju äldre de blir. Samhällsnormen åskådliggörs också på ett tydligt sätt när man 
frågar svenska barn om deras inställning till jämställdhet. Tyvärr verkar det faktiskt 
som om inställningen idag inte är annorlunda än den var hos föräldragenerationen, då 
så få som 40 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna tycker att det är viktigt 
att föräldrar delar lika på hushållsarbetet. I enlighet med Becker och Murphys (2000) 
teori formar alltså föräldrarna och samhället barnen, medvetet och omedvetet, att 
redan under tidiga år få en ojämställd inställning till könens fördelning av tid.  
 
En annan orsak till snedfördelning av hemarbete mellan män och kvinnor hänger 
samman föräldraledigheten, då den arbetsfördelning som uppstår under 
föräldraledigheten tenderar att bli permanent. Widmalm (2004) framhåller att 
fördelningen i obetalt arbete mellan mamman och pappan ofta beroende på vem som 
är hemma med barnet den första tiden. Om mamman är hemma tenderar hon att 
samtidigt passa på att göra allt hushållsarbete och sedan fortsätta med det medan 
mannen, om han är hemma, istället ägnar merparten av sin föräldralediga tid åt 
samvaro med barnet samtidigt som hushållsarbetet delas lika mellan föräldrarna. 
Följaktligen fördelas hushållsarbetet i förlängningen mer lika om det är pappan som 
har stannat hemma med barnet. Att det är kvinnan som i störst utsträckning utnyttjar 
föräldraledigheten kan i sin tur förklaras med de ekonomiska fördelarna som en sådan 
uppdelning innebär för familjen. I genomsnitt tjänar hon bara 83 procent (Widmalm 
2004) av hans lön och då föräldraförsäkringen ger en 80-procentig ersättning till 
hemmavarande förälder blir den ekonomiska förlusten av ett omvänt arrangemang 
ofta stor. Bland föräldrar med relativt lika lön väger de ekonomiska incitamenten vid 
beslutet om vem som ska vara föräldraledig lättare.  
 
Intressant i det här sammanhanget är att det faktiskt också finns en betydande skillnad 
mellan könen vad gäller mängden hemarbete i gruppen ensamstående barnlösa, en 
grupp som annars kan tyckas leva under tämligen lika villkor. Det faktum att kvinnor 
i genomsnitt utför sjutton procent mer hemarbete än motsvarande grupp män ger 
indikationer på att ojämställdheten grundläggs redan på ett tidigt stadium och inte 
enbart uppstår i samband med att ett par blir sammanboende eller får barn. Orsakerna 
till det här kan sannolikt hittas i att könen har olika preferenser för exempelvis hur 
vällagad mat och hur välstädat man vill ha, samtidigt som kostnaderna för att utföra 
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sysslorna är olika. Unga män som exempelvis inte är vana vid att städa får betala ett 
högre pris för ett välstädat hem. Den bristande erfarenheten av att utföra vissa 
hemarbetsaktiviteter uppstår sannolikt i samband med att könen uppfostras olika 
såsom antyddes ovan.   
 

6.4 Stärkta preferenser för hushållsnära tjänster? 
 
Den diskussion om människors förmåga och vilja att substituera tid mot pengar som 
inledde analyskapitlet kan även utvidgas till i vilken utsträckning hushållen är villiga 
att köpa tjänster, d v s substituera pengar mot tid. Tjänster är tidsbesparande i den 
bemärkelsen att någon annan lägger ned tid på en aktivitet i ens ställe och utgör också 
det enda sättet att transferera tid mellan olika individer. Tid har ju emellertid ett värde 
och tidskostnaden blir avgörande för en individs förmåga att köpa tid.  
 
Den svenska pris- och produktivitetsutvecklingen för varor och tjänster stämmer väl 
överens med Baumols (1967) förutsägelse; diagram 5.9 visar att priserna för tjänster 
har stigit snabbare än KPI och som följd är det i dagens Sverige relativt dyrt att köpa 
en annan människas tid. Enligt Gershuny (1977) blir förlängningen av den ökade 
tidskostnaden ett s k självbetjäningssamhälle där den mer produktiva varusektorn 
utvecklar billiga substitut till tjänster, vilket gör det mer lönsamt för hushållen att 
utföra vissa av tjänsterna själva. Vi menar emellertid att den här utvecklingen mot att 
fler tjänster har kommit att utföras i hemmen motverkas av att även ens egen tid blir 
dyrare, vilket istället torde öka efterfrågan på professionella tjänster. Att efterfrågan 
är stor i Sverige idag märks tydligt, då frågan huruvida staten ska subventionera 
hushållsnära tjänster blivit en verkligt het potatis. För tillfället utgör hushållens 
inkomst en restriktion för om tjänsten i slutändan kan köpas och med tanke på att 
svenska tjänster har blivit allt dyrare och att Sverige är ett land med relativt jämnt 
fördelade inkomster är det framförallt de resursstarka individerna som har möjlighet 
att verkligen köpa tjänsten. Att så är fallet kan även skönjas i konsumtionsdatan, där 
andelen av inkomsten som går till tjänster tycks vara positivt korrelerad med 
inkomsten (se diagram 5.6).  
 
Att de resursstarka i samhället dessutom verkar vara en grupp som har brist på tid, 
framgår av Flood och Klevmarkens (1992) undersökning. Den här undersökningen 
baseras visserligen på data från 1984, men Gershunys (2000) data visar att sambandet 
är detsamma idag liksom att det gäller även för kvinnor. Att höginkomsttagare har en 
stark efterfrågan på tjänster framgår av att de är storkonsumenter av städhjälp (se 
diagram 5.7) och illustreras vidare av att det idag finns företag som erbjuder sina 
anställda förmåner i form av hushållstjänster som alternativ till mer traditionella 
löneförmåner.  
 
Det finns således en effekt som verkar positivt (ökad tidskostnad för individen) och 
en som verkar negativt (ökat pris för tjänsten) på i vilken utsträckning tjänster köps. 
Vilken effekt som överväger och avgör om det är rationellt att köpa en tjänst kan inte 
avgöras utan att man tar hänsyn till om tjänsten fullt ut kan ersättas med en vara eller 
bara delvis. Det förra kan väl exemplifieras med varan kläder, som förr antingen 
erbjöds som tjänst av en skräddare eller syddes upp i hushållet. Som det ser ut idag 
massproduceras kläder till en mycket låg kostnad, ett varusubstitut som fullt ut 
ersätter de gamla tidsintensiva produktionssätten. Det är alltså rationellt för individen 
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att köpa kläder istället för att få dem uppsydda eller att sy dem själva såvida han/hon 
inte har starka preferenser för att sy. Vad gäller en aktivitet såsom städning, är de 
varor som erbjuds på marknaden enbart hjälpmedel för att kunna städa; hushållen 
måste fortfarande satsa en hel del egen tid i produktionen av tjänsten. I enlighet med 
Beckers (1976) teori ingår alltså tid som kostnad i produktionen av nyttigheten att 
städa, varför en efterfrågan på den professionella tjänsten består och för många är 
rationell, trots befintliga hjälpmedel. För en del grupper är emellertid tidsbristen så 
stor att t o m den tid det tar att köpa en vara såsom kläder upplevs som mycket dyr, 
varför det är rationellt att istället anlita någon, s k ”personliga shoppare”, att köpa 
varan åt en. Följaktligen, ju mer tid som krävs för att nyttja varusubstitutet och ju mer 
värdefull ens egen tid är, desto större är efterfrågan på den professionella tjänsten. 
 
Frågan är då om efterfrågan på hushållsnära tjänster har ökat den senaste tiden, vilket 
i sådana fall skulle kunna vara ytterligare en förklaring till den redan diskuterade 
minskningen i tid ägnad åt hemarbete. Av diagram 5.8 framgår att konsumtionen av 
tjänster såsom städhjälp inte ökade under tidsperioden 1992-1999/2001, utan snarare 
kan man när man tar hänsyn till tjänstesektorns prisökning skönja en minskning i 
kvantitet i samtliga inkomstgrupper. Man kan således dra slutsatsen att prisökningen 
inom tjänstesektorn har varit så hög att det har blivit alltför dyrt och därför irrationellt 
att öka konsumtionen av tjänster. Man kan emellertid anta att många hushållstjänster 
köps svart, vilket gör slutsatsen något osäker. Utifrån befintlig data kan vi emellertid 
konstatera att Gershunys resonemang om ett självbetjäningssamhälle till viss del 
stämmer i Sverige. Men, det faktum att även vår egen tid blir alltmer värdefull med 
resultatet att vi faktiskt hemarbetar mindre, måste ses som att vi inte heller gör jobbet 
själva utan helt enkelt väljer att ha det smutsigare hemma. 
 

6.5 När värdefull tid leder till värdefull fritidskonsumtion 
 
Vi har tidigare visat att den fria tiden i genomsnitt har ökat sedan 1980-talet samtidigt 
som hushållen spenderar en allt större del av sin inkomst på produkter förknippade 
med fritidsaktiviteter. Tillsammans med det faktum att hemarbetet har minskat när 
lönen stigit samtidigt som tiden för personliga behov varit konstant tyder detta på att 
fritiden har en positiv inkomstelasticitet. Man kan alltså se att utvecklingen går mot 
en allt större efterfrågan på fritid, en ökning som sannolikt beror på att fritidens värde 
till skillnad från övriga tidsanvändningsområden med lätthet kan ökas.  
 
Att vi idag har goda förutsättningar att påverka och förhöja avkastningen på vår fritid 
kan föras tillbaka på att utbudet på konsumtionsvaror och fritidssysselsättningar har 
utvidgats i takt med samhällsutvecklingen; den minskade arbetstiden och de ökade 
inkomsterna har öppnat upp för ett aktivare fritidsliv. Ett större utbud med fler 
aktiviteter innebär fler valmöjligheter för varje individ och således har individer med 
skilda preferenser idag goda chanser att hitta en aktivitet som passar just dem och ger 
dem en hög marginalnytta.  
 

6.5.1 Konsumera mera 
 
Vi konstaterade i avsnittet om arbetstidens förändring att inkomsteffekten av en 
löneökning idag överväger substitutionseffekten, d v s när lönen stiger efterfrågar 
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man mer fritid, vilket är möjligt då man nu kan arbeta mindre för samma inkomst. 
Vidare leder en löneökning enligt Burenstam Linders (1970) resonemang till att 
avkastningen på arbetstid stiger, varför marginalnyttan av övrig tid också måste ökas. 
Vad gäller den ovan diskuterade hemarbetstiden har hushållen ökat marginalnyttan 
genom att minska underhållstiden, och frågan är nu om hushållen ökar värdet av sin 
fritid genom ökad konsumtion.  
 
I det svenska samhället tycker vi oss kunna hitta vardagliga exempel på alla de av 
Burenstam Linder (1970) föreslagna sätten att öka konsumtionen, både om man ser 
till utvecklingen över tid och till tvärsnittet. Vad gäller simultan konsumtion är det 
ökade tv-tittandet, som ofta kombineras med att man ägnar sig åt en mängd andra 
varor och aktiviteter, ett exempel på detta. Man väljer också många gånger att träffa 
sina vänner i samband med en annan mer produktiv aktivitet såsom träning eller 
matlagning. Vidare finns det tydliga tecken på att man när inkomstnivån stiger ökar 
marginalnyttan genom uppgradering, d v s man köper en lyxigare bil, åker på en mer 
exklusiv semester och köper dyrare kläder än vad man annars hade gjort. Den 
empiriska datan visar exempelvis att utgifterna för resande ökar med inkomsten när 
man ser till andel såväl som till absoluta tal, vilket framgår av tabell 5.7. Visserligen 
skulle en sådan ökning istället kunna innebära en ökad resefrekvens bland 
höginkomsttagarna, men med tanke på att denna grupp tenderar att ha ont om tid kan 
man förmoda att det framförallt handlar om en uppgradering. Förekomsten av ökad 
successiv konsumtion av varor kan däremot ifrågasättas; är det verkligen sant att vi 
väljer att konsumera alltfler varor under samma tidsperiod? Vi menar att det är mer 
troligt att ett köp av en ny vara istället leder till att gamla varor blir liggande eller helt 
enkelt slängs bort. En successiv konsumtion av aktiviteter är dock mer sannolik, 
eftersom aktiviteten såsom en U2-konsert måste konsumeras när tillfälle bjuds och 
inte kan bli liggande eller lagras på samma sätt som varor. Sammanfattningsvis är det 
alltså troligt att individen har ökat värdet på sin konsumtionstid på några av de sätt 
som Burenstam Linder (1970) föreslår när den genomsnittliga inkomstnivån har stigit 
över tiden, samtidigt som vi kan se olika konsumtionsmönster för olika 
inkomstgrupper.  
 
De ovan diskuterade förändringarna i svensk konsumtion, vilka har ökat 
marginalnyttan av fritiden, visar att vi i Sverige i viss utsträckning har gått från en 
spara- till en slösamentalitet. Den tilltagande tid som vi lägger på konsumtion som 
kan tyckas slösaktig har studerats av Frank (1999), och liksom Burenstam Linder 
(1970) ovan ser han tendenser mot en accelererande konsumtion. Att man anpassar 
sin levnadsstandard till sin lön är tämligen självklart, varför det inte heller är 
förvånande att ett hushålls konsumtion ökar när dess inkomst stiger. Att en ökad 
inkomst i stor utsträckning går till lyxvaror skulle kunna förklaras med hjälp av 
Becker och Murphy (2000), vilka menar att nyttan man får av att konsumera olika 
varor påverkas av vad människor i ens omgivning konsumerar. Även Veblen 
(återgiven 1997) diskuterar andra människors påverkan på individens konsumtion; 
lyxkonsumtion är ett sätt att signalera sin status gentemot andra och detta görs genom 
att man slösar med det man har relativt gott om, vilket idag för många är just pengar. 
I det här sammanhanget är det inte nödvändigtvis så att en ökad levnadsstandard i sig, 
oberoende av andras, innebär en högre lycka, vilket såväl Frank (1999) som Frey och 
Stutzer (2002) poängterar. Empirisk data visar istället att en ökad nytta är starkt 
beroende av hur hushållets situation och levnadsstandard är i förhållande till andras, 
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varför lyxkonsumtion, att köpa en exklusiv bil som överglänser grannens, kan bli 
rationell. 
 

6.5.2 Existerar ett konsumtionsmaximum? 
 
Frågan är huruvida det finns ett konsumtionsmaximum och huruvida våra behov 
någonsin kommer att bli tillfredsställda. Med tanke på hur den tekniska utvecklingen 
ser ut idag och hur den har sett ut hittills, tycks iallafall inte ett påtvingat 
konsumtionsmaximum vara nära förestående. Entreprenörer världen över kommer 
med och utvecklar ständigt färska idéer som skapar nya, men kanske inte alltid helt 
livsnödvändiga behov. Mot bakgrund av Burenstam Linders (1970) definierade sätt 
att öka varuintensiteten i konsumtionen är det inte heller troligt att ett maximum 
orsakat av total behovstillfredsställelse kommer att nås. De grundläggande behoven 
kan i vårt samhälle med lätthet tillfredsställas, men behovet av att när inkomsten 
stiger ständigt byta ut och uppgradera sina gamla varor tror vi kommer att kvarstå. 
Franks (1999) grillar är ett tydligt exempel på denna företeelse, liksom att en H&M-
klänning lätt kan bytas ut mot en av märket Prada och att en IKEA-soffa kan 
substitueras mot en av dansk design. Däremot är det mer troligt att det finns ett 
maximum för den simultana konsumtionen, då konsumtion av för många artiklar 
samtidigt till slut torde resultera i en negativ marginalnytta.  
 

6.5.3 På jakt efter varuintensiva fritidsaktiviteter 
 
Enligt Burenstam Linder (1970) kan vi mot bakgrund av den svenska 
inkomstutvecklingen förvänta oss en ökad konsumtion av varuintensiva aktiviteter, 
och empirin visar just att trenden varierar för olika aktiviteter. En fritidsaktivitet som 
har minskat de senaste tio åren och därmed tycks ha en negativ inkomstelasticitet är 
läsning. Minskningen kan säkerligen förklaras med att det är en tidsintensiv 
sysselsättning som i en tillvaro med tidsbrist framstår som en mycket kostsam 
aktivitet, då den är svår att koppla samman med simultan konsumtion. Den är också 
svår att uppgradera då man inte kan köpa hur dyra böcker som helst. Även successiv 
konsumtion är omöjlig att åstadkomma då man knappast kan läsa boken snabbare 
utan att gå miste om innehållet. Empirin visar att en grupp som läser mer än andra är 
universitetsutbildade, vilket kan tyckas förvånande med tanke på att deras tid har ett 
förhållandevis högt värde. Sambandet kan dock förklaras med att den här gruppen har 
relativt starka preferenser för samt en vana vid att läsa. Andra tidskrävande aktiviteter 
som idag tar mindre tid i anspråk är social samvaro och aktiviteter som inkluderar 
eget skapande, en minskning som sannolikt till stor del beror på de små möjligheterna 
till simultan konsumtion och uppgradering.  
 
Däremot är tv-tittande, som tidigare nämnts, en fritidsaktivitet som genom simultan 
konsumtion kan göras mycket varuintensiv, vilket kan förklara att den har ökat de 
senaste 20 åren. Även tiden ägnad åt kafé-, pub- och restaurangbesök har ökat starkt 
sedan början av 1980-talet, antagligen då det för många är ett sätt att kombinera nytta 
med nöje; man äter sin måltid samtidigt som man umgås, och därtill får man en 
förstärkt processnytta av att aktiviteten är ett nöje i sig. Det här är också ett nöje som 
man lätt kan öka avkastningen på, exempelvis genom att gå till en lyxigare restaurang 
med en mer exklusiv meny och vinlista. Även det tilltagande resandet kan förklaras 
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med goda möjligheter till ökad avkastning, men också med att sysselsättningen med 
lätthet kan utvidgas till att inkludera en mängd andra aktiviteter och varor. Man väljer 
inte bara ett dyrare hotell utan även, istället för att nöja sig med att ligga vid hotellets 
gratispool, att åka på safari och köpa souvenirer. Resandets stora möjligheter till 
förhöjd varuintensitet förklarar också varför andelen av de totala utgifterna som går 
till hotell och resor ökar med inkomsten (se tabell 5.7).  
 
Den observerade ökningen i fysisk aktivitet kan inte lika enkelt härledas till 
argumentationen kring varuintensitet, även om det för många människor och särskilt 
inom vissa aktiviteter är ett sätt att kombinera nyttan av och nöjet med träning med 
social samvaro. Aktiviteten kan visserligen uppgraderas då man kan gå till ett mer 
exklusivt gym eller betala stora summor för en personlig tränare. Den ökade fokusen 
på hälsa som är märkbar i dagens samhälle har sannolikt påverkat människors 
preferenser, och detta kan säkerligen vidare förklara varför fler motionerar idag än för 
tio år sedan.  
 
Vad gäller aktiviteter förknippade med underhållning, så ägnar människor i allmänhet 
mer tid idag åt att exempelvis gå på bio, teater och konserter än tidigare. Det här är 
svårt att förklara utifrån Burenstam Linders (1970) resonemang, med tanke på att 
dessa aktiviteter i mindre utsträckning än exempelvis resande kan göras 
varuintensiva. Underhållningen kan visserligen uppgraderas genom att man istället 
för att gå på bio går på en dyrare konsert, men varje tillfälle kan inte med lätthet göras 
hur värdefullt som helst. Likaså är det relativt svårt att kombinera underhållning med 
ett flertal andra aktiviteter, även om den kan kombineras med social samvaro. 
Ökningen skulle därför snarare kunna förklaras med att underhållning har en hög 
processnytta. En sämre möjlighet till simultan konsumtion och uppgradering torde 
också ligga bakom att andelen av de totala fritidsutgifterna som höginkomsttagare 
lägger på den här aktiviteten understiger låginkomsttagarnas andel till skillnad från 
exempelvis andelen som läggs på resande (se tabell 5.7). Att den absoluta summan 
som höginkomsttagarna lägger på underhållning ändå är relativt större hänger 
sannolikt framförallt samman med uppgradering och inte en ökad frekvens; 
höginkomsttagare har generellt mindre gott om tid varför de vill öka värdet av 
aktiviteten.  
 

6.6 När tjänsten byts mot en vara 
 
Ovan diskuterades Gershunys (1977) självbetjäningssamhälle i samband med 
hushållsnära tjänster, en diskussion som kan utvidgas till att även omfatta övrig 
konsumtion; att köpa en tjänst blir med tiden så dyrt att det blir rationellt att istället 
köpa en substituerande vara. Diagram 5.11 visar utvecklingen för hushållens innehav 
av ett antal kapitalvaror sedan 1970-talets början, av vilket det bl a framgår att videon 
har haft en starkt ökande trend. Videon kan ses som ett substitut till biobesök, varför 
förklaringen till den snabba uppgången är att videon helt enkelt är ett billigare sätt att 
se film. Att gå på bio innebär att man till stor del köper en annan människas tid, vilket 
inte i samma utsträckning är fallet när man hyr en film, varför prisskillnad blir stor. 
Att individen trots den högre kostnaden ändå går på bio, i en ökad omfattning 
dessutom, tyder på att videon inte är ett rent substitut och att bion fyller en ytterligare 
funktion utöver själva filmupplevelsen. Dessutom visas filmerna oftast på bio innan 
de kommer till videobutikerna. Videons inträde i de svenska hemmen har emellertid 
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förbättrat möjligheterna att se på film, eftersom det billigare konsumtionssättet 
gynnar en ökad frekvens. Lönsamheten i att införskaffa ett varusubstitut såsom 
videon är dock beroende av just hur ofta man tittar på film. För en individ med en 
mycket liten filmkonsumtion kan det vara rationellt att gå på bio, d v s att köpa en 
tjänst istället för att köpa en vara. 
 
På senare tid har även tv:n i allt större uträckning blivit ett substitut till bion men 
också till videon, då hushållen via tv:n fått tillgång till ett större filmutbud. Tv:n har 
även en konkurrensfördel i att den erbjuder andra tjänster såsom nyheter, vilket för 
många också gör den till ett substitut för tidningar. Av diagram 5.11 framgår just att 
konsumtionen av dagstidningar har minskat, en minskning som till viss del kan 
förklaras med att det är ett dyrare sätt att ta del av nyheter än via exempelvis tv:n. Att 
prenumerera på en tidning innebär att man, till skillnad från tv, betalar för tjänsten att 
få tidningen levererad till dörren, vilket är kostsamt. Att många väljer tv framför 
tidningar kan också bero på den förras goda möjligheter till simultan konsumtion, 
vilket har diskuterats ovan. Tidningarnas tillbakagång kan också förklaras med den 
snabba ökningen av antalet Internetinnehavare; de flesta tidningar erbjuder idag en 
Internetupplaga.     
 
Diskmaskinen är en tidsbesparande kapitalvara som har ökat kraftigt och idag innehas 
av omkring 60 procent av de svenska hushållen. Här byter man vanligen bort sin egen 
tid snarare än någon annans och för att ett sådant byte ska vara rationellt krävs att 
man värderar sin egen tid högre än kostnaden för maskinen.  
 
Hushållens bilinnehav har legat på en konstant hög nivå de senaste 20 åren. Om man 
jämför att köra själv med substitutet att åka taxi, är fördelen med det senare endast att 
man slipper att köra själv; det finns ingen tidsbesparande effekt. Det handlar här om 
en ren tjänst, varför kostnaden i genomsnitt blir avsevärt högre, givet att man har en 
bil som man kör regelbundet. Att taxiverksamheten ändå är utbredd och inte har 
försvunnit från marknaden trots dess höga pris, beror på att man i vissa situationer 
inte kan köra själv samt att alla inte har tillgång till en bil. I jämförelse med 
kollektivtrafik kan bilen däremot ha en tidsbesparande effekt. Huruvida man sparar 
pengar är emellertid beroende av hur många som färdas i bilen, varför rationaliteten i 
valet mellan att åka kollektivt och att köra bil är beroende av omständigheterna.  
 

6.7 Stress och press i vardagen 
 
Vi menade i inledningen att det finns en känsla av att ett alltmer stressat klimat 
härskar i dagens samhälle, vilket stämmer väl överens med kärnan i Burenstam 
Linders (1970) resonemang om att tempot i samhället generellt ökar i takt med den 
ekonomiska tillväxten. Empirisk data från SCB (2003) visar emellertid att den 
genomsnittliga andelen män och kvinnor som känner sig stressade endast har ökat 
marginellt de senaste tio åren. Det faktum att såväl förvärvsarbetet som hemarbetet 
och därmed den totala arbetstiden i genomsnitt har minskat tyder inte heller på ökad 
stress, snarare tvärtom. SCB (2003) visar också att den genomsnittliga arbetstiden 
inte döljer ett mönster som innebär en mer ojämnt fördelad arbetsbörda idag än för tio 
år sedan, varför orsaken till den uppfattade ökningen av stress inte går att finna i att 
alltfler arbetar långa dagar. Studerar man istället hur andelen som känner sig stressade 
har förändrats inom olika familjecykelgrupper, framkommer att det har skett en 
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ökning i framförallt två grupper, nämligen bland sammanboende mammor med 
hemmavarande barn och bland sammanboende barnlösa kvinnor i åldern 45-64 år. 
Det här tyder på att stress främst är knutet till vissa grupper i samhället, varför det är 
svårt att dra slutsatsen att hela samhället lever under ökad stress såsom Burenstam 
Linder (1970) antyder.  
 
Som vi konstaterade tidigare varierar tillgången på tid starkt mellan olika individer; 
en arbetslös eller pensionär torde känna sig mindre stressad än en hårt arbetande 
tjänsteman eller en ensamstående småbarnsmamma. En faktor som tycks ha mycket 
stor betydelse för hur stressad man känner sig är om man har barn, vilket beror på att 
förekomsten av barn kraftigt ökar den totala arbetsbördan. Vidare är unga mer 
stressade än gamla. Således är det de grupper med störst total arbetsbörda som 
upplever mest stress och med tanke på att arbetsbördan varierar betydligt mellan olika 
individer och över livscykeln varierar också den upplevda stressnivån. Mot bakgrund 
av detta är det inte konstigt att de sammanboende mammorna är den grupp som 
känner sig mest stressad, då de tillhör de grupper med störst total arbetsbörda (se 
diagram 5.2). Även ensamstående mammor anger en hög grad av stress vilket också 
kan förklaras med en stor mängd arbete såväl inom som utom hemmet; empirin visar 
att förvärvsarbetande i den här gruppen arbetar allt längre dagar. De sammanboende 
barnlösa kvinnorna (45-64 år) däremot har en förhållandevis låg arbetsbörda, varför 
orsaken till deras stress måste vara en annan (se diskussion nedan). En annan grupp 
som torde känna sig stressad är höginkomsttagare då de tenderar att förvärvsarbeta 
mycket, vilket ökar deras totala arbetsbörda (köp av hushållstjänster kan dock en ha 
motverkande effekt).  
 
Att känna stress behöver emellertid inte enbart vara kopplat till den totala 
arbetsbördan i form av antal arbetade timmar, utan den upplevda intensiteten i arbetet 
torde också spela en stor roll. I takt med att ekonomin har blivit alltmer globaliserad 
har konkurrensen och kraven på effektivitet ökat för företagen, varför pressen att 
prestera mycket på arbetsplatsen för många har blivit mer påtaglig. Anställda inom 
den offentliga sektorn känner sedan 1990-talets nedskärningar också av en större 
tidspress. Det här är en möjlig förklaring till varför de sammanboende barnlösa 
kvinnorna ovan känner sig stressade; många i den här gruppen har den offentliga 
sektorn som sin arbetsplats. Pressen inom vård, skola och omsorg lär knappast bli 
mindre med tanke på att effektivitetshöjningar inom den här sektorn är svåra att 
åstadkomma annat än genom att de anställda jobbar snabbare. Det är det här som är 
kärnan i Baumols (1967) bekymmer; människan är oförmögen att ständigt öka sin 
arbetstakt i likhet med en maskin, varför alltmer resurser krävs för att bibehålla 
standarden inom den offentliga sektorn.  Stressen och pressen på arbetet har på 
sannolika grunder ökat oavsett inom vilken bransch man arbetar. Empirisk data visar 
att även om tjänstemän generellt sett upplever mer stress än arbetare har andelen 
stressade ökat för både grupperna, vilket får konsekvenser för individens 
välbefinnande även utanför arbetsplatsen.  
 
Vidare möter människor idag ständigt ett större utbud på varor och aktiviteter, vilket 
skapar många valmöjligheter. Om man dessutom har en god inkomst och därmed 
möjlighet att nyttja det växande antal varor och aktiviteter som erbjuds kan, förutom 
det positiva som ett större utbud innebär, det faktum att man vill ta tillvara på alla 
möjligheter skapa en stress i sig. På senare tid har konsumenten dessutom fått ta ett 
större ansvar vad gäller exempelvis val av teleoperatör, pensionsförvaltare och 
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elbolag, vilket ökat antalet vardagliga beslut avsevärt. En ökad mängd beslut kan 
orsaka stress då ett aktivt val kräver att tid ägnas åt att söka information. I en situation 
med tidsbrist kan det därför enligt Burenstam Linder (1970) i många fall vara lönsamt 
att ägna varje beslut mindre tid när de ökar i antal, vilket medför att individen i större 
utsträckning fattar till synes irrationella beslut. Irrationaliteten blir således rationell, 
med resultatet att många väljer att inte göra ett aktivt val i liknande situationer som 
ovan och behåller det mindre lönsamma alternativet.  
 
Huruvida en ökad konsumtion, såsom Burenstam Linder (1970) föreslår, är en orsak 
till tidsbrist och stress kan diskuteras. Vi ifrågasatte ovan förekomsten av en 
tilltagande successiv konsumtion av varor, varför den sannolikt inte är en betydande 
orsak till stress. Däremot talar mycket för att en successiv konsumtion av aktiviteter 
gör oss mer stressade, då möjligheten att konsumera vissa aktiviteter inte är 
bestående. Exempelvis kan man argumentera för en ökad vilja att hinna med en 
mängd aktiviteter innan man slår sig till ro i livet och bildar familj. Att en hög grad av 
simultan konsumtion orsakar stress är tämligen uppenbart, eftersom det finns en gräns 
för hur många varor och/eller aktiviteter man kan ägna sin uppmärksamhet åt 
samtidigt. Vad gäller att byta en billig version av en vara mot en dyrare, medför bytet 
i sig inte någon ökad tidsåtgång i den bemärkelsen att man konsumerar ett ökat antal 
produkter, varför en ökad stress inte torde vara ett resultat. Möjligtvis kan man bli 
stressad av blotta tanken på att man ständigt måste ”byta upp sig” eller av att känna 
att man alltid måste ha den mest moderiktiga och exklusiva prylen.  
 
Vi menar därför att ett ökat utbud av varor och aktiviteter och större möjligheter till 
konsumtion inte nödvändigtvis måste öka stressen, men däremot ser vi detta som en 
orsak till det ökade samhällstempot som vi tycker oss uppleva. En viktig förklaring är 
också de tidigare nämnda kraven på effektivitet i arbetslivet. Dessa krav sprider sig 
till övriga tidsanvändningsområden eftersom individen strävar efter att ha samma 
marginalnytta på all använd tid. Tidsbesparingar leder således till att tidsbristen ökar 
och att man känner av ett ökat tempo.   
 
Ovan har det ändå framkommit att vissa grupper lever i en stressad tillvaro, vilket kan 
vara kortsiktigt rationellt då man både vill och måste hinna med mycket på kort tid. 
Men varför stressar man när man vet att det på lång sikt får negativa konsekvenser för 
hälsan? Här kan man ställa sig frågan i vilken utsträckning människor med en stressig 
livsstil vet om eller tar till sig larmrapporter om hur stress påverkar vår hälsa negativt. 
Individen kan ju trots allt bara agera rationellt utifrån den kunskap han eller hon har 
om kostnader och upplevd nytta för en aktivitet. Man tenderar att ignorera den 
framtida kostnaden tills den dag den gör sig påmind exempelvis i form av utbrändhet. 
Ofta blir resultatet att man helt eller delvis får ändra livsstil; man agerar fortfarande 
rationellt men vetskapen om fler kostnader leder till andra prioriteringar och val. Det 
finns också argument för att det kan vara rationellt att välja en livsstil som för med sig 
ökade kostnader på lång sikt, trots att man är medveten om dessa kostnader. Med 
andra ord kan stress vara långsiktigt rationellt om den ökade nytta som en stressad 
livsstil för med sig överväger den långsiktiga kostnad som finns.  
 
Det rationella i ett hektiskt leverne påverkas också av sociala normer; att bryta mot en 
befintlig norm medför en kostnad för individen. Vi upplever att många känner att det 
inte är tillåtet att ”göra ingenting” förrän alla måsten är avklarade, vilket de sällan är. 
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Samtidigt kan det i andra miljöer vara en norm att inte stressa, för vilket skoltrötta 
högstadieungdomar är ett exempel.   
 
Man måste dock vara medveten om att olika människor påverkas olika av en stressig 
livsstil. För en del medför en sådan livsstil ytterst få kostnader även i det långa loppet 
medan det för andra får långtgående negativa konsekvenser. Människor har också 
olika preferenser beträffande stress, vilket innebär att en situation som upplevs som 
stressig i negativ bemärkelse av en individ kanske upplevs som enbart positiv av en 
annan. Detta är emellertid ingen garanti för att den stressiga tillvaron inte får negativa 
konsekvenser på lång sikt.  
  

6.8 Maximerar vi vår lycka?  
 
Den här uppsatsen har hittills behandlat vad vi gör med vår tid och hur vår 
tidsanvändning har förändrats. Frågan är nu om vi verkligen använder vår tid på ett 
sådant sätt att vi maximerar vår lycka och välfärd?  
 
Den nytta och lycka en aktivitet genererar beror dels på nyttan av aktivitetens resultat 
och dels på nyttan man får av själva utförandet, d v s processnyttan. Det framgår av 
den svenska tidsanvändningsdatan att man ägnar relativt mycket tid åt förvärvsarbete. 
Är det här väl investerade timmar med tanke på hur på förvärvsarbete påverkar vår 
lycka? Tabell 4.2 liksom Frey och Stutzers (2002) undersökning visar att det betalda 
arbetet tillskrivs en hög processnytta; vi trivs alltså med att arbeta, då det får oss att 
känna oss behövda samt ger oss utmaningar och social samvaro. Att resultatet av 
förvärvsarbete, d v s inkomsten, alltid ger en hög nytta är emellertid inte lika 
självklart. Frey och Stutzer (2002) har undersökt sambandet mellan inkomst och 
lycka och kommer fram till att det finns en positiv korrelation om man utgår från 
tvärsnittsdata; en höginkomsttagare har generellt en högre lycka än en 
låginkomsttagare. Sambandet över tiden är däremot inte entydigt positivt, vilket 
indikerar att det snarare är den relativa än den absoluta inkomsten som är källan till 
lycka. Undersökningen visar emellertid att det finns ett tröskelvärde och att 
sambandet mellan inkomst och lycka fram till denna nivå är positivt, därefter tycks 
inte inkomsten ha någon större inverkan. Eftersom den genomsnittliga inkomstnivån i 
Sverige säkerligen ligger över det tröskelvärde Frey och Stutzer (2002) talar om, ter 
det sig ur nyttosynpunkt rationellt att förvärvsarbetet minskar snarare än ökar; 
generellt sett har man idag en inkomst som är så hög att man i mindre utsträckning är 
villig att byta tid mot pengar. Att vi ändå väljer att ägna relativt mycket tid åt arbete, 
mer än vad vi är tvungna att göra, menar vi bl a kan förklaras med den höga 
processnyttan.  
 
Av Layard (2003) förklaras den stora mängden tid ägnad åt arbete med att vi 
underskattar vår förmåga att ständigt anpassa oss till nya levnadsförhållanden; vi tror 
att vi kommer att bli lyckligare av en högre inkomst än vad vi faktiskt blir. I 
förlängningen kan samma resonemang användas för att besvara Franks (1999) fråga 
om varför vi hellre lägger pengar på lyxprylar än på exempelvis långsiktiga 
trafiksäkerhetsprojekt; vi tror helt enkelt att kortsiktig lyxkonsumtion ska göra oss 
lyckliga. Sammantaget handlar det således om att människan har svårt att uppskatta 
den långsiktiga nyttan och därför prioriterar kortsiktiga lösningar då resultatet av 
dessa blir synliga och är nyttobringande omedelbart.   
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En annan aktivitet som vi ägnar relativt mycket tid är hushållsarbete. Den här typen 
av arbete tillskrivs, till skillnad mot förvärvsarbetet, en mycket låg processnytta. Man 
kan därför konstatera att hushållsarbetet i större utsträckning än det betalda arbetet 
betraktas som ett nödvändigt ont, och att det snarare är nyttan av resultatet som gör att 
man ägnar aktiviteten tid överhuvudtaget. En annan syssla som också ingår i 
hemarbetet, nämligen barnomsorg, tillskrivs den högsta processnyttan. Likaså är 
nyttan av resultatet mycket stor, då de flesta föräldrar säkerligen uppskattar 
väluppfostrade och lyckliga barn, varvid det ur lyckosynpunkt kan tyckas förvånande 
att barnen ändå ägnas ungefär lika mycket tid som hushållsarbete. Mängden 
hushållsarbete har emellertid minskat de senaste 20 åren medan tiden med barnen har 
varit relativt konstant, vilket är i enlighet med och skulle kunna förklaras av 
resonemanget ovan.  
 
Man kan också förvånas över att tv-tittande tar så mycket tid i anspråk och t o m har 
ökat, eftersom det i sig ger en förhållandevis låg processnytta. Aktiviteten ger inte 
heller något egentligt resultat förutom att man möjligtvis kan bli mer allmänbildad, 
öknamnet dumburken till trots. Det är här intressant att notera att man nästan lägger 
fyra gånger så mycket tid på tv-tittande som på läsning, trots att läsning, som i princip 
ger samma resultat som tv-tittande, tillskrivs en betydligt högre processnytta. 
Anledningen till att man ändå sitter så mycket i tv-soffan är säkerligen att aktiviteten 
är totalt avkopplande samtidigt som den utöver tidskostnaden inte medför några 
egentliga kostnader; det är helt enkelt ett sätt att vila. En annan anledning som vi 
tidigare har diskuterat är tv:ns möjligheter till simultan konsumtion, möjligheter som 
den konkurrerande aktiviteten läsning saknar.   
 
Vi kan emellertid inte alltid fritt välja att bara ägna oss åt sådana aktiviteter som ger 
oss en hög processnytta, utan olika livssituationer utifrån den sociala och geografiska 
positionen medför automatiskt olika restriktioner för hur tiden kan användas. I 
enlighet med Juster (1985) beror således en människas totala processvälfärd på var i 
livet hon befinner sig, vilket innebär att den upplevda lyckan varierar naturligt över 
tiden. Han visar t ex att föräldrarollen, anmärkningsvärt nog, är förknippad med en 
låg processvälfärd, vilket beror på att rollen förutom de positiva lyckoinslagen även 
för med sig en mängd hushållsarbete som ju är förbundet med en låg processnytta. På 
samma sätt vill vi argumentera för att varje roll också medför subjektiva restriktioner 
för hur lite hemarbete man utför, eftersom man har olika krav på aktivitetens resultat. 
Att exempelvis gå omkring i orena kläder eller att ha det alltför smutsigt hemma 
medför såväl en individuell som en social kostnad. Den kanske mest grundläggande 
restriktionen är emellertid att de allra flesta av oss är beroende av en inkomst för att 
överleva, vilket på sätt och vis tvingar oss till förvärvsarbete. Att döma av varje 
aktivitets processnytta skulle kanske många av oss hellre jobba mindre och 
exempelvis tillbringa mer tid med barnen. Vissa livscykelgrupper såsom barn och 
pensionärer är dock av samhället befriade från arbete, vilket till viss del gör dem 
friare att använda sin tid på ett mer lyckobringande sätt. Friheten kan emellertid få 
negativa konsekvenser om sysslolösheten blir dominerande, något som kanske 
framförallt gäller arbetslösa, sjukskrivna och till viss del pensionärer.  
 
Att människans lycka varierar över livscykeln ter sig alltså tämligen naturligt, även 
om man kan hävda att ett liv som innefattar en hög grad av socialt umgänge (som ju 
har en mycket hög processnytta, se tabell 4.2) säkerligen innebär att man kan 
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bibehålla en hög lyckonivån under större delen av sitt liv. Frågan är dock om vi ur 
lyckosynpunkt verkligen gör det bästa av vår tid. 
 
Man kan argumentera för att individen skulle kunna uppnå en högre lycka genom att 
omfördela sin tid och därmed göra sig av med eller minska på vissa restriktioner. 
Han/hon skulle exempelvis kunna arbeta och städa mindre och istället ägna sig åt 
aktiviteter som ger en högre processnytta. Detta innebär emellertid att individen 
måste dra ned på kvaliteten på och värdet av vissa aktiviteters resultat; man måste 
kanske acceptera en lägre materiell standard eller ett mindre välstädat hem. Huruvida 
en sådan omfördelning av tiden är rationell beror på individuella kostnader och 
preferenser. Vad gäller kostnadens storlek tyder det faktum att individen tenderar att 
överskatta inkomstens positiva effekt på sin lycka på att även kostnaden för att avstå 
från en del av denna inkomst överskattas. Följaktligen skulle man kanske kunna göra 
vissa omfördelningar i sin tidsanvändning och på så sätt nå en högre lyckonivå.  De 
diskuterade förändringarna i hur individen använder sin tid tyder på att sådana 
omfördelningar i viss utsträckning faktiskt görs av hushållen. Hushållet kan 
emellertid även köpa sig fri från vissa restriktioner genom att köpa tjänster, vilket 
innebär att det inte behöver offra något av kvaliteten på eller värdet av resultatet.   
 
Till sammanhanget hör också att en individ maximerar sin lycka utifrån hans/hennes 
preferenser och den kunskap som han/hon har om sina restriktioner just nu. Man 
handlar alltså på det sätt som man tror ger högst lycka, men huruvida det här 
verkligen maximerar ens lycka i livet är en annan fråga. Anledningen till att det är 
svårt att använda sin tid på ett lyckomaximerande sätt är att tid är en ovanlig resurs i 
den bemärkelsen att man i förväg inte känner till sin totala tillgång på tid och därmed 
inte heller dess värde. Livet ter sig ofta oändligt och vi tenderar att skjuta lyckan på 
framtiden; många kanske arbetar mycket idag och istället ser fram emot ett rikt 
pensionärsliv. Det är emellertid inte ovanligt att tiden som pensionär inte blir som 
man tänkt sig, då den kanske antingen präglas av sjukdom och ensamhet eller så når 
man helt enkelt inte dit. Mycket talar därför för att vi skulle använda tiden annorlunda 
och prioritera andra saker om vi hade vetskap om vår totala tillgång på tid.   
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7. Slutsats 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda och besvara följande frågeställning:  
 

• Hur kan rådande tidsanvändningsmönster i Sverige, mot bakgrund av mäns 
och kvinnors tidsanvändning idag samt förändringar i denna sedan 1980-
talet, förklaras utifrån det nationalekonomiska antagandet om ett rationellt 
beteende?   

 
• Vad får tidsanvändningsmönstren och förändringar i dessa för konsekvenser 

för individens välfärd? 
 
Utifrån vår analys av hur människor i Sverige använder sin tid kan vi dra följande 
slutsatser: 
 
Vi kan konstatera att tillgången och därmed värdet på tid skiljer sig mellan olika 
individer och grupper, vilket får stora konsekvenser för tidsanvändningen och för hur 
denna kan förklaras utifrån antagandet om ett rationellt beteende. En förändring som 
har genomsyrat all tidsanvändning i Sverige är att det genomsnittliga värdet på tid har 
ökat som ett resultat av en positiv löneutveckling. Som följd har vi sett att 
förvärvsarbetstiden har minskat, vilket tyder på att inkomsteffekten överväger 
substitutionseffekten; vi har nått en inkomstnivå då det är rationellt att dra ned på 
arbetstiden. Därtill är processnyttan av förvärvsarbete tämligen hög, vilket är en 
viktig förklaring till att det rationella i att man ändå ägnar relativt mycket tid åt den 
här aktiviteten. Mannens minskade arbetstid menar vi främst kan föras tillbaka på en 
förändrad norm vad gäller föräldraskap. Kvinnor å sin sida väljer som ett resultat av 
ökad jämställdhet och som svar på ökade krav från arbetsmarknaden att i allt större 
utsträckning studera och i förlängningen satsa på en yrkeskarriär, vilket innebär att 
något färre arbetar men att de sysselsatta arbetar längre dagar än tidigare. 
 
Utvecklingen visar på en konvergens mellan könen men fortfarande förvärvsarbetar 
män mer än kvinnor. En viktig förklaring är att många kvinnor väljer att arbeta deltid 
för att klara av den höga totala arbetsbelastning som den ojämna fördelningen av 
hemarbetet innebär, en fördelning som har sitt ursprung i och är rationell utifrån 
gamla normer och resulterande komparativa fördelar. En fullständig specialisering 
inom hushållet ter sig utifrån olika hänseenden emellertid irrationell i dagens Sverige. 
För att åstadkomma en rationell fördelning av hemarbetet ur jämställdhetsperspektiv 
har vi argumenterat för att man måste ta hänsyn till huruvida en aktivitet är att 
betrakta som produktion eller konsumtion.  
 
Vi kan konstatera att mängden tid tillägnad hemarbete har minskat kraftigt, och 
rationaliteten i detta beteende ligger i att värdet på tid har stigit. Utvecklingen ser 
emellertid olika ut för olika typer av hemarbetsaktiviteter och i det här sammanhanget 
spelar både aktivitetens processnytta och nyttan av dess resultat en avgörande roll för 
om det är rationellt att öka eller minska tiden ägnad åt den.  
 
Vidare har vi diskuterat att efterfrågan på hushållsnära tjänster stiger när värdet på 
den egna tiden ökar. Den här effekten motverkas emellertid av att även andra 
människors tid blir dyrare, vilket resulterar i dyrare tjänster. Utifrån detta kan man dra 
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slutsatsen att den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster inte fullt ut kan realiseras, 
vilket tillsammans med att vi faktiskt hemarbetar mindre tyder på att det för många 
blir rationellt att exempelvis ha det smutsigare hemma då ett annat arrangemang 
innebär högre kostnader.  
 
Till skillnad från hemarbetstiden och förvärvsarbetstiden har den fria tiden tillåtits att 
ta alltmer tid i anspråk, en ökning som vi menar kan föras tillbaka på att värdet av den 
här tiden lätt kan förhöjas samtidigt som den innefattar aktiviteter med en hög 
processnytta. Vi menar att det främsta sättet att öka värdet på konsumtionen är att 
ständigt uppgradera sina varor och aktiviteter och i förlängningen att ägna sig åt 
lyxkonsumtion. Vidare ligger rationaliteten i en sådan konsumtion i individens behov 
att signalera sin status gentemot andra. Det faktum att värdet på tid generellt sett har 
ökat har resulterat i att de fritidsaktiviteter och den konsumtion som kan göras 
varuintensiv har givits större utrymme. Vi har också sett ett sådant mönster när vi har 
jämfört hög- och låginkomsttagare; tidsintensiva aktiviteter uppgraderas eller 
substitueras mot aktiviteter med högre avkastning.  
 
Vad gäller stressen i samhället kan man konstatera att den snarare är kopplad till vissa 
grupper än till befolkningen som helhet och främst till grupper som har den största 
totala arbetsbördan. Vi menar ändå att det allmänna tempot i samhället har tilltagit, 
eftersom den ekonomiska utvecklingen har inneburit större möjligheter för individen 
att fylla sin tid med olika former av konsumtion och aktiviteter. Det ökade tempot är 
säkerligen också ett resultat av att det ställs allt högre krav på produktivitet och 
effektivitet; tidsbesparingar leder till tidsbrist.  
 
Slutligen kommer vi så till hur tidsanvändningen påverkar lyckan och välfärden. En 
individs sociala och geografiska position skapar restriktioner för hur han/hon kan 
använda sin tid. Vi menar emellertid att individen kan påverka restriktionerna och på 
så sätt många gånger nå en högre lyckonivå, antingen genom att dra ned på resultatet 
eller genom att köpa sig fri från restriktionerna. Rationaliteten i ett sådant beteende 
beror emellertid på individuella kostnader och preferenser. De i uppsatsen diskuterade 
förändringarna i tidsanvändningen visar att individen till viss del faktiskt gör sådana 
omfördelningar. Vår förmåga att avgöra hur tiden ska användas för att den långsiktiga 
lyckan ska maximeras begränsas emellertid av vår oförmåga att förutse vår totala 
tillgång på tid.    
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8. Slutord 
 
Vi vill avsluta med att återigen knyta an till diskussionen om att tid är en mycket 
speciell resurs. Ibland kan tillgången på tid te sig i det närmaste oändlig medan man 
vid andra tillfällen slås av dess förgänglighet. Vi lever i ett samhälle där vardagen i 
stor utsträckning verkar gå ut på att spara tid och vi föreställer oss att ”sparad tid är 
dubbel tid”15, tid som vi tänker oss kunna använda senare. Det vi inte inser är att den 
tid vi sparar genom att vara mer effektiva också måste användas effektivt vid ett 
senare tillfälle, med konsekvensen att tidsbristen snarare ökar än minskar. En alltför 
långtgående tidsbesparing torde också drabba nöjet av aktiviteten. Man kan 
exempelvis tänka sig förvärvsarbete som i regel har en hög processnytta, men om 
kraven på effektivitet blir för höga på arbetsplatsen är det sannolikt att denna nytta 
avtar avsevärt. Vi menar således att det finns en tro att tid på samma sätt som pengar 
kan lagras till en rikedom, men frågan är om tidsbesparing inte snarare leder till en 
ökad fattigdom i den bemärkelsen att det vi fortfarande har tid att ägna oss åt ger en 
lägre tillfredsställelse och nytta. Det är ju trots allt inte bara resultatet som bidrar till 
vår nytta och lycka, utan också själva utförandet och den tid vi ägnar åt aktiviteten. 
Tänkvärda ord i det här sammanhanget kommer från Michael Ende: 
 
”Men tid är liv. Och livet bor i hjärtat. Och ju mer människorna sparade in på detta, 
desto fattigare blev de.” 
 
Att tidsbesparing i detta avseende leder till fattigdom talar för att ett totalt välstånd är 
en utopi snarare än en verklighet. Människan måste helt enkelt inse att hon inte kan få 
allt utan många gånger tvingas hon välja mellan tid och pengar, mellan en rofylld 
miljö och en hög materiell standard.  
 
 

                                                 
15 Utryck hämtat ur Michael Endes Momo eller kampen om tiden. 
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9. Källförteckning 
 

9.1 Litteratur 
 
Baumol, W. (1967) Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of urban 
crisis. American Economic Review, Vol. 57, no 3 
 
Becker, G.S. (1981) A Treatise on the Family. Harvard University Press, London 
 
Becker, G.S. (1976) The Economic Approach to Human Behavior. The University of 
Chicago Press, Chicago and London 
 
Becker, G.S. & Murphy, K.M. (2000) Social Economics – Market Behavior in a 
Social Environment. Harvard University Press, London 
 
Berk, R.A. (1987) Household Production. I Eatwell, J., Murray, M. & Newman, P. 
(Red.) The New Palgrave –  A Dictionary of Economics. Macmillan, London 
 
Blau, F.D, Ferber, M.A. & Winkler, A.E. (1998) The Economics of Women, Men and 
Work. Prentice-Hall, Inc., N.J.  
 
Bonke, J. (1992) Choice of Foods – Allocation of Time and Money, Household 
Production and Market Services. MAPP Working Paper no 3, project no 12  
 
Brixen, P. (1990)  Tid i Økonomisk Teori. Rockwool Fondens Forskningsprojekt ”Tid 
og forbrug” Danmarks statisktik, Köpenhamn 
 
Burenstam Linder, S. (1970) Den rastlösa välfärdsmänniskan: Tidsbrist i överflöd – 
en ekonomisk studie. Albert Bonniers Boktryckeri, Stockholm 
 
Dow, G.K. & Juster, F.T. (1985) Goods, Time, and Well-Being: The Joint 
Dependence Problem. I Juster, F.T & Stafford, F.P (Red.) Time, Goods, and Well-
Being, s. 397-413 
 
Eatwell, J., Murray, M. & Newman, P. (1991) The New Palgrave – A Dictionary of 
Economics. Macmillan, London 
 
Easterlin, R.A. (1995) Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All? 
Journal of Economic Behaviour and Organization 27(1), s. 35-48  
 
Ekelund, R.D.JR och Hébert, R.F. (1997) A History of Economic Theory and Method. 
The McGraw Hill, New York 
 
Ende, M. (1999) Momo eller kampen om tiden. AiT ScandBook, Falun  
 
Flood, L. & Gråsjö, U. (1995) Changes in Time Spent at Work and Leisure: The 
Swedish Experience 1984-1993. Department of Economics, Univeristy of Gothenburg 
 



Tid i all oändlighet och förgänglighet  Källförteckning 
 

86 

Flood, L. & Klevmarken, A. (1992) Market Work, Household Work and Leisure – an 
Analysis of time-use in Sweden. Department of Economics, Univeristy of Gothenburg 
 
Frank, R.H. (1999) Luxury Fever Princeton University Press, Princeton och Oxford 
 
Frey, B.S. & Stutzer, A. (2002) Happiness & Economics. Princeton University Press, 
New Jersey 
 
Gardiner, J. (1997) Gender, Care and Economics. Macmillan Press Ltd, London 
 
Gershuny, J. (1977) Post-industrial Society: The Myth of the Service Economy. 
Futures 1977 
 
Gershuny, J. (2000) Changing Times – Work and Leisure in Postindustrial Society. 
Oxford University press, New York 
 
Gronau, R. (1977) Leisure, Home Producion and Work – The Theory of the 
Allocation of Time Revisited.  Journal of Political Economy Vol. 85, no 6 
 
Juster, F.T. & Stafford, F.P (1985) Time, Goods, and Well-Being. The University of 
Michigan, Michigan 
 
Juster, F.T. (1985) Preferences for Work and Leisure. I Juster, F.T och Stafford, F.P 
(Red.) Time, Goods, and Well-Being, s. 333-351 
 
Klevmarken, A. m fl (1990) Tid och Råd – Om HUShållens ekonomi. Almqvist & 
Wiksell International, Stockholm  
 
Layard, R. Happiness: has Social Science a Clue? Lionel Robbins Memorial 
Lectures, manuskript till föreläsningar som gavs 3-5 mars 2003 vid London School of 
Economics 
 
Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund  
 
Magnusson, L. (2002) Sveriges ekonomiska historia. ScandBook AB, Falun 
 
Pollak, R.A. (1985)  A Transaction Cost Approach to Families and Households. 
Journal of Economic Litterature, XXIII s 581-608 
 
Reids, M.G. (1934) Economics of Household Production. John Wiley & Sons Inc., 
New York 
 
Schön, L. (2000) En modern svensk ekonomisk historia. SNS Förlag, Stockholm 
 
Statistiska centralbyrån (1982) Hushållsbudgetundersökningen 1978. SCB-Tryck, 
Örebro 
 
Statistiska centralbyrån (1994) Hushållens utgifter 1992. SCB-Tryck, Örebro 
 



Tid i all oändlighet och förgänglighet  Källförteckning 
 

87 

Statistiska centralbyrån (2003) Tid för vardagsliv – Kvinnors och mäns 
tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. SCB-Tryck, Örebro 
 
Veblen i Ekelund, R.B.JR och Hébert, R.F. (1997) i Thorstein Veblen and American 
Institutional Economics i A History of Economic Theory and Method    
 
Widmalm, F. (2004) ”Tid och pengar – dela lika?”, SOU 2004:70, bilaga 13 i 
Långtidsutredningen 2003/04, Fritzes, Stockholm 
 

9.2 Elektroniska källor 
 
Arbetsmiljöverket. Andel stressade: 
www.av.se/amnessidor/stress.shtm  
2004-12-20 
 
Forsäkringskassan Föräldraförsäkring 
www.forsakringskassan.se/lattlast/index.php 
2004-12-10 
 
Jordbruksverket. Direktkonsumtion av vissa livsmedel 
www.livsmedelssverige.org/statistik/konsumtion.htm 
2005-01-04 
 
Konsumentverket. Kostnad för färdigmat 
www.konsumentverket.se/Documents/Rapporter/2000/2000_6.pdf 
2005-01-04 
 
Lärarförbundet. Klasstorlek: 
www.lararforbundet.se/web/lararfackligt.nsf/bec6697108788dc3c1256b05003504ac/47f2385
e91f65cc4c1256bb2004fc879/$FILE/10-2002.pdf  
2004-12-20 
 
Statistiska centralbyrån. Hushållens utgifter 1999-2001 
www.scb.se/statistik/HE/PR0601/2002A00/PR0601_tab510.xls 
2005-01-04 
 
Statistiska centralbyrån. Indikationer på materiella tillgångar  
www.scb.se/templates/tableOrChart____47918.asp 
2005-01-04 
 
Statistiska centralbyrån. Inkomstfördelningen 1975-2002 
www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004A01/LE0101_2004A01_BR_02_LE106SA0401.pdf 
2004-12-20 
 
Statistiska centralbyrån. Jäktigt och psykiskt ansträngande arbete:  
www.scb.se/templates/tableOrChart____47972.asp 
2004-12-06 
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Statistiska centralbyrån. Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för 
huvudgrupper 
www.scb.se /templates/tableOrChart____33907.asp 
2005-01-04 
 
Statistiska centralbyrån. Kulturvanor: 
www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_09.pdf,  
2004-12-06 
 
Statistiska centralbyrån. Semesterresande: 
www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_09.pdf,  
2004-12-06 
 
Statistiska centralbyrån. Svensk ekonomi i historiskt och internationellt perspektiv: 
www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_02.pdf,  
2004-11-25  
 
Statistiska centralbyrån. Utgiftsbarometern 2001:   
www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=1434,  
2004-12-01 
 
Statistiska centralbyrån. Utveckling av BNP 1951- 
www.scb.se/templates/tableOrChart____106339.asp 
2005-01-05 
 
Vi i villa. Städhjälp i villahushåll 
www.viivilla.se/xdoc/alternative/0000000043.pdf 
2005-01-04 
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Bilaga 1 
 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och familjecykel. Befolkning 20-64 år. Alla dagar, 
september-maj.(Källa: SCB 2003) 
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  Kvinnor                              
 Barnlösa 20-44 år ensamstående    Barnlösa 20-44 år sammanboende   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.   % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.    % Diff.   Tid Diff. 
Förvärvsarbete 02:53 -71  37 -16  07:00 -20  04:01 0  50 -3  07:38 43 
Arbetsresor 00:15 -9  35 -16  00:41 -6  00:27 4  47 -4  00:56 6 
Förvärvsarbete, totalt 03:09 -80  37 -16  07:37 -28  04:28 4   50 -3   08:28 53 
                  
Hushållsarbete 01:10 -10  91 1  01:16 -12  01:24 -23  88 -4  01:35 -21 
   Matlagning 00:27 1  81 8  00:34 -2  00:30 -2  74 -7  00:41 1 
   Diskning, avdukning 00:12 0  52 -3  00:23 1  00:12 -2  49 -11  00:25 1 
   Städning 00:17 -5  51 -4  00:34 -6  00:24 -7  44 -20  00:53 4 
   Tvätt, strykning 00:09 -5  18 -12  00:48 3  00:10 -8  23 -13  00:42 -6 
Underhållsarbete 00:10 -4  18 -9  00:54 3  00:14 -12  29 -13  00:45 -16 
Omsorg om egna barn  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Lek med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Samtal med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:04 -2  7 -1  00:44 -35  00:05 0  10 1  00:48 6 
Inköp av varor och tjänster 00:29 0  59 -6  00:47 4  00:29 -1  55 -4  00:51 1 
Annat hemarbete 00:06 -1  25 4  00:23 -11  00:05 -1  24 0  00:23 -5 
Resor vid hemarbete 00:20 -1  58 -3  00:35 1  00:24 0  58 1  00:40 -2 
Hemarbete, totalt 02:18 -18  97 0  02:22 -18  02:41 -37   98 0   02:44 -38 
                  
Personlig omvårdnad 09:24 10  100 0  09:24 10  09:32 16  100 0  09:32 15 
Måltider 01:16 19  98 4  01:17 17  01:19 7  97 0  01:21 8 
Resor vid personliga behov 00:01 -1  9 -2  00:15 -8  00:01 0  6 -3  00:20 3 
Personliga behov, totalt 10:41 28  100 0  10:41 28  10:52 23   100 0   10:52 22 
                  
Studier 01:29 45  34 15  04:21 26  00:46 6  17 1  04:08 19 
Resor i samband med studier 00:09 4  22 13  00:38 -12  00:05 0  12 2  00:37 -23 
Studier, totalt 01:38 49  34 16  04:41 22  00:51 6   17 1   04:35 15 
                  
Idrott och friluftsliv 00:26 8  29 6  01:34 13  00:31 10  34 8  01:29 8 
Föreningsverksamhet 00:09 2  6 0  03:02 59  00:05 -3  5 0  01:32 -55 
Underhållning, kultur 00:09 3  7 2  02:01 15  00:06 -2  6 1  01:19 -51 
Social samvaro 01:41 2  81 -3  02:03 7  01:10 -1  76 -2  01:31 3 
Tv och radio 01:54 15  75 -4  02:30 27  01:48 11  86 3  02:05 9 
Läsning 00:26 -12  43 -22  01:00 2  00:21 -13  43 -18  00:49 -6 
Hobbies 00:24 2  34 3  01:12 0  00:14 -2  21 2  01:06 -13 
Övrig fritid 00:15 -9  37 9  00:39 -46  00:16 -1  32 10  00:52 -22 
Resor i samband med fritid 00:33 2  58 9  00:56 -5  00:28 -3  47 2  00:58 -10 
Fritid, totalt 05:56 12  98 -2  06:02 17  04:58 -1   99 0   05:02 0 

                  
Övrigt okodbart 00:18 9  16 -6  01:46 65  00:10 5  15 0  01:00 26 
Totalt 24:00    100         24:00     100         
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  Kvinnor                              
 Sammanboende småbarnsföräldrar    Ensamstående småbarnsföräldrar   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.   % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.    % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 02:23 -4  37 0  06:24 -2  02:45 -32  35 -10  07:34 39 
Arbetsresor 00:15 0  32 0  00:45 4  00:18 2  35 -10  00:50 16 
Förvärvsarbete, totalt 02:38 -4  37 0  07:00 0  03:02 -30   35 -10   08:14 48 
                  
Hushållsarbete 02:19 -35  99 0  02:21 -35  01:47 -23  94 -4  01:54 -19 
   Matlagning 00:48 -10  92 -3  00:52 -9  00:42 -2  83 -7  00:51 2 
   Diskning, avdukning 00:23 -5  76 -5  00:31 -4  00:18 -7  63 -19  00:28 -2 
   Städning 00:38 -8  73 -11  00:51 -3  00:31 -4  56 -17  00:51 4 
   Tvätt, strykning 00:21 -6  53 -9  00:40 -4  00:15 -5  34 -12  00:43 -1 
Underhållsarbete 00:17 3  30 -1  00:59 12  00:10 -3  25 1  00:35 -18 
Omsorg om egna barn  02:14 -32  96 -1  02:19 -31  01:31 -32  80 -13  01:55 -19 
   Tillsyn och hjälp till barn 01:27 -23  93 -1  01:33 -24  00:57 -11  77 -13  01:14 -3 
   Hjälp med läxläsning 00:01 -1  6 -3  00:24 -3  00:01 0  4 0  00:27 7 
   Lek med barn 00:22 -5  44 -6  00:50 -4  00:13 -13  24 -21  00:50 -7 
   Samtal med barn 00:04 0  23 4  00:20 -3  00:04 -1  14 -7  00:30 7 
   Högläsning för barn 00:05 -3  22 -12  00:24 -2  00:04 -6  21 -21  00:19 -5 
   Föräldramöte m.m. 00:02 -3  6 -13  00:26 3  00:02 -5  8 -26  00:15 -7 
   Närvaro vid barns aktiviteter 00:05 -1  7 -2  01:11 7  00:02 -2  3 -3  - - 
   Annan omsorg om barn 00:07 4  24 16  00:28 -7  00:08 6  19 13  00:41 11 
Omsorg om andra 00:04 0  11 2  00:37 -4  00:03 -1  9 2  00:32 -11 
Inköp av varor och tjänster 00:34 4  53 -6  01:04 14  00:24 -4  43 -17  00:57 12 
Annat hemarbete 00:10 4  36 14  00:27 0  00:11 7  42 23  00:27 7 
Resor vid hemarbete 00:40 5  76 4  00:52 4  00:48 7  82 1  00:58 8 
Hemarbete, totalt 06:18 -50  700 0  06:18 -52  04:54 -48   95 -15   05:09 -33 

                  
Personlig omvårdnad 08:58 16  100 0  08:58 16  08:40 -8  99 -1  08:43 -5 
Måltider 01:25 3  99 0  01:25 3  01:15 12  99 1  01:16 12 
Resor vid personliga behov 00:01 0  4 0  00:24 -5  00:02 0  8 3  00:25 -5 
Personliga behov, totalt 10:24 19  100 0  10:24 19  09:56 4   100 0   09:56 4 

                  
Studier 00:22 12  12 5  03:02 33  01:42 69  25 12  05:43 116
Resor i samband med studier 00:03 1  6 3  00:49 10  00:12 7  20 12  00:44 -13 
Studier, totalt 00:25 13  12 5  03:23 33  01:54 76   25 12   06:22 128
                  
Idrott och friluftsliv 00:22 9  30 9  01:15 11  00:16 0  25 2  01:09 1 
Föreningsverksamhet 00:05 1  4 0  02:02 18  00:00 -2  0 -1  - - 
Underhållning, kultur 00:03 1  4 1  01:32 7  00:01 -1  1 -2  - - 
Social samvaro 01:01 -6  82 2  01:14 -9  01:15 0  70 -14  01:46 17 
Tv och radio 01:34 16  85 3  01:51 17  01:31 7  82 -2  01:49 9 
Läsning 00:16 -10  47 -16  00:33 -8  00:14 -15  28 -31  00:51 2 
Hobbies 00:09 1  22 6  00:42 -10  00:16 5  16 -1  01:40 37 
Övrig fritid 00:19 8  34 7  00:56 14  00:10 0  25 0  00:39 -2 
Resor i samband med fritid 00:20 4  37 7  00:53 5  00:24 2  52 19  00:45 -20 
Fritid, totalt 04:09 23  99 0  04:10 23  04:07 -4   99 0   04:09 -3 

                  
Övrigt okodbart 00:07 -1  20 1  00:35 -7  00:06 2  12 -1  00:45 15 
Totalt 24:00   100      24:00   100     
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 Kvinnor                              
 Sammanboende föräldrar barn minst 7 år  Ensamstående föräldrar barn minst 7 år 
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt   Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.   % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.    % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 04:20 4  58 -1  07:13 26  04:20 -12  55 -2  07:26 -8 
Arbetsresor 00:25 1  52 -1  00:51 6  00:34 11  51 -2  00:58 17 
Förvärvsarbete, totalt 04:45 5  58 -1  07:52 27  04:54 -2   55 -3   08:20 15 
                  
Hushållsarbete 01:59 -40  98 0  02:01 -41  01:54 -24  99 2  01:55 -28 
   Matlagning 00:45 -6  89 -3  00:50 -4  00:41 -6  93 0  00:44 -6 
   Diskning, avdukning 00:21 -5  73 -6  00:28 -4  00:17 -4  73 -2  00:24 -5 
   Städning 00:28 -12  64 -14  00:43 -8  00:28 -9  74 -3  00:38 -9 
   Tvätt, strykning 00:18 -7  49 -9  00:36 -6  00:19 -5  46 -2  00:42 -8 
Underhållsarbete 00:21 -3  41 -2  00:49 -3  00:23 5  43 3  00:53 8 
Omsorg om egna barn  00:38 6  67 18  00:57 -8  00:34 -2  55 -5  01:02 2 
   Tillsyn och hjälp till barn 00:12 1  48 13  00:26 -6  00:12 1  40 -1  00:30 4 
   Hjälp med läxläsning 00:06 1  17 3  00:36 -3  00:03 0  13 2  00:27 -2 
   Lek med barn 00:02 0  3 -1  00:49 5  00:01 -2  2 -5  00:39 -4 
   Samtal med barn 00:06 1  28 9  00:22 -5  00:07 -2  26 -1  00:27 -4 
   Högläsning för barn 00:01 0  5 -1  00:26 5  00:01 -2  4 -5  00:20 -8 
   Föräldramöte m.m. 00:02 0  4 -1  00:40 7  00:04 2  4 -3  01:19 54 
   Närvaro vid barns aktiviteter 00:05 2  8 3  01:11 3  00:04 0  4 -1  01:15 3 
   Annan omsorg om barn 00:03 2  12 9  00:27 -10  00:03 1  17 12  00:16 -21 
Omsorg om andra 00:07 -1  16 3  00:45 -16  00:09 2  15 4  00:52 -5 
Inköp av varor och tjänster 00:30 0  55 -6  00:53 5  00:25 -7  58 -6  00:43 -7 
Annat hemarbete 00:11 6  33 9  00:33 10  00:10 4  35 11  00:28 3 
Resor vid hemarbete 00:34 5  68 3  00:51 5  00:35 5  75 4  00:46 4 
Hemarbete, totalt 04:19 -27  100 1  04:20 -29  04:09 -17   100 2   04:09 -22 

                  
Personlig omvårdnad 08:48 0  100 0  08:48 0  08:42 -4  100 0  08:42 -4 
Måltider 01:22 8  99 0  01:23 8  01:16 9  100 1  01:16 8 
Resor vid personliga behov 00:01 0  5 1  00:27 -15  00:01 0  5 0  00:25 -4 
Personliga behov, totalt 10:12 8  100 0  10:12 8  09:59 5   100 0   09:59 5 

                  
Studier 00:23 12  11 1  03:40 99  00:21 -1  7 -6  04:48 123
Resor i samband med studier 00:03 2  5 1  01:04 27  00:02 -2  3 -3  00:57 -33 
Studier, totalt 00:27 14  11 1  04:11 113  00:23 -3   7 -6   05:13 115
                  
Idrott och friluftsliv 00:26 9  35 11  01:15 3  00:26 8  35 12  01:14 -1 
Föreningsverksamhet 00:10 1  10 4  01:49 -31  00:02 -3  3 -2  01:10 -32 
Underhållning, kultur 00:04 1  5 0  01:35 16  00:03 -3  5 -1  01:00 -39 
Social samvaro 00:54 -12  71 -5  01:15 -11  01:11 0  82 7  01:25 -7 
Tv och radio 01:25 5  80 1  01:46 4  01:25 5  78 0  01:49 7 
Läsning 00:26 -6  58 -11  00:44 -2  00:28 -9  59 -13  00:47 4 
Hobbies 00:11 1  22 5  00:50 -11  00:11 3  21 2  00:51 7 
Övrig fritid 00:15 1  33 12  00:45 -21  00:22 13  47 23  00:47 7 
Resor i samband med fritid 00:18 0  37 5  00:46 -6  00:25 8  40 7  00:58 13 
Fritid, totalt 04:10 -1  99 0  04:11 -1  04:33 21   99 0   04:34 20 

                  
Övrigt okodbart 00:07 1  17 1  00:41 -1  00:02 -5  10 -12  00:21 -12 
Totalt 24:00    100         24:00     100         
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 Kvinnor                              
 Barnlösa 45-64 år sammanboende    Barnlösa 45-64 år ensamstående   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.   % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.    % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 03:24 2  48 1  06:36 -10  03:28 -28  47 -4  06:38 -51 
Arbetsresor 00:19 2  41 0  00:45 6  00:29 5  45 -2  00:57 5 
Förvärvsarbete, totalt 03:43 4  48 1  07:11 -7  03:57 -23   48 -4   07:23 -51 
                  
Hushållsarbete 02:24 -33  96 -1  02:29 -32  01:46 -33  95 -2  01:51 -32 
   Matlagning 00:52 -8  89 -5  00:58 -6  00:36 -9  87 -4  00:41 -9 
   Diskning, avdukning 00:24 -6  75 -6  00:32 -5  00:18 -2  68 -2  00:25 -2 
   Städning 00:35 -9  69 -12  00:51 -3  00:29 -15  63 -13  00:46 -12 
   Tvätt, strykning 00:19 -3  46 -2  00:41 -6  00:11 -6  30 -5  00:35 -12 
Underhållsarbete 00:20 -3  43 -2  00:47 -5  00:22 1  36 -7  00:59 9 
Omsorg om egna barn  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Lek med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Samtal med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:12 -5  19 2  01:01 -35  00:13 0  18 0  01:07 1 
Inköp av varor och tjänster 00:28 -1  53 -5  00:53 3  00:31 3  59 3  00:49 0 
Annat hemarbete 00:11 4  34 7  00:31 7  00:11 5  39 18  00:29 0 
Resor vid  hemarbete 00:24 1  58 1  00:42 1  00:26 2  59 -1  00:43 3 
Hemarbete, totalt 03:59 -37  99 1  04:01 -41  03:29 -23   99 1   03:30 -25 

                  
Personlig omvårdnad 08:50 -8  100 0  08:50 -8  09:08 28  100 0  09:08 28 
Måltider 01:36 9  100 1  01:37 9  01:15 8  100 3  01:15 6 
Resor vid personliga behov 00:00 0  2 1  00:20 -1  00:02 1  6 2  00:40 -3 
Personliga behov, totalt 10:27 2  100 0  10:27 2  10:26 37   100 0   10:26 37 
                  
Studier 00:06 2  5 0  02:16 39  00:09 -2  6 -2  02:18 -3 
Resor i samband med studier 00:01 0  2 1  01:00 -5  00:03 1  4 0  01:03 7 
Studier, totalt 00:07 2  5 0  02:40 50  00:13 -1   6 -2   03:07 17 
                  
Idrott och friluftsliv 00:32 12  39 8  01:21 21  00:29 6  39 9  01:13 -4 
Föreningsverksamhet 00:05 1  5 2  01:26 -23  00:09 3  5 0  02:34 54 
Underhållning, kultur 00:06 3  6 3  01:40 23  00:05 3  6 2  01:08 6 
Social samvaro 01:08 -3  77 -4  01:28 1  01:09 -13  81 3  01:25 -21 
Tv och radio 01:56 10  88 -1  02:13 13  01:54 2  86 -2  02:13 5 
Läsning 00:41 -7  69 -15  01:00 2  00:45 -4  73 -2  01:02 -4 
Hobbies 00:23 1  34 1  01:08 2  00:21 -7  30 -4  01:08 -15 
Övrig fritid 00:25 8  41 13  01:01 2  00:30 14  37 13  01:21 16 
Resor vid fritid 00:23 2  36 5  01:03 0  00:31 11  44 5  01:08 19 
Fritid, totalt 05:38 28  100 0  05:40 28  00:55 15   100 0   05:55 15 

                  
Övrigt okodbart 00:06 0  15 1  00:38 1  00:02 -4  5 -9  00:25 -15 
Totalt 24:00    100         24:00     100         
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  Män                               
 Barnlösa 20-44 år ensamstående    Barnlösa 20-44 år sammanboende   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.    % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.   % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 04:30 -25  57 0  07:32 -35  05:51 27  69 5  07:54 6 
Arbetsresor 00:28 3  53 1  00:50 0  00:39 11  62 3  01:00 16 
Förvärvsarbete, totalt 04:58 -22   57 0  08:18 -32  06:31 39   69 6   08:42 14 
                  
Hushållsarbete 00:48 -1  72 -7  01:07 5  00:42 -17  72 -14  00:57 -12 
   Matlagning 00:19 0  58 -6  00:33 3  00:18 -5  52 -21  00:35 2 
   Diskning, avdukning 00:08 0  33 -4  00:23 2  00:06 -3  34 -7  00:18 -3 
   Städning 00:13 0  32 -5  00:41 6  00:11 -5  28 -13  00:34 -5 
   Tvätt, strykning 00:04 -1  9 -3  00:42 -1  00:04 0  12 -2  00:37 8 
Underhållsarbete 00:14 -6  12 -13  02:07 48  00:25 -12  32 -2  01:15 -29 
Omsorg om egna barn  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Lek med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Samtal med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:06 -5  6 -2  01:31 -51  00:06 -3  8 -5  01:12 3 
Inköp av varor och tjänster 00:20 -2  39 -11  00:50 7  00:19 -5  44 -6  00:41 -5 
Annat hemarbete 00:04 1  14 1  00:28 3  00:04 -1  15 -3  00:30 -2 
Resor vid hemarbete 00:17 -5  47 -10  00:36 -3  00:25 1  57 2  00:44 -1 
Hemarbete, totalt 01:50 -17   86 -5  02:08 -12  02:02 -37   91 -3   02:12 -36 
                  
Personlig omvårdnad 08:48 0  100 0  08:48 -1  08:59 8  100 0  09:01 10 
Måltider 01:10 10  94 -3  01:14 13  01:04 0  96 -2  01:07 1 
Resor vid personliga behov 00:03 0  7 -7  00:48 27  00:02 0  7 1  00:27 -5 
Personliga behov, totalt 10:01 11   100 0  10:01 10  10:06 9   100 0   10:08 11 

                  
Studier 00:48 2  17 -1  04:31 29  00:25 10  11 1  03:40 53 
Resor i samband med studier 00:05 0  10 1  00:48 5  00:03 2  5 2  00:41 -4 
Studier, totalt 00:53 3   17 -1  05:02 37  00:28 11   11 1   04:03 65 
                  
Idrott och friluftsliv 00:33 -1  30 3  01:47 -16  00:29 -5  28 -1  01:45 -12 
Föreningsverksamhet 00:06 0  4 0  02:14 -11  00:06 -2  5 0  01:05 -90 
Underhållning, kultur 00:06 -1  5 -1  01:53 -11  00:08 0  5 -1  02:40 39 
Social samvaro 01:18 -1  58 -11  02:07 16  00:55 -12  62 -3  01:23 -17 
Tv och radio 01:55 -7  78 -3  02:25 -4  01:48 7  83 2  02:11 5 
Läsning 00:18 -13  35 -18  00:51 -7  00:16 -13  39 -19  00:40 -9 
Hobbies 00:54 35  40 18  02:13 48  00:25 5  26 8  01:36 -16 
Övrig fritid 00:17 5  29 7  01:00 5  00:15 4  31 13  00:49 -14 
Resor i samband med fritid 00:43 5  56 2  01:15 6  00:28 -4  44 -6  00:58 -3 
Fritid, totalt 06:08 23   98 1  06:14 21  04:50 -19   99 1   04:52 -23 

                  
Övrigt okodbart 00:10 4  12 -5  01:18 42  00:04 -3  14 -1  00:27 -22 
Totalt 24:00     100         24:00     100         
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  Män                               
 Sammanboende småbarnsföräldrar    Ensamstående småbarnsföräldrar   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.    % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.   % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 05:16 -35  63 -3  07:35 -38  - -  - -  - - 
Arbetsresor 00:33 0  57 -5  00:56 -1  - -  - -  - - 
Förvärvsarbete, totalt 05:50 -35   63 -3  08:19 -37  - -   - -   - - 
          - -  - -  - - 
Hushållsarbete 00:54 -3  75 -6  01:11 1  - -  - -  - - 
   Matlagning 00:22 -1  63 -6  00:35 2  - -  - -  - - 
   Diskning, avdukning 00:11 1  44 2  00:24 2  - -  - -  - - 
   Städning 00:14 -2  38 -1  00:33 -5  - -  - -  - - 
   Tvätt, strykning 00:04 0  10 -3  00:36 7  - -  - -  - - 
Underhållsarbete 00:32 -4  30 -8  01:41 10  - -  - -  - - 
Omsorg om egna barn  01:03 -7  80 0  01:19 -9  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn 00:31 -3  68 -1  00:45 -4  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning 00:02 1  5 3  00:28 0  - -  - -  - - 
   Lek med barn 00:17 -5  33 -8  00:52 -1  - -  - -  - - 
   Samtal med barn 00:02 0  9 1  00:21 -3  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn 00:02 -2  11 -10  00:23 1  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. 00:01 -1  3 -8  00:22 2  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter 00:05 2  6 3  01:19 -9  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn 00:03 1  9 4  00:31 1  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:05 0  9 1  01:04 -13  - -  - -  - - 
Inköp av varor och tjänster 00:21 2  41 -2  00:50 7  - -  - -  - - 
Annat hemarbete 00:08 2  26 5  00:32 1  - -  - -  - - 
Resor vid hemarbete 00:30 3  68 6  00:44 2  - -  - -  - - 
Hemarbete, totalt 03:33 -7   96 0  03:42 -8  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Personlig omvårdnad 08:35 13  100 0  08:35 13  - -  - -  - - 
Måltider 01:16 4  97 -1  01:18 5  - -  - -  - - 
Resor vid personliga behov 00:02 1  6 4  00:27 -10  - -  - -  - - 
Personliga behov, totalt 09:53 17   100 0  09:53 17  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Studier 00:12 4  5 -3  03:33 116  - -  - -  - - 
Resor i samband med studier 00:01 0  2 1  00:30 -14  - -  - -  - - 
Studier, totalt 00:12 4   5 -3  03:49 124  - -   - -   - - 
          - -  - -  - - 
Idrott och friluftsliv 00:23 3  24 5  01:35 -7  - -  - -  - - 
Föreningsverksamhet 00:09 2  7 2  02:07 14  - -  - -  - - 
Underhållning, kultur 00:04 2  3 1  01:37 21  - -  - -  - - 
Social samvaro 00:45 -9  61 -6  01:12 -7  - -  - -  - - 
Tv och radio 01:53 9  83 -3  02:16 17  - -  - -  - - 
Läsning 00:15 -7  36 -20  00:40 1  - -  - -  - - 
Hobbies 00:21 12  28 16  01:15 -1  - -  - -  - - 
Övrig fritid 00:15 6  26 6  00:56 12  - -  - -  - - 
Resor i samband med fritid 00:21 4  36 7  00:55 2  - -  - -  - - 
Fritid, totalt 04:25 22   97 -2  04:33 26  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Övrigt okodbart 00:06 0  18 2  00:37 -4  - -  - -  - - 
Totalt 24:00     100         - -   - -   - - 
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  Män                               
 Sammanboende föräldrar barn minst 7 år  Ensamstående föräldrar barn minst 7 år 
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.    % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.   % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 05:45 -20  69 -2  07:34 -15  - -  - -  - - 
Arbetsresor 00:34 0  63 -1  00:52 1  - -  - -  - - 
Förvärvsarbete, totalt 06:20 -20   70 -2  08:16 -15  - -   - -   - - 
          - -  - -  - - 
Hushållsarbete 01:07 13  87 2  01:17 14  - -  - -  - - 
   Matlagning 00:25 4  67 -1  00:37 6  - -  - -  - - 
   Diskning, avdukning 00:12 3  49 5  00:25 4  - -  - -  - - 
   Städning 00:18 2  46 6  00:38 -1  - -  - -  - - 
   Tvätt, strykning 00:03 1  9 2  00:29 4  - -  - -  - - 
Underhållsarbete 00:28 -19  38 -7  01:10 -30  - -  - -  - - 
Omsorg om egna barn  00:22 8  46 16  00:48 2  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn 00:06 3  28 13  00:21 3  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning 00:04 2  11 4  00:36 3  - -  - -  - - 
   Lek med barn 00:01 0  3 0  00:32 -15  - -  - -  - - 
   Samtal med barn 00:03 1  12 4  00:25 3  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn 00:00 0  2 -1  00:26 4  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. 00:01 0  1 -1  - -  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter 00:05 2  6 1  01:22 22  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn 00:01 1  5 3  00:25 -29  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:04 -4  11 0  00:37 -28  - -  - -  - - 
Inköp av varor och tjänster 00:19 0  42 -3  00:43 3  - -  - -  - - 
Annat hemarbete 00:09 3  25 5  00:38 6  - -  - -  - - 
Resor vid hemarbete 00:31 5  61 4  00:50 5  - -  - -  - - 
Hemarbete, totalt 03:00 7   96 2  03:07 5  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Personlig omvårdnad 08:19 0  100 0  08:19 0  - -  - -  - - 
Måltider 01:22 6  99 -1  01:22 6  - -  - -  - - 
Resor vid personliga behov 00:01 1  4 2  00:25 -1  - -  - -  - - 
Personliga behov, totalt 09:42 6   100 0  09:42 6  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Studier 00:09 1  5 -3  02:26 45  - -  - -  - - 
Resor i samband med studier 00:02 2  2 0  01:34 70  - -  - -  - - 
Studier, totalt 00:11 2   5 -3  03:00 74  - -   - -   - - 
          - -  - -  - - 
Idrott och friluftsliv 00:33 12  33 12  01:34 3  - -  - -  - - 
Föreningsverksamhet 00:10 -5  9 -1  01:49 -43  - -  - -  - - 
Underhållning, kultur 00:04 1  4 1  01:32 -4  - -  - -  - - 
Social samvaro 00:43 -8  58 -2  01:11 -11  - -  - -  - - 
Tv och radio 01:51 -2  88 -1  02:06 -1  - -  - -  - - 
Läsning 00:20 -14  49 -22  00:42 -6  - -  - -  - - 
Hobbies 00:21 13  30 16  01:09 12  - -  - -  - - 
Övrig fritid 00:17 8  30 10  00:56 13  - -  - -  - - 
Resor i samband med fritid 00:21 -2  35 2  00:58 -14  - -  - -  - - 
Fritid, totalt 04:40 3   100 1  04:40 0  - -   - -   - - 

          - -  - -  - - 
Övrigt okodbart 00:07 1  15 -2  00:47 13  - -  - -  - - 
Totalt 24:00     100         - -   - -   - - 
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  Män                               
 Barnlösa 45-64 år sammanboende    Barnlösa 45-64 år ensamstående   
 Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare  Genomsnitt  Andel utöv  Gm utövare 
  Tid Diff.    % Diff.  Tid Diff.  Tid Diff.   % Diff.   Tid Diff.
Förvärvsarbete 04:28 -33  55 -5  07:33 -14  04:07 -21  52 -4  07:19 -8 
Arbetsresor 00:31 2  48 -3  01:11 10  00:27 1  47 -2  00:53 5 
Förvärvsarbete, totalt 04:59 -32   55 -5  08:29 -3  04:34 -20   52 -4   08:06 2 
                  
Hushållsarbete 00:57 -2  79 -5  01:12 2  01:25 6  91 -1  01:34 7 
   Matlagning 00:22 0  62 -6  00:35 3  00:33 -1  76 -7  00:44 2 
   Diskning, avdukning 00:09 0  43 3  00:21 -1  00:12 1  49 1  00:26 2 
   Städning 00:16 -1  40 -1  00:40 -3  00:21 2  46 -5  00:46 10 
   Tvätt, strykning 00:01 0  5 1  00:25 3  00:06 -2  19 0  00:32 -7 
Underhållsarbete 00:39 -13  40 -8  01:36 -9  00:38 9  40 6  01:33 10 
Omsorg om egna barn  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Hjälp med läxläsning - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Lek med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Samtal med barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Högläsning för barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Föräldramöte m.m. - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - -  - -  - -  - -  - -  - - 
   Annan omsorg om barn - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Omsorg om andra 00:11 -2  16 1  01:11 -11  00:13 3  17 7  01:17 -27 
Inköp av varor och tjänster 00:25 2  47 -1  00:54 6  00:25 0  51 -7  00:50 7 
Annat hemarbete 00:12 5  34 13  00:34 2  00:09 1  26 4  00:36 -2 
Resor vid hemarbete 00:29 2  57 5  00:50 0  00:22 -2  60 2  00:37 -6 
Hemarbete, totalt 02:54 -6   92 -3  03:09 -2  03:13 17   95 -3   03:24 24 

                  
Personlig omvårdnad 08:30 -7  99 -1  08:33 -4  08:49 -6  100 0  08:49 -6 
Måltider 01:34 14  98 0  01:36 15  01:13 3  97 -2  01:15 5 
Resor vid personliga behov 00:01 0  3 -1  00:22 -2  00:01 -1  5 -2  00:14 -19 
Personliga behov, totalt 10:05 8   99 -1  10:09 11  10:03 -4   100 0   10:03 -4 

                  
Studier 00:03 -2  3 -4  02:12 51  00:03 -5  3 -8  01:44 32 
Resor i samband med studier 00:00 0  0 0  - -  00:00 0  1 0  - - 
Studier, totalt 00:04 -2   3 -4  02:20 57  00:03 -5   3 -8   01:58 43 
                  
Idrott och friluftsliv 00:38 13  37 9  01:41 16  00:31 2  31 -2  01:43 17 
Föreningsverksamhet 00:07 1  6 0  02:00 5  00:08 4  8 4  01:41 -35 
Underhållning, kultur 00:05 2  4 1  01:53 17  00:01 -2  2 -2  00:26 -44 
Social samvaro 00:53 -2  62 2  01:23 -4  01:00 3  64 5  01:31 -3 
Tv och radio 02:21 12  91 1  02:35 11  02:15 -9  88 -6  02:33 -1 
Läsning 00:41 -6  60 -19  01:07 8  00:39 -19  58 -19  01:08 -7 
Hobbies 00:20 6  27 7  01:11 0  00:17 3  28 8  00:58 -17 
Övrig fritid 00:24 7  40 15  01:00 -7  00:34 20  41 16  01:26 27 
Resor vid fritid 00:26 4  36 5  01:11 4  00:29 6  48 10  00:58 0 
Fritid, totalt 05:55 36   99 0  06:00 37  05:55 7   100 1   05:55 4 

                  
Övrigt okodbart 00:03 -4  13 -4  00:26 -14  00:12 5  18 2  01:04 17 
Totalt 24:00     100         24:00     100         
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Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid per utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel 
grupperna barnlösa 65-84 år sammanboende/ensamstående. Alla dagar. (Källa: SCB 
2003) 
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  Kvinnor            
 Barnlösa 65-84 år sammanboende  Barnlösa 65-84 år ensamstående 
  Genomsnitt Andel utövare Gm utövare  Genomsnitt Andel utövare Gm utövare 
Förvärvsarbete - - 03:01  - - 02:22 
Arbetsresor - - 00:38  - - 00:29 
Förvärvsarbete, totalt - - 03:15  - - 02:50 
        
Hushållsarbete 03:07 99 03:10  02:26 97 02:29 
   Matlagning 01:10 97 01:13  00:53 91 00:58 
   Diskning, avdukning 00:31 82 00:37  00:29 81 00:35 
   Städning 00:44 78 00:56  00:29 71 00:41 
   Tvätt, strykning 00:25 36 01:08  00:16 31 00:51 
Underhållsarbete 00:25 47 00:54  00:34 51 01:06 
Omsorg om egna barn  - - -  - - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - - -  - - - 
   Hjälp med läxläsning - - -  - - - 
   Lek med barn - - -  - - - 
   Samtal med barn - - -  - - - 
   Högläsning för barn - - -  - - - 
   Föräldramöte m.m. - - -  - - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - - -  - - - 
   Annan omsorg om barn - - -  - - - 
Omsorg om andra 00:13 18 01:14  00:13 15 01:25 
Inköp av varor och tjänster 00:30 43 01:09  00:30 49 00:59 
Annat hemarbete 00:14 40 00:35  00:21 48 00:43 
Resor vid  hemarbete 00:21 50 00:41  00:24 57 00:42 
Hemarbete, totalt 04:51 99 04:54  04:27 98 04:32 

        
Personlig omvårdnad 09:17 100 09:17  09:28 100 09:28 
Måltider 02:03 100 02:03  01:39 97 01:42 
Resor vid personliga behov - - 00:56  00:00 - - 
Personliga behov, totalt 11:20 100 11:20  11:08 100 11:08 

        
Studier - - 02:22  - - 02:10 
Resor i samband med studier - - 00:25  - - 00:22 
Studier, totalt - - 02:47  - - 02:22 
        
Idrott och friluftsliv 00:42 54 01:19  00:35 44 01:17 
Föreningsverksamhet 00:10 7 02:05  00:06 7 01:22 
Underhållning, kultur 00:04 6 00:52  00:05 6 01:12 
Social samvaro 01:20 77 01:44  01:05 81 01:21 
Tv och radio 02:35 92 02:48  03:09 93 03:24 
Läsning 01:08 87 01:18  01:06 83 01:19 
Hobbies 00:37 46 01:21  00:40 49 01:22 
Övrig fritid 00:34 56 01:02  00:48 66 01:13 
Resor vid fritid 00:20 40 00:49  00:25 34 01:13 
Fritid, totalt 07:30 100 07:30  07:59 100 07:59 

        
Övrigt okodbart 00:09 17 00:44  00:14 16 01:27 
Totalt 24:00:00      24:00:00     
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  Män            
 Barnlösa 65-84 år sammanboende  Barnlösa 65-84 år ensamstående 
  Genomsnitt Andel utövare Gm utövare  Genomsnitt Andel utövare Gm utövare 
Förvärvsarbete 00:19 6 05:04  - - 02:27 
Arbetsresor - - 00:53  - - 00:43 
Förvärvsarbete, totalt 00:20 6 05:31  - - 02:57 
        
Hushållsarbete 01:20 83 01:36  01:59 88 02:16 
   Matlagning 00:28 64 00:43  00:45 81 00:56 
   Diskning, avdukning 00:15 47 00:32  00:25 62 00:40 
   Städning 00:20 51 00:40  00:29 56 00:52 
   Tvätt, strykning - 6 00:53  00:07 13 00:48 
Underhållsarbete 01:01 51 01:59  00:42 43 01:38 
Omsorg om egna barn  - - -  - - - 
   Tillsyn och hjälp till barn - - -  - - - 
   Hjälp med läxläsning - - -  - - - 
   Lek med barn - - -  - - - 
   Samtal med barn - - -  - - - 
   Högläsning för barn - - -  - - - 
   Föräldramöte m.m. - - -  - - - 
   Närvaro vid barns aktiviteter - - -  - - - 
   Annan omsorg om barn - - -  - - - 
Omsorg om andra 00:12 19 01:04  00:12 13 01:34 
Inköp av varor och tjänster 00:31 47 01:00  00:31 50 01:00 
Annat hemarbete 00:17 43 00:39  00:15 39 00:38 
Resor vid  hemarbete 00:34 62 00:54  00:27 58 00:45 
Hemarbete, totalt 03:54 96 04:03  04:06 98 04:12 
        
Personlig omvårdnad 09:15 100 09:15  09:13 100 09:13 
Måltider 02:08 100 02:08  01:42 99 01:43 
Resor vid personliga behov - - 00:41   5 00:39 
Personliga behov, totalt 11:24 100 11:24  10:57 100 10:57 

        
Studier - - 01:12  - 6 01:15 
Resor i samband med studier 00:00 - -  00:00 - - 
Studier, totalt - - 01:19  - 6 01:17 
        
Idrott och friluftsliv 00:52 58 01:31  00:47 54 01:26 
Föreningsverksamhet 00:13 11 02:00  00:05 7 01:16 
Underhållning, kultur 00:04 5 00:53  00:06 9 01:11 
Social samvaro 00:53 61 01:25  01:13 71 01:43 
Tv och radio 03:10 94 03:23  03:06 94 03:17 
Läsning 01:14 80 01:32  01:12 79 01:32 
Hobbies 00:31 39 01:20  00:32 34 01:33 
Övrig fritid 00:53 63 01:24  01:04 65 01:39 
Resor vid fritid 00:21 33 01:04  00:21 43 00:50 
Fritid, totalt 08:10 100 08:10  08:27 100 08:27 
        
Övrigt okodbart 00:08 17 00:49  00:14 18 01:19 
Totalt 24:00:00 100    24:00:00 100   
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Tabellförteckning                    
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Tabell 3.1: Ekonomisk tillväxt i Sverige under olika tidsperioder 
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Tabell 4:2: Genomsnittlig processnytta och tidsanvändning för ett antal 
aktiviteter i amerikanska hushåll  
 

33 

Tabell 5.1: Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare och genomsnitt 
per utövare år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter 
kön för befolkningen 20-64 år alla dagar  
 

38 

Tabell 5.2: Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter, andel utövare och 
genomsnitt per utövare år 2000/01 samt förändring sedan 
1990/91 efter kön för befolkningen 20-64 år alla dagar 
 

40 

Tabell 5.3: Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter, andel utövare och 
genomsnitt per utövare år 2000/01 samt förändring sedan 
1990/91 efter kön för befolkningen 20-64 år alla dagar  
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Diagramförteckning 
 
  Sid  
Diagram 3.1: Årlig förändring av BNP i Sverige 1951-2003, procent    

 
8 

Diagram 4.1: Utveckling av BNP och lyckonivå i USA 1945-1990  
 

30 

Diagram 4.2: Preferenser för valda aktiviteter, baserat på en gradering av 
nöjet av att utföra aktiviteten oavsett hur nyttigt och värdefullt 
aktivitetens resultat är 
 

32 

Diagram 5.1: Genomsnittlig tid för aktiviteter under ett dygn år 2000/01 
efter kön för befolkningen 20-64 år 
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Diagram 5.2: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel för befolkningen 20-84 år, timmar per dag alla 
veckodagar 
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Diagram 5.3: Genomsnittlig tid för underhållsaktiviteter år 2000/01 efter 
kön och familjecykel för befolkningen 20-84 år, minuter per 
dag alla veckodagar 
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Diagram 5.4: Genomsnittlig tid för barnomsorgsaktiviteter år 2000/01 efter 
kön och familjecykel för föräldrar med hemmavarande barn, 
minuter per dag alla veckodagar 
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Diagram 5.5: Upplevd tidsbrist år 2000/01 efter kön och familjecykel för 
befolkningen 20-84 år, procent 
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Diagram 5.6: Hushållstjänsternas andel av de totala utgifterna för olika 
inkomstgrupper år 2001 
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Diagram 5.7: Andel som anlitar städhjälp i olika inkomstgrupper efter 
årsinkomst år 2003 
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Diagram 5.8: Totala utgifter för kategorin övriga tjänster (kr i tusental) för 
olika inkomstgrupper 
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Diagram 5.9: Utveckling av KPI och priset för tjänster 1980-2000 med 1980 
som indexår  
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Diagram 5.10: Direktkonsumtion av vissa köpta livsmedel 1990-2002, kilo 
per person och år 
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Diagram 5.11: Indikatorer på materiella tillgångar m m 1975-2003 för 
befolkningen 17-64 år, andelar i procent 
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